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 Çok değişkenli istatistiksel analizde, tek değişkenli istatistiksel analiz 

tekniklerinden farklı olarak,  sistem içerisinde birbiriyle ilişki halinde çok sayıda 

değişken söz konusudur. Bu analizde amaç, kullanılacak tekniklerle söz konusu 

sistemin yapısının belirlenmesi ve basit bir forma dönüştürülmesidir 

Bu çalışmanın amacı; biyolojik ve fiziksel yapıya ait verilerin 

ilişkilendirilmesi ve peyzaj birimlerinin sınıflandırılmasında etken olabilecek 

istatistik yöntemlerin denenmesi yoluyla peyzaj ekolojisi çalışmalarına 

bütünleştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda, ekolojik araştırmalarda çok 

değişkenli veri setlerinin elde ediliş yöntemi, verilerin güvenirliliği ve verilerin 

birbiriyle olan etkileşiminin tespit edilmesinde peyzaj mimarlığı hedefleri açısından 

kümeleme, kanonik uyum, faktör ve kanonik korelasyon analizi teknikleri 

denenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok değişkenli istatistiksel analiz teknikleri, kümeleme analizi, 
faktör analizi, kanonik uyum analizi, kanonik korelasyon analizi. 
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In the multivariate statistical analysis, contrary to the one-variable technics, 

there are many variables in the system inter-related with each other. In this analysis, 

the object is to determine the structure of the system and convert the system into a 

simple form by using associated technics. 

The scope of this study is to associate data related with biological and 

physical structure and to try out statistical methods which may be effective to 

classify landscape planning units and to integrate the data into landscape planning 

studies. In this context, in the terms of landscape planning goals, multivariate data 

sets establishing methods, the reliability of the data, and inter-relation state in the 

data; cluster, canonical correspondence, factor and canonical correlation analysis  

methods were tried out. 

 

Keywords : Multivariate statistical analysis technics, cluster analysis, factor 
analysis, canonical correspondence analysis, canonical correlation analysis. 
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1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

1. GİRİŞ 

 

Peyzaj mimarlığı disiplini kapsamında doğa koruma planlaması önem 

kazanan bir uygulama alanıdır. Çevre yönetimi açısından bakıldığında, fiziki çevreyi 

oluşturan yersel değişkenler ile bu ortamlara adapte olmuş flora ve fauna 

elemanlarının analizi, sınıflandırılması ve karşılıklı etkileşiminin anlaşılması önem 

taşımaktadır. Bu yaklaşım “Peyzaj Ekolojisi”  kavramı içerisinde irdelenmektedir. 

“Auto Ekoloji” olarak tanımlanan birey ekolojisi, organizma ile çevresi arasındaki 

etkileşimi incelerken, peyzaj ekolojisi; peyzaj birimlerini oluşturan canlı ve cansız 

unsurların incelenmesi ve elde edilen verilerin peyzaj birimleri boyutunda 

etkileşiminin araştırılmasına dayanmaktadır. Ekosistem bazında yürütülen 

araştırmalarda, kaynak analizi aşaması gerek zaman, gerekse işgücü açısından 

yoğunluk taşımaktadır. Elde edilen verilerin objektif olarak yorumlanması ise ayrı bir 

uğraşı alanıdır.  

İdeal alan kullanımının belirlenmesi kapsamında yürütülen doğa koruma 

planlaması çalışmalarının çoğunda analizler, fiziksel ve biyolojik veriler arasındaki; 

“etki-etkileyen-etkilenen” yaklaşımıyla gözlemlere dayanılarak değerlendirilmiş, 

mevcut ve olası etkiler sıralanarak plan karaları getirilmiştir. Oysa doğadaki tüm 

kaynakların birbirini etkilemesi veya birbirinden etkilenmesi söz konusudur. Tüm bu 

etkilerin araştırılması ve bu temele göre plan kararlarının oluşturulması gerek zaman, 

gerekse araştırma gücü olarak klasik yöntemlerle ortaya konması güç ve uzun 

çalışmalar gerektiren bir yaklaşımdır.  

Peyzaj mimarlığı çalışmalarında, özellikle planlama kararlarında daha doğru, 

net ve objektif sonuçlara varmak için, diğer disiplinlerde olduğu gibi istatistiksel 

değerlendirmeye yer verilmelidir. Klasik yöntemlerle elde edilen verilerin 

doğruluğunun test edilmesi ve bu verilerin analizlerde nasıl ve nerede kullanılacağı 

istatistiksel yöntemlerle mümkündür.  

Ekosistem analizinde veri kümeleri birbiriyle ilişkili ve incelenen 

değişkenleri etkileyen sayısız faktörler bulunmaktadır. Ekosistem analizlerinde çok 

sayıda değişken söz konusu olduğundan, çalışmalarda güvenilir ve geçerli sonuçların 

elde edilmesi için bu değişkenliği yaratan tüm faktörlerin dikkate alınması ve elde 
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edilen verilerin, değişkenlerin bütün yönleri ile değerlendirilmesi kaçınılmazdır. 

Faktörlerin çeşitliliği ve yüksek değişkenlik nedeniyle, ekosistem araştırmalarında 

çok değişkenli veriler ve bunların istatistiksel analizi ile karşı karşıya kalınmıştır.  

Ekoloji bilimindeki bu yöntemsel gelişim iki nedene bağlanabilir (Digby ve 

Kempton,1996):  

a) Topluluk çalışmalarında incelenen büyük veri matrisleri analizlerinin, 

bilgisayar teknolojisindeki çok hızlı ilerleme sayesinde kolaylaşması, 

b) Çok değişkenli istatistiksel analizde teorik açıdan meydana gelen ve alan 

çalışmalarını da kapsayan değişimdir. 

Ekolojik araştırmalarda kullanılmak üzere toplanan veriler; genellikle 

vejetasyon kompozisyonu (örtülülük yüzdesi vs.), hayvan türlerinin yoğunluğu, hava, 

toprak, su ya da mineral örneklerinin kimyasal analizi, jeo-morfolojik ölçüler ve 

hatta anket dönüşleri olabilir. Bu ekolojik veriler, analizi karmaşık, çok değişkenli 

istatistiksel analizle çözülmesi mümkün ve yararlı olan geniş ölçekli veri kümeleri 

oluşturmaktadır (Shaw, 2003).  

Ekosistem analizine yönelik çalışmalarda ekologlar tarafından (özellikle 

hayvan ekologları) kaydedilen verilerde ise en sık rastlanan ekolojik veri tipi, bir 

olayın görülme sıklığının sayılmasıdır. Bu sayım, örnek alan içerisinde (quadrat) 

seçilmiş bir türün elemanlarının sayılması olabileceği gibi başka türlerin yakınında 

bir başka türün bulunma sıklığı da olabilir. İlk tipteki sayım bolluk (abundance) 

ölçüsü iken ikinci tipteki sayım, birlik (association) ölçüsünü ifade etmektedir. 

Yoğun olarak kullanılan diğer bolluk ölçütleri, özellikle botanik çalışmalarında 

“ürün, biomass, yoğunluk ve örtülülük” tür. Bu bolluk ölçütleri genellikle birim alan 

cinsinden ifade edilmekte olup uyarlanmaya çalışılan alan boyutundan bağımsızdır. 

Bu ölçütlerin aksine sık olarak başvurulan diğer bir yaklaşım meydana gelme 

frekansıdır. “Meydana gelme frekansı”, meydana gelen örneklemin yüzdesini 

gösterir ve alan boyutuna büyük ölçüde bağlıdır. 

Çalışmalarda topluluk veri tipinin seçilmesi, veri toplamanın nispi maliyetine 

ve analizde gereken doğruluk seviyesine bağlıdır.  Geniş ölçekli bio-coğrafik 

çalışmalarda örneklemler heterojendir. Bu alanlarda yoğunluk, varlık ya da yokluk 
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kaydı yetersiz olacaktır. Buna karşın, bolluğun kantitatif (sayısal) olarak ölçülmesi 

genellikle önemli bir bilgi kaynağı sağlamaktadır.  

Topluluk çalışmalarında birincil veri, tür bolluğudur (species abundance). 

Ancak, çevre bilimciler morfometrik, davranışsal ve çevresel veriler gibi farklı 

ekolojik değişkenleri veri olarak toplamaya da ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle 

ekolojik  çalışmalarda;  

a. Bir biyolojik topluluktan elde edilmiş tür listesi söz konusu ise (bitki, 

hayvan ya da benzer taksonomiler) ve bu topluluğun bazı faktör ya da faktörlere 

tepkisi araştırılıyorsa, 

b. Bireylerin büyüklük ya da biçimini tanımlama amacıyla çoklu ölçütler ele 

alınmışsa (taksonomi amacıyla çevresel faktörlerin vücut büyüklüğü üzerindeki 

etkileri gibi), 

c. Kimyasal verilerin (su kompozisyonu, toprak bileşenleri) ya da 

biyokimyasal ölçütlerden elde edilmiş ölçülerin her birini ayrı ayrı analiz etmek 

yerine, tüm verilerin eşanlı olarak analizi söz konusu ise,   

d. Organizmalar kümesi içinde genetik işaret (marker) frekansına yönelik 

veriler söz konusu ise ve bunların türler içerisindeki izole edilmiş alt popülasyonların 

kanıtı olup olmadığının araştırılması isteniyorsa çok değişkenli istatistiksel 

yöntemlerin  (ÇDİAT) kullanılması araştırmaya büyük katkılar sağlayacaktır 

(Shaw,2003).  

Bununla beraber ekolojik çalışmalardaki ÇDİAT’nin kullanım alanı, 

araştırmanın amacına ve ekolojik veriye/değişkene göre çeşitlilik göstermektedir. 

Analizlerde yer alan “ekolojik değişkenler” çalışmanın içeriğine göre de farklı 

anlamlar taşımaktadır (Cartwright, 1969): 

 a.   Bir tanıma göre ekolojik değişkenler; besin miktarı, kozmik radyasyon ve 

diğer organizmalar gibi organizmalar üzerinde potansiyel etki yaratan değişkenlerdir.  

 b. Farklı bir tanımda referans noktası alansal dağılımdır. Morfolojik 

özellikler, organizmaların ve diğer oluşumların yerleşimi bu tanımda büyük önem 

kazanır.  

 c.  Diğer bir tanıma göre ekolojik değişkenler; baskınlık, rekabet, enerji 

akımı, denge gibi değişim ve karşılıklı etkileşimi içeren karmaşık süreçlerdir.  
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 d. Farklı bir tanım, c şıkkındaki tanımı üç boyutlu, uzaysal (spatial) bir 

yaklaşıma taşır. Söz konusu olan alandaki değişimler, etkiler, karşılıklı ilişkiler, 

enerji akımı, denge ve dengesizlik durumu alanı karakterize eder.  

 e. Son yaklaşım, yukarıda sayılanlardan farklı bir mantıksal yaklaşıma 

sahiptir ve grubun istatistiksel özelliklerini temel alır. 

 Modern ekosistem teorisi ise temel ekosistem süreçlerini “Organizmaların 

çevreleriyle olan bağımlılık ve değişim (mübadele) ilişkileri” olarak tanımlamıştır. 

Ekosistem araştırmalarında veri setinin içeriği çeşitlilik gösterse ÇDİAT’in 

kullanılması ile gerçekleşecek muhtemel bir ekolojik çalışmanın ilk aşaması, çalışma 

amacının ve alanının, diğer bir deyişle çalışmanın kapsamının belirlenmesidir (Şekil 

1.1). Daha sonra örneklem toplamanın ilkeleri belirlenerek uygun örneklem 

birimlerinin seçimi ve ölçümü gerçekleşmelidir (Veri toplama). Bir sonraki aşama 

veri analizi ile ilgilidir. Örneklem birimlerindeki türlerin oluşturduğu veri matrisinin 

iç yapısındaki benzerlik ölçütleri dikkate alınarak sistemin yapısı bir bütün olarak ele 

alınmış olur. Söz konusu bu analizden sonra sistemin biyotik yapısını açıklayan 

bolluk ilişkileri, birlikler, sınıflandırmalarına ilişkin hükümler elde edilir. Bu 

aşamada araştırıcı eldeki sonuçlarla topluluk tanımlanmasına ilişkin yorumlarda 

bulunabileceği gibi korelasyon analizi vasıtasıyla tür-çevre ilişkisini modelleme 

yoluna da gidebilir.  

Ekoloji çalışmalarında çok değişkenli istatistiksel analizler, ekosistem 

içerisindeki flora/faunanın birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkisini aynı zamanda da 

birbirlerini etkilemesi ile ilgili yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Birbiriyle 

etkileşim içerisinde veya bireysel olarak bir topluluk oluşturan canlılar, analizlerde 

birbiriyle ilişkili değişkenleri oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı ekolojik sistemlerin 

değişkenliği ve karmaşıklığı basit istatistik ve olasılık bilgisinin ötesinde altyapı 

gerektirmektedir. Bununla beraber istatistikçilerin farkında olmadığı ve analiz 

sırasında ortaya çıkabilecek bir çok temel özelliğe sahip ekolojik sistemlerin  

yapısının ortaya konulması ve bu yapısal özelliklerin dikkate alınmamaması 

analizlerde bir takım sorunları beraberinde getirebilir. 
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Çalışmanın Amaçlarının Tanımlanması 

Çalışma Alanının Tanımlanması 

 
Şekil 1.1. Kantitatif (Ölçülebilen) Gözlemlerle Ekolojik Alanda Yürütülecek Bir 

Çalışmanın Aşamaları (Ludwig ve Reynolds, 1988).  

Yorumlama Korelasyon 

Benzerlik Ölçütü 

Bütün Olarak Planlama (Structuring) 

Topluluk Tanımlanması Biyotik / Çevre İlişkileri 

Ölçüm 

Veri Matrisi 
(Örneklem Birimlerinde türler) 

Tahminler Hipotezler 

Öneriler Testler Modeller 

Örnekleme 

Biyotik Örneklerin Tanımlanması 
(Bolluk ilişkileri, birlikler, sınıflandırmalar) 

VERİ 
TOPLAMA 

VERİ 
ANALİZİ 
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Ekolojik analiz sırasında gözden kaçabilecek ve dikkat edilmesi gereken bu önemli 

noktalar Anderson (2002) tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır.  

1. Ekolojik veriler doğal alanlardan elde edilmekte ve bu sistemler bir çok 

(birbiriyle ilişkili) kesişen değişkene sahip ve stokastik (teori) niteliktedir. Yani bu 

veriler, kontrol edilecek sistemler olmadan doğal sistem niteliğindedir.  Ekolojik 

çalışmalarda doğal geçicilik ve uzaysal değişkenlik her zaman söz konusudur. Bunun 

sonucunda ekolojik örnekleme programlarında veya deneysel düzenlemelerde bunun 

dikkate alınması gereklidir. Bunun için de uygun ölçekte, zamanında ve yerinde 

deneyin türetilmesi, yapılması, verilerdeki uzaysal ve geçicilik yapısının 

modellenmesi gerekmektedir.  

2. Genellikle çok sayıda tür yoğunluğundan oluşan çok değişkenli veriler son 

derece anormal dağılıma sahiptir. Geleneksel çok değişkenli analiz yöntemleri, tek 

değişkenli analiz yöntemlerinin tersine normallik varsayımını temel almaktadır.  

3. Çalışmalarda örneklemlerin büyüklüğü ve konumuyla ilgili rastgele 

kararlar, ölçek, frekans, örneklem sayısı ve büyüklüğü istatistiksel sonuçlar üzerinde 

son derece önemli etkiye sahip olduğundan, istatistikçiler ekolojik sistemlerdeki 

uygulamalarda ölçeğe bağımlı olduklarını genelde dikkate almamaktadırlar.  

4. Ekolojik sistemlerin uzaysal değişkenliği ve doğal geçiciliğinin sonucu 

olarak ekologlar tarafından kullanılan deneysel düzenlemelerin büyük kısmı, rastgele 

yuvalanmış hiyerarşilerde veya karıştırılmış modellerde kullanılan rastgele 

değişkenleri kapsamaktadır. 

5. İstatistikçiler çok değişkenli verilerin analizinde ortaya çıkabilecek özel 

sorulara dikkat etme ihtiyacındadır. Aynı yönde hareket etmeyen veriler, karmaşık 

deneysel veriler, süregelen uzaysal ve geçici değişkenlik, ölçeğe bağlılık ve aynı 

yönde ya da beklemenin dışındaki verilerin kombinasyonunun (birleşiminin) ihmal 

edilmesi istatistiksel sonuçlar açısından kargaşaya neden olabilir. 

Genel olarak çok değişkenli istatistik analiz (ÇDİA) ile fazla sayıdaki 

değişkenin oluşturduğu sistemin yapısı belirlenip daha basit bir forma 

dönüştürülerek, ele alınan problemin yapısına uygun çözümler için gerekli bilgi elde 

edilir. Ayrıntılı olarak ele alındığında, incelenen bir değişken bağımsız olarak 

dağılım göstermeyip, bir ya da daha fazla değişken ile ilişki içindedir. Bir değişken 

 6



1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

incelenirken bu değişken ile birlikte değişen ya da ilişkili diğer tüm değişkenleri 

sabit kabul etmek ya da kontrol altına almak mümkün değildir. Bu koşulların 

değişimini problem çözümüne katmak ve gerçekçi çözümlere ulaşmak için çok 

değişkenli istatistiksel yöntemlerden yararlanmak gerekmektedir (Özdamar, 1999). 

Ekolojik çalışmalar, çevresel ya da biyolojik, diğer değişkenlerin durumu 

hakkında bilgiler verirken birden fazla biyolojik verinin tepkisine yönelik tahminleri 

gerektirir. Bu nedenle ÇDİAT, tanımlama ve hipotez testlerine yönelik olarak en 

uygun ve en güçlü yaklaşım olmaktadır (Green, 1980).  

Peyzaj planlama çalışmaları kapsamında özellikle son 10 yılda Doğu Akdeniz 

Bölgesinde  yürütülmüş olan çalışmalar incelendiğinde, çok değişkenli veri analizini 

de içeren bazı araştırmalar görülmektedir (Yılmaz, 1993; Uzun ve ark., 1995; 

Yücel,1997; Aytok, 2001; Kutlu, 2002; Yılmaz, ve ark., 2004; Yılmaz ve ark., 

2005;Yılmaz ve ark., 2006). Bu çalışmaların ortak özelliği, çok değişkenli veri 

setlerini içermeleri ve planlama kararlarını oluşturmada klasik yöntemleri 

kullanmalarıdır.  

Bu çalışmada ise peyzaj planlama çalışmalarında, çok değişkenli niteliğe 

sahip ekolojik verilerin objektif olarak yorumlanmasında istatistiksel yöntemlerin 

kullanılması birincil hedef olmuştur. Bu yöntemlerin hangi paket programlar ile 

gerçekleştirilebileceği ve böylelikle ekolojik çalışmalardaki veri setlerinin 

yorumlanmasında çeşitlilik sunması bakımından önem taşımaktadır. Böylelikle 

biyolojik ve fiziksel yapıya ait verilerin karşılıklı etkileşiminin ilişkilendirilmesi ve 

çok değişkene sahip veri setlerinin analizinde etken olabilecek istatistik yöntemler 

denenerek peyzaj ekolojisi çalışmalarına bütünleştirilmesi sağlanmış olacaktır.  

 

1.1. Kuramsal Çerçeve 
 
1.1.1. Genel Olarak Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri (ÇDİAT) 

 

Literatürde çok değişkenli istatistiksel analizlerin farklı şekillerde tanımları 

bulunmaktadır. Shin (1996)’e göre Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (ÇDİA), eş 

zamanlı olarak çok sayıda bağımlı değişken veya bağımlı ve bağımsız değişken 

ayrımı yapılmadan çok sayıda değişkenle ilgilenildiğinde söz konusu olmaktadır. 
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Sheth (1971)’a göre çok değişkenli analiz, örnek üzerinde ikiden fazla değişkeni eş 

zamanlı çözümleyen tüm istatistik teknikleridir. Gatty (1966), Çok Değişkenli 

İstatistiksel Analiz Tekniklerini (ÇDİAT) “değişken grupları arasındaki karşılıklı 

ilişkileri ölçme ve açıklama imkanı veren tüm istatistik teknikler” olarak 

tanımlamıştır. Hair et al.(1998)’a göre ise çok değişkenli analiz, çoklu değişkenlerin 

tek bir ilişki veya ilişki kümesi içerisindeki analizidir.  

Timm (2002)’e göre ÇDİAT, gözlemlerin bağımlı ve bağımsız değişken 

kümeleri arasında ilişki kurmak amacıyla kullanılan analizlerdir. 

 Harris (2001)’ e göre çok değişkenli istatistik, değişken kümelenmesinin bir 

tahmin edici veya performans ölçütü olarak dahil edildiği durumları ele almak 

amacıyla geçiştirilmiş, açıklayıcı ve anlaşılan tekniklerin bir sınıflandırmasıdır.  

Afifi ve Clark (1997)’a göre çok değişkenli analiz, çalışma konusu olan her 

bir kişi veya birim için çok sayıda değişkenin elde edildiği verilerin analizlerini 

açıklamak amacıyla kullanılmaktadır.  

Kachigan (1991)’a göre çok değişkenli istatistiksel analiz, bir nesne kümesi 

ile ölçülen iki veya daha dazla değişken özelliklerinin eşanlı araştırılması ile 

ilgilenen istatistiksel analiz dalıdır. 

Shaw (2003)’e göre çok değişkenli istatistik, “iki veya daha fazla değişkeni 

aynı anda analiz etmeye yarayan yöntemleri tanımlamakta kullanılan genel bir 

terim”dir.  

Çok değişkenli istatistiksel analizde sistem içerisinde birbiriyle ilişki halinde 

çok sayıda değişken söz konusudur. Bu analizlerde amaç kullanılacak tekniklerle söz 

konusu sistemin yapısının belirlenmesi ve basit bir forma dönüştürülmesidir (Tatlıdil, 

2002). 

Uygulamalı araştırmalarda tek değişkenli istatistikler, araştırmanın sonucunu 

açıklamada yeterli olmamaktadır. Çünkü tek değişkenli istatistiksel analizlerde 

araştırma konusu olan tek değişken söz konusudur. Ancak gerçek hayatta ve modern 

bilimsel çalışmalarda temel alınan birim ve değişken sayısı birden fazla olup, bu 

birim ve değişkenlerin karşılıklı etkileşimleri söz konusudur. Çok değişkenli 

istatistiksel analiz tekniklerine bu nedenle ihtiyaç duyulur ve bu yaklaşımı tek 

değişkenli istatistiksel analizlerden üstün kılan temel özellik; tek değişkenli 
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istatistiksel analizlerde veri olarak kabul edilen birçok faktörün çok değişkenli 

analizlerde birer değişken olarak sisteme dâhil edilebilmesidir.  

Tek değişkenli, iki değişkenli ve çok değişkenli istatistiksel analiz teknikleri 

arasındaki farklar Çizelge 1.1’de özetlenmiştir. 

 

Çizelge 1.1. Tek Değişkenli, İki Değişkenli ve Çok Değişkenli Analiz Teknikleri 
(Shaw,2003). 

 Tek Değişkenli Veri İki Değişkenli Veri Çok Değişkenli Veri 

Değişken 
Sayısı 

Tek İki Üç ve daha fazla 

Tanımlayıcı 
İstatistik 

Ölçülmüş tek bir 

değişkenin değeri veya 

dağılımına yönelik bilgi. 

(Ortalama, standart 

sapma, çarpıklık vs.) 

İki bağımsız değişken 

arasındaki ilişkiyi 

tanımlayan sayısal bir 

fonksiyon. 

Birçok sayıda değişken 

arasındaki ya da 

değişkenler içerisindeki 

örnekleri tanımlayan 

sayısal bir fonksiyon. 

Çıkarımcı 
İstatistik 

Tek bir değişken için 

bulunan gözlemlenmiş 

örnekler temel alınarak 

elde edilmiş olasılık 

hesaplamaları 

(t testi, Mann-Whitney U 

testi, varyans analizi). 

İki değişken arasında 

bulunan gözlemlenmiş 

örnekler temel 

alınarak elde edilen 

olasılık hesaplamaları 

(Spearman ya da 

Pearson’un iki 

değişkenli korelasyon 

katsayısı). 

Birçok sayıda değişken 

arasında bulunan 

gözlemlenmiş örnekler 

temel alınarak elde 

edilen olasılık 

hesaplamaları. 

 

 

Literatürde yoğun olarak kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz 

teknikleri şunlardır; 

1. Hotelling T2 Testi 

Çok değişkenli normal değişken varsayımına göre iki ve daha çok değişkenli, 

tek örnek ve iki örnek hipotezlerinin test edilmesinde yararlanılan bir yöntemdir 

(Özdamar, 1999). 

 

 

 9



1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

2. Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) 

Bu teknik çok değişkenli verinin planlanan deneylerden elde edildiği 

analizlerde kullanılır. İki ve daha fazla değişkenli normal dağılım gösteren veri 

setlerine göre kurulmuş hipotezlerin test edilmesinde kullanılmaktadır. Grup sayısı 

ikiden fazla olduğunda Hotelling t2 testinin alternatifidir.  

3. Çok Değişkenli Kovaryans Analizi (MANCOVA) 

İki ve daha fazla değişkenli normal dağılım gösteren veri setlerine ilişkin 

kurulmuş hipotezlerin, ortak değişkenlerin de yer aldığı veri yapısıyla test 

edilmesinde kullanılır. Verilerin normal dağıldığını kabul eder ancak eş parametrik 

olmayan teste sahip değildir (Chatfield ve Collins, 1980). 

4. Kümeleme Analizi (Cluster Analysis) 

Yapısı hakkında kesin bilgilerin bulunmadığı bir veri seti içindeki grupları 

ve/veya değişkenleri, birbirine benzer ve sayısı belirlenmemiş alt kümelere ayırma 

yöntemidir. Amaç; gruplanmış verileri benzerliklerine göre sınıflandırmaktır. 

Segmentasyon analizi ve taksonomi analizi olarak da bilinen kümeleme analizi, bir 

objeler kümesini, objeler arası benzerlikleri temel alarak, nispeten türdeş (homojen) 

alt kümeleme taksim etme görevini başarabilen teknikler kümesidir (Kachigan, 

1991). 

5. Ayırma Analizi (Discriminant Analysis) 

Veri setindeki değişkenlerin, sayısı önceden belirlenmiş iki ve daha fazla 

sayıda değişkenlerin özellikleri itibariyle en uygun gruba ayırmalarını sağlayacak 

fonksiyonların tanımlanmasını içermektedir. 

6. Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) 

Birbiriyle ilişkili çok sayıda değişken içeren veri matrislerinden, birbiriyle 

bağımsız ve daha az sayıda yeni veri yapıları elde etmek amaçlanmaktadır. 

Değişkenler arasındaki bağımlılık yapısının yok edilmesi ve/veya boyut indirgemesi 

analizdeki temel hareket noktasıdır.  

7. Faktör Analizi (Factor Analysis) 

Yöntemin amacı; veri seti içerisindeki birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni, 

daha az sayıda anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getirmektir. Temel 

Bileşenler Analizinde olduğu gibi boyut indirgeme ve bağımlılık yapısını yok etme 
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hareket noktasıdır. Faktör Analizi yoğun olarak, küme içerisinde karşılıklı bağımlılık 

ilişkisinde olan değişkenleri temsil edecek sınırlı sayıda faktörü tanımlamakta 

kullanılır (George ve Mallery,2003). 

8. Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (Multi-Dimensional Scaling) 

Çok boyutlu ölçekleme analizi, nesneler arasındaki ilişkilerin bilinmediği, 

fakat birbirlerine olan uzaklıklarının hesaplanabildiği durumlarda, uzaklıklardan 

yararlanılarak, nesneler arasındaki ilişkileri ortaya koymaya yarayan bir yöntem olup 

genellikle coğrafi araştırmalarda kullanılmaktadır. 

9. Kanonik Korelasyon Analizi (Canonic Correlation Analysis) 

Kanonik korelasyon analizi, çok sayıda değişkenden oluşan iki değişken seti 

(küme) arasındaki ilişkileri inceleyen analizdir. 

10.  Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multivariate Regression Analysis) 

Çok değişkenli regresyon analizinde, iki bağımlı ve bir ya da daha fazla 

bağımsız değişken arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. 

11.  Uyum Analizi (Correspondence Analysis) 

Uyum Analizi1, çok boyutlu şekilde matris haline dönüştürülebilir 

değişkenler arasındaki birlikte değişimleri, Tabloların  değerlerinden hesaplanan 

varyans öğelerinden yararlanılarak grafiksel gösterim aracılığı ile incelenmesini 

amaçlamaktadır.  Yöntem, değişkenlerin ve bu değişkenlerin alt sınıflarının birbiri ile 

birlikte değişimlerini koordinat ekseninde görüntüleyerek çözümlenmesini 

amaçlamaktadır (Özdamar, 1999).  

2χ

12. Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modelling) 

Yapısal eşitlik modellemesi her bağımlı değişken kümesi için farklı ilişkileri 

temel olarak alır. Bu teknik, eşanlı olarak tahmin edilen farklı çoklu regresyon eşitlik 

serilerinin uygun ve etkin tahminini sağlamaktadır. 

 

 

                                                 
1Uyum analizinde başvurulacak seçeneklerden biri de eğilimsiz uyum analizidir. Ekolojik 
araştırmalarda yoğun şekilde kullanılmış olan DECORANA (Detrended Correspondence Analysis), 
eğilimsiz uyum analizinde kullanılan bir algoritma olarak tanımlanan ve Fortran programlama dilinde 
yazılan bir paket programdır (Hill, 1979). 
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13. Doğrusal Olasılık Modelleri (Logit Analysis) 

Doğrusal olasılık modelleri çok değişkenli regresyon ve ayırma analizinin bir 

bileşimidir (Hair ve ark.,1998). Uygulanan teknik çok değişkenli regresyon analizine 

benzer olup, birden fazla bağımsız değişken, tek bir bağımlı değişkeni tahmin etmek 

için kullanılmaktadır. Doğrusal olasılık modellerinin çok değişkenli regresyon 

modellerinden ayıran fark ise, bağımlı değişkenin ayırma analizinde olduğu gibi 

ölçülemez (non metric) olmasıdır. 

14. Probit Regresyon Modeli (Probit Regression Models) 

Bağımlı değişkeni; “evet/hayır” gibi yanıtlardan oluşan ve “0” ya da “1” 

şeklinde dikotomik (kopuk) olarak kodlanan kategorik modelleri tahmin etmek için 

kullanılan yaklaşımlardan biridir. Lojistik regresyona alternatif olarak 

kullanılmaktadır (Albayrak ve ark.,2005). 

15. Lojistik Regresyon Analizi  (Logistic Regression Analysis) 

İstatistiksel analizlerde veri setleri, metrik ve nominal değişkenlerinden 

oluşabilir. Çok değişkenli normallik varsayımı, bağımsız değişkenlerin metrik ve 

nominal olması durumunda gerçekleşmez. Çok değişkenli normallik varsayımının 

ihlal edilmesi testlerinin anlamlılığını ve sınıflandırılmasını olumsuz etkiler. Lojistik 

regresyon analizi, bağımsız değişkenler için dağılımsal varsayımda bulunmaz 

(Sharma, 1996).  

 

1.1.1.1. Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Tekniklerinin Varsayımları 

  

Farklı amaçlı araştırmalarda kullanılacak çok değişkenli istatistiksel analiz 

tekniklerinin tümü belirli varsayımlara dayanır. Güvenilir analiz sonuçları elde etmek 

amacıyla, ilgili çalışmada kullanılacak verilerin varsayımlar açısından incelenmesi 

bir zorunluluktur. 

 

 ÇDİAT’nin dayandığı varsayımlar şunlardır (Sharma,1996; Albayrak ve ark, 

2005): 

 a.  Çoklu Normal Dağılım: ÇDİAT, örneklerin çok değişkenli normal 

dağılımlı ana kütlelerden geldiğini kabul eder. 
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 b.      Sabit Varyans: Tüm gruplar için kovaryans matrisleri eşittir. 

 c.  Çoklu Doğrusal Bağlantı (multicollinearity)’nın Olmaması: Bağımsız 

değişkenler arasında anlamlı doğrusal ilişkinin olmaması gerekir. 

 d.  Doğrusallık: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki 

bağımsızdır.  

 e. Otokorelasyonun Olmaması: Değişken birim değerleri birbirinden 

bağımsızdır. 

 Yukarıdaki varsayımlardan sapma, ÇDİAT’nin gücünü ve anlamlılığı 

üzerinde önemli etkilere sahiptir. Buna karşın geleneksel istatistik teorisinin aksine, 

ekolojik topluluklardan elde edilen veriler, normallik ve diğer varsayımları nadiren 

yerine getirmektedir (Digby ve Kempton, 1996). 

 

1.1.1.2.Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Tekniklerinin Uygulama Amaçları 

 

 ÇDİAT, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak uygulanmaktadır (Tatlıdil,2002;  

Özdamar,1999). 

 a. Veri İndirgeme: Veri indirgemede amaç; veri setinin yapısını belirli sayıda 

değişken içeren, aralarında ilişki bulunmayan daha az sayıda değişkenle 

açıklamaktır. 

 b. Kümeleme ve Sınıflama: Popülasyon özellikleri bilinmeyen veri seti 

içerisinde prototip kümeler oluşturup, oluşturulan bu gruplara yeni değişkenler dahil 

edilmesini sağlamaktır.  

 c. Bağımlılık Yapısının İncelenmesi: Değişkenlerin kovaryans ve 

korelasyonlarından yararlanılarak bağımlılığın kaynakları ve sonuçları araştırılır.  

 d. Atama ve Ölçekleme: Birimlerin belli ölçülere göre atanmasının yanında 

çok sayıda değişkenden yararlanılarak birimlerin daha küçük boyutlarla gösterilmesi 

sağlanır. 

 e. Hipotez Testleri ve Hipotez Oluşturma: Tek değişkenli istatistiksel 

tekniklerinde olduğu gibi ÇDİAT’nde de hipotez testleri kullanılmaktadır. Bu 

testlere, açıklanmaya çalışılan olay hakkında yeni model ve hipotezler ortaya 

çıkarmak amacıyla da başvurulmaktadır. 
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1.1.1.3. Çok Değişkenli Analiz Tekniklerinin Seçim Algoritması 

 

Hair et al.(1998)’a göre; ÇDİAT, veri setlerindeki değişkenlerin bir teoriye 

göre bağımlı ve iç bağımlı bir ayrıma tabi olmasına, eğer bu şekilde bir ayırma tabi 

olabiliyorlarsa analizde bu değişkenlerden kaç tanesinin bağımlı değişken olarak ele 

alındığında ve bağımlı – iç bağımlı tüm değişkenlerin nasıl ölçülebildiğine göre 

değişkenlerin ölçeği belirlenmelidir (Şekil 1.2).  

Çok değişkenli analiz tekniği seçilirken aşağıda sunulan ölçütler dikkate 

alınmalıdır; 

Çok değişkenli istatistik tekniklerin seçiminde ilk adım değişkenler arasında 

bağımlı - iç bağımlı değişken ayrımı yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. Bu 

şekilde, seçilecek tekniğin bağımlı mı, iç bağımlı mı olacağına karar verilecektir. 

Çok değişkenli bağımlı teknikler;  Yapısal Eşitlik Modeli, Kanonik 

Korelasyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon, Ayırma Analizi, 

Doğrusal Olasılık Modelleri ve Çok Değişkenli Varyans (Manova)’dır. İç Bağımlı 

Teknikler ise Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Uyum Analizi ve Çok Boyutlu 

Örnekleme Analizidir.  

Bağımlı modellerde, bağımsız değişkenlerle bağımlı değişkenlerin tahmin 

edilmesi amaçlanırken, iç bağımlı modellerde iç ilişkiler yapısının belirlenmesi 

amaçlanır ve bağımlı / bağımsız değişken ayrımı yapılmaz. 

Çok değişkenli istatistiksel analizde kullanılan bağımlı teknikler iki kritere 

göre sınıflanmaktadır. Bunlar bağımlı değişken sayıları ve analizde kullanılan 

değişkenlerin ölçeğidir. Örnek olarak, çok değişkenli istatistiksel analizde konu olan 

model tek metrik (ölçülebilir) bağımlı değişken ile tanımlanıyorsa uygun teknikler 

çoklu regresyon veya konjoint analizidir. Diğer yandan, tek bağımlı değişken metrik 

değilse ayırma analizi, doğrusal olasılık modelleri ya da lojistik regresyon yöntemleri 

uygun olmaktadır. 
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Model birden çok bağımlı değişkenle tanımlanacaksa dört farklı teknik 

uygulanmaktadır. Bağımlı değişken metrik ise bağımsız değişkenlere bakmak 

gerekmektedir. Bağımsız değişkenler metrik değilse çok değişkenli varyans analizi 

(MANOVA), kullanmak uygun olmaktadır. Modelle bağımlı/bağımsız değişken 

ilişkiler seti ile açıklanabiliyorsa yapısal eşitlik modeli uygun olmaktadır.  

İç bağımlı tekniklerde bağımlı ve bağımsız değişken ayrımı yapılmamakta, 

veri setinin temel boyutlarını ortaya çıkarmak için tüm değişkenler eşanlı olarak 

analiz edilmektedir. Değişkenlere göre veri setinin temel boyutları araştırma konusu 

ise “faktör analizi” en uygun yöntemdir. Amaç birimler bazında veri setinin temel 

boyutlarını araştırmak ise “kümeleme analizi”, objelere göre veri setinin boyutlarını 

ortaya çıkarmak ise “metrik çok boyutlu ölçekleme” en uygun tekniktir. Çok boyutlu 

ölçekleme analizi ile hem metrik, hem metrik olmayan değişkenler analiz 

edilebilmektedir. Metrik olmayan birimler arasındaki iç ilişkilerin incelenmesinde 

uygunluk analizi kullanılmaktadır. 

Ekosistem Analizinde ÇDİAT:  Atama ve Sınıflandırma  

Ekosistem analizinde alanlar itibariyle dağılmış türleri analiz etme amaçlı iki 

temel kavramsal yaklaşım vardır (Palmer,1993). Bunlardan ilki alan ya da türlerin 

grup ya da topluluk tiplerine göre düzenlenmesi olarak bilinen sınıflandırmadır 

(Classification). Diğer kavramsal yaklaşım ise alan ya da türlerin çevresel gradientler 

boyunca düzenlenmesini içeren ve yapı içerisindeki ilişkileri açıklama amacı güden 

atamadır (Ordination). 

Atama ve sınıflandırma ekosistem analizinde birbirine karşıt stratejiler olarak 

kabul edilmektedir. Atama, modern, dinamik bir yaklaşımı ifade ederken 

sınıflandırma daha muhafazakar bir yaklaşımı temsil etmektedir (Oksanen, 2004). 

Sınıflandırmada veriyi az sayıda kümeye indirgeyerek yapıyı orijinal gözlemler 

yerine elde edilen kümelerle açıklamak söz konusudur.  

Sınıflandırma işleminin ekosistem analizinde kullanımı kümeleme analizi ve 

TWINSPAN analizleri vasıtasıyla yapılır.  Aşağıda sınıflandırma kriterlerini gösteren 

Çizelge 1.2 yardımıyla sınıflandırmada kullanılacak bu iki yöntem karşılaştırılabilir: 

 

 

 16



1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

Çizelge 1.2. Sınıflandırma Yöntemlerinde Kriterler (Oksanen, 2004). 

Formal Informal 

Aşamalı  Aşamalı 

olmayan 

Kantitatif  Kalitatif 

Bölücü  Yığıcı 

Politetik  Monotetik

 

Buna göre, kümeleme analizi formal, aşamalı, kantitatif, yığıcı ve politetik 

nitelikteyken TWINSPAN, formal, aşamalı, yarı-kantitatif, bölücü ve politetik 

nitelikler taşımaktadır. 

Goodall (1954), atama işlemini literatüre ilk kez dahil ederek “tek ya da çok 

boyutlu bir sırada birimlerin düzenlenmesi” şeklinde tanımlamıştır. Atama işleminde 

amaç birimleri benzerliklerine göre farklı sınıflara ayırmak değil, çok değişkenli veri 

içerisindeki yapının kullanışlı bir özetini elde etmektir. Gauch ve Whittaker (1972) 

atamanın amaçlarını şu şekilde sıralamıştır: 

• Veri setine ilişkin bilginin özetlenmesi ya da görselleştirilmesi  

• Hipotez oluşturulması ya da test edilmesi 

• Türlerin bir çevresel faktör ile ilişkisinin belirlenmesi 

• Tür popülasyonu ve topluluk özelliklerinin ortaya konulması. 

Bu amaçla topluluk örneklemleri, türler, topluluk tipleri, biyotoplar ve 

çevresel faktörler atama işlemine tabi tutulur.  

Kent ve Coker (2003), atamayı “vejetasyon örneklemlerinin birbirleri ile tür 

kompozisyonunu ve/veya ilgili çevresel kontrollerin benzerliği cinsinden 

düzenlenmesi” olarak tanımlamış ve atama tekniklerini  hipotez yaratma amaçlı “veri 

indirgeme ve keşfi” olarak kabul etmiştir. Uygulanan atama teknikleri esasında 

tanımlayıcı nitelikte olup araştırmacıya vejetasyon varyasyonu ve çevresel 

değişkenler ilişkisi gibi bitki topluluğu yapısı hakkında da bilgi verir.  
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Bitki ekolojisi açısından bakıldığında atama teknikleri aşağıdaki araştırma 

alanlarında katkılar sağlar (Kent ve Coker, 2003): 

a. Bitki topluluğu verisinin özetlenmesi ve çalışma alanının vejetasyonu içerisinde 

varyasyonun doğasının belirtilmesi. 

b. İncelenecek ve karşılaştırılacak farklı topluluklar içerisinde tür dağılımlarının elde 

edilmesi. 

c. Çevresel gradientleri tanımlamak üzere çevresel değişkenlerle ilişkili olan 

vejetasyon örneklemleri içerisindeki varyasyonun özetlerini sunmak. Gradient, bir 

çevre faktörünün veya bir populasyon karakteristiğinin zaman veya mekan içindeki 

değişim miktarıdır (Çepel, 1982). 

Kent ve Coker (2003), atamayı doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye 

ayırmıştır. Doğrudan atamanın tanımı ve uygulanması nispeten basit olup bilinen bir 

gradiente yönelik gözlemlerin araştırmacı tarafından organize edilmesi söz 

konusudur. Doğrudan atama tek bir eğilimin veriye hakim olduğu ve bu eğilimin 

araştırmacı tarafından bilindiği durumlarda kullanılabilir. Atama işlemine en basit 

yaklaşım olup yükseklik gradienti boyunca bitki topluluklarının transekt sörveyleri, 

zaman içerisinde topluluk gelişiminin ya da toprak koşullarının incelenmesi 

doğrudan atama işlemine örnek olarak verilebilir (Shaw, 2003). Bu durumda çevresel 

veriler analize dahil edilmeyecek, elde edilen sonuçlardan çevresel gradienti 

yorumlanacaktır. Genelde, çevresel veriye ilişkin bilgilerin elde edilemediği ya da 

net olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.  

Dolaylı atama işlemlerinde veri içerisindeki eğilimlerin tespit edilmesi ve 

daha özet bir veri formunun elde edilmesi amaçlanmaktadır1. Analizde alan 

içerisindeki gözlemleri temel alması muhtemel bir çevresel gradienti tanımlamak 

yerine çevresel gradientleri veri yapısının içerisinde tanımlamak gerekmektedir. 

Dolaylı atama, atama ekseni adı verilen ve verinin doğasında var olan gradientler 

kümesi üretir. Farklı yöntemler söz konusu bu kümelerin üretilmesinde farklı 

yaklaşımlara sahiptir. Bu yöntemlerin ortak yanı çok değişkenli nitelikteki ekolojik 

verilerin sahip olduğu yapıların anlamlı bir özetini elde etmektir. Çok değişkenli veri 

                                                 
1 Atama işlemi araştırma boyunca dolaylı atama işlemlerini ifade etmektedir.  
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setleri çok boyutlu nitelik taşıdıklarından görselleştirilmeleri zordur. Atama işleminin 

amacı veri setinin boyutlarını yönetilebilir bir formata (iki ya da üç atama eksenine) 

indirgemektir. Buradaki sorun, mümkün olan en az bilgi kaybıyla bu boyut 

indirgeme işleminin gerçekleştirilmesidir. 

Dolaylı atama, “atama diyagramı” adı verilen bir sonuç üretir. Atama 

diyagramı yardımıyla veri noktası arasındaki ilişkiler rahatlıkla görülebilir.  

Şekil 1.3.’de temel atama diyagramı görülmektedir. Atama diyagramında 

eksenler atama eksenlerini göstermektedir. Kullanılan atama tekniğine göre üretilen 

eksenler ham verilerden elde edilir. Atama diyagramında her nokta, her gözlem ya da 

değişken için toplanan toplam satır ya da sütun değerini vermektedir (Şekil 1.3.’de 

noktalar gözlemleri temsil etmektedir). Birbirine yakın olan noktalar benzer gözlem 

ya da değişkenleri temsil etmektedir.  

 

 Değişkenler → 

Şekil 1.3. Temel Atama Diyagramı. 

 

Ter Braak ve Prentice (1988), ekosistem analizinde atama işlemlerinde 

kullanılacak yöntemleri aşağıda sunulan Çizelge 1.3  ile açıklamıştır:  
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Çizelge1.3. Temel Atama Yöntemleri (Ter Braak ve Prentice, 1988; Leps ve 
Smilauer, 1999). 

 Doğrusal Yöntemler Ağırlıklandırılmış Ortalama 

Temel Bileşenler Analizi 

(TBA),(PCA) 

Uyum Analizi (UA), (CA) Kısıtlandırılmamış 

Gereksizlik Analizi (GA), (RA) Kanonik Uyum Analizi 

(KUA),(CCA) 

Kısıtlandırılmış 

 

Analizde kullanılacak veri ikinci bir veri matrisi tarafından (tür ya da çevresel 

veri) kısıtlanmamışsa bir doğrusal yöntem olarak Temel Bileşenler Analizi (TBA), 

ağırlıklandırılmış ortalama yöntemi olarak da uyum analizi (Eğilimsiz Uyum Analizi 

dahil) kullanılabilir. İkinci bir veri matrisi tarafından kısıtlanma söz konusu ise 

doğrusal yöntemlerden gereksizlik analizi (Redundancy Analysis), ağırlıklandırılmış 

ortalama yöntemlerinden de kanonik uyum analizi seçilebilir.  

 

1.1.2. Kümeleme Analizi 

 

Kümeleme analizi, gruplanmış verileri benzerliklerine göre sınıflandırma 

amacıyla kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemidir. Analizin temel 

amacı birey ya da nesnelerden oluşan veri setlerini, birey ya da nesnelerin temel 

özelliklerine göre gruplandırılmaktır. Kümeleme analizi, objelerin sayısı ve 

nesnelerin geri kalanlarının her biriyle olan yakınlığının seçim kriteri yani objeler 

arasındaki ilişkinin nasıl ve hangi boyutta olduğuna karar verip ona göre nesnelerin 

seçimi gibi problemler ile ilgili olan teknikler için genel bir terim olarak kullanılan 

analiz yöntemidir (Rand, 1971). 

Kümeleme analizi esasında araştırıcı bir yöntemdir. Araştırıcının 

değişkenlerin sayısı ya da konumu hakkında net bir bilgisi olmasa bile kümeleme 

analizi verileri gruplamaya yardımcı olur. Grup içi ve gruplar arası dağılım gibi 

istatistiksel kavramlar kümeleme analizi gibi yöntemlerin gelişmesine yardımcı 

olmuştur (Schervish, 1987). 
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Kümeleme analizi sonucunda küme içindeki birimler yüksek homojenlik 

gösterirken, kümeler arasında yüksek heterojenlik gerçekleşmektedir. Geometrik 

gösterim söz konu olduğunda ise küme içerisindeki nesneler birbirine yakınken, 

farklı kümelerde yer alan nesneler birbirinden uzakta yer alacaktır.  

Kümeleme Analizinde “benzerlik” ve “uzaklık” kavramları önem 

kazanmaktadır. Çünkü yöntemin temel amacı araştırma konusu olan veya gözlenen 

birey ya da nesneler arasındaki benzerlik veya uzaklıkları ortaya koymaktır. Bu 

bağlamda benzerlik, uzaklık ters nitelik taşımaktadır. Benzerlik yüksek bir değere 

sahipse iki birey ya da nesne birbirine yakın, düşük bir değere sahip ise söz konusu 

iki birey ya da nesnenin birbirine uzak olduğu ortaya çıkar.  

Kümeleme analizinde küme, birbirine yakın nesne ya da bireylerin 

oluşturdukları grup olarak tanımlanabilir. Kümeleme analizinde birey ya da nesneler 

arasındaki uzaklıkları hesaplamak için en yaygın kullanılan uzaklık ölçüsü Öklid 

uzaklığıdır. Öklid uzaklığı iki obje arasındaki benzerliği ölçmede en yaygın 

kullanılan uzaklık ölçüsü olup iki obje arasına çizilecek bir düz doğrunun 

uzunluğunu temel alır. Bu uzaklık ölçüsü dışında aşağıda sunulan uzaklık 

değerlerinden yararlanılarak birey ya da nesnelerin kümelere dahil edilmesi işlemini 

gerçekleştirmede kullanılan diğer uzaklık ölçüleri de vardır.2

• Minkowski uzaklığı 

 Ölçekli öklid uzaklığı 

 Binonary öklid uzaklığı 

• Pearson uzaklığı 

• Manhattan (City Blok) Uzaklığı 

• Mahalonobis Uzaklığı 

• Hotelling T 2 Uzaklığı 

• Canberra Uzaklığı 

 

 

 

                                                 
2 Kümeleme analizinde kullanılan uzaklık ölçüleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sharma 
(1996,218-220) 
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1.1.2.1. Kümeleme Analizinin Amaçları 

 

Kümeleme analizinin temel amacı; birey yada nesneleri temel özelliklerine ya  

da uzaklık/yakınlıklarına göre gruplandırmaktır. Yöntemin diğer amaçları ise 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tatlıdil, 2002).  

• Gerçek tiplerin (Cinslerin-ırkların) belirlenmesi 

• Model uydurmanın kolaylaştırılması 

• Gruplar için ön tahmin 

• Hipotezlerin testi 

• Veri yapısının netleştirilmesi 

• Veri indirgemesi (Veriler yerine kümelerin değerlendirilmesi), 

• Aykırı değerlerin bulunması. 

 

1.1.2.2. Kümeleme Yöntemleri 

 

Kümeleme yöntemleri, uzaklık matrisi ya da benzerlik matrisinden 

yararlanılarak birim ya da değişkenleri kendi içinde homojen ve kendi aralarında 

heterojen gruplar oluşturmayı sağlayan yöntemlerdir (Doğan, 2002). 

Shaw (2003), ÇDİAT kapsamında olan sınıflandırma yöntemlerine yönelik 

olarak Şekil 1.4’ de gösterilmiş olan şemadan yararlanmıştır.  

Nümerik sınıflandırmaya yönelik ilk ayrım hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan 

teknikler arasındadır. Sınıflandırma tekniklerinin büyük çoğunluğu hiyerarşik 

sınıflandırma kapsamındadır. Hiyerarşik sınıflandırmada her grup ya da küme bir üst 

seviyedeki grup ya da kümeye ait olup bir dendrogramın oluşması sağlanır. 

Hiyerarşik olmayan sınıflandırmada hiyerarşik sınıflandırmadan farklı olarak 

kümelerin birbiriyle olan ilişkisini dikkate alınmayıp küme sayısı önceden 

belirlendiğinden analiz sonucunda bir dendogram oluşmaz. k-ortalamalar 

Kümelemesi hiyerarşik olmayan sınıflandırma yöntemlerinin başında gelir. 
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Hiyerarşik Hiyerarşik Olmayan 

k-Ortalamalar Kümelemesi 

Monotetik Politetik

Birlik Analizi 

Yığmacı Ayırıcı 

Kümeleme Analizi TWINSPAN 

Şekil 1.4. Sınıflandırma Teknikleri (Shaw, 2003). 

 

Hiyerarşik sınıflandırma teknikleri monotetik ve politetik teknikler olmak 

üzere ikiye ayrılır. Bu iki yaklaşım arasındaki fark, politetik tekniklerin tüm gerekli 

enformasyonu çalışma konusu olan veri dahilinde sağlaması, buna karşın monotetik 

tekniklerin gerekli hesaplamaları bir niteliğin tek bir seferde olup olmamasına göre 

(Türlerin var – yok şeklinde ikili ayrımına gidilmesi) uygulamasıdır. Tüm modern 

teknikler politetik teknikler dahilinde olmakla birlikte özellikle 1960 ve 1970’li 

yıllarda yürütülmüş bitki topluluğu çalışmalarında yoğun olarak kullanılmış olan 

birlik analizi monotetik tekniklere örnek olarak verilebilir.  

Monotetik teknikler dışındaki tüm tekniklere politetik teknikler adı verilir. Bu 

teknikler tüm verileri kategorilere ayırarak tüm değişkenlerin eşanlı olarak 

kullanılmasını öngörür. Politetik teknikler yığmacı ve ayırıcı teknikler olarak iki 

şekilde sınıflanır. Yığmacı teknikler kümelerin bireysel gözlemlerden oluştuğunu 

kabul eder. Yığmacı yöntemlerin genel adına ise kümeleme analizi adı verilir.  
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Ayırıcı teknikler yine aşamalı teknikler kapsamında olup küme, bölünmeyi 

gerektiren kriterleri yerine getiriyorsa subjektif olarak tanımlanan her kümenin 

ayrılabileceğini kabul eder. TWINSPAN (Two-way indicator species analysis), 

ayırıcı tekniklere örnek olarak verilebilir. Çift yönlü gösterge tür analizi olarak 

tanımlanan TWINSPAN, monotetik bir teknik olarak kabul edilebilecek ve yanlış 

sınıflandırmalara yol açabilme riski olan “gösterge tür analizi”nin (Species indicator 

analysis) geliştirilmiş bir uzantısıdır (Hill et al., 1975).  

TWINSPAN, bir veri setini alır ve veri setinin içeriği hakkındaki mevcut 

enformasyonu kullanarak sürekli şekilde veri setini gruplara ayırmayı hedefler. Bu 

yönüyle de TWINSPAN politetik ayırıcı sınıflandırma tekniğidir ve sürekli olarak 

objeleri birleştirmeye çalışan politetik yığmacı bir teknik olan kümeleme analizinden 

farklı bir yaklaşıma sahiptir. TWINSPAN, birey ve türleri niteliklerine göre iki yönlü 

bir çizelgede birlikte sınıflandırır. Bu yaklaşım diğer tür sınıflandırma tekniklerinden 

farklılık gösterir.  

Kümeleme analizinde kullanılan yöntemler, birey ya da nesneleri 

gruplandırmada uyguladıkları işlemlere göre “Hiyerarşik (Aşamalı) Kümeleme 

Yöntemi” ve “Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Yöntemi” olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır (Hair et al., 1998; Özdamar, 1999; Tatlıdil, 2002).  

a) Hiyerarşik (Aşamalı ) Kümeleme Yöntemi 

Hiyerarşik yöntemler kendi içerisinde yığmacı hiyerarşik ve ayırıcı hiyerarşik 

olmak üzere ikiye ayrılır. Yoğun olarak kullanılan yöntem hiyerarşik yığmacı 

yöntemdir. Hiyerarşik yığmacı yöntemde, ilk olarak bütün gözlemler tek bir kümede 

toplanır. Daha sonra bu kümeye en yakın olan gözlemler tek tek kümeden ayrılır ve 

başka kümeler oluşturulur. Yöntem, küme sayısına kendisi karar verir.  

Kullanılacak algoritma 4 adımdan oluşmaktadır; 

1) n tane birey, n tane küme belirlenir, 

2) En yakın iki küme birleştirilir. 

3) Küme sayısı bir indirgenerek yinelenmiş uzaklıklar matrisi bulunur.  

4) 2. ve 3. adımlar (n-1) kez tekrarlanır.  

Temelde bu algoritmaya dayanan önemli hiyerarşik kümeleme yöntemleri ise 

şunlardır; 
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• Tek Bağlantı (Single Linkage) Yöntemi: Küme elemanları arasındaki en 

düşük uzaklık değeri temel alınarak kümelerin oluşturulması esasına dayanır (Sneath 

ve Sokal, 1973). 

• Tam Bağlantı (Complete Linkage) Yöntemi: İki kümenin elemanları 

arasındaki en yüksek uzaklığın minimum değerini temel alır  (Sneath ve Sokal, 

1973). 

• Ortalama Bağlantı (Average Linkage) Yöntemi Tek bağlantı ve tam 

bağlantı tekniği ile paralel olarak, kümeler arasındaki ortalama uzaklığın en düşük 

değerini temel alır.  
3• Ward’ın Yöntemi : Minimum varyans yöntemi olarak da bilinen bu 

yaklaşım, bir kümenin ortasına düşen gözlemin, aynı kümenin içinde bulunan 

gözlemlerden ortalama uzaklığını ele alır ve toplam sapma karelerinden yararlanır. 

Yoğun olarak kullanılan hiyerarşik kümeleme yöntemidir (Ward, 1963).  

• Merkezi Yöntem : Bir kümeyi oluşturan gözlemlerin ortalamalarını esas 

alır. Kümede sadece bir merkez varsa onun değeri merkez olarak kabul edilir. 

b) Hiyerarşik (Aşamalı) Olmayan Kümeleme Yöntemi 

Hiyerarşik Olmayan Kümelemede kullanılan yöntem “k ortalamalar kümesi” 

yöntemidir. Yöntemde aşamalı (hiyararşik) yöntemden farklı olarak küme sayısı 

araştırmacı tarafından belirlenir. Buna göre, birey ya da nesneler, kümeler içi kareler 

toplamı en küçük olacak biçimde k sayıda kümeye bölünmektedir. Daha sonra her 

kümenin tipik gözlemi seçilir ve benzer gözlemler, tipik gözlemin etrafında sırayla 

kümelendirilir. 

 

1.1.2.3. Küme Sayısının Belirlenmesi 

 

Kümeleme analizinde, küme sayısının belirlenmesine yönelik olarak ortak bir 

görüş ortaya konulmamıştır. Tatlıdil (2002)’ye göre küçük örneklemler için küme 

                                                 
3 Ekolojik araştırmalarda yoğun olarak kullanılan Ward’ın yöntemi, kümelemenin her aşamasında 
küme içi varyansın kümeler arası varyansa göre minimize edilmesi temeline dayanır (Ludwig ve 
Reynolds, 1988). 
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sayısının belirlenmesinde en pratik yol aşağıdaki eşitlikle elde edilen katsayının 

kullanılmasıdır. Bu yöntemde küme sayısı; 

k≡(n/2)1/2

olarak belirtilir. Ancak, bu yöntem büyük örnekler için iyi sonuçlar vermemektedir.  

Diğer bir kritere göre, W grup için kareler toplamı matrisini verir ve küme 

sayısı; 
2m≡ k /Wl  

eşitliğinden bulunmakta olup en küçük m değerini veren küme sayısı gerçek küme 

sayısı olarak değerlendirilmektedir4.  

Şekil 1.5’de kümeleme analizinin aşamaları bir karar diyagramı yardımıyla 

anlatılmıştır. Kümeleme analizi karar sürecinde ilk aşama kümeleme analizinin 

amaçlarını belirtmektir. Burada ilk amaç, bir objeler kümesini benzerliklerine göre 

iki veya daha fazla gruba taksim etmektir. Söz konusu homojen (türdeş) grupları 

oluştururken araştırmacı üç amaca sahiptir: 

• Taksonomi, yani objelerin ampirik (deneye dayalı) olarak 

sınıflandırılması 

• Veri basitleştirme 

• İlişkilerin açıklanmasıdır. 

Kümeleme analizinin birçok uygulamasında kümeleme analizinin amaçları, 

kümelenecek objeleri karakterize edecek değişkenlerin seçiminden ayrı 

düşünülemez. Araştırma amacının araştırmacı ya da doğrulayıcı olmasına göre 

değişkenlerin seçimi, çalışmanın muhtemel sonuçlarını etkilemektedir.  

Kümeleme analizinin ikinci aşaması araştırma dizayn soruları ile ilgilidir. 

Kümeleme analizinin amaçları tanımlanıp değişkenler seçildikten sonra 

gruplandırma (taksim) sürecine başlamadan önce aşağıdaki sorulara cevap 

verilmelidir:  

• Aykırı değerler belirlenebiliyor mu? 

 

 

 
                                                 
4 Kümeleme analizinde küme sayısının belirlenmesine yönelik olarak bkz. Milligan (1985) 

 26



1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Aşama 

3. Aşama 

5.Aşama 

6.Aşama 

1. Aşama 

2. Aşama 

HAYIR

Oluşan küme sayısı 
Dendogram ve dikey sarkıt plotlarının incelenmesi 

Yığma katsayısındaki artışların incelenmesi 

Kavramsal irdelemeler 

Aşamalı Olmayan Yöntemler 
Mevcut belirleme yöntemleri 
Ardışık eşit 
Optimizasyon 
Çekirdek noktaların seçimi 
 

Yakınlık 
Benzerliğin uzaklık Ölçüleri 
Öklid,City Block, 
Mahalanobis 

Standartisyon Seçenekleri 
Değişkenlerin standartlaştırılması 
Gözlem yaparak standartlaştırma

Kümeleme Analizinin tekrar belirtilmesi 
Bazı gözlemler küçük kümelerin üyesi 
olduğu için ya da dışarı da kaldığı için yok 
edildi mi?

Varsayımlar 
Örneklem popülasyonü temsil ediyor mu? 
Çoklu Bağlantı souçları etkileyecek düzeyde mi? 

Örnek: 
Benzerliğin Korelasyon 

Ölçüsü 
Korelasyon Katsayısı 

Aşamalı ve aşamalı olmayan 
yöntemlerin kombinasyonu 
Aşamalı olmayan bir yöntem için 
küme çekirdek noktalarının 
belirtilmesi amacıyla aşamalı bir 
yöntemin kullanılması 

Araştırma Dizayn Sorunları 
Aykırı değerler belirlenebiliyor mu? 
Veri standartlaştırılabiliyor mu?

Benzerlik Ölçüsünün Seçimi 
Küme değişkenleri metrik mi  
metrik değil mi??

Örnek üzerine mi yoksa 
yakınlık üzerine mi 
odaklanıyor? Ölçülemeyen veri:

Katsayıların eşleştirilmesi 

Küme Algoritmasının Seçimi 
Aşamalı mı, aşamalı olmayan mı yoksa 
her ikisinin kombinasyonu olan bir 
yöntem mi kullanılacaktır?

Kümelerin yorumlanması 
Küme sentroidlerinin incelenmesi 
Kümelerin değişkenler temeline göre 
oluşturulmuş kümelerin isimlendirilmesi

Kümelerin geçerli kılınması ve profilinin 
çizilmesi 

Seçilmiş sonuç değişkenleriyle geçerli kılmak 
Ek tanımlayıcı değişkenlerle profilin çizilmesi 

Aşamalı yöntemler 
Mevcut bağlantı yöntemleri 

Tek bağlantı 
Tam bağlantı 
Ward’ın yöntemi 
Ortalam bağlantı 
Sentroid yöntemi 

Araştırma Konusu 
Amaçların Seçimi: 
Taksonomi sınıflaması 
Veri Basitleştirmesi 
İlişkilerin açıklanması 
Kümelenecek değişkenlerin seçimi

Şekil 1.5. Kümeleme Analizi Karar Diyagramı (Hair et al.,1998).
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• Obje benzerliği nasıl ölçülmelidir? 

• Veri standartlaştırılabiliyor mu? 

Üçüncü aşama, kümeleme analizinde varsayımlar ile ilgilidir. Kümeleme 

analizi bir gözlem kümesinin yapısal özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan objektif 

bir yöntemdir. Bu yönüyle de istatistiksel temellerden çok, matematiksel özelliklere 

sahiptir. Diğer çok değişkenli analizlerde büyük önem taşıyan normallik, doğrusallık 

ve kümeleme analizinde önemsiz varsayımlardır. Araştırmacı da varsayımlardan çok, 

yöntemde büyük önem taşıyan örneklemin popülasyonu temsil edip etmediğine ve 

çoklu bağlantı durumuna odaklanmalıdır. 

Sonraki aşamada ise kümeler elde edilir ve tüm uygunluk değerlendirilir. 

Seçilen değişkenler ve hesaplanan benzerlik matrisiyle kümelere ayırma süreci 

başlar. Araştırmacı öncelikle kümelerin oluşturulmasında kullanacağı kümeleme 

algoritmasını seçtikten sonra oluşacak küme sayısına karar verir. Bu iki karar sadece 

sonuçlar üzerinde değil, sonuçların yorumlanmasında da büyük önem taşır. 

Beşinci aşama, kümelerin yorumlanması aşamasıdır. Bu aşama, oluşturulan 

kümelerin doğasına göre isimlendirme küme sentroidlerinin incelenmesini içerir. Son 

aşama ise kümelerin seçilmiş sonuç değişkenlerle geçerli kılınması ve ek tanımlayıcı 

değişkenlerle profilin çizilmesi aşamasıdır.  

 

1.1.2.4. Ekosistem Analizinde Hiyerarşik Kümeleme Analizi  

 

Ekosistem analizi amaçlı araştırmalarda sınıflandırma yöntemleri tür ya da 

alanları floristik özelliklerini temel alarak sınıflandırmayı amaçlar. Sınıflandırılmış 

her alan benzer tür komposizyonuna sahip olup her grup ya da sınıf yorumlanır ve 

çalışma alanındaki bitki toplulukları kümesini tanımlamakta kullanılır.  

Sınıflandırma yöntemleri atama teknikleri gibi “veri indirgeme ve araştırma” 

amacı güder. Ekolojik araştırmalarda sınıflandırma kavramı dendiğinde genelde 

hiyerarşik kümeleme analizi anlaşılmaktadır. Ekosistem analizinde kullanılacak olan 

sınıflandırma yöntemleri fitososyolojik nitelikteyse amaç alanları ve türleri 

gruplandırmaktır. Bu yönüyle sınıflandırma işlemi sayısal açıdan bakıldığında 

(sadece alan ve türlerin sayımı söz konusu ise) objektif niteliktedir:  Bu durumda 
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aynı veri setini aynı yöntemle analiz eden farklı araştırıcılar aynı sonuçları elde 

edecektir. Ancak, farklı sınıflandırma yöntemleri aynı veri seti üzerinde farklı 

sonuçlar getirebilmektedir ve bu farklılıklar her tekniğin matematiksel 

özelliklerinden bağımsızdır. Böylece, sadece sayım ya da tekrarlanma açısından 

bakıldığında objektif nitelik taşıyan sınıflandırma yöntemleri var olmasına rağmen 

bir veri kümesinin tek bir sınıflandırma çözümü söz konusu değildir. Atama 

yöntemlerinde olduğu gibi açık bir ekolojik yorumu sağlayan yöntem en iyi 

sınıflandırma yöntemidir (Kent ve Coker, 2003).  

Vejetasyon verilerine uygulanacak bir sınıflandırma tekniği sonucunda veri 

içerisinde doğal grup yapısının bulunması gerekir. Farklı veri setleri değişen 

yoğunlukta farklı grup yapılarına sahip tür ve alanlar içermelidir.  

Şekil 1.6’da, benzerlikten hareket ederek, ekosistem analizinde yoğun olarak 

kullanılan yığmacı kümeleme analizinin aşamaları gösterilmektedir.  

1. aşama, ham veri matrisini oluşturacak şekilde verilerin düzenlenmesini 

gerektirir. Kümeleme analizine başlamadan önce verilerin standartlaştırılması 

gerekebilir. Aşağıda sayılan standartlaştırma yöntemlerinden biri kullanılabilir:  

                       
 
 

 
 
 
 

Ham Veri Matrisi 

Benzerlik 
Matrisi 

 
 
 
 

Subjektif 
Karar 

             Alanlar                     
Türler   
 
 
 
                         

 
Şekil 1.6. Ekosistem Analizinde Benzerlik Analizi Kullanılarak Yapılan Yığmacı 

Sınıflandırma (Kent ve Coker, 2003). 
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Alan toplamına göre standartlaştırma: Bir alan içerisindeki tür skorları 

toplanır ve her türün toplamı (bolluğu) toplama bölünür. Bu standartlaştırma 

sonucunda türlerin toplam bolluğu ya da toplam alandaki çarpıklıklar düzeltilmiş 

olur. Bu yöntem tür zenginliğine duyarlıdır. 

Tür toplamına göre standartlaştırma: Tüm alanlar için tek bir türün toplam 

bolluğu elde edilir. Sonraki aşamada bireysel skorlar bu toplama oranlanır.  

Alan maksimumuna göre standartlaştırma: Tüm tür skorları, alan 

içerisindeki en yüksek tür sayısına bölünür.  

Tür maksimumuna göre standartlaştırma: Tür için tüm alan skorları, tüm 

alanlarda elde edilen en yüksek değere bölünür. 

Birim varyansa ve vektör uzunluğuna göre standartlaştırma: Alan 

içerisindeki tür bolluğu, toplam bolluğun kareleri toplamının kareköküne bölünür. 

İkinci aşama, benzerlik matrisinin oluşturulmasıdır. Her alan çiftinin eşleşme 

derecesi, benzerlik katsayısı temel alınarak yapılır. Üçüncü aşama, sınıflama 

stratejisinin uygulanmasıdır. Sınıflama stratejisi (hiyerarşik kümeleme yöntemleri), 

benzerlik matrisi temel alınarak alan veya türlerin gruplara tahsis edilmesini ifade 

eden kurallar kümesidir.  

Şekil 1.7’de iki boyutlu atama diyagramında kümelemenin ilkeleri 

gösterilmektedir. Şekil 1.7-a’da sınırları oldukça belli kümeler arasında açık bir grup 

yapısı görülmekte olup nümerik sınıflandırma rahatlıkla kümeleme işlemini 

gerçekleştirilebilir. Şekil 1.7-b’de grup yapısı olmamakla birlikte nümerik 

sınıflandırmanın kümeleme işlemini gerçekleştirmesi keyfi olacaktır. Şekil 1.7-c’de  

ise kümeler arasında kısmen grup yapısı var olmakla birlikte gruplar arasında geçiş 

noktaları görülmektedir. Hiyerarşik kümeleme uygulandığında grupların merkezleri 

elde edilecek, gruplar arasındaki geçiş noktaları ise uygulanan kümeleme yöntemine 

uygulanmasına bağlı olarak en yakın gruba tahsis edilecektir. 
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1.1.2.5. Kümeleme Analizi ile Faktör Analizinin Karşılaştırılması 

 

Her iki yöntemde de grup içerisindeki üyelerin benzerlik sıralaması temel 

alınarak çok sayıda değişken ya da durumun içerilmesi ve söz konusu bu değişken ya 

da durumların sayısının daha az faktör ya da kümeye indirgenmesi yönünden 

birbirine benzer. Ancak her iki analizde kullanılan istatistiksel süreç ve analiz 

sonuçlarının yorumlanmasındaki farklılıklar aşağıdaki şekillerde birbirinden 

ayrılmaktadır (George ve Malery, 2003). 

a) Faktör analizi, büyük sayıdaki değişken kümesini nispeten daha düşük 

sayıda ve söz konusu değişkenleri açıklayan “faktörlere” indirgemede kullanılır. 

Kümeleme analizi ise daha çok benzerlik/uzaklık kavramlarından yola çıkarak 

gruplandırmayı amaçlamaktadır. 

b) Faktör analizi ve kümeleme analizinde kullanılan istatistiksel 

prosedürler birbirinden büyük ölçüde farklıdır. Faktör analizi, her faktör elde 

edilmesi aşamasında her değişkenin ilgili faktörlere katkıda bulunduğu varyansı 

hesaplamak amacıyla tüm değişkenleri analiz eder. Buna karşın kümeleme analizi 

her konu ya da durum ve diğer tüm konu ve durumlar arasında bir benzerlik ya da 

uzaklık ölçütü hesaplar ve en yüksek benzerlik ya da en düşük uzaklık ölçütüne göre 

iki konu ya da durumu gruplayarak iki üyeli bir küme oluşturur.  

Sonraki aşamada yine benzerlik veya uzaklık ölçütleriyle, oluşturulan kümeye 

katılım sağlanır veya yeni bir küme oluşturulur. Bu süreç, tüm durumların 

gruplanarak büyük tek bir küme ya da her iki durumdan oluşan iki küme ya da üç 

durumdan oluşan tek bir küme tarafından kapsanmasına kadar sürer. Kümeleme 

sürecinin hangi aşamada sona ereceğine araştırmacı karar verir. 

c) Faktör analizi ve kümeleme analizini aynı veri setine uygulamak ve elde 

edilen sonuçları yorumlamak, analizde yürütülen prosedürün niteliğini ve 

varsayımların analiz sonuçları üzerindeki büyük etkisini gösterecektir. Bu bağlamda 

araştırmacı tüm olağan durumları dikkate almalı ve araştırma konusu olan verinin 

yapısını en iyi yansıtan süreci uygulamalı ve ortak varyanslı oluşum (faktör analizi) 

ya da özelliklerin benzerlikleri prosedürünün (kümeleme analizi) kullanım 

gereksinimini irdeleyebilmelidir. 
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Şekil 1.7. İki Boyutlu Atama Diyagramında Kümeleme (Kent ve Coker, 2003).  
                    1. Eksen 
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1.1.3. Kanonik Uyum Analizi (KUA) 

 

Topluluk ekolojisi ile ilgili çalışmalar yoğun olarak habitat ölçütleri ve 

topluluk kompozisyon verilerinden elde edilen tür-çevre ilişkilerine (Species-

environment relationship) ihtiyaç duyar. Bu tür durumlarda tür ve çevresel değişken 

verileri olmak üzere iki tür veri seti söz konusu olur. Bu amaçla atama işlemleri 

dolaylı ve dolaysız gradient analizleri olarak iki şekilde incelenir. 

Ekosistem analizinde son yıllarda geliştirilmiş en modern yöntem olan 

Kanonik Uyum Analizi (KUA) dışındaki tüm atama yöntemleri dolaylı gradient 

analizi (Indirect gradient analysis) olarak isimlendirilir. Dolaylı gradient 

analizlerinde çevresel gradientler doğrudan incelenmeyip tür kompozisyonu 

verilerinden elde edilmeye çalışılır (Palmer, 1993). Bu yöntemlerde veri seti, veri 

içerisinde öne çıkan eğilimi ya da yapıyı açıklamak amacıyla bir takım matematiksel 

manipulasyona tabi tutulur. Bu eğilim ya da yapı aralarındaki ilişkiyi açıklamak 

üzere aynı örneklemlerin geçerli olduğu başka bir veri seti ile karşılaştırılır. Ekolojik 

bir örnekle açıklayacak olursak, eğim ya da yükseklik gibi çevresel değişkenler, bitki 

ya da tür verileri içerisindeki yapı ya da eğilimle karşılaştırılabilir. Bu tip 

karşılaştırmalar herhangi bir istatistiksel prosedür uygulamadan yapılabileceği gibi, 

tür ve çevresel veri setleri için regresyon gibi yöntemlere de başvurulabilir. Dolaysız 

gradient analizi (Direct gradient analysis) ise tür verilerini doğrudan doğruya 

çevresel verilerle ilişkilendiren teknikleri içerir. Ter Braak (1986), KUA’nın 

uygulanmasında çevresel değişken verilerinin atama işlemince kapsanmış olması 

nedeniyle, bu yöntemin dolaysız gradient analizi olarak kabul edilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır.  

DECORANA (Eğilimsiz Uyum Analizi, EUA) ve TWINSPAN gibi kanonik 

uyum analizi de temellerini uyum analizinden alır. Ekosistem analizinde yoğun 

olarak başvurulan ÇDİAT yöntemlerinden biri olan kanonik uyum analizi, bir 

dolaysız gradient analizi olarak diğer atama yöntemlerinin tersine sadece bitki 

kompozisyonunu temel almaz. Bitki kompozisyonun yanında çevresel değişkenlerin 

de analize dahil edildiği bir atama yöntemi olan kanonik uyum analizi, kısıtlanmış 

uyum analizi olarak da bilinmekte olup tür – çevre ilişkisi konusunda oldukça 
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5açıklayıcı bir güce sahiptir . KUA’nin çevresel değişkenlerin ÇDİAT çerçevesinde 

ekosistem analizine dahil edilmesine olanak vermesi, bu yöntemi literatürde sık 

kullanılan bir konuma getirmiştir (Oksanen, 2004). Yöntem, isminden de anlaşılacağı 

gibi temellerini bir dolaylı gradient analizi olan uyum analizinden almıştır. Uyum 

analizinden farkı ise, çevresel verilerin analize dahil edilebilmesine olanak 

vermesidir.  

KUA, kısıtlanmış atama işlemini iki veri matrisi kullanarak gerçekleştirir. Bu 

matrislerden ilki farklı alanlardaki tür sayılarını gösterirken diğer veri matrisi aynı 

alanlardaki çevresel özellikleri ifade eden çevresel değişkenleri gösterir. KUA 

sonucunda tür eksenleri, çevresel verilerin doğrusal kombinasyonu olacak şekilde 

kısıtlanmış olur. Bu yolla tür dağılımları ve çevresel paramatreler atama işleminin 

bütünleşik bir parçası olur. KUA, uyum analizi ile aynı algoritmayı kullanır ancak 

atama işleminin çevresel değişkenleri içeren bir matris tarafından kısıtlanması söz 

konusudur. Burada ikinci matris (çevresel değişkenler matrisi), ana matris (tür 

matrisi) ile aynı gözlem ya da alan sayısına (satır) eşit olmak zorundayken tür ve 

çevresel değişken sayılarının (sütun) birbirine eşit olma zorunluluğu yoktur. 

Analizdeki diğer bir koşul, çevresel değişken sayısının gözlem ya da alan sayısından 

daha az olması gerekmesidir.  

Şekil 1.8’ de görüldüğü gibi, atama işlemi sonucunda kanonik uyum 

analizinde kullanılacak olan tür ve çevresel değişken matrisleri bir araya gelerek bir 

triplot oluştururlar. Atama işlemi tür ve çevresel değişken verileri arasındaki temel 

ilişkileri gösterirken tür ve alan dağılımları ile baskın çevresel değişkenlerin bu 

dağılımlar üzerindeki etkisi söz konusu triplot yardımıyla incelenebilir. Triplot, bitki 

kompozisyonun yapısını temsil etmekle kalmayıp tür ve alanların her bir çevresel 

değişkenle olan ilişkisini de ortaya koymaktadır (Kent ve Coker, 2003).  

 

 

                                                 
5 ÇDİAT’de “Kanonik” terimi dışsal bir kısıtlamanın varolması anlamında kullanılır. 
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Kuraklık ve yüksek pH değeri 
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Tür3 

      Alan1 

Tür2 

Şekil 1.8. Kanonik Uyum Analizi (Shaw, 2003’den yorumlanarak). 

 

Ter Braak’ın (1986; 1987) çalışmaları ile ekosistem analizinde kullanılmaya 

başlanan KUA,  uyum analizinin karşılıklı ortalama (Recipcoral averaging) formunu 

kullanarak hesaplamasını temel alır. Ancak ortalanma sürecinin her devresinde 

örneklem skorları ve çevresel değişkenler arasında çoklu regresyona gidilmektedir. 

Yeni alan skorları bu regresyonu temel almakta, skorlar stabil hale gelene kadar da 

süreç tekrar edilmektedir. Nihai atama işleminin eksenleri çevresel değişkenlerin ve 

tür verilerinin doğrusal kombinasyonları olacak şekilde kısıtlanmaktadır6. Bu şekilde 

tür verileri ve çevresel veriler doğrudan doğruya ilişkilendirilmiş olmaktadır.  

Palmer (2007), KUA’ni uyum analizi ve çoklu regresyonun birleştirilmiş hali 

olarak kabul ederek çoklu regresyonun aşağıdaki avantajlarının KUA için de geçerli 

olacağını vurgular: 

                                                 
6 Buna karşın diğer atama yöntemlerinde elde edilen eksenler tür verileri içerisindeki en yüksek 
değişkenliğin boyutlarını ifade etmektedir. 
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• Birden fazla açıklayıcı değişkenin kombinasyonundan kaynaklanan 

yapılar söz konusu olup bu yapılar açıklayıcı değişkenlerin tek-tek ele alınmasında 

ortaya çıkarmamaktadır.  

• Kısmi analiz (Partial analysis) ve Stepwise analizi gibi çoklu 

regresyonun bir çok uzantısı KUA’de de uygulanabilmektedir. 

• Hipotez testi söz konusu olabilmektedir (KUA’de hipotez testi dağılımsal 

prosedürlerden çok rastgelelik prosedürlerine dayanmaktadır). 

• Açıklayıcı değişkenler bir çok farklı tipte olabilir (sürekli, oran ölçeği, 

nominal) ve bu değişkenlerin dağılımsal varsayımları yerine getirme zorunluluğu 

yoktur. 

KUA’nin en büyük avantajı, analiz sonuçlarının açık bir şekilde triplot adı 

verilen atama diyagramında görülebilmesidir. Bu diyagrama “triplot” adı 

verilmesinin nedeni aynı anda örneklemler, türler ve çevresel değişkenler olmak 

üzere 3 farklı kategoride bilgi sunmasıdır. 

Diğer tüm atama yöntemlerinde olduğu gibi KUA’de de eksenler 

türetilmektedir. Ancak KUA dışındaki analizlerde üretilen eksenlerin isimlendirme 

ve yorumlanmasında dışsal bilgiye ve çevresel değişken verilerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. KUA’de ise atama eksenlerinin (Kanonik eksenler) çevresel 

değişkenlerin doğrusal kombinasyonu olacak şekilde ek bir kısıtın uygulanmasıyla 

seçilmektedir. 

Her örneklem noktası, bu örneklemdeki tür sayısı noktalarının ortasında 

(Centroid) bulunmaktadır. Kanonik uyum analizinde merkezden çıkan vektör, 

çevresel değişkeni, vektörün uzunluğu ise ilgili çevresel değişkenin etkisinin 

büyüklüğünü ifade etmektedir. Her çevresel değişken için ters yönlü ancak aynı 

uzunlukta bir vektör daha bulunmakta olup bu ters yönlü vektör ilgili çevresel 

değişkenin azalan etkisini göstermektedir. Bu durumda vektör çevresindeki türler, 

ilgili çevresel değişkenin türler üzerindeki arttırıcı etkisini, ters yönlü vektör ise 

azaltıcı etkisini göstermektedir. 
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1.1.3.1. Kanonik Uyum Analizi (KUA), Uyum Analizi (UA) ve Eğilimsiz Uyum 

Analizi (EUA) 

 

Kanonik uyum analizi (KUA) ve eğilimsiz uyum analizi (EUA), uyum analizi 

(UA)’nin iki farklı varyasyonunu oluşturur. UA algoritması karşılıklı ortalama 

(recipcoral averaging) esasına dayanır. Şekil 1.9’da sırasıyla UA(a), EUA(b) ve 

KUA(c)’nın uygulama algoritmaları gösterilmektedir.  

a 
(UA) 

Alan skorlarının 
rastgele seçilmesi 

Alan skorlarının 
ağırlıklandırılmış ortalaması 
olarak tür skorlarının tayin 

edilmesi 

Skorlarda bir değişme var mı? 

b 
(EUA) 

Alan skorlarının
rastgele seçilmesi

Alan skorlarının 
ağırlıklandırılmış ortalaması 
olarak tür skorlarının tayin 

edilmesi 

DUR

c 
(KUA) 

Doğrusal kombinasyon 
skorlarının rastgele seçilmesi

Doğrusal kombinasyon 
skorlarının ağırlıklandırılmış 

ortalaması olarak  tür 
skorlarının tayin edilmesi 

DUR

Tür skorlarının 
ağırlıklandırılmış ortalaması 
olarak yeni alan skorlarının 

tayin edilmesi 

Tür skorlarının 
ağırlıklandırılmış ortalaması 
olarak yeni alan skorlarının 

tayin edilmesi

Alan skorlarının 
ağırlıklandırılmış ortalaması 
olarak  tür skorlarının tayin 

edilmesi 

Skorlarda bir değişme var mı? 

Çoklu regresyon tarafından 
tahmin edilen değerleri 

doğrusal kombinasyon alan 
skoru olarak tayin et 

Skorlarda bir değişme var mı? 

Alan skorlarını eğilimsiz hale getir. 

DUR

Hayır 

Hayır 
Hayır 

Evet 

Evet Evet 

 
Şekil 1.9. Uyum Analizi (UA), Eğilimsiz Uyum Analizi ( EUA) ve Kanonik Uyum 

Analiz (KUA) Algoritmaları  ( Palmer,1993). 
 

Uyum analizinin başlangıç noktası olan karşılıklı ağırlıklandırmada ilk olarak 

her alan için rastgele sayıları seçilmektedir. Bu sayılara alan skorları adı verilir.  Tür 

skorları ise alan skorlarının ağırlıklandırılmış ortalamalarından elde edilir7. Bu 

aşamada tür skorları tekrar standartlaştırılır. Yeni alan skorları, alan içerisindeki tüm 
                                                 
7 Ağırlık, ilgili türün her sitedeki bolluğudur.  
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türlerin tür skorlarının ağırlıklandırılmış ortalamasını ifade etmektedir. Ağırlıklar 

yine tür bolluğunu göstermektedir. Algoritma, bir iterasyondan diğerine geçerken 

türlerde ve alan skorlarında gözle görülür bir değişikliğin olmadığı duruma kadar 

türleri ve alanları karşılıklı olarak ortalamaya ve tekrar standartlaştırmaya devam 

eder. Elde edilen sonuç ilk UA eksen sonucudur. Başlangıç veri seti ile rastgele 

seçilen sayılar ilk eksenin değerini etkilemeyecek, rastgele seçilen bir başka sayı 

kümesi yine aynı sonucu verecektir. İkinci UA ekseninin hesaplanması yine 

yukarıdaki algoritmayla gerçekleştirilir. Tek fark ikinci UA ekseninin 

hesaplanmasında birinci UA ekseninin doğrusal etkilerinin dışarıda bırakılmasıdır. 

Uyum analizi sonucu elde edilen ilk eksen, alan ve tür skorları arasında 

mümkün olan maksimum korelasyonu üreten tür ve alanların atamasını içermektedir. 

İkinci ve daha sonraki eksenler, eksenlerin ortogonal olması kısıtı altında aynı 

şekilde maksimal alan-tür korelasyonuna sahiptir. Her eksenle ilgili özdeğerin 1’e 

yakın olması türler ve alanlar arasında yüksek uyumu, 0’a yakın olması ise oldukça 

düşük uyumu göstermektedir.  

Eğilimsiz uyum analizinde uygulanan algoritma, alan skorlarının eğilimsiz 

hale getirilme aşaması dışında uyum analizi ile aynıdır. Eğilimsiz hale getirme, ilk 

ekseni segmentlere ayırma ve her segmentin ortalamasını sıfıra eşitlemekle (Hill ve 

Gauch, 1980) gerçekleşebileceği gibi polinomal, kuadratik bir denkliğin söz konusu 

ilişkiye uydurulması ve etkisinin düşülmesi (Ter Braak, 1987) ile de 

gerçekleştirilebilir. Alan skorları, eksenler boyunca tür devirlerini eşitlemek 

amacıyla tekrar ölçeklendirilebilir. Bu işlemler UA’nin başlıca sorunlarını ortadan 

kaldırma amacı taşımakta olsa da sonuçları belirsiz etkilere sahiptir (Minchin, 1987; 

Oksanen,1988). 

KUA, EUA gibi UA’de ek adımların ilave edilmesini öngörür. Ancak 

KUA’de algoritmaya ek adımların eklenmesinin amacı UA’nin istenmeyen 

sonuçlarını elemine etmek değil, çevresel değişken formunda olan ek verilerin 

analize dahil edilebilmesine olanak vermesidir. Bu yönüyle de KUA, dolaysız 

gradient yöntemi olarak kabul edilir. Türlerin ağırlıklı ortalamalarından elde edilen 

alan skorlarına uygulanacak çoklu-doğrusal-en küçük kareler regresyonunda alan 

skorları bağımlı, çevresel değişkenler bağımsız değişken olacaktır. Yeni alan skorları 
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regresyon eşitliği tarafından tahmin edilen değerlere karşılık gelmektedir. Regresyon 

eşitliği formal olarak değişkenlerin doğrusal kombinasyonunu gösterdiğinden 

ağırlıklandırılmış ortalama yerine doğrusal kombinasyon skorlarının kullanılması söz 

konusu olacaktır. 

 

1.1.4. Faktör Analizi 

 

Faktör analizinin temel amacı; birbiriyle ilişkili veri yapılarını, birbirinden 

bağımsız ve daha küçük boyutlu yeni veri yapıları (setleri) haline getirmek ve 

değişkenler arası ilişkilerdeki yapıyı ortaya çıkararak sınıflandırmaktır. Diğer yandan 

analizde tanımlanan faktörler ile yüksek korelasyona sahip ölçülebilir değişkenleri 

bulmak da amaçlanır (Tabachnick ve Fidel,1996).  Faktör Analizinin diğer amaçları 

ise; değişkenler arasındaki ilişkileri en iyi açıklayan az sayıdaki ortak faktör sayısını 

belirlemek, ölçülebilen ve gözlenebilen çok sayıdaki özellikler arasında yatan gerçek 

nedenleri, yani gözlenemeyen ve ölçülemeyen gizli boyutları ortaya çıkarmaktır. 

Diğer yandan faktör analizinde çok sayıda değişken analiz edilerek, en az bilgi 

kaybıyla olayı açıklayan daha az sayıda faktör adı verilen değişkenler 

türetilebilmektedir.  

Faktör analizinde bağımlı değişken ve bu değişkenleri açıklamaya çalışan 

bağımsız değişkenler seti söz konusu değildir. Faktör analizinde aralarında yüksek 

korelasyon olan değişkenler setinin bir araya getirilmesi suretiyle “faktör” adı verilen 

değişkenlerin oluşturulması söz konusudur.  

Şekil 1.10’da faktör analizinin tanımı ve temel amacı şematik olarak 

gösterilmektedir. Bu temel amaç, birbiriyle ilişki halinde bulunan, sayıca oldukça 

fazla ve güç yorumlanabilir nitelikli değişkenlerden, sayıca daha az, bağımsız ve 

anlamlı faktörler elde etmektir. Şekilde gibi çok sayıda değişkenden, 

aynı sistemi daha az değişkenle temsil edebilen faktörler ( ) elde edilmektedir.  

pxxxx ,...,, 321

21 , FF
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Şekil 1.10.  Faktör Analizinin Şematik Tanımı ve Amacı (Kleinbaum et al. 1994;   
Albayrak, 2006).  

 

Faktör analizi, birbirinden farklı ancak, işlevsel açıdan birbiriyle ilişkili 

teknikleri içeren genel bir analiz şeklidir. Tüm bu tekniklerde 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). Bu teknikler; Temel Bileşenler Analizi (Principal Component 

Analysis), Temel Eksen Faktörü (Principal Axes Factoring), Ağırlıksız En Küçük 

Kareler (Unweighted Least Square Factoring), Genelleştirilmiş En Küçük Kareler 

(Generalized Least Squares Factoring), Maksimum Olabilirlik Faktörü (Maximum 

Likelihood Factoring), Alfa Faktörü (Alpha Factoring) Görüntü Faktörü (Image 

Factoring) olarak sayılabilir (Norusis,2003) . 

Bu tekniklerden yaygın olarak kullanılan Temel Bileşenler Analizi 

(TBA)’dir. TBA, ekolojik araştırmalarda ilk kez Goodall (1954)’ün çalışması ile 

kullanılmış olup, matrislerin iç yapısını öne çıkaran çok değişkenli analiz tekniğidir 

(Ludwig ve Reynolds, 1988). Bu yöntemde ilk aşama, değişkenler arasındaki birinci 

faktörün hesaplanmasıdır. İkinci aşama, kalan maksimum miktardaki varyansı 

açıklamak için ikinci faktörün hesaplanmasıdır. Bu süreç birinci ve ikinci aşamada 
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olduğu gibi devam eder, ancak elde edilen faktörler arasında korelasyon olmaması 

gerekmektedir. Temel Bileşenler Analizi, yine faktör analizi gibi bir boyut indirgeme 

tekniği olarak kabul edilebilir. Çünkü Temel Bileşenler Analizinde belirli sayıda 

değişken, belirli sayıda temel bileşenle temsil edilir. Bu temel bileşenler, toplam 

varyansa katkılarına göre maksimumdan minimuma göre sınıflanır. Bu nedenle az 

sayıda temel bileşenle toplam varyansın büyük kısmı açıklanabilir. Bu yönüyle de 

çok değişkenli analizler için basit bir başlangıç noktası oluşturur (Oasis,1994). 

 

1.1.4.1. Faktör Analizinin Aşamaları 

 

1.1.4.1. (1). Faktörlerin Elde Edilmesi 

 

Faktör Analizinin ilk aşamasında amaç veri setindeki değişkenler arasındaki 

ilişkileri yüksek derecede temsil edecek az sayıda faktör elde etmektir. Elde edilecek 

faktör sayısının tespitine yönelik farklı kriterler (ölçütler) söz konusudur (Dunteman, 

1989).  

A) Öz değer İstatistiği (eigenvalue): Özdeğer istatistiği 1’den büyük olan 

faktörler anlamlı olarak kabul edilirken, özdeğer istatistiği 1’den küçük olan faktörler 

dikkate alınmamaktadır. 

B) Scree Testi: Scree test grafiği, her faktöre göre ilişkin toplam varyansı 

gösterir. Grafiğin yatay şekil aldığı noktaya kadar olan faktörler elde edilecek 

maksimum faktör sayısı olarak kabul edilir. Şekil 1.11’de faktör sayısının 

araştırılmasında Scree Test’in kullanılması durumunda faktör sayısının 2 adet olarak 

kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü eğrinin yatıklaşmaya başlaması ikinci 

bileşenden sonradır. 
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           Şekil 1.11. Scree Testi ( George ve Mallery, 2003).  

  

C) Toplam Varyansın Yüzdesi Yöntemi: Her ilave faktörün toplam 

varyansın açıklanmasına katkısı %5’in altına düştüğünde maksimum faktör sayısına 

ulaşılmıştır. 

D) Joliffe Kriteri: 0,7’nin altındaki tüm faktörler modelden çıkarılır. 

E) Açıklanan Varyans Kriteri: Varyansın %90’ını açıklayan faktör sayısı 

yeterli olarak kabul edilir. 

F) Faktör Sayısının Kullanıcı Tarafından Belirlenmesi: Kullanıcının faktör 

sayısına kendisinin karar vermesidir. 

 

1.1.4.1.(2). Faktörlerin Rotasyonu 

 

Faktör rotasyonunda amaç isimlendirilebilir ve yorumlanabilir faktörler elde 

etmektir. Darton (1980)’a göre faktörlerin rotasyonu “Ortogonal” (Dik) ve “Oblik 

(Eğik)Yöntemler” olmak üzere iki grupta toplanabilir. 

a) Ortogonal Rotasyon Yöntemleri 

Ortogonal rotasyon yöntemlerinde elde edilen faktörler birbiriyle korelasyon 

içinde değillerdir. Bu yöntemlerde eksenlerin konumları değiştirilmeden 90 derecelik 

açıyla döndürme söz konusudur.  

Yaygın olarak kullanılan ortogonal yöntemler şunlardır; 
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• Varimax: Bu yöntem varyans maksimizasyonuna dayanır. En yaygın 

kullanılan yöntemdir. Her faktörün açıkladığı varyansı maksimize ederek, yük 

matrisinin sütunlarını basitleştirmeyi amaçlamaktadır. 

• Quartimax: Her bir değişken yükünün varyansını maksimize ederek 

değişkenlerin tamamını minimuma (en aza) indirgemek ve yük matrisinin satırlarını 

basitleştirmeyi amaçlamaktadır. 

• Equamax: Varimax ve Quartimax yöntemlerinin birleştirilmiş bir halidir. 

Hem değişkenleri hem de faktörleri basitleştirmeyi amaçlamaktadır. 

b) Oblik Rotasyon Yöntemleri 

Bu yöntemlerde faktörler birbiriyle korelasyon içerisindedirler. Her faktörün 

birbirinden bağımsız olarak döndürüldüğü oblik döndürmede, eksenlerin birbirine 

dik olması gerekli değildir. Bu yöntemlerden yaygın kullanılanlar; 

• Doğrudan Oblimin: Yüklerin çapraz çarpımlarını minimumlaştırarak 

faktörleri basitleştirmektedir.  

• Promax: Ortogonal faktörleri eğik yönlerde döndürür. Veri seti çok büyük 

ise tercih edilmektedir. 

• Procrustes: Amaç matrisini döndürmektedir. 

 Rotasyon (döndürme) işlemi dik ise faktörler birbiriyle ilişkisiz olacaktır 

ve yük matrisi oluşturulacaktır. Rotasyon dik değilse faktörler birbirleriyle ilişkili 

olacak ve bu durumda birden fazla matris üretilecektir (Özgür, 2003). 

 Şekil 1.12’nin sol tarafında döndürülmemiş, sağ tarafında ise döndürülmüş 

veri yapısı görülmektedir.  
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Şekil 1.12. Faktörlerin Rotasyonu (Döndürülmesi) (George ve Mallery, 2003).  

  

1.1.4.1.(3). Faktörlerin İsimlendirilmesi ve Yorumlanması 

 

 Faktörleri isimlendirmek için bir faktör altında büyük ağırlıkları olan 

değişkenleri gruplama gerekir. Bu amaçla faktörlerin isimlendirilmesi ve 

yorumlanması amacıyla elde edilen faktörlerin niteliği ve faktörler arası ilişkiler 

önem kazanır. Elde edilen faktörlerin isimlendirilmesi ve yorumlanmasında ise 

analiz konusu olan araştırmanın amacı önem kazanmaktadır.  

Yukarıda anlatılan bu süreç Şekil 1.13’de sunulan akış diyagramında 

kapsamlı olarak belirtilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi faktör analizi karar süreci 

altı aşamadan oluşur. İlk aşama faktör analizinin amaçlarının belirlenmesidir. Diğer 

tüm istatistiksel tekniklerde olduğu gibi faktör analizinde de başlangıç noktası 

araştırma konusunun ve amaçlarının belirtilmesidir. Bu noktada faktör analizi, veri 

özetlenmesiyle sistemin yapısının belirlenmesi ve veri indirgeme amaçlarına sahiptir. 

Bu amaçlarla yürütülecek olan bir araştırma doğrulayıcı nitelik taşırsa yapısal eşitlik 

modellemesine başvurulmalıdır. 
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Şekil 5. Faktör Analizi Karar Diyagramı (Hair ve Ark.,1998,93-120).  
Şekil 1.13. Faktör Analizi Karar Diyagramı (Hair et al., 1998) 
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Çalışmanın niteliği araştırıcı nitelikteyse ve örneklemdeki değişkenlerin 

karakter yapısının bir özeti araştırılacaksa korelasyon matrisine faktör analizi 

uygulanmalıdır. Yoğun olarak kullanılan bu yönteme “R tipi faktör analizi” adı 

verilir. Faktör analizi aynı zamanda bireylerin ya da durumların özelliklerinin temel 

alındığı bir korelasyon matrisine de uygulanabilir. Bu tür faktör analizine de “Q tipi 

faktör analizi” adı verilir.8

Faktör analizi karar sürecinde ikinci aşama faktör analizinin dizaynı ile 

ilgilidir. Bu aşamada girdi verisinin (korelasyon matrisinin) hesaplanması, 

değişkenlerin ölçüm bilgileri ve örneklem büyüklüğüne ilişkin kararlar verilir. 

Sonraki aşama faktör analizindeki varsayımlar ile ilgilidir. Bu aşamada örnek 

kavramsal bağlantıların normallik, doğrusallık, homoscedacity ve türdeşliğinin 

istatistiksel açıdan incelenmesinin yanında çoklu bağlantının (multicollinearity) var 

olması ihtimaline de dikkat edilmelidir. Zira, değişkenler seti içerisindeki karşılıklı 

ilişkiler aranmaktadır. 

Dördüncü aşama faktörlerin elde edilmesi ve tüm uygunluğun değerlendirilmesi 

aşamasıdır. Bu aşamada öncelikle faktör çıkarma yöntemi seçilir. Analiz edilecek 

olan toplam varyans ise faktörlerin temel bileşen analizi ile,  ortak varyans ve ortak 

varyans analizi ile faktörlerin çıkarılma işlemi gerçekleştirilmelidir. Elde edilen bu 

faktörler ile faktör matrisi elde edilecek ve faktör sayısı belirlenecektir. Beşinci 

aşama, faktörlerin yorumlanması aşamasıdır. İlk olarak rotasyon yöntemi seçilir. 

Faktörlerin korelasyon halinde olması durumunda oblik, korelasyon halinde 

olmaması durumunda ortogonal yöntemler uygulanmalıdır. Rotasyon işleminden 

sonra elde edilen döndürülmüş faktör matrisi yorumlanır.  

Burada sorulacak üç temel soru vardır:  
9• Anlamlı faktör yükleri  bulunabiliyor mu? 

• Faktörler isimlendirilebiliyor mu? 

• Topluluklar yeterli mi? 

                                                 
8 Hesaplama zorluklarından dolayı Q tipi faktör analizine yaygın olarak başvurulmamaktadır. Q tipi 
faktör analizi yerine kümeleme analizi işlevsellik ve kullanılabilirlik açısından daha baskındır. 
9 Faktör yükü, faktör ve değişkenler arasındaki korelasyonlardır. 
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Bu sorulara cevap “hayır” ise dördüncü aşamanın başına, yani faktörlerin elde 

edilmesi yönteminin seçimine tekrar dönülür. Cevap “evet” ise faktör modelinin 

yeniden belirlenmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada yine üç soruya cevap vermek 

gerekir: 

• Çıkarılan değişken var mı? 

• Faktör sayısını değiştirmek isteniyor mu? 

• Farklı bir rotasyon yöntemi isteniyor mu? 

 Bu sorulara verilen cevap “evet” ise dördüncü aşamanın başına dönülür. 

Cevap hayır ise altıncı aşamaya geçilir. 

 Altıncı aşama faktör analizinin geçerliliği ile ilgilidir. Bu aşamada, elde 

edilen sonuçların örneklemin tamamına genelleştirilme derecesi üzerinde durulur. Bu 

bağlamda, sonuçların geçerli kılınması ve popülasyonun tümüne genelleştirilmesi, 

doğrulayıcı bir yaklaşımı ve sonuçların replikasyonunu (elde edilen verilerle modelin 

tekrar değerlendirilmesini) gerektirir. Böylece ayrı/çoklu örneklemler, alt gruplar için 

farklı analizler ve etkili durumların ortaya çıkarılmasını gerçekleştirerek analizin 

geçerliliğini sağlar.  

Son aşama, faktör analizi sonuçlarının ek kullanımları ile ilgilidir. Faktör 

analizinin uygulama amacına paralel olarak araştırmacı, faktör yorumlamasını 

durdurabilir ya da veri indirgeme amacıyla başka bir yönteme başvurabilir. 

Araştırmacının amacı değişkenler arasındaki mantıksal kombinasyonları ortaya 

koymak ise faktör yorumlaması yeterli olacaktır. Çünkü, bu işlem verilerin yapısını 

incelemeye yönelik ampirik bir temel hazırladığı gibi başka tekniklerin 

uygulanmasına olanak verir. Buna karşın amaç, takip eden diğer istatistiksel 

teknikler için uygun değişkenler ortaya çıkarmak ise, bazı veri indirgeme yöntemleri 

uygulanmalıdır. Bunlar: 

• Faktör matrisinin incelenmesi, en yüksek faktör yüklemesine sahip değişkenin 

belirli bir faktör boyutu için vekil temsilci olarak seçilmesi.  

• Başlangıç değişken kümesinin, faktör skorlarından veya özetlenmiş ölçeklerden 

elde edilen, tamamıyla yeni, daha az sayıda değişken kümesiyle yer değiştirmesi. 
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1.1.4.2. Ekosistem Analizinde Faktör Analizi 

 

 Faktör analizinde faktör elde etme yöntemlerinin başında gelen Temel 

Bileşenler Analizi (TBA), ekosistem analizinde kullanılan atama tekniklerinden 

biridir. TBA, hesaplama sürecinde atama eksenlerinin sadece veri matrisinden elde 

edilmesi ve araştırmacının ağırlıkları, varış noktalarını (end-points) ve diğer subjektif 

bilgiyi sunmak zorunda olmaması gibi özelliklere sahip ilk atama tekniğidir (Kent ve 

Coker, 2003).  

 TBA’nın temelinde yatan fikir, N alan ve M türden oluşan bir matris 

şeklinde toplanmış bir ekolojik veri seti söz konusu ise, alanlar boyunca tür veya 

çevresel değişkenlerin değişkenliğinde (varyasyonunda) yüksek derecede tekrar ve 

ilişki bulunacaktır (Şekil 1.14). 

 
 
 

 
 

Ham veri matrisi 
 

100 alan 
 

50 tür ya da çevresel değişken 

 
Bileşen matrisi 

 
100 alan 
5 bileşen 

1 

N 

1 

1 

N

5 

 
M

 
Şekil 1.14. Türlerin Az Sayıda Bileşene İndirgenmesi (Kent ve Coker, 2003). 

 

  Örneğin, 100 alan ve 50 tür ya da çevresel değişkenden oluşan bir 

ekolojik veri seti 100 alan ve 5 ya da daha az bileşene indirgenebilir. Bu bileşenler 

“süper türler” ya da “süper değişkenler” olarak tanımlanır ve 50 tür ya da çevresel 

değişkenin yüksek derecede ilişkili kombinasyonunu verir ve birbirinden tamamıyla 

bağımsızdırlar. Diğer yandan, başlangıç veri matrisinde her alanın her tür ya da 
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çevresel değişkene karşılık gelen bir skoru olduğu gibi, yeni bileşen matrisinde de 

her alanın her bileşen için bir skoru vardır. Bu skorlar “bileşen skoru” olarak 

adlandırılır.  

 Öz vektörler bileşen skorlarının kümelerini gösterir. Her bir öz vektör, her 

bileşen üzerinde her orijinal tür ve çevresel değişkenin ağırlığını gösterir. Öz vektör 

skorları korelasyon katsayılarına benzer -1 ve 0 ile 0 ve 1 değerleri arasında 

değişirler10.  

 Öz değerler, öz vektörlerin tersine, her bileşenin veri setindeki toplam 

varyasyonun açıklanmasına nispi katkısını gösterir. Her bileşenin bir öz değeri 

vardır. Bu öz değerin büyüklüğü, ilgili bileşenin veri setinin toplam varyasyonunun 

açıklanmasındaki öneminin doğrudan göstergesidir.  

 

1.1.5. Kanonik Korelasyon Analizi 

 

Çoklu regresyon analizi, bir metrik bağımlı değişkenin değerini bir bağımsız 

değişkenler kümesinin doğrusal fonksiyonundan tahmin eder. Ancak bazı 

araştırmalarda, analiz edilmek istenen tek bir bağımlı değişken değil, çoklu bağımlı 

ve çoklu bağımsız değişken kümeleri arasındaki ilişkiler olabilir. Kanonik 

Korelasyon Analizi (KKA) çoklu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkileri ortaya çıkarmayı kolaylaştıran çok değişkenli istatistiksel analiz modelidir. 

Çoklu regresyon, çoklu bağımsız değişken kümesinden tek bir bağımlı değişkeni 

tahmin etmeye çalışırken, kanonik korelasyon analizi çoklu bağımlı değişkenleri 

çoklu bağımsız değişkenlerden eşanlı olarak tahmin eder (Hair et al., 1998). 

Kanonik korelasyon analizinin amacı iki değişken kümesi arasındaki ilişkileri 

söz konusu değişkenler kümesinin doğrusal fonksiyonları arasındaki maksimum 

korelasyonları bulmaya çalışarak analiz etmektir.  

KKA, bir çok ÇDİAT’ın temel alındığı genel bir modeldir. Çünkü, KKA, 

hem bağımlı hem de bağımsız değişkenler için metrik (ölçülebilir) ve metrik 

olmayan (ölçülemeyen) verileri kullanır. KKA için genel formu aşağıdaki denklikle 

ifade edebiliriz: 
                                                 
10 Öz vektörler, faktör analizinde “faktör yükleri” olarak anılırlar.  
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Y1 + Y  + Y  + … + Y  = X  + X  + X  + … X2 3 n 1 2 3 n

                   (metrik, metrik olmayan)       (metrik, metrik olmayan)   

 

KKA, analiz sırasında işleyeceği veri tiplerine oldukça az sayıda kısıtlama 

getirdiğinden ÇDİAT arasında en genelleştirilmiş yöntem olarak öne çıkmaktadır. 

Yöntem farklı bağımlılık yöntemleri ile doğrudan ilgilidir. Regresyona benzer 

şekilde KKA’in amacı iki değişken kümesi arasında ilişkinin gücünü ortaya 

koymaktır.  

KKA, çoklu bağımlı ve bağımsız değişken küme bileşenleri arasındaki 

birlikle ilgilenir. Bunu gerçekleştirirken kanonik varyete (canonical variates) olarak 

da bilinen ve bağımlı-bağımsız değişkenlerin kümesi olan doğrusal bileşenler (linear 

composites) arasındaki korelasyonu maksimize eden birbirinden bağımsız kanonik 

fonksiyonlar elde eder. Her kanonik fonksiyon iki kanonik varyete arasındaki 

korelasyonu temel alır. Kanonik varyeteler korelasyonları maksimize edecek şekilde 

elde edilirler. Kanonik korelasyon uygulama süreci Şekil 1.15’de özetlenmiştir.  İlk 

adımda KKA’nın kullanma amacı ortaya konulmalıdır. KKA için gereken veri, biri 

bağımsız diğeri bağımlı olmak üzere iki değişken kümesidir. Bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arasındaki ayrımın yapılmasının ardından KKA aşağıdaki amaçları 

gerçekleştirmede kullanılabilir: 

• İki değişken kümesi arasındaki ilişkinin büyüklüğünün belirlenmesi 

• Her kümenin doğrusal kombinasyonunun maksimum korelasyonu 

sağlaması amacıyla her bağımlı ve bağımsız değişken kümesi için ağırlıklar 

kümesinin elde edilmesi 

• Genellikle her değişkenin çıkarılmış kanonik fonksiyonlara (ilişkilere) nispi 

katkısının ölçülmesiyle açıklanan bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkinin doğasının ortaya konulması. 

 

 

 

 

 50



1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

Araştırma Konusu 
Amaçların Seçimi 
- Değişken kümeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 
- Maksimum korelasyonun başarılması 
- Değişken kümeleri arasındaki ilişkinin doğasının açıklanması 
Bağımlı varyetedeki değişkenlerin tespit edilmesi 
Bağımsız varyetedeki değişkenlerin tespit edilmesi 
 

Araştırma Dizaynı 
Değişken başına düşen gözlem sayısı 
Örneklem tamamının büyüklüğü 

Kanonik Fonksiyonların Tahmin ve Seçimi 
Kanonik fonksiyonların elde edilmesi 
Yorum amacıyla fonksiyonların seçilmesi 
- İstatistiksel anlamlılık 
- İlişkinin büyüklüğü 
- Ortak varyansın ihtiyaç fazlası (redundancy) ölçüsü 

Varsayımlar 
Korelasyonların doğrusallığı 
İlişkinin doğrusallığı 
Çok değişkenli normallik 

Kanonik Fonksiyon ve Değişkenlerin Yorumlanması 
Kanonik ağırlıklar 
Kanonik yükler 
Kanonik çapraz yükler 

Sonuçların Geçerliliği 
Örneklemlerin bölünmesi / çeşitlendirilmesi 
Varyete kompozisyonunun duyarlılık analizi 

1.Aşama 

2.Aşama 

3.Aşama 

4.Aşama 

5.Aşama 

6.Aşama

 
Şekil 1.15. Kanonik Korelasyon Analizinin Uygulama Aşamaları (Hair et al., 1998). 
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İkinci adım KKA’nın dizaynıyla ilgilidir. KKA’nın uygulanabilmesi için 

örneklem sayısı büyük önem taşımaktadır. Küçük örneklem büyüklüğü, anlamlı 

ilişkileri ve değişkenler arasındaki korelasyonları tam olarak yansıtamaz. Oldukça 

büyük örneklem büyüklüğü ise istatistiksel anlamlılığı arttırırken pratik anlamlılık 

konusunda ipucu vermez.  

Ücüncü adım KKA’de varsayımları ortaya koymaktır. KKA’nın 

genelleştirilmiş bir model olarak kabul edilmesinin arkasında, analizde kabul edilen 

varsayımlar bulunmaktadır. Doğrusallık varsayımı KKA’nın sonucunu iki şekilde 

etkiler. İlk olarak herhangi iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı doğrusal 

ilişkiyi temel alır. Değişkenler arasında doğrusal olmayan bir ilişki söz konusu ise, 

mümkünse, değişkenlerden biri ya da ikisinin dönüşüme tabi tutulması 

gerekmektedir. İkinci olarak KKA, varyeteler arasındaki doğrusal ilişkidir.  

Varyeteler arasında doğrusal olmayan bir ilişki söz konusu ise ilişki KKA 

tarafından ortaya konulamayacaktır. Normallik de KKA tarafından gerekli olan bir 

varsayımdır. Çünkü, normallik varsayımının gerçekleşmesi durumunda değişkenler 

arasında daha yüksek bir korelasyon meydana getiren bir dağılım standartlaşmış olur. 

Bu yüzden KKA’da normallik sıkı bir varsayım olmamasına rağmen değişkenler 

arasında ilişkilerin açıklanması açısından önerilen bir varsayım olmaktadır. Bu 

varsayımların yanında değişkenler arasındaki korelasyonu düşüren ve çoklu bağlantı 

(multicollinearity) sorunlarının da KKA öncesinde düzeltilmesi gerekmektedir.  

KKA’nın uygulanmasında dördüncü adım kanonik fonksiyonların elde 

edilmesi ve bütünsel uygunluğun değerlendirilmesidir. Bu amaçla önce bir veya daha 

fazla sayıda kanonik fonksiyon elde edilir. Her fonksiyon bir varyete çiftine sahiptir. 

Bu varyetelerden biri bağımlı değişkenleri, diğeri bağımsız değişkenleri temsil eder. 

Değişken kümesinden çıkarılacak maksimum kanonik varyete (fonksiyon) sayısı, 

bağımlı ya da bağımsız, en küçük veri setindeki değişken sayısına eşittir. Örnek 

vermek gerekirse, araştırma konusu olan beş bağımlı, üç bağımsız değişken söz 

konusu ise, çıkarılacak maksimum kanonik fonksiyon sayısı üç olacaktır. 

KKA’da kanonik fonksiyonların elde edilmesinde iki değişken kümesi 

arasındaki ilişkinin maksimum miktarının ortaya çıkarılması üzerinde durulur. İlk 

kanonik varyete çifti, iki değişken kümesi arasında muhtemel en yüksek karşılıklı 
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korelasyona sahip olacak şekilde elde edilir. İkinci kanonik varyete çifti, İlk kanonik 

varyete çifti tarafından hesaba alınmayan iki değişken kümesi arasındaki maksimum 

ilişkiyi ortaya koyar. Sonuç olarak, kanonik varyete çiftleri, kalıntı varyans (residual 

variance) ve kanonik korelasyonlar (varyeteler arasındaki karşılıklı ilişki) her ek 

fonksiyon elde edildikçe azalmış olur. İlk kanonik varyete çifti en yüksek karşılıklı 

ilişkiyi ortaya koyarken, ikinci kanonik varyete çifti ikinci en yüksek karşılıklı 

ilişkiyi ortaya koyar. Varyete çiftleri arasındaki ilişkinin gücü kanonik korelasyon 

tarafından yansıtılır. Karesi alındığında kanonik korelasyon, bir kanonik varyete 

içindeki varyansın diğer kanonik varyete tarafından kapsanan kısmını temsil eder. Bu 

değer aynı zamanda iki kanonik varyete arasında paylaşılan ortak varyansın miktarını 

gösterir. Karesi alınmış kanonik korelasyonlar kanonik kök (canonical roots) ya da 

öz değer (eigenvalues) olarak adlandırılır. 

kk

pp

XbXbXbW

YaYaYaV

12121111

12121111

...

...

+++=

+++=
 

Yukarıdaki eşitlikler, X ve Y değişkenlerinin doğrusal bir fonksiyonu olan  

ve değişkenlerini ifade etmekte olup  ve  arasındaki korelasyonun olması 

durumunda kanonik korelasyonun amacı e katsayılarını 

 değerini maksimum kılacak şekilde tahmin etmektir (Sharma, 1996). İlk kanonik 

varyete çiftini ifade eden  ve  elde edildikten sonra ikinci kanonik varyete çifti 

olan  ve  elde edilmelidir: 

1V

1W 1V 1W 1C

paaa 11211 ,...,, v kbbb 11211 ,...,,

1C

1V 1W

2V 2W

kk

pp
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22221212
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2V  ve  ikinci kanonik varyete çiftini ifade etmekte olup aralarındaki 

korelasyon katsayısı ’dir. İkinci kanonik varyete çifti ilk kanonik varyete 

çiftinden bağımsız olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç m. kanonik varyete çifti 

arasındaki korelasyon katsayısı olan maksimum olacak şekilde devam eder: 

2W

2C

mC

kmkmmm

pmpmmm

XbXbXbW

YaYaYaV

+++=

+++=
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...

2211

2211  

 53



1. GİRİŞ                                                                                  Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

KKA’da % 95 ve yukarı anlamlılık düzeyinde kanonik korelasyon 

katsayılarına sahip fonksiyonları analiz etmek gerekmektedir. Ancak tek bir kriterden 

öte,  

• Fonksiyonun istatistiksel anlamlılığı, 

• Kanonik korelasyonun büyüklüğü, 

• İki veri setince hesaplanan varyansın ihtiyaç fazlası ölçüsü de kanonik 

fonksiyonların elde edilmesinde dikkate alınmalıdır.  

Beşinci adım, kanonik varyetenin yorumlanmasını içerir. Yorumlama 

aşaması, kanonik ilişki içerisindeki her değişkenin nispi öneminin belirlenmesi 

amacıyla kanonik fonksiyonların incelenmesini ifade eder. Bu amaçla üç yöntem öne 

çıkmaktadır:  

• Kanonik ağırlıklar (standartlaştırılmış ağırlıklar), 

• Kanonik yükler (yapı korelasyonları), 

• Kanonik çapraz yükler. 

Kanonik fonksiyonların yorumlanmasında geleneksel yaklaşım her 

değişkenin kendi kanonik varyetesi içerisindeki kanonik ağırlıklarının işaretini ve 

büyüklüğünü ele almaktır. Nispi olarak büyük ağırlıklı değişkenler varyetelere daha 

büyük katkıda bulunurken düşük ağırlıklı değişkenler daha düşük katkıda bulunur. 

Benzer şekilde, ters işaretli ağırlıklara sahip değişkenler her biriyle ters bir ilişkiyi, 

aynı yönde işaretli ağırlıklar ise aynı yönde ve doğrudan bir ilişkiyi göstermektedir.  

Kanonik fonksiyonların yorumlanmasında diğer bir seçenek kanonik yükleri 

(kanonik yapı korelasyonları) incelemektir. Kanonik yükler, bağımlı ya da bağımsız 

kümedeki orijinal gözlemlenmiş değişken ile kümenin kanonik varyetesi arasındaki 

basit doğrusal korelasyonu ölçer ve gözlemlenmiş değişkenin kanonik varyete ile 

paylaştığı varyansı gösterir. İlk olarak, her bağımsız kanonik fonksiyon ayrı ayrı 

dikkate alınarak küme içi varyans / varyete korelasyonu hesaplanır. Hesaplanan 

katsayının büyüklüğü kanonik varyetenin hesaplanmasındaki önemini 

göstermektedir.  

Kanonik çapraz yükler, kanonik yük yaklaşımına bir alternatif olarak 

önerilmiştir. Yöntem, her orijinal gözlemlenmiş bağımlı değişkenin bağımsız 

kanonik varyeteyle olan korelasyonunu temel alır. Kanonik çapraz yüklerin dikkate 
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alınması, bağımlı-bağımsız değişken ilişkisi hakkında daha doğrudan bilgi 

vermektedir.  KKA’nın uygulanmasında son adım sonuçların geçerliliği (validation) 

aşamasıdır. Geçerlilik, seçilen örneklem için elde edilen sonuçların popülasyonun 

tümünü temsil edip etmediği ile ilgilidir. Kullanılması muhtemel en doğrudan 

yöntem, veri setinden iki alt örneklem yaratarak her alt örneklem için analizi tekrar 

uygulamaktır.  

 

1.1.5.1. Ekosistem Analizinde Kanonik Korelasyon Analizi (KKA)  

 

Vejetasyon verileri, tür verileri ve çevresel veriler fito-sosyolojik çalışmaların 

temelini oluştururlar. Bu bağlamda atamanın amacı veri seti içerisindeki ilişkileri 

açıklamaktır. Atamanın birincil amacı sadece basit bir şekilde türler ya da 

örneklemler arasındaki ilişkileri sınırlı sayıda eksen yardımıyla açıklamak değil, aynı 

zamanda topluluk-çevre ilişkilerinin yorumlanmasını sağlamaktır (Beals, 1973). 

KKA, iki veri matrisini başlangıç olarak alır ve iki matrisin ortak yapısını maksimum 

miktarda açıklayan doğrusal bileşimleri araştırır (Gauch ve Wenthworth, 1976). 

KKA, ikinci bir veri matrisine ihtiyaç duyması açısından kanonik uyum 

analizine benzer. Ancak KUA’de ikinci veri matrisi çevresel değişkenleri gösterirken 

KKA’da ikinci veri matrisi çevresel değişkenleri gösterebildiği gibi, farklı bir veri 

setini de temsil edebilir. Örneğin ilk veri seti vejetasyonu temsil ederken, ikinci veri 

seti KUA’da çevresel değişken setini, KKA’da ise yine çevresel değişken setini ya da 

kuş verilerini temsil eder. İkinci veri setinin çevresel değişkenleri temsil ettiğini 

kabul edelim (Shaw, 2003): 

   (tür ataması) ve (çevresel değişken ataması) 

arasındaki korelasyonu göstersin. Burada ;  türüne verilen ağırlığı, ;  

çevresel değişkene verilen ağırlığı, ;  çevresel değişkeni,

i

ji

i
i SAR ×=∑

=

=1
i

ki

i
i EB ×∑

=

=1

nA nBn .n

nE j.n ; tür sayısını, ; 

çevresel değişken sayısını, ;  türün değerini gösterir. KKA’nın amacı kanonik 

korelasyonu gösteren 

k

nS n

R ’yi maksimize edecek şekilde tür ve çevresel değişken 

ilişkisini açıklamaktır.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

İstatistik, matematikçiler tarafından geliştirilmiş, geçmiş ve şimdiki durumla 

ilgili toplanmış sayısal verileri geliştirilmiş bazı tekniklerle analiz ederek gelecek 

hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır. 

           17. Yüzyıla kadar sadece bilgi kaydetme şeklinde gerçekleşen istatistiki 

çalışmalar, 18. ve 19. Yüzyıllarda J. Bernoulli (1645-1705) ve K. Gauss'un (1777-

1855) katkılarıyla matematik temelleri üzerine oturtulmuş, ihtimal teorisi 

geliştirilmiştir. Sosyal ve antropolojik olaylara istatistiği kapsamlı bir şekilde 

uygulayan ilk matematikçi olan Adolphe Quételet (1796-1874) ise modern 

istatistiğin kurucusu olarak kabul edilmiştir. 20. Yüzyılın başında R. A. Fisher, K. 

Pearson ve W. S. Gosset'in katkılarıyla tahmin yapma ve karar verme konuları ön 

plana çıkarak istatistik, artık sayısal verilerin yorum ve değerlendirmesini yapan bir 

bilimsel metodlar topluluğu haline gelmiştir (Anonim,2005). 

İstatistiği anlamak, deneylerin iyi kurulmasına ve deney konularından 

güvenilir sonuçların çıkmasına yardımcı olmaktadır. Ancak istatistik; herhangi bir 

şeyi kanıtlamamakta ve ortaya çıkarmamaktadır. İstatistik, olasılık ile sonuçların 

nasıl ortaya çıkabileceğini göstermekte ve sonuçların önemli olup olmadığını 

doğrudan ortaya koymamaktadır.  

Çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinin ekoloji ve ekosistem analizine 

ilk uygulamaları bitki ekolojisi ve sayısal (nümerik) taksonomi alanında olmuştur 

(James and McCulloch, 1990). Tarihsel açıdan bakıldığında ekoloji bilimi tanımsal 

bir nitelikten kantitatif özelliğe değin bir değişim göstermektedir (Ludwig ve 

Reynolds, 1988). Literatürde son yıllarda ekolojide çok değişkenli istatistiksel 

tekniklerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında büyük bir artış olmuştur. Ekoloji 

bilimi açısından bakıldığında topluluk çalışmalarında yer alan karmaşık etkileşimleri 

izah etmek büyük önem taşımakta olup Williams (1976), Orloci (1978), Whittaker 

(1978a; 1978b), Gauch (1982), Legendre ve Legendre (1983), Pielou (1984)’un 

çalışmaları, bu alandaki öncü çalışmalar olmuştur. 
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Zıt atama (Polar ordination) tekniği olarak da bilinen Bray-Curtis atama 

tekniği (Bray ve Curtis, 1957), ekologlar tarafından yaygın olarak uygulanmış ilk 

dolaylı atama tekniğidir. Tekniğin popüler olmasının nedeni manuel olarak 

yürütülecek kadar basit bir algoritmaya sahip olmasıdır.  

Bray-Curtis atama tekniği ilk olarak ABD’nin Wisconsin eyaletinde 

vejetasyonal ölçütlerin karmaşık çevresel ve biyotik etkileşimlerini ortaya çıkaran 

orman verilerini analiz etmek için kullanılmıştır. Bray-Curtis atama tekniğinde 

izlenecek temel prosedür Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

 

 

Ham veri matrisi. Her R 
özellik (Genelde tür  
bolluğu) için N adet gözlem 
vardır. 

Ekstrem değişimi temsil eden iki 
gözlemin tespit edilmesi. 
 
 
Örnek:  
Gözlem5                      Gözlem28 

Gözlemler arasında N x N boyutundaki 
uzaklık (farklılık) matrisinin hesaplanması. 
 
 
 
 
 
 N

 sayıda gözlem
 →

  

Her gözlemi referans arazi parçaları 
(quadrats) arasında yerleştirmek amacıyla 
üçgenleştirme ve uzaklıkları kullanma. 
        
                           Gözlem 1 
 
Gözlem 5                                      Gözlem 28 
 

R sayıda tür → 
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……………. 
 
0 0 0 280 0   1 00 
 
0 0 0 0 171 0 51 0 
…………….. 

N sayıda gözlem → 

0…………………... 
….0……………….. 
…….0……………..
……………………. 
…………………….
……………………0 

Şekil 2.1. Bray-Curtis Atama Tekniğinde Uygulanan Üç Aşama (Shaw,2003). 

 

 57



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                   Yüksel ÜNLÜKAPLAN 

Bray-Curtis atama tekniğinde başlangıç noktası, belirli bir örneklem ya da 

gözlem kümesinin özelliklerini tanımlayan dikdörtgen şeklinde bir veri matrisidir. 

Bu matris genellikle biyolojik bir topluluğun kompozisyonunun kayıtlarını 

içermektedir. Bu matris sonraki aşamada her tür çifti arasındaki farkı gösteren ve 

kare matris niteliğinde olan uzaklık matrisine çevrilir. Daha sonra ilk atama 

ekseninin ekstrem sonlarını temsil eden iki örneklem seçilir (Veri içerisindeki baskın 

eğilim). Son aşamada elde edilen bu değerler, bu atama ekseni üzerindeki geri kalan 

örneklemlerin konumlarını tanımlayan ölçek diyagramının oluşturulmasında 

kullanılır. İkinci atama eksenini tanımlamak üzere ikinci gözlem çiftleri seçilir ve 

yukarıda anlatılan süreç tekrar edilir. 

Bray-Curtis atama tekniği geliştirilene kadar ekologlar hayvan ve bitki 

topluluklarını analiz ederken topluluğun tümünü kapsayacak indisler üretmek yerine 

tek bir türün değişimini inceleyen basit dağınık plotlardan (Scatter plot) hareket 

etmişlerdir. Ekolojik araştırmalarda, özellikle kişisel bilgisayar teknolojisinin yaygın 

olmadığı dönemde, Bray-Curtis atama tekniği’nin kullanılmaya başlanması, analiz 

edilecek verinin iç yapısını açıklama gücünden çok, basit bir algoritmaya sahip 

olmasıdır.  

1960’lı yıllarda bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişme ile birlikte özellikle 

FORTRAN programlama dilinde yazılmış programlar, dolaylı çok değişkenli 

atamalar için gerekli olan oldukça büyük çaplı iteratif hesaplamaları yürütebilir hale 

gelmiştir. Matematiksel açıdan basitliğinden dolayı bu dönemde en çok başvurulan 

teknik temel bileşenler analizi12 olmuştur. Hotelling (1933) tarafından geliştirilen ve 

çevresel verilere ilk kez “Faktör Analizi” adı altında Goodall (1954) tarafından 

uygulanan temel bileşenler analizi, Orloci (1966)’den sonra ekolojik araştırmalarda 

yoğun olarak başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. 

Ekolojik araştırmalarda yoğun olarak kullanılan ikinci atama tekniği “Çift 

Taraflı Ağırlıklandırma” tekniği olarak da bilinen “Uyum Analizi”dir. Uyum 

analizinin avantajı gözlemlerin değişkenlerle aynı işlemlerle atanabilmesine olanak 

vermesidir. Ekologlar tarafından başvurulan diğer bir teknik ise “Metrik Olmayan 

Çok Boyutlu Ölçekleme”dir. 
                                                 
12 Özellikle ABD’de faktör analizi, “temel bileşenler analizi” olarak da kullanılmaktadır. 
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1973 yılında Mark Hill, literatüre ekolojik verilerin analizinde devrim niteliği 

yaratacak iki paket program katmıştır. İlk program DECORANA olup uyum 

analizinin geliştirilmiş bir versiyonudur. DECORANA’da uygulanan algoritma 

“eğilimsiz uyum analizi” olarak bilinmektedir. Bu atama tekniğinde yürütülecek olan 

işlemler karmaşık ve sürekli olarak verinin tekrar düzenlenmesini içerdiğinden 

tekniğin güvenilirliğinin sorgulanması gündeme gelir (Shaw, 2003). 

İkinci program, ekolojik verilerin sınıflandırılmasını amaçlayan ve dikotomik 

olarak birbirinden ayrılmış gözlemlere dayalı verilerin uyum analizini içeren 

TWINSPAN’dır.  

Çevresel araştırmalarda kullanılmakta olan en yeni teknik “Kanonik Uyum 

Analizi”dir (Ter Braak, 1986). Bu yöntem uyum analizinin farklı bir türevi olup 

birincil veri (tür verileri), ikincil bir matrise (çevresel veriler) uyum sağlayacak 

şekilde kısıtlanmıştır. Kanonik Uyum Analizi, iki bağımsız veri seti arasındaki, tür 

kompozisyonu ve çevresel faktörler gibi, ilişkiyi araştırmaya yöneliktir.   

 Ekolojik değişkenler üzerine yapılmış araştırmalarda “Ekolojik Değişken” 

tanımı farklı anlamlar taşımaktadır (Cartwright,1969): 

 a. Bir tanıma göre ekolojik değişkenler; besin miktarı, kozmik radyasyon ve 

diğer organizmalar gibi organizmalar üzerinde potansiyel etki yaratan değişkenlerdir. 

 b. Farklı bir tanımda referans noktası alansal dağılımdır. Morfolojik 

özellikler, organizmaların ve diğer oluşumların yerleşimi bu tanımda büyük önem 

kazanır.  

 c. Diğer bir tanıma göre ekolojik değişkenler; baskınlık, rekabet, enerji akımı, 

denge gibi değişim ve karşılıklı etkileşimi içeren karmaşık süreçlerdir.  

 d. Farklı bir tanım, c şıkkındaki tanımı üç boyutlu, uzaysal (spatial) bir 

yaklaşıma taşır. Söz konusu olan alandaki değişimler, etkiler, karşılıklı ilişkiler, 

enerji akımı, denge ve dengesizlik durumu alanı karakterize eder.  

 e. Son yaklaşım, yukarıda sayılanlardan farklı bir mantıksal yaklaşıma 

sahiptir ve grubun istatistiksel özelliklerini temel alır. 

 Modern ekosistem teorisi ise temel ekosistem süreçlerini “Organizmaların 

çevreleriyle olan bağımlılık ve değişim (mübadele) ilişkileri” olarak tanımlamıştır  
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            Faktör analizi tekniğinin ekolojik araştırmalarda kullanımına yönelik olumlu 

görüşler oldukça yoğundur. Schmid (1960)’e göre faktör analizi bu noktada iki 

avantaja sahiptir. Bunlardan birincisi, birbiriyle ilişki halinde bulunan çok sayıda 

değişkenin nispeten daha az sayıda ve birbirinden bağımsız değişkenler haline 

getirilmesidir. İkinci avantaj ise faktör analizinin örneklerin, düzenliliklerin ve geniş 

sayıda değişkenler kümesinin temel yapısını belirlemeye yönelik bir teknik 

olmasıdır. 

 Howard-Williams (1974)’ın Chilwa (Malawi) Gölünün vejetasyonunun 

sınıflanması ve çevresel faktörle olan ilişkilerinin belirlenmesini hedefleyen 

çalışmalarında Kümeleme ve Temel Bileşenler Analizi kullanılmıştır. Çalışma 

alanının fiziksel yapısına ait iklimsel veriler, hidrolojik durum, vejetasyon yapısı, 

gölün su kalitesi (iletkenlik ve berraklık), toprak yapısı (pH, iletkenlik, katyon 

değişim kapasitesi, organik madde miktarı ve içeriği, kil, silt, kum özellikleri) 

incelenmiştir. Bu veriler dışında insan etkisi ve alan kullanımları ortaya konulmuştur. 

Alandaki insan nüfusunun gölün açık alanlarına kayması sonucunda yaban hayatı son 

derece etkilenmiş ve sayılarında azalmalar görülmüştür. Gölün yaklaşık 1/3’ünün her 

yıl kuru dönemlerde yandığı ve özellikle su yüzeylerindeki bataklık bitki örtüsünün 

olumsuz yönde etkilendiği belirtilmiştir.   

 Stocker et al. (1977), Güney Ontario (ABD)’da 256 km2’lik alana sahip 

Golden Valley’deki çalışma alanında vejetasyon ve karaca habitatı ilişkisini 

kümeleme analizi ile incelemiştir. Aşamalı kümeleme “Ward’ın Yöntemi”ni kullanan 

araştırıcılar 32 noktada 580 örneklemden hareket etmişler ve alanı dokuz farklı küme 

ile gruplandırmışlardır. 

 Rotenberry ve Wiens (1980), çalışmalarında, Kuzey Amerika’da yapısal 

olarak basit step vejetasyonuna sahip bir alanda vejetasyon yapısı, uzaysal (spatial) 

heterojenlik, kuşlarla ilgili topluluk yapıları ve üreyen kuş popülasyonlarının 

ekolojik tepkilerini araştırmış ve Temel Bileşenler Analizi ile vejetasyon yapısı ve 

kuş türlerinin yoğunluğu arasında yüksek korelasyon bulmuşlardır. 

 Wiegleb (1984), Aşağı Saksonya’da (Almanya) su içindeki makrofitlerin 

fito-sosyolojik durumlarını araştırdığı çalışmasında 43 örneklem alanında çalışmış ve 

örnek alanların vejetasyonlarını ÇDİAT ile gruplandırmıştır. Çalışma süresinde 2 
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vejetasyon periyodunda 41 parametre ölçülmüştür. İlk örnekte verilerin durumu tek 

değişkenli korelasyon analizi ve faktör analizi ile dikkatli bir şekilde çalışılmıştır. 

Ekolojik yorumları zor olan önemli korelasyonların büyük çoğunluğu ortaya 

çıkarılmıştır. Ölçülen parametrelerin sıcaklık değişkeni de aynı zamanda çalışmaya 

dahil edilerek, bu değişkende süreklilik dikkate alınmış ve 3 grup altında 

toplanmıştır. Vejetasyon ve ekolojik parametreler arasındaki ilişkiyi açıklamak için, 

veri setleri fiziksel su kimyası, sediment karakterleri ve örnek alanlara ait verilerin 

bir araya getirilmesi olmak üzere 5 alt başlık haline ayrılmıştır. Vejetasyon için her 

bir alt verinin birbiriyle olan ilişkisi kümele analizi kullanılarak ortaya konulmuştur. 

Alana ait bir araya getirilmiş olan veriler,  vejetasyon sınıflamasında benzerliğin en 

yüksek derecesini göstermiştir. Vejetasyon tipleri arasındaki farklı değerleri varyans 

analizi ile saptanmıştır. En iyi ayırt edilen özellik, oksijen içeriği, bulanıklılık, asitlik, 

kalsiyum gibi fiziksel ve su kimyası parametreleri arasında görülmüştür. 

Gözlemlenen bu sonuçlardan birbiriyle ilişkili olanlar ekolojik yönden 

yorumlanmıştır. 

Change ve Gauch (1986), Tibet Platosu’nun en soğuk, kuru ve yüksek bölgesi 

olan Ngari’de 163 noktada 241 bitki türünü uyum analizi ile incelemişler ve bitki 

topluluklarının büyük ölçüde termal ve nem bileşenlerinden etkilendiğini ortaya 

koymuşlardır.  

Collins et al. (1987) New York’un Georgia gölündeki litoral çevrede 50 

alanda, sucul  makrofitlerden 38 türün dağılımını incelemişlerdir. Her alandaki 

transektlerde metrekaredeki bitki yoğunluğu 1, 2, 3, 5, 7 ve 9 metre derinlikte yapılan 

ölçümler ile belirlenmiş, kuru ağırlıkları hesaplanmıştır. Daha sonra göl içerisindeki 

önemli faktörleri derlemek için biyolojik, kimyasal ve fiziksel 13 farklı değer analiz 

edilmiştir. Birbiriyle iç içe girmiş olan derinlik, alt türler ve ötrofikasyon durumunu 

gösteren faktörler faktör analizi ile test edilmiştir. Kümeleme analizi ile suyun 

derinliği, sığ sular, derin sular, kozmopolit sular ve daha derin sular için tercih edilen 

veya edilmeyen olmak üzere 4 büyük grup içerisinde toplanmıştır. Kümeleme analizi 

ile bitki türlerinin varlığı da tanımlanmıştır. Gölü temsil eden 50 alanda, 

kompozisyon içerisindeki türlerin çeşitliliği, bulunma sıklığı ortaya konulmuştur. 

Rekabet, ekolojik gereksinimler ve türlerin karakteristikleri tanımlanmıştır. 
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Luff et al. (1989), Kuzeydoğu İngiltere’de 248 noktada yürüttükleri 

Carabidae’nin tür listesini oluşturma amaçlı çalışmada TWINSPAN, atama 

işleminde ise DECORANA yaklaşımlarını kullanmışlardır. Yapılan sınıflandırmada 

ekolojik açıdan 10 farklı habitat grubu elde edilmiştir. Bunlar : Kıyı (1), yukarı 

bölgeler (2), çayır (2), ormanlık alan (1), akarsu alanı (3) ve bataklık (1)’dır. Atama 

işlemine göre tüm grupların ayrı nitelikler taşıdığı ve nem, alt tabaka gözenekliliği ve 

rakımın Carabidae topluluklarının belirlenmesinde temel faktörler olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

James ve McCulloch (1990), çok değişkenli analiz yöntemlerinden 12’sinin 

amacı ve kapsamına değinmiştir. 1983-1988 yılları arasında yayınlanan 7 dergide 

(Ecology,128; Oecologia, 80; Journal of Wildlife Management,76; Evolution, 72; 

Systematic Zoology,55; Oikos,41; Journal of Ecology,35 ve Taxon,27) çok değişkenli 

analiz uygulamalarının 514 çalışmada yer aldığı bildirilmiştir. Bu çalışmaların 

119’unda temel bileşenler analizi, 100’ünde doğrusal ayırma analizi, 86’sında 

kümeleme analizi, 15’inde ise faktör analizi uygulandığını saptamıştır.  

Rushton ve Eyre (1992), Kuzeydoğu İngiltere’de geniş ölçüde çayır 

niteliğinde 69 bölgede örümcek topluluklarının sınıflandırma işlemini DECORANA 

ile atamasını ise TWINSPAN ile yapmıştır. Uygulama sonucunda 7 ayrı habitat elde 

edilmiş ve habitat türleri arasında yönetim rejiminin en önemli ayırt edici olduğu 

ortaya çıkmıştır. Vejetasyon yüksekliği, toprak nemliliği ve yerleşim rakımı da aynı 

zamanda önemli göstergeler olmuştur.  

Host et al. (1996), ekolojik alan sınıflandırılmasına yönelik olarak Coğrafi 

Bilgi Sistemi (CBS) ve ÇDİAT’i (Temel Bileşenler Analizi) bir araya getirerek 

iklimsel, fizyografik ve edafik veri tabanlarını bütünleştirmişler, Kuzeybatı 

Wisconsin (ABD)’de 29.340 km2’lik bir alanda bölgesel peyzaj ekosistem 

sınıflandırmasını gerçekleştirmişlerdir. 

Zeilhofer ve Schessl. (1999), Mato Grosso (Brezilya) bölgesindeki tropik 

vejetasyon ile toprak türleri ve bu türlerin fiziksel-kimyasal özellikleri su baskını 

dinamikleri gibi çevresel faktörler  ile olan ilişkisini araştırmıştır. Uygulanan kanonik 

korelasyon analizi sonucunda su rejimi ve toprak yapısının yüksek etkisi 

bulunmuştur. 
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McNab et al. (1999), Kuzeybatı Carolina (ABD)’deki bir bölgede ekosistem 

birimlerinin tanımlanmasında subjektifliğin azaltılması amacıyla veri dönüşümü ve 

ÇDİAT’i birlikte kullanmışlardır. Çalışmadaki ilk amaç, çalışma alanındaki biyolojik 

ve fiziksel bileşenleri, yoğun olarak kullanılan ÇDİAT ile (Kanonik Uyum Analizi 

ve Ayırma Analizi) nispeten homojen (türdeş) ekosistemlere gruplandırmaktır. 

 El-Ghani (2000), Batı Mısır’da aşırı çölleşmenin görüldüğü iki bölgedeki iki 

kesit boyunca 144 noktada toprak, vejetasyon yapısı ve tür kompozisyonunun 

kantitatif dağılımını araştırmıştır. Çalışmanın amacı, araştırma alanında vejetasyon 

kompozisyonunu belirlemek ve türlerin dağılımının çevresel faktörlerle ilişkisini 

ÇDİAT ile analiz etmek şeklinde belirtilmiştir. Bu amaçla sekiz çevresel değişken 

kaydedilmiştir. Bunlar, tuzluluk, PH, kalsiyum karbonat, toprak nemi, organik madde 

içeriğiyle birlikte kum, alüvyon ve kil yüzdeleridir. Kanonik korelasyon analizi 

çerçevesinde tuzluluk, sedimantasyon, organik madde ve toprak nemliliği, tür 

dağılımı ve çevre ilişkisinin %84,1’ini açıklamaktadır. 

Cao et al.  (2001), ekosistem analizinde ve biyolojik değerlendirmede temel 

bileşenler analizi gibi geleneksel ÇDİAT’nin nadir türleri belirlemede yetersiz 

olacağını vurgulayarak nispeten yeni ÇDİAT’den olan “Çok boyutlu ölçekleme, 

uyum analizi, kanonik uyum analizi ve TWINSPAN (Two way indicator species 

analysis)” analizlerinin bu konudaki üstünlüklerine dikkat çekmişlerdir. 

Goebel et al. (2001), çok faktörlü ekosistem sınıflandırmasının, ekosistem 

içindeki bileşenler arasındaki karşılıklı ilişkileri (Jeomorfoloji, fizyografi, toprak ve 

vejetasyon) karakterize edeceğini belirterek, Güneydoğu ABD’de ilk kez 

bütünleştirilmiş aşamalı ekosistem sınıflandırması kapsamında “Kanonik Uyum 

Analizi”ni kullanmışlardır. Bahsedilen yerel ekosistemler için iteratif, çok faktörlü 

sınıflandırma gerçekleştirilmiştir.  

Gilliam ve Saunders (2003), ekolojik veri analizlerinde kullanılabilecek 

başlıca paket program alternatiflerini (Canoco, PC-ORD ve SYN-TAX 2000) paket 

program özellikleri ve analitik kapasiteleri kriterleri ile birlikte deneme bir veri 

setinin söz konusu üç program ile analiz edilmesi yoluyla paket programların 

kullanıcı dostu olması ve maliyet etkinliği kriterine göre değerlendirmiştir.  
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Yılmaz (2003), kıtasal ölçekte ekolojik önem taşıyan Seyhan ve Ceyhan 

deltaları kumullarında, alan kullanım aktivitelerinin ekosistem üzerindeki etkilerini 

belirlemede bitki örtüsü indikatörünü kullanmıştır. Toplam 111 bitki taksonunun 

belirlendiği 39 örnek alanın (quatrat), alan kullanım gradientine göre 

gruplandırılması ve vejetasyonlardaki değişiminin açıklanması amacıyla 

DECORANA’dan yararlanılmıştır. Yapılan ordinasyon sonucunda örneklemler 5 

gruba ayrılmıştır. 

Çakan et al. (2004) Seyhan deltası kumullarından yaptıkları vejetasyon 

çalışmasında, 16 transekt bazında elde ettikleri verileri TWINSPAN (Two Way 

Indicator Species Analysis) kullanılarak 6 grupta toplamışlardır. Bu şekilde 

kümelenen grupların ekolojik faktörler ile ilişkilendirilmesi için de DECORANA 

(Detrended Correspondance Analysis) ordinasyon tekniğini kullanmışlardır. 

TWINSPAN gruplarının birbirlerine olan uzaklık/ yakınlığını; 1. eksen üzerinde 

denize uzaklık, 2. eksen üzerinde ise yaşam formu gradienti ile açıklamışlardır. 

Ssegawa et al. (2004), Uganda’nın önemli sulak ve kuş alanlarında çevresel 

faktörler ile sazlıkların dağılım özellikleri arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Kanonik 

korelasyon analizi türlerin nispi yoğunluğu ile ölçülen çevresel değişkenler 

arasındaki ilişkileri analiz etmek amacıyla kullanılmıştır. Temel bileşenler analizi ile 

çevresel faktörlerin su seviyesi, yükseklik ve yağış miktarının farklı kuş alanlarında 

sazlıkların varlığı ve yoğunluğunu etkileyen temel faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yapısal eşitlik modellemesinden hareket eden Weiher et al. (2004), otsu 

bitkilerin biyolojik yoğunluk ve zenginliğinin toprak koşulları ve ormanlık alan 

örtüsünden ne ölçüde etkilendiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Doğu Mississippi 

(ABD)’de 99.025 m2’lik bir alanda yürütülen çalışmada LISREL 8.30 paket 

programıyla veri analizleri gerçekleştirilmiş ve bitki türlerinin zenginliğinin toprak 

koşullarındaki ve otsu bitkilerin biyolojik yoğunluğundaki değişimle ilişkili olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

 Quiang (2005), Çin’in Anhui şehrinde 153 hm2’lik bir örneklem alan ot 

vejetasyonunu belirlemek amacıyla yedi sınıfa ayırmış ve görsel ot istilasını temel 

alan iki sörvey yürütmüştür. Çalışma kapsamında ürün, toprak rotasyon sistemleri, 

coğrafik bölgeler ve toprak türlerine göre toplam 155 örneklem alanı seçilmiştir. Ot 
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toplulukları ve çevresel faktörler toplanmış ve boyut indirgeme amaçlı temel 

bileşenler analizi ve kanonik korelasyon analizi ile analiz edilmiş ve sonuç ekolojik 

olarak yorumlanmıştır. 

 Watt et al.(2006), Akdeniz kıyılarında kullanılmayan çeltik tarlalarında temel 

çevresel değişkenler ve vejetasyon kompozisyonunu analiz etmiş, su rejimi, toprak 

değişkenleri ve tuzluluk gibi çevresel değişkenlerin etkilerini araştırmıştır. 

Uygulanan kanonik korelasyon ve temel bileşenler analizi ile su seviyesi ve 

tuzluluğun önemli etkileri vurgulanmıştır. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
3.1. Materyal 
 
3.1.1. Araştırma Alanı 
 

Ekosistem analizinde oluşturulan veri  setlerinin elde ediliş yöntemi, verilerin 

güvenirliliği ve birbiriyle olan etkileşiminin tespit edilmesinde peyzaj planlama 

hedefleri açısından kullanılabilecek çok değişkenli analiz yöntemleri denenmiştir. Bu 

bağlamda araştırma, daha önce Doğu Akdeniz Bölgesi kıyı alanından toplanan 

veriler üzerinde yürütülmüştür. Kullanılan veri setlerinin; bitki örtüsü kapsamında 

Seyhan  ve Ceyhan deltaları, yaban hayatı (kuşlar) konusunda ise Seyhan deltası- 

Tuz Gölü lagünü çevresine ait olması nedeniyle bu bölümde ilgili alanlara ait 

özellikler tanıtılmıştır.  

Veri setlerinin toplandığı araştırma alanı sınırları Şekil 3.1’de sunulmuştur. 

Doğu Akdeniz kıyı şeridinde yer alan 11 kumul alanından 7 adedini kapsayan 

Çukurova Deltası, yaklaşık 100 km toplam kıyı uzunluğuna ve 9591 hektar kumul 

alana sahiptir (Uslu,1989; Çakan et al. 2004). 

 
    Şekil 3.1. Araştırma Alanının Genel Konumu. 
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Deltadaki kumul alanlar, Mersin kentinin doğusunda Tarsus Çayı Deltası ile 

başlamakta ve Seyhan Nehri Deltası, Tuz Gölü ve Akyatan Gölü’nü kuşatarak 

Karataş İlçesi batısında kesintiye uğramaktadır. Bölgede en geniş kumul alanları, 

Ceyhan Nehri doğusu ve batısında yoğunlaşarak Yumurtalık Körfezi’ne kadar 

uzanmaktadır.  

Araştırma alanı sınırlarını Tuz Gölü’nün kuzeyindeki yaşlı kum tepeleri, 

batıda Tuzla yerleşim alanı ve kumul alanlarının oluşturduğu doğal sınır, doğuda ise 

gölün beslendiği Tuzlu Irmak ve Seyhan Nehri yatağı oluşturmaktadır.  

Alanda bulunan kum tepeleri, Lagünler, tuzlu bataklıklar ve düzlükler ile 

kumullar üzerinde gelişen tarım alanları en belirgin peyzaj tiplerini oluşturmaktadır. 

Kıyı alanı boyunca yayılan lagünler ve diğer sulak alanlar çeşitli su kuşları için 

önemli bir üreme ortamı ve Akdeniz havzasında göçmen kuşlar için önemli 

habitatları oluşturmaktadır. 

 

3.1.1.1. Bitki Örtüsü 

 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin, Türkiye florasının %37 gibi büyük bir kısmını 

oluşturması bölgenin floristik zenginliğini ortaya çıkarmaktadır (Karaömerlioğlu, 

1999). Uslu ve Bal (1993), Seyhan Deltası kıyı kumullarında  yaptıkları çalışmada, 

yaklaşık % 25’i Türkiye kıyı kumulları florasına ait olan 162 bitki türü ve 14 bitki 

birliği saptamışlardır. Tarsus Çayı deltası ile Yumurtalık İlçesi arasında kalan kıyı 

kesiminde yayılan biyotopların tanımlandığı ve haritalandığı  çalışmada, 236  bitki 

taksonu saptanmıştır (Uzun ve ark. 1995). Son araştırmalar, kıyı alanlarının sahip 

olduğu biyo-çeşitliliği daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Çakan ve ark. 

(2003), Doğu Akdeniz’de yer alan Seyhan ve Ceyhan deltalarının oluşturduğu 

Çukurova kıyı alanında, 30 adedi endemik olmak üzere, toplam 601 bitki taksonunun 

varlığını saptamıştır.  Bu çalışma ile daha önce yayınlanan syn-taksonomik bulgular 

revize edilmiş ve alanda yayılan bitki birlikleri yeniden adlandırılmıştır. 

Araştırma alanında lagün kıyıları ve kumulların oluşturduğu, % 0-2 arasında 

değişen eğime sahip düzlükler toprak yeteneği bakımından  VII. sınıf toprak 

niteliğinde olup, tuzcul vejetasyon ile kaplanmış durumdadır (Dinç ve Ark.,1990). 
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Alandaki halofitlerce zengin "Tuzcul Vejetasyon", kumul bitkilerini içeren "Kumul 

Vejetasyonu", işlenen alanlardaki "Ruderal Vejetasyon", lagün çevresindeki "Tatlısu 

Bataklığı Vejetasyonu"  başlıca vejetasyon tipleridir.  Lagünleri çevreleyen çamur 

düzlükleri ve tuzlu bataklıklar, tatlı su bataklıkları ve kumullar araştırma alanındaki 

önemli habitat tipleridir. Özellikle bu habitatlardan Bern Sözleşmesi’nde "Tehlike 

Altındaki Doğal Habitatlar" olarak sınıflandırılan; Akdeniz Tuzcul Çayırları, 

Akdeniz Tuz Stepleri, Kumullar, Akdeniz Amfibi Çayırları bu anlamda önem 

taşımaktadır. Bu habitatların karakteristik bitkileri Tuz Gölü lagünü ve çevresine ait 

bulgular örneğinde aşağıda sınıflandırılmıştır. 

Tatlısu Bataklığı : Araştırma alanında nadir biyotop tipi olarak bulunan bu 

yaşam  ortamının ıslak zonunda; Juncus gerardii, Juncus acutus, Plantago maritima, 

Atriplex portulacoides, Atrochnemum fruticosum, Hordeum marinum, Polypogon 

monspeliensis, Cardopatium corymbosum, Lotus corniculatus, Limonium ssp. alanda 

sık bir örtü oluştururken, bataklıklarda Schoenoplectus litoralis dominanttır. Nehir 

bankaları ve drenaj kanalları çevresinde Phragmites communis sık topluluklar 

oluştururken, durgun ve yavaş çıkışa sahip sulak alanlarda Thypa türleri 

görülmektedir  

Tuzlu Bataklık : Artrochnemum fruticosum, A. glaucum, Salicornia 

europaea,  Atriplex portulacoides, Plantago maritima,  Limonium gmelinii, 

Centaureum spicatum ve Polypogon maritima subsp.maritima’nın  oluşturduğu 

tuzcul vejetasyona Hordeum marinum, Cardopatium corymbosum ile birlikte  

Prosopis farcta, Xanthium spinosum ve Anagallis foemina  gibi kosmopolitler de 

katılmaktadır (Yılmaz ve ark., 2004). 

 Kumullar: Deniz etkisinin yoğun bir şekilde etkisini sürdürdüğü önkumulda 

alana özgü türler; Sporobulus virginicus, Pancratium maritimum, Cyperus capitatus 

Eryngium maritimum, Ipomoea stolonifera,  Euphorbia paralias, Medicago marina 

ve Echinops ritro’dur. Yarı stabil ve stabil kumulların hakim türü ise  Helianthemum 

stipulatum’dur. Kum tepelerinde Rubus sanctus, Vitex agnus-castus, Trachomitum 

venetum ve Imperata cylindirica hakimdir. Bunlara ek olarak Cionura erecta bu 

ortamda görülen tipik bir kumul elementidir. 
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Lagün: Kıyı boyunca uzanan lagünler,  alçak ve dar kum şeritleriyle 

denizden ayrılmaktadır.  

Lagünlerde Potamogeton pectinatus, Ruppia maritima ve Althenia filiformis 

(Seçmen ve Leblebici, 1997) ile Zoostera nana türlerinin varlığı bildirilmiştir  

(Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 1997).  van der Have et al. (1988), Equisetum cf. 

fluviatilis, Zannichellia palustris (Ruppia cirrhosa ile kıyılarda Arundo donax 

(Altınayar, 1988) türlerinin yayıldığını belirtmiştir. Ayrıca Oxphysis sp., Favella 

campanula ve Coxliella annulata lagünde bulunan temel fitoplankton türleri olarak 

bildirilmiştir. Lagünde bulunduğu bildirilen temel zooplankton türleri ise Notholca 

salina, Senehaeta sp., Brachionus sp., Asplanehna priodonta (Rotifera) ve Acartia 

clausi (Copepoda)’dır (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 1997). 

 

3.1.1.2. Yaban Hayatı 

 
 “Seyhan Nehri ve Tuz Gölü Yaban Hayatı Koruma Alanı” olarak 1995 

yılında ulusal düzeyde, koruma altına alınan Tuz Gölü lagünü ve çevresi, Doğu ve 

Güney Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika’ya göç eden kuş türlerinin konaklama alanı 

olmasından dolayı uluslararası ölçekte de ayrıcalıklı öneme sahiptir. Bu konumu 

nedeniyle kıyı alanı, Bird Life International tarafından ‘önemli kuş alanı’ (Important 

Bird Area, IBA) olarak ilan edilmiştir. 

Seyhan Nehri Deltası ve Tuz Gölü çevresinde kuş türleri ve habitat 

çeşitliliğini araştırmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Araştırma alanında en 

kapsamlı kuş sayımı çalışması van der Have et. al (1988) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, su kuşlarının  ilkbahar göçleri sırasında bu 

habitatları kullanma durumlarının yanı sıra nesli tehlike altında olan ve bu alandaki 

kumsalları yumurtlama yeri olarak kullanan deniz kaplumbağası türleri ile 

predasyonda önemli bir rolü olan çakal gibi memeliler de incelenmiştir. Szekely 

(1999), Tuzla kıyı alanında kuluçkaya yatan Vanellus vanellus (Kızkuşu) ve 

Caradrius alexandrinus (Kesik kolyeli yağmur kuşu) türlerinde üreme başarısı ve 

anaçların yavrulara karşı davranış biçimlerini araştırmıştır ve alanda kuluçkaya yatan 

en yaygın kuş türü olarak seçilen Charadrius alexandrius populasyonuna ait veriler; 
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1996-1999 yılları arasında kuluçka mevsimi olan Nisan-Haziran dönemlerinde 

kaydedilmiştir (Yılmaz ve ark., 2002). 

Tuzla ve çevresinde yer alan habitatlar; yıl boyu alanı kullanan 270 kuş türü 

ile besin zincirinde yer alan  böcekler, amfibiler ve sürüngenler gibi diğer 

taksonomik gruplar için önem taşımaktadır. Özellikle kışın ve baharda büyük sayıda 

su kuşları ve kıyı kuşları göl üzerinden beslendiğinden, alan kuş türleri için oldukça 

önemlidir.  Yılmaz ve Ark. (2004)’nın 4 farklı biyotop tipindeki 6 örneklem alanda 

yaptıkları 11 gözlem sonucuna göre alanda gözlenen kuşların tür ve birey sayılarının 

dağılımı Çizelge 3.1’de özetlenmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Tuz Gölü ve Çevresindeki Örnek Alanlarda Gözlenen Kuş Türlerine Ait 
Toplam Birey Sayısı ve Toplam Tür Sayısı Dağılımı (Yılmaz ve Ark., 2004). 

 
Örnek Alan Birey sayısı Tür Sayısı 

Lagün-1 1780 37 

Lagün-2 1874 37 

Tuzlu Bataklık-1 750 26 

Tuzlu Bataklık-2 922 19 

Tatlı su bataklığı 2492 36 

Kumul 368 15 

 

 Araştırma alanında kaydedilen kuş türleri taksonomik yönden 

incelendiğinde, % 5,79’u deniz kuşları, % 21, 74’ü su kuşları, % 34,78’i kıyı kuşları, 

% 7,25’i yırtıcılar, % 2,9’u tavukgiller ve ebabiller, % 27,54’ü ise ötücüler grubunda 

yer almış ve 28 familyaya ait  toplam 69 tür gözlenmiştir (Yılmaz ve ark., 2004). 

 

3.1.2. Araştırmada Kullanılan Veri Setleri 

 

Seyhan ve Ceyhan Deltalarını da içerisine alan Çukurova Deltasında yaşam 

ortamlarının haritalanması, kuş habitatlarının sınıflandırılması, kuş türlerinin 

saptanması, flora ve vejetasyon gibi temel verilere ek olarak tarım, ağaçlandırma ve 

kıyı rekreasyonu gibi alan kullanımlarının doğal çevre üzerindeki etkileri konusunda 

van der Have, (1988), Uzun ve ark.(1995), Alphan (1998), İzcankurtaran (2000), 
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Kutlu (2002), Aytok (2001), Çakan ve ark. (2003), Yılmaz ve ark. (2004), Yılmaz ve 

ark. (2005) tarafından çalışmalar yürütülmüştür. 

Araştırmada ekosistem analizinde veya ekolojik çalışmalardaki çok 

değişkenli verilerinin birbiriyle ve karşılıklı etkileşimlerinin ortaya konulması için 

uygun istatistiksel yöntemlerin denenmesi birincil hedef olmasından dolayı, orijinal 

veri seti kullanılmamıştır. Araştırma alanına ait verilerin sağlanmasında, koruma 

statüsü altındaki kıyı alanında yürütülmüş olan Uzun ve ark.(1995) ve Yılmaz ve ark. 

(2004)’nın yapmış olduğu çalışmalar, yararlanılan kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Araştırmada kullanılan verilerin genel özellikleri Çizelge 3.2’ de verilmiştir.  

 

Çizelge 3.2. Araştırma Alanına Ait Veri Setlerinin Genel Özellikleri. 
VERİ SETLERİ VERİ SETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Bolluk / Örtülülük Bitki örtüsü 

(Floristik Özellikler) Tür sayısı 
Biyolojik veri 

setleri 
Kuş türleri Tür sayısı 

Denizden yükseklik 

Eğim  
Fiziksel veri 

setleri 

Çevresel faktörler 

(Yersel Özellikler) 
Biyotop Tipleri 

 

Tüm araştırmalarda kullanılan verilerin hangi yolla düzenleneceği önemlidir.  

Genel itibari ile toplanan veri türleri farklı alanlar itibari ile sınıflandırılır. Şekil 3.2’ 

de görüldüğü gibi veriler iki yönlü bir çizelge ya da matris şeklinde 

düzenlenmektedir (Digby ve Kempton, 1996). Daha sonra i türün ve j alandaki sayısı 

(bolluğu), X matrisinde i. satır ve j. sütunda gösterilen Xij hücresiyle ifade edilir. X 

matrisi, türlerin sayısına göre n adet satır, alan sayısına göre de p adet sütundan 

oluşur13. Söz konusu matriste, z sayıda türlerle aynı anda belirlenen taban suyu 

içeriği, toprak tuzluluğu, toprak nemliliği, eğim, bakı, rakım gibi çevresel 

değişkenler de satır kısmında belirtilir.  

Yürütülen araştırmada ise X matrisi, sütunlar türlere, satırlar alanlara karşılık 

gelecek şekilde oluşturulmuştur. Alternatif olarak, farklı alana “a” sayıda değişken 

için çevresel veri söz konusu olursa, Z matrisini oluşturabiliriz. Z matrisinde Zij 
                                                 
13 X matrisini sütunlar türlere, satırlar alanlara karşılık gelecek şekilde oluşturmak da mümkündür. 
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değeri i. alanda ölçülen, j. çevresel değişkeni gösteren veri değeridir. Burada satırlar 

alanlara, sütunlar ise değişkenlere karşılık gelmektedir.  

Bu yaklaşımlardan farklı olarak, veri matrisinin satır ve sütunların farklı amaç 

kümelerine göre sınıflandırılması da mümkündür. Bolluk verisi için türler ve alanlar, 

çevresel veri için alanlar ve değişkenlerdir. Alternatif olarak veriler satır ve 

sütunların aynı elemanlardan oluştuğu bir kare matris formuyla da ifade edilebilir. 

Bu tür bir veri genelde eleman çiftleri arasındaki birlik ölçüsünü ifade etmektedir. 
ALANLAR  

1 2 3 . . . . . . . . . p 

a              

b              

.              

.              

.              

TÜ
R

LE
R

 

n              

w              

x              

.              

Ç
EV

R
ES

EL
 

FA
K

TÖ
R

LE
R

 

z              

 
Şekil 3.2.  Ekolojik Veri Matrisi. 
 

 
Uzun ve ark. (1995), yaptığı çalışmada Berdan Nehri ile Yumurtalık İlçesi 

arasında kalan Çukurova Deltası kıyı şeridinde yönetim planlamasına temel 

oluşturacak biyotop haritalarını hazırlamışlardır. Çalışma alanında ekolojik yönden 

farklılık gösteren yaşam ortamları sınıflandırılmış ve alanın tümünü temsil edecek 

şekilde 10 değişik transekt belirlenmiştir. Ancak transektlerin seçiminde deniz kıyı 

çizgisinden başlayarak kıyı ekosistemlerinin etki sınırları içerisinden başlayarak kıyı 

ekosistemlerinin etki sınırları içerisindeki biyotop çeşitliliğinin sona erdiği kesime 

kadar uzanan profilleri içermiştir. Transektler üzerinde vejetasyonlar içerisindeki 

türlerin bileşimi ve dağılımlarını saptamak amacıyla parsellerde Braun-Blanquet 

(1964)’in “Floristik Analiz Yöntemi” kullanılmış ve tür kombinasyonunu 
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homojenliği dikkate alınarak değişik aralıklarla 10x10m. boyutundaki örnek parseller 

seçilmiş ve parsellerin genel ekolojik özellikleri, vejetasyon içindeki tür bileşimi, 

jeoloji, toprak grupları, denizden yükseklik, bakı ve eğim ve alan kullanım biçimleri 

gibi parametreleri incelenmiştir.  

Yılmaz ve ark. (2004), Tuz Gölü sulak alan sisteminde yer alan yaban hayatı 

habitatlarının doğal bitki örtüsü indikatörü ve yüksek çözünürlü uydu görüntüleri 

yardımıyla sınıflandırmış ve bu habitatlarda barınan kuş türlerinden Charadrius 

alexandrinus  türüne ait populasyonu tahmin etmişlerdir. Araştırma alanında bölgesel 

haritalama yöntemi baz alınarak kuş faunasının tür çeşitliliği ve populasyon 

büyüklüğü yönünden incelenmesinde 2001 ve 2002 yılı ilkbahar ve yaz 

mevsimlerinde arazi gözlemleri yürütülmüştür. Arazi gözlemleri lagün, tuzlu 

bataklık, tatlısu bataklığı ve kumul olmak üzere 4 habitat tipindeki 6 adet alanda 

gerçekleştirilmiştir. Alanın genelinde en yaygın biyotop tipi olmaları nedeniyle,  

tuzlu bataklık ve lagün ortamlarından ikişer parsel seçilmiştir. Gözlemlerden elde 

edilen sonuçlar, seçilen 6 örnek alanda; türlerin 11 gözlem boyunca görülme sıklığı 

ve tüm gözlemler sonucunda elde edilen toplam birey adetleri ile tüm türlerin 11 

gözlem süresince sayılan toplam birey adetleri de harita üzerine aktarılmıştır. 

Çalışmada arazi örtüsünün sınıflandırılması ve habitat tiplerinin sınırlarının 

çizilmesinde bitki örtüsü indikatör olarak kullanılmıştır. Vejetasyon analizi 

çalışmalarında, kuş gözlemlerinin yürütüldüğü parsellerden seçilen örneklik 

alanlarda, bitki örtüsünün tür çeşitliliği Braun-Blanquet (1964) yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

  Araştırmada temel verileri oluşturan Çukurova Deltası ile Tuz Gölü ve 

çevresine ilişkin bitki ve kuş türleri  Ek 1 ve 2’de listeler halinde verilmiştir. 
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3.2. Yöntem 

 

Çok değişkenli veri setleri için kullanılan bazı yöntemlerin amacı ve kapsamı 

ile ilgili bilgiler Çizelge 3.3’de özetlenmiştir. 

Araştırmada Çizelge 3.3’de yer alan çok değişkenli istatistiksel analiz 

yöntemlerinden sırasıyla kümeleme, kanonik uyum, faktör ve kanonik korelasyon 

analizleri olmak üzere dört yöntem uygulanmıştır. 

 

Çizelge 3.3. Ekosistem Araştırmalarında Temel Amaçlar ve Uygun Analiz 
Yöntemleri  (James & Mc Culloch, 1999). 

 
Amaçlar Analizler 

TANIMLAMA (Description) Tamamı 

TAHMİN (Prediction) 

Çoklu Regresyon (Multivariate Regression Analysis), 

Ayırma Analizi (Discriminant Analysis), Çoklu Lojistik 

Regresyon (Logistic Regression). 

SONUÇ ÇIKARMA (Inference) 

Çoklu Regresyon (Multivariate Regression Analysis), Çok 

Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA), Ayırma Analizi 

(Discriminant Analysis), Faktör Analizi (Factor Analysis), 

Çoklu Logistic Regresyon (Logistic Regression Analysis), 

Loglinear Model. 

DAĞILIM (Allocation) Ayırma Analizi (Discriminant Analysis) 

SINIFLAMA (Classification) 

Ayırma Analizi (Discriminant Analysis), Çoklu Lojistik 

Regresyon (Logistic Regression Analysis), Kümeleme 

Analizi (Cluster Analysis). 

ATAMA (Ordination) 

Ayırma Analizi (Discriminant Analysis), Temel Bileşenler 

Analizi (Principal Components Analysis), Temel 

Koordinatlar Analizi, Faktör Analizi (Factor Analysis), 

Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation 

Analysis),  Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (Multi-

Dimensional Scaling), Uyum Analizi (Correspondence 

Analysis) ve Kanonik Uyum Analizi (Canonic Correlation 

Analysis). 
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Araştırmada ilk olarak Çukurova Deltasındaki vejetasyonu temsil eden 

türlerin ve alanların benzerliklerine göre sınıflandırılması amacıyla hiyerarşik 

sınıflama yöntemi olan kümeleme analizi uygulanmıştır (Şekil 3.3).  

Oldukça heterojen veri setlerinde dahi çok sayıda “sıfır” değerine 

rastlanılması ekolojik veri setlerinin doğasında vardır. Bu durumda çoğu örneklem, 

toplam tür sayısının oldukça küçük bir kısmına karşılık gelmektedir. “Sosyolojik 

uygunluk endeksi” olarak da bilinen Beals Düzleştirmesi (Beals Smoothing) esas 

olarak topluluk verilerine uygulanan ve veri seti içerisinde “sıfır” değerlerinden 

kaynaklanan çarpıklığın düşürülmesini amaçlayan bir dönüşüm işlemi olup aşağıdaki 

eşitlikle ifade edilir (Beals, 1984; McCune, 1994): 

 

∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

k k

jk

i
ij N

M
S

b 1  

 

Eşitlikte S, i örneklemindeki tür sayısını, , j ve k türündeki örneklem 

sayısını,  ise k türündeki örneklem sayısını ifade etmektedir.  

jkM

kN

Çalışmada kullanılan veri setinde de çok sayıda “sıfır” değerine 

rastlandığından  dolayı kümeleme analizine başlamadan önce PC-ORD 4.10 (MjM 

Software Design, 1999) paket programı yardımıyla “Beals düzleştirmesi” 

gerçekleştirilmiştir.  

PC-ORD 4.10 paket programı ile yürütülen hiyerarşik kümeleme analizi, 

Çukurova deltasındaki 181 bitki türü ve 85 örnek alan için uzaklık ölçüsü olarak 

Öklid uzaklığı ve bağlantı yöntemi olarak da Ward (1963)’ın bağlantı yöntemi temel 

alınarak ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. 

Çukurova Deltasında alanların ve türlerin çevresel değişkenlerden ne ölçüde 

etkilendiğini ortaya koymak amacıyla “Kanonik Uyum Analizi” uygulanmıştır  

(Şekil 3.3). Analiz öncesinde vejetasyonu temsil eden 181 bitki türden % 1’den az 

örtülülüğe sahip türler analiz sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olmadığından veri setinden çıkarılarak, vejetasyonu temsil eden tür sayısı 159 olarak 

kabul edilmiştir. MVSP 3.13I (Kovach Computer Services, 2004) paket programı ile 
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yürütülmüş kanonik uyum analizi ile Çukurova Deltası’ndaki 85 örnek alan ve 159 

bitki türlerinin veri setinde yer alan “Biyotop tipi, tür sayısı, toplam örtülülük, 

denizden yükseklik ve eğim” çevresel değişkenlerinden ne ölçüde etkilendiği ortaya 

konulmaya çalışılmıştır . 

 

 

YÖNTEM: 
Kümeleme Analizi 

Bitki Türleri Alanlar 

 
Çevresel Değişkenler 

YÖNTEM 
Kanonik Uyum 
Analizi 

AMAÇ: 
Benzerliklerine 
göre sınıflandırma  

 

Alanlar  

Bitki Türleri 

AMAÇ: 
Aralarındaki 
İlişkinin Ortaya 
Konulması 

Şekil 3.3. Araştırmada  Çukurova Deltası Veri Seti İçin İzlenen Yöntemin Akış 
Şeması. 

 

İkinci aşamada Tuzla lagünü ve çevresindeki 66 örnek alandan toplanmış 40 

bitki ve 68 kuş türü arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla uygulanan kanonik 

korelasyon analizinden önce boyut indirgeme amacıyla bitki ve kuş türleri için iki 

ayrı faktör analizi uygulanmıştır (Şekil 3.3). Çalışmamızın bu bölümünde de faktör 

analizine başlamadan önce veri setindeki “sıfır” değerinin fazlalığından dolayı bitki 

ve kuş verilerinin standartlaştırma yöntemi olarak PC-ORD 4.10 (MjM Software 

Design, 1999) paket programı yardımıyla “Beals düzleştirmesi” gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada faktör analizi SYSTAT 12 (SYSTAT Software Inc., 2007) paket 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Faktör analizinin uygulanması sırasında faktör 

çıkarma yöntemi olarak “Temel Bileşenler”, faktörlerin elde edilmesinde özdeğer 
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istatistiği, Scree testi ve Toplam Varyansın Yüzde Yöntemi, Faktör Rotasyon 

Yöntemi olarak da “Varimax”, kullanılmıştır.  

Boyut indirgeme amacıyla gerçekleştirilen faktör analizi ile vejetasyonu ve 

kuşları temsil eden bitki ve kuş  faktörü skorları elde edilmiştir. Araştırmanın son 

aşamasında bitki ve kuş faktör skorları arasındaki ilişki “kanonik korelasyon analizi” 

çerçevesinde analiz edilmiştir (Şekil 3.4).  

Kanonik korelasyon uygulaması Statgraphics Centurion XV, Version 15.1.02 

(Statpoint Inc., 2006) paket programı ile yürütülmüştür.  

 

 
 

Bitki Türleri 

Kuş Türleri 

AMAÇ: 
Boyut İndirgeme  

 YÖNTEM: 
Kanonik Korelasyon 

Bitki 
Faktörleri 

Kuş 
Faktörleri 

YÖNTEM: 
Faktör Analizi 

AMAÇ: 
İlişkilerin Ortaya Konulması 

 

Şekil 3.4. Araştırmada Tuzla Gölü Lagünü ve Çevresi  Veri Seti  İçin İzlenecek 
Yöntemin Akış Şeması. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. Kümeleme Analizi 

 

Araştırmada ilk olarak Çukurova Deltasındaki vejetasyonu temsil eden türler 

ve örnek alanların benzerliklerine göre daha basit bir şekilde sınıflandırılması 

amacıyla hiyerarşik sınıflandırma yöntemlerinden yığmacı teknik olan kümeleme 

analizi uygulanmıştır. Ancak araştırmada kullanılan veri setinde çok sayıda “sıfır” 

değerine rastlandığından ve “sıfır” değerlerinden kaynaklanan çarpıklığın 

düşürülmesini amacıyla kümeleme analizine başlamadan önce “Beals Düzleştirmesi” 

gerçekleştirilmiştir.  Çukurova deltasındaki 181 bitki türü ve 85 örnek alana ait 

veriler düzleştirildikten sonra kümeleme analizinde uygulanan ikinci aşama 

gerçekleştirilmiş olmaktadır. Analiz de veri setleri benzerliklerine göre 

sınıflandırılacağından dolayı, uzaklıkları hesaplama da en yaygın kullanılan uzaklık 

ölçüsü Öklid uzaklığı temel alınmıştır. Çalışmada diğer uzaklık ölçütleri (Binonary, 

Pearson Öklid uzaklığı) de denenmiştir. Ancak veri setini sınıflandırmada en doğru 

sonucu veren “Öklid uzaklık ölçütü” verdiğinden dolayı, sonuçlarda bu ölçüt 

sonuçları kullanılmıştır. Küme algoritmasının seçiminde ise bağlantı yöntemi olarak 

ise Ward (1963)’ın bağlantı yöntemi temel alınarak her iki veri setine ayrı ayrı 

uygulanmıştır. 

Deltadaki 20 farklı biyotop tipinden oluşan 85 örnek alan için uygulanan 

kümeleme analizi sonucunda alanlar benzerliklerine göre  Şekil 4.1’ de yer alan 

dendrogramdaki gibi 2 (A-B) ana grupta toplanmıştır. Her ana grupda kendi 

içerisinde alt salkımlara ayrılmıştır. Ayrılan bu salkımları isimlendirmek için 

dendrogramdaki alt salkımlar veya gruplar daha geriye taşınarak gruplar 

isimlendirilmiştir. Analizin son aşaması olan kümelerin yorumlanmasında ek 

tanımlayıcı değişkenlerle profilin çizilmesinde de yardımcı olarak alanlara ait tür 

kompozisyonları dikkate alınmıştır. Böylelikle Çukurova Deltasına ait  85 örnek 

alan, sahip olduğu biyotop tiplerine ve tür kompozisyonlarına göre “Doğalan Yakın 

Alanlar” (A) ve Ruderal Alanlar” (B) olmak üzere isimlendirilmiştir. 
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Şekil 4.1. Örnek Alan Dendrogramı. 
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 “Ruderal Alanlar” dendrogramda tek grup altında toplanırken, ikinci grubu (salkımı) 

oluşturan “Doğala Yakın Alanlar” kendi içerisinde “Doğal-Yarı Doğal Kumullar”, 

“Tahrip& Degredasyona Uğramış Kumullar”, “ Tuzcul Alanlar”, Doğal Pinus 

halepensis Ormanı ve Ağaçlandırma Alanı”  olacak şekilde isimlendirilmiştir (Şekil 

4.2). 

 “Doğal ve Yarı Doğal Kumulları” oluşturan alanlar; Kumul (K) (Alan 

no:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23), Kumul / Geçiş 

(KG) (Alan no: 1),Kumul / Yerleşim (KYR)(Alan no: 1), Kumul / İkinci Konut 

(KIK) (Alan no: 1),  Nemli Kumul (KIS) (Alan no: 1,2), Kum Tepesi (KTP) (Alan 

no: 1,2), Kıyı Şevi (KSV) (Alan no: 1), Tatlı su Kıyısı (TS) (Alan no: 2), Tatlı su 

Kanalı (TSK) (Alan no: 1), Orman (O) (Alan no: 5,6) ve Ruderal (R) (Alan no: 1) 

alanlardır. Bu alanları temsil eden hakim/karakteristik türler; Pancratium maritimum, 

Cakile maritima, Salsola kali, Eryngium maritimum, Cyperus capitatus, Ipomoea 

stolonifera, Trachomitum venetum’dur. “Tahrip&Degredasyona Uğramış 

Kumulları” oluşturan alt salkımlarda yer alan alanlar; Kumul / Tarım (KT) (Alan 

no: 1), Nehir Kıyısı (NK) (Alan no: 1),Orman (O) (Alan no: 4,7,8), Ruderal (R) 

(Alan no: 2,3,4,5,6) ve Orman içi / Ruderal (ROİ) (Alan no: 1) alanlar olup Cynadon 

dactylon, Amaranthus retroflexus, Polypogon monspeliensis ve Rumex sp. bu 

alanlardaki hakim/ karakteristik türlerdir. Halimione portulacoides, Salicornia 

europaea türlerinin hakim olduğu “Tuzcul Alanlar” Tuzlu Bataklık (TB) (Alan no: 

1,2,3,4,5,6), Nehir Kıyısı (NK) (Alan no: 2,3,4), Kıyı Kayalığı (KBT) (Alan no: 1,2), 

Lagün Kıyısı (LK) (Alan no: 1,2,3,4,5), Tatlı su Kıyısı (TS) (Alan no: 1), Tuzlu 

Düzlük (TD) (Alan no: 1,2,3,4), Açık Orman (OA, Tuzlu Çayır) (Alan no: 1) ve 

Ruderal (R) (Alan no: 7) alanlardan oluşmaktadır. “Doğal Pinus halepensis Ormanı 

ve Ağaçlandırma Alanı”  Pinus halepensis, P. pinea, Eucalyptus camaldulensis 

ağaç türleri ile beraber alt örtüde yer alan Erica manipuliflora ve Pistacia lentiscus 

çalı türlerinin hakim oladuğu Orman (O) (Alan no: 1,2,3,9,10) alanlarından 

oluşmaktadır. “Ruderal alanlar”ın yer aldığı ana salkım ise Ruderal (R) (Alan no: 

8,9,10,11,12,13,14), Tarım / Ruderal (RT) (Alan no: 1), Kıyı Şevi (KSV) (Alan no: 

2) ve Kumul (K) (Alan no: 24 ) alanlarından oluşurken, alanı temsil eden hakim 
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türler ise Sinapis arvensis, Chrysanthemum coranarium, Calendula arvensis, 

Hordeum murinum, Malva parviflora, Mercurialis annua ve Parietaria judaica’ dır. 

 
    Şekil 4.2. Yeniden Gruplandırılmış Örnek Alan Dendrogramı. 

 

181 bitki taksonuna uygulanan kümeleme analizi sonucunda oluşturulan 

dendrogramda görüldüğü gibi türlerin, 2 (A-B) ana gruba ait oldukça fazla alt 

gruplarda kümelendiği görülmektedir (Şekil 4.3).   
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Şekil 4.3. Örnek Alanlara Ait Tür Dendrogramı. 
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Tür kompozisyonlarının dağılımı dikkate alınarak bu dağılım A ve B olmak 

iki ana gruba ait “Acacia-Eucalyptus Alt Örtüsü” (A-1), “Tuzlu Bataklık 

(Artrochnemum)” (A-2), “Tamarix Bataklığı” (A-3), “Ön kumul” (A-4.1.1.1), “Dere 

Kenarları” (A-4.1.1.2), “Degredasyon Alanları” (A-4.1.2.1), “Tatlı Su Kıyısı” (A-

4.1.2.2), “Yerleşim (Ruderal)” (A-4.2), “Tuzlu Düzlük” (A-5), “Tarihi Yerleşim 

(Ruderal)” (A-6), “Pinus halepensis ormanı+maki” (A-7), “Nemli Kumul Çalılığı” 

(A-8), “Kum Tepesi (stabil)” (B-1), “Ön Kumul” (B-2), “Embriyonik Kumul” (B-3), 

“Tuzlu Bataklık” (B-4), “Yarı Stabil Kumul” (B-5) ve “Tarla Yabancı Otları” (B-6) 

olmak üzere isimlendirilerek 14 alt grupta (salkımda) toplanmıştır (Şekil 4.4).  Bu alt 

gruplara ait bitki taksonları ise Çizelge 4.1.’de verilmiştir. 

 
Şekil 4.4. Yeniden Gruplandırılmış Örnek Alanlara Ait Tür Dendrogramı.  
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Çizelge 4.1. Kümeleme Analizi Tür Grupları. 
A.1. Acacia+Eucalyptus Ağaçlandırma Alt Örtüsü 
Kısaltma Latince adı Kısaltma Latince adı 
Accy Acacia cyanophylla Hypsp Hypericum sp. 
Pibr Pinus brutia Vic Vicia sp. 
Eucca Eucalyptus camaldulensis Silkot Silene kotschyi 
Broin Bromus intermedius Aegscy Aegilops cylindrica 
Glygla Glycrhiza glabra Chrgry Chrysopogon gryllus 
Melalb Melilotus albus Fercom Ferula communis 
Pipin Pinus pinaster Glaita Gladiolus italicus 
Alros Allium roseum Tricam Trifolium campestre 
Astsp Astragalus sp.   
A.2. Tuzlu Bataklık (Artrochnemum) 
Artfru Artrochnemum fruticosum   
A.3. Tamarix Bataklığı 
Tasm Tamarix smyrensis Aspaes Asphodellus aestivus 
Inucri Inula crithmoides Senvul Senecio vulgaris 
Junmar Juncus maritimus Brotec Bromus tectorum 
Bolma Bolboschoenus maritimus Daucsl Daucus litoralis 
Censpi Centaureum spicatum Minsp Minuartia sp 
Petabr Petrosimonia brachiata Lagova Lagurus ovatus 
Suestr Sueda prostrata Plamar Plantago maritima 
Parinc Parapholis incurva Limang Limonium angustifolium 
Plaafr Plantago afra   
A.4.1.1.1. Ön Kumul 
Kısaltma Latince adı Kısaltma Latince adı 
Cioer Cionura erecta Erymar Eryngium maritimum 
Otamar Otanthus maritimus Iposte Ipomoea stolonifera 
Elyfar Elymus farctus   
A.4.1.1.2.  Dere kenarları 
Arudo Arundo donax Ranaqu Ranunculus aquatilis 
Urgmar Urgenia maritima Veroan Veronica anagallis-aquatica 
Caredi Carex divisa Salvir Salvia viridis 
A.4.1.2.1.  Degredasyon Alanları 
Neole Nerium oleander Ancazu Anchusa azurea 
Arudis Arum discoridis Orosp Orobanche sp. 
Artsc Artemisia scoparia Vacpyr Vaccaria pyramidata 
Pinpi Pinus pinea Ecbela Ecballium elaterium 
Crescr Cressa cretica Fumcap Fumaria capreolata 
Thylat Thypha latifolia Stacsp Stachys sp. 
Lamamp Lamium amplexicaule Anarv Anagallis arvensis 
Placor Plantago coronopus Capbu Capsella bursa-pastoris 
Spemar Spergularia marina Crepfo Crepis foetida 
Trirep Trifolium repens Turlat Turgenia latifolia 
Trigmo Trigonella monspeliaca Hypahi Hyparrhenia hirta 
Lipflo Phyla nodiflora Malnan Malcolmia nana 
Silita Silene italica Chemu Chenopodium murale 
Zygal Zygophyllum album Polyalp Polygonum laphatifolium 
Critma Crithmum maritimum Heecre Hedypnois cretica 
Amaral Amaranthus albus Poaann Poa annua 
Porole Portulaca oleracea Paroar Paronychia argentea 
Onosp Onopordum sp.   
A.4.1.2.2. Tatlı Su Kıyısı 
Irıpse Iris pseudocarus Schoal Schoenoplectus lacustris 
Lotuli Lotus uliginosus   
A.4.2.  Yerleşim (Ruderal) 
Aintra Ainsworthia trachycarpa Datsta Datura stramonium 
Cappsp Capparis spinosa Lacser Lactuca serriola 
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Kısaltma Latince adı Kısaltma Latince adı 
Datmet Datura metel Tribte Tribulus terestris 
Marvul Marrubium vulgare Malvne Malva neglecta 
Cardupyc Carduus pycnocephalus Cussp Cuscuta sp. 
Xanspi Xanthium spinosum Atriha Atriplex hastata 
Euphel Euphorbia helioscopia Helieur Heliotropium europaeum 
Amaret Amaranthus retroflexus   
A.5. Tuzlu Düzlükler 
Bupsp Bupleurum sp. Triain Trifolium aintabense 
Cardoco Cardopatium corymbosum Filpyr Filago pyramidata 
Cenca Centaurea calcitrapa Pipmil Piptatherum miliaceum 
Erycam Eryngium campestre Polmar Polypogon maritimus 
Poabul Poa bulbosa Conybo Conyza bonariensis 
A.6. Tarihi Yerleşim (Ruderal) 
Ficca Ficus carica Tripur Trifolium purpureum 
Witsom Withania somnifera Plalan Plantago lanceolata 
Cheal Chenopodium album Aveste Avena sterilis 
Eromal Erodium malacoides Conar Convolvulus arvensis 
Hyoalb Hyoscyamus albus Tritom Trifolium tomentosum 
Sonole Sonchus oleraceus Anfoe Anagallis foemina 
Urture Urtica urens Silyma Silybum marianum 
Pariju Parietaria judaica Sinarv Sinapis arvensis 
Adoan Adonis annua Lolrig Lolium rigidum 
Ajuch Ajuga chamaepitys Polmon Polypogon monspeliensis 
Anacl Anacyclus clavatus Rumex Rumex sp. 
Foevul Foeniculum vulgare   
A.7. Pinus halepensis ormanı +maki 
Aspte Asparagus tenuifolius Rusa Rubus sanctus 
Erima Erica manipuliflora Dapse Daphne sericea 
Smas Smilax aspera Rhahi Rhamnus hirtellus 
Thyca Thymus capitatus Galapa Galium aparine 
Dorhir Dorycnium hirsutum Orccor Orchis coriophora 
Osal Osyris alba Serace Serapias vomeracea 
Piha Pinus halepensis Schnig Schoenus nigricans 
A.8. Nemli Kumul Çalılığı 
Mycom Myrtus communis Junacu Juncus acutus 
Pisle Pistacia lentiscus Phraus Phragmites australis 
B.1. Kum tepesi (Stabil) 
Helsti Helianthemum stipulatum Medmar Medicago marina 
Thhia Thymelea hirsuta Versin Verbascum sinuatum 
Vitag Vitex agnus-castus Trave Trachomitum venetum 
Inuvis Inula viscosa Impcyl Imperata cylindrica 
B.2. Ön Kumul 
Cypeca Cyperus capitatus Echsri Echinops ritro 
Panma Pancratium maritimum Euppar Euphorbia paralias 
B.3. Embriyonik kumul 
Cakma Cakile maritima Xanstr Xanthium strumarium 
Salkal Salsola kali   
B.4. Tuzlu Bataklık 
Alhman Alhagi mannifera Saleur Salicornia europaea 
Halpor Halimione portulacoides Spovir Sporobolus virginicus 
Limgme Limonium gmelinii   
B.5. Yarı Stabil Kumul 
Echang Echium angustifolium Polequ Polygonum equisetiforme 
B.6. Tarla Yabancı Otları 
Calar Calendula arvensis Cyndac Cynodon dactylon 
Meran Mercurialis annua Euppep Euphorbia peplis 
Malvpar Malva parviflora Hormur Hordeum murinum 
Chryco Chrysanthemum coronarium Medpol Medicago polymorpha 

Çizelge 4.1’in devamı. 
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4.2. Kanonik Uyum Analizi  

 

Ekosistem analizinde son yıllarda geliştirilmiş en modern atama yöntemi olan 

Kanonik Uyum Analizi (KUA), araştırmada Çukurova Deltasında alanların ve bitki 

türlerinin çevresel değişkenlerden ne ölçüde etkilendiğini ortaya koymak amacıyla 

uygulanmıştır. KUA’nin temelinde tür / alan ve çevresel değişken olmak üzere 2 veri 

seti söz konusudur. Çalışma alanında da ise veri setini 85 alan ve vejetasyonu temsil 

eden 159 bitki türünün yanında “Biyotop tipi, tür sayısı, toplam örtülülük, denizden 

yükseklik ve eğim”den oluşan 5 adet çevresel değişken oluşturmaktadır.  

KUA sonucunda tür ve çevresel değişkenler arasındaki ilişkiler ve aynı 

zamanda tür ve alan dağılımları ile baskın çevresel değişkenlerin bu dağılımlar 

üzerindeki etkileri Şekil 4.5 ve 4.6’ da yer alan triplotlar (atama diyagramı) üzerinde 

görülmektedir.  

 Yürütülen kanonik uyum analizi sonucunda çevresel değişkenler tarafından 

kısıtlanan 5 kanonik eksen üretilmiştir. Çevresel değişkenler tarafından kısıtlanan 5 

kanonik eksenin özdeğerleri, varyansı açıklama oranları (kümülatif) ve tür-çevre 

korelasyonları Çizelge 4.2.’de görülmektedir. Diğer tüm atama yöntemlerinde olduğu 

gibi elde edilen eksenlerin toplam varyansı açıklama oranı giderek düşmektedir. 

Aynı şekilde, 5 eksen içinde tür - çevre korelasyonu yüksek değerlere sahiptir. 

Ancak, KUA sonuçlarının triplotlar tarafından izlenebilmesi için toplam varyansın 

%58,7’sini açıklayan ilk iki eksen dikkate alınmıştır.  

 

Çizelge 4.2. Kanonik Eksen Bilgileri. 
  Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5 

Özdeğerler (eigenvalue) 0.405 0.342 0.226 0.180 0.120 
Kümülatif kısıtlanmış yüzde 31.816 58.641 76.396 90.552 100.000 
Tür – Çevre korelasyonu 0.861 0.866 0.833 0.751 0.693 

Bold seçilen eksenleri ifade etmektedir. 
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Şekil 4.5. Kanonik Uyum Analizi (KUA) Alan Ataması. 
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Şekil 4.6. Kanonik Uyum Analizi (KUA) Tür Ataması. 
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KUA sonucu elde edilen değerler, eksen skorlarına karşılık gelmekte olup söz 

konusu alan ve tür skorları Ek 3 ve 4’de yer almaktadır. Eksen 1 ve Eksen 2, KUA 

triplotlarının işaret ettiği alan ve tür atamalarını göstermekte olup, bu triplotlar 

yardımıyla alan ve tür skorlarının çevresel değişkenlerle olan ilişkisi ortaya 

koyulmaktadır.  

KUA’de atama eksenlerinin seçiminde bu eksenlerin çevresel değişkenlerin 

doğrusal kombinasyonu olduğu kısıtlaması getirilir. Atama diyagramında çevresel 

değişken okunun pozisyonu, eksenlerin özdeğerine ve çevresel değişkenin eksenlerle 

olan küme içi ilişkisine bağlıdır.  

Çizelge 4.3, her çevresel değişkenin eksenlere olan katkısı hakkında bilgi 

vermektedir. Çizeldeki katsayılara bakılarak atama diyagramında yer alan eksenlerin 

(akslar) tanımlanması sözkonusudur. Analize başlamadan önce veri girişi sırasında 

çevresel değişkenlerden biyotop tipi, sayılamayan veri olduğundan dolayı kurak 

alandan sulak alana doğru 1’den 4’e kadar kodlanmıştır. Bunun sonucunda birinci 

eksenin tanımlanmasında biyotop tipi çevresel değişkeni yüksek ancak negatif 

korelasyona sahipken “tür sayısı, toplam örtülülük, denizden yükseklik, eğim ve tür 

sayısı” ise pozitif korelasyon halindedir. 1. eksenin “biyotop tipi” çevresel değişkeni 

ile 0,75 oranında negatif korelasyona sahip olması, 1.eksen üzerinde sağ tarafa doğru 

bir hareketin sulak alanlardan kurak alanlara bir geçişi ifade ettiğini açıklamaktadır. 

Böylece 1.eksenin sol tarafı sulak alanları, sağ tarafı kurak alanları göstermektedir. 

Diğer yandan “biyotop tipi” vektörü diğer tüm çevresel faktör vektörlerinden 

uzundur. Bunun anlamı alan ve tür oluşumunda en önemli faktörün biyotop tipi 

olduğudur.  

 

Çizelge 4.3. Kanonik Katsayılar. 

  

1. Tür 
ekseni 

2. Tür 
ekseni 

3. Tür 
ekseni 

4. Tür 
ekseni 

5. Tür 
ekseni 

BIYOTOP TIPI -0.747 -0.353 0.740 -0.151 0.325 

TUR SAYISI 0.203 -0.152 0.694 -0.935 0.674 

TOPLAM ORTULULUK 0.104 -0.767 -0.811 0.611 -0.103 

EGIM 0.094 0.159 0.033 0.482 0.908 

DENIZDENYUKSEKLIK 0.396 -0.326 0.725 0.328 -0.417 

       Bold olan değerler, seçilen eksenleri ifade etmektedir. 
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 Yine Çizelge 4.3’e göre ikinci eksen, eğim hariç tüm çevresel faktörler ile 

negatif korelasyon halindeyken “toplam örtülülük” ile 0,77 oranında yüksek negatif 

korelasyona sahiptir. Bu yüzden ikinci eksenin üst bölümlerinde düşük örtülülük, alt 

bölümlerinde yüksek örtülülük söz konusudur. Yine “toplam örtülülük” çevresel 

vektörünün boyu da oldukça uzun olduğundan alan ve tür atamasında baskın bir 

çevresel faktör olduğundan bahsedilebilir. 

 Alanlara uygulanan KUA sonuçlarına göre, dört farklı alan ataması elde 

edilmiştir  (Şekil 4.7): 

 A. Doğala Yakın ve Tahrip Olmuş Ön Kumullar; Oluşumunda biyotop 

tipinin negatif, eğimin pozitif etkide bulunduğu doğala yakın ve tahrip olmuş kumul 

alanların yoğun olarak bulunduğu alanlardır. Aynı zamanda bu alanlar tür 

kompozisyonu açısından da incelendiğinde düşey (eksen 2) pozitif yönde tür 

sayısının ve toplam örtülülüğün az olduğu görülmektedir.   Aynı durum diğer 

atamalar içinde sözkonusudur.  

 B. Doğal Orman ve Ağaçlandırma Alanları + Yol Kenarları; Denizden 

yükseklik, tür sayısı ve toplam örtülülük faktörlerinin baskın “Orman (O)”ve Ruderal 

(R) alanlarının hakim olduğu alanlardır. Orman (O) (Alan no:5 ve 9) alanlarına örnek 

olarak bakacak olursak, bu alanların sırasıyla tür sayılarının 6 ve 17, toplam 

örtülülüklerinin ise %75 ve %265 olduğu görülmektedir.  

 C. Tatlı Su Kıyıları; Oluşumunda baskın faktörün biyotop tipi olduğu 

ancak eğimden negatif etkilenen Nehir Kenarları (NK),  Lagün Kıyısı (LK), Tatlı su 

Kanallarının (TSK) yer aldığı alanlardır. 

 D. Tuzcul Alanlar; Denizden yükseklik, tür sayısı ve toplam örtülülük 

faktörlerinden olumsuz etkilenen Tuzlu Düzlükler (TD), Tuzlu Bataklık (TBT)lardır. 

Bu alanların genel özelliğine bakıldığında tür sayılarının az, toplam örtülülüğün ise 

tür sayısına oranla daha fazla olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.7. Kanonik Uyum Analizi (KUA) Alan Ataması. 
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Bitki türleri ve kuş türleri için yapılmış KUA sonuçları karşılaştırıldığında, 

alanlar için yapılmış KUA’inden farklı olarak, bir bütün olarak bakıldığında bitki 

türleri triplot incelendiğinde atamaya olanak verecek şekilde kümeler 

oluşturmamıştır. Çünkü bitki türlerinin büyük bir bölümü aynı çevresel faktörlerin 

etkisindedir. Bu yüzden de türlerin çevresel faktörlerle ilişkisini araştırmak yerine 

türlerin oluşturduğu birliklerin yani örnek alan tür kompozisyonunun çevresel 

faktörler ile ilişkisini araştırmak daha etkin olmaktadır.  

 

4.3. Faktör Analizi 

Faktör analizinin temel amacı, birbiriyle ilişkili veri yapılarını, birbirinden 

bağımsız ve daha küçük boyutlu yeni veri yapıları (setleri) haline getirmek ve 

değişkenler arası ilişkilerdeki yapıyı ortaya çıkararak sınıflandırmaktır. Ayrıca 

analizde tanımlanan faktörler ile yüksek korelasyona sahip ölçülebilir değişkenleri 

bulmak da amaçlanmaktadır. Araştırmada ise Tuzla lagünü ve çevresindeki 66 alanda 

toplanmış 40 bitki ve 68 kuş türü arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla 

uygulanan kanonik korelasyon analizinden önce “boyut indirgeme” amacıyla bitki ve 

kuş türleri için iki ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmanın bu bölümünde de 

faktör analizine başlamadan önce veri setimizdeki “sıfır” değerinin fazlalığından 

dolayı bitki ve kuş verilerinin standartlaştırma yöntemi olarak “Beals 

Düzleştirmesi”ne başvurulmuştur.  

 

4.3.1. Vejetasyon Verilerine Faktör Analizi Uygulanması 

 

Araştırmada bitki türleri düzleştirildikten sonra elde edilen yeni verilere 

faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analiziyle, değişkenlerin varyansını maksimuma 

çıkararak ve değişkenler arasındaki korelasyonları en iyi şekilde yeniden türetmek 

için bu analizde en yaygın olarak kullanılan teknik olan Temel Bileşenler  Analizi 

(TBA) kullanılmıştır.  

Faktör analizi sonucunda, başlangıç çözümü için değişken sayısına eşit sayıda 

faktör (bileşen) elde edilmiştir. Bu faktörler, aralarında yüksek korelasyon olan 

değişkenler setinin bir araya getirilmesi suretiyle “faktör” adı verilen değişkenlerden 
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oluşmaktadır. Ancak faktör çıkarma işleminden sonra analizde kaç faktör 

kullanılacağına ilişkin kriterlerden birisi bileşenlerin özdeğerleri olup özdeğeri 

birden büyük olanlar seçilmiştir.  

Çizelge 4.4. ve 4.5.’den de görüleceği gibi özdeğeri birden büyük olan ve her 

birinin toplam varyansa katkısı gittikçe azalan 4 faktör vardır.  

 

Çizelge 4.4. Vejetasyon Verilerine ait Özdeğerler. 
 1. Bileşen 2. Bileşen 3. Bileşen 4. Bileşen 5. Bileşen 
Özdeğer (Eigenvalue) 18.275 9.582 7.847 1.297 0.000 

 

Çizelge 4.5. Vejetasyon Verilerine ait Bileşenler Tarafından Açıklanan Toplam   
Varyans Yüzdesi (Başlangıç,Rotasyon Öncesi). 

 
 1 .Bileşen 2. Bileşen 3. Bileşen 4. Bileşen 
Toplam Varyans Yüzdesi 49.391 25.898 21.207 3.504 

 

Özdeğer kriterinin yanında, her faktöre göre ilişkin toplam varyansı gösteren 

Scree Eğrisinin yatay şekil aldığı noktaya kadar olan faktörler elde edilecek 

maksimum faktör sayısı olarak kabul edildiğinden, vejetasyon verilerine uygulanacak 

faktör analizinde faktör sayısının araştırılmasında Scree Test’in kullanılması 

durumunda faktör sayısının 4 adet olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü 

eğrinin yatıklaşmaya başlaması dördüncü bileşenden sonradır (Şekil 4.8). 

 
Şekil 4.8. Vejetasyon Verilerine Ait  Scree Testi. 
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Faktör elde etme kritelerinden bir diğerini oluşturan rotasyon sonrasında 

bileşenler tarafından açıklanan varyans ve bileşenlerin toplam varyansın 

açıklanmasına yüzde olarak katkısı ise Çizelge 4.6’da gösterilmektedir.  Toplam 

varyansın açıklanmasına katkısı %5’in altına düştüğü noktada maksimum faktör 

sayısına ulaşılacağı için, analiz sonucunda bu değeri gösteren 4 faktörün (bileşen) 

seçimi kabul edilmiştir. 

 

Çizelge 4.6.  Vejetasyon Verilerine ait Rotasyona Uğramış (Döndürülmüş) 
Bileşenler Tarafından Açıklanan Varyans ve Açıklanan Toplam 
Varyans Yüzdesi (Rotasyon Sonrası). 

 
1. Bileşen 2. Bileşen 3. Bileşen 4. Bileşen 

Varyans 12.705 11.804 10.431 2.060 
Bileşen 1 Bileşen 2 Bileşen 3 Bileşen 4 

Toplam Varyans Yüzdesi 34.338 31.903 28.191 5.568 
 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, rotasyon sonrasında bileşenlerin 

açıkladığı oransal varyansın değişmesi iken rotasyon işlemleri sonucunda açıklanan 

toplam varyansın rotasyon öncesi ile aynı değerde olmasıdır.  

Faktör sayısının kabul edilmesinden sonraki aşamada daha isimlendirilebilir 

ve yorumlanabilir faktörler elde etmek için faktörlere rotasyon uygulanmıştır. 

Rotasyon öncesinde elde edilen faktör yük matrisi Ek 5’de yer almaktadır. 

Rotasyonsuz faktör yük matrisi ile faktörleri isimlendirmek ve yorumlamak, her dört 

vejetasyon faktörü de farklı bitki türlerinin bir çoğu ile ilişki halinde olduğundan 

dolayı güçtür. Ancak, rotasyonlu faktör matrisi ile bu zorluk aşılmıştır. Bu nedenle 

de araştırmada Ortogonal Rotasyon yöntemlerinden en yaygın olan “Varimax” 

yöntemi uygulanarak her faktörün açıkladığı varyansı maksimize ederek yük 

matrisinin sütunları basitleştirilmiştir. Analizler sırasında Quartimax ve Equamax 

rotasyon yöntemlerinin de denenmesine karşın “Varimax” yöntemiyle faktörler net 

bir şekilde oluşmuş ve böylelikle faktörlerin isimlendirilmesi daha kolay olmuştur 

(Çizelge 4.7).  
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Çizelge 4.7. Vejetasyon Verilerine ait Rotasyona Uğramış Faktör Yükü Matrisi . 

 Latince  Bitki Adı  Bitki Kodu 1. bileşen 2. bileşen 3. bileşen 4. bileşen
Cynadon dactylon CYNADOND 0.985 0.070 0.156 0.009 

Ranunculus aqualitis RANUNCUL 0.985 0.070 0.156 0.009 

Schoenoplectus litoralis SCHOENOP 0.985 0.070 0.156 0.009 

Alisma lanceolata ALISMALA 0.985 0.070 0.156 0.009 

Inula crithmoides INULACRI 0.985 0.070 0.156 0.009 

Juncus acutus JUNCUSAC 0.985 0.070 0.156 0.009 

Juncus gerardii JUNCUSGE 0.985 0.070 0.156 0.009 

Plantago maritima PLANTAGO 0.985 0.070 0.156 0.009 

Cardopatium corymbosum CARDOPAT 0.843 -0.248 0.243 -0.410 

Hordeum marinum HORDEUMM 0.843 -0.248 0.243 -0.410 

Limonium sp. LIMONIUM 0.843 -0.248 0.243 -0.410 

Lotus corniculatus LOTUSCOR 0.739 -0.618 0.243 0.115 

Artrochnemum fruticosum ARTROCHE 0.611 -0.700 0.277 -0.245 

Atriplex hastata ATRIPLEX 0.611 -0.700 0.277 -0.245 

Chenopodium murale CHENOPOD -0.111 -0.968 0.163 0.154 

Agropyron elongatum AGROPYRO -0.111 -0.968 0.163 0.154 

Cressa cretica CRESSACR -0.111 -0.968 0.163 0.154 

Parapholis filiformis PARAPHOL -0.111 -0.968 0.163 0.154 

Salsola kali SALICORN 0.003 -0.923 0.225 -0.311 

Anagallis foemina ANAGALLI 0.003 -0.923 0.225 -0.311 

Centaurium spicatum CENTAURI 0.003 -0.923 0.225 -0.311 

Anthemis pseudocotula ANTHEMIS 0.003 -0.923 0.225 -0.311 

Polypogon maritima 
subsp.maritima 

POLYPOGO 0.003 -0.923 0.225 -0.311 

Althenia filiformis ALTHENIA -0.463 0.594 0.622 0.216 

Ruppia maritima RUPPIAMA -0.463 0.594 0.622 0.216 

Zostera nana ZOSTERA -0.463 0.594 0.622 0.216 

Potamogeton pectinatus POTAMOGE -0.463 0.594 0.622 0.216 

Halocnemum strobialceum HALOCNEM 0.142 -0.566 0.227 -0.780 

Salsola kali SALSOLAK -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Cakile maritima CAKILEMA -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Cyperus capitatus CYPERUSC -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Polygonum equisetiforme POLYGONU -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Pseudorlaya pumila PSEUDORL -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Pancratium maritimum PANCRATI -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Medicago marina MEDICAGO -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Ipomoea stolonifera IPOMOEAS -0.256 0.230 -0.936 0.073 

Euphorbia paralias EUPHORBI -0.256 0.230 -0.936 0.073 
 

Bold değerler, faktörlerin yüksek korelasyon halinde bulunduğu türleri ifade etmektedir. 
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Rotasyon sonrasında elde edilen 4 faktör sırasıyla aşağıdaki şekilde 

isimlendirilmiştir. 

Birinci faktör: Cynadon dactylon (CYNADOND), Ranunculus aqualitis 

(RANUNCUL), Schoenoplectus litoralis (SCHOENOP), Alisma lanceolata 

(ALISMALA), Inula crithmoides (INULACRI), Juncus acutus (JUNCUSAC), 

Juncus gerardii (JUNCUSGE), Plantago maritima (PLANTAGO), Cardopatium 

corymbosum (CARDOPAT), Hordeum marinum (HORDEUMM), Limonium 

angustifolium (LIMONIUM) ve Lotus corniculatus (LOTUSCOR) ile yüksek pozitif 

ilişkiye sahiptir. En büyük açıklama oranına sahip olan birinci faktörün 

değişkenlerini oluşturan bitki taksonlarının kompozisyonuna bakıldığında Juncus 

acutus (JUNCUSAC), Plantago maritima (PLANTAGO), Hordeum marinum 

(HORDEUMM) ve Limonium angustifolium (LIMONIUM) tuzcul karaktere sahip 

iken, diğer türlerin hidrofit karakterli olduğu görülmektedir. Bu örnek alanların 

birbirine yakın olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, faktörün 

isimlendirilmesinde hidrofit türlerin açıklama oranlarının tuzcul karakterli türlere 

oranla daha büyük olmasından dolayı bu faktöre “Tatlı Su Bataklığı” adı verilebilir.  

İkinci Faktör : Chenopodium murale (CHENEPOD), Agropyron elongatum 

(AGROP), Cressa cretica (CRESSACR),  Parapholis filiformis (PARAPHOL), 

Salicornia europaea (SALICORN),  Anagallis foemina (ANAGALLI),  Centaurium 

spicatum (CENTAURI), Anthemis pseudocotula (ANTHEMIS) ve Polypogon 

maritima subsp.maritima (POLYPOGO) değişkenleri ile yüksek negatif ilişkiye 

sahip olduğundan dolayı bu faktör “Tuzlu Düzlük / Bataklık” faktörü olarak 

tanımlanabilirken Althenia filiformis (ALTHENIA),  Ruppia maritima 

(RUPPIAMA), Zostera nana (ZOSTERA) ve Potamogeton pectinatus 

(POTAMOGE) değişkenleri ile pozitif ilişkili olmasından dolayı  “Su içi Makrofit 

(Lagün) olarak tanımlanabilir.    

  Üçüncü faktör  yüksek tuzluluk indikatörü olan Halocnemum strobialceum 

(HALOCNEM) ile yüksek negatif ilişki içerisinde olmasından dolayı bu faktöre 

“Tuzlu Bataklık”  adı verilmiştir. 

Dördüncü Faktör ise Salsola kali (SALSOLAK), Cakile maritima 

(CAKILEMA), Cyperus capitatus (CYPERUSMA), Polygonum equisetiforme 
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(POLYGONU), Pseudorlaya pumila (PSEUDORL), Pancratium maritimum 

(PANCRATI), Medicago marina (MEDICAGO), Ipomoea stolonifera (IPOMOEAS) 

ve  Euphorbia paralias (EUPHORBI) ile yüksek negatif ilişkiye sahiptir. Bu 

değişkenler kumul alanlara özgü bitkiler olması nedeniyle bu faktör “Kumul” olarak 

tanımlanmıştır. 

 

4.3.2. Kuş Verilerine Faktör Analizi Uygulanması 

 

Kuş verilerine uygulanan faktör analizinde de bitki verilerine uygulanan süreç 

tekrarlanmıştır. Çizelge 4.8’den de görüleceği gibi kuş popülasyonuna ilişkin faktör 

sayısının tespitinde özdeğerlerden hareket edilmesi durumunda faktör (bileşen) sayısı 

11 olacaktır. Çünkü 11. faktörden sonra özdeğerler 1’in altına düşmektedir. Çizelge 

4.11’den de görülebileceği gibi özdeğerler her ilave bileşende düşmektedir. Bu 11 

bileşen tarafından açıklanan toplam varyansın yüzdesi ise %94.069 gibi yüksek bir 

orana sahiptir (Çizelge 4.9). 

 

Çizelge 4.8. Kuş Verilerine ait Özdeğerler. 
 1. 

bileşen
2. 
bileşen 

3. 
bileşen 

4. 
bileşen

5. 
bileşen

6. 
bileşen

7. 
bileşen

8. 
bileşen

9. 
bileşen 

10. 
bileşen 

11. 
bileşen

12. 
bileşen

Özdeğer 
(eigenvalue) 

16.877 13.660 6.853 5.207 4.309 3.172 2.642 2.145 1.666 1.438 1.296 0.799 

 

Çizelge 4.9. Kuş Verilerine Ait Açıklanan Toplam Varyans Yüzdesi ve Bileşenler 
Tarafından Açıklanan Varyans (Başlangıç,Rotasyon Öncesi). 

 
 1. 

bileşen 
2 
bileşen 

3 
bileşen 

4 
bileşen

5 
bileşen

6 
bileşen

7 
bileşen

8 
bileşen 

9 
bileşen 

10. 
bileşen 

11. 
bileşen.

Varyans 15.546 10.268 6.591 5.424 4.484 3.854 3.628 3.191 2.233 2.14 1.879 

 1. 
bileşen 

2 
bileşen 

3 
bileşen 

4 
bileşen

5 
bileşen

6 
bileşen

7 
bileşen

8 
bileşen 

9 
bileşen 

10. 
bileşen 

11. 
bileşen 

Toplam 
Varyans 
Yüzdesi 

26.789 21.682 10.878 8.264 6.839 5.035 4.193 3.404 2.645 2.282 2.058 

 

Kuş verilerine ilişkin faktör analizinde, faktör sayısının belirlenmesinde Scree 

Eğrisinin dikkate alınması durumunda faktör sayısı yine 11 olarak seçilecektir. Scree  

Eğrisi, 14. faktörden sonra yatay hale gelmektedir (Şekil 4.9).  
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Şekil 4.9. Kuş Verilerine ait Scree Testi. 

 

Çizelge 4.10’da rotasyon sonrası toplam varyans ve varyans yüzdeleri 

gösterilmektedir. Kuş verilerine ait rotasyon öncesi elde edilen faktör yük matrisi Ek 

6’da, Çizelge 4.11’de rotasyon sonrası faktör yük matrisleri yer almaktadır. 

 

Çizelge 4.10. Kuş Verilerine Ait Rotasyona Uğramış (Döndürülmüş) Bileşenler 
Tarafından Açıklanan Varyans ve Açıklanan Toplam Varyans Yüzdesi. 

 
 1. 

bileşen 
2. 
bileşen 

3. 
bileşen 

4. 
bileşen

5. 
bileşen

6. 
bileşen

7. 
bileşen

8. 
bileşen 

9. 
bileşen 

10. 
bileşen

11. 
bileşen

Varyans 12.080 9.212 6.330 7.342 4.509 3.584 4.228 3.824 3.081 2.433 2.642 
 1. 

bileşen 
2. 
bileşen 

3. 
bileşen 

4. 
bileşen

5. 
bileşen

6. 
bileşen

7. 
bileşen

8. 
bileşen 

9. 
bileşen 

10. 
bileşen

11. 
bileşen

Toplam 
Varyans 
Yüzdesi 

 
19.174 

 
14.622 

 
10.047 

 
11.655

 
7.157 

 
5.689 

 
6.711 

 
6.069 

 
4.891 

 
3.861 

 
4.193 

  

Rotasyon sonrasında elde edilen 11 faktör sırasıyla aşağıdaki şekilde 

isimlendirilmiştir. Birinci faktör: Francolinus francolinus, Platalea leucorodia, 

Anthus cervinus, Tringa glareola, Anthus spinoletta, Anthus campestris, Ardeola 

ralloides, Gallina gomedia, Larus ridibundus, Lanius collurio, Calandrella 

brachydactyla, Oenanthe oenanthe, Aythya fuligula, Tachybaptus ruficollis, Sterna 

hirundo türleri ile yüksek pozitif ilişki içerisindendir. 
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Çizelge 4.11. Kuş Verilerine Ait Rotasyonlu Faktör Yük Matrisi. 
Latince Kuş Tür Adı Kuş Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Francolinus francolinus FRANCOLI 0.964 -0.091 0.053 0.038 -0.052 -0.012 -0.023 0.174 -0.064 0.014 0.018 
Platalea leucorodia PLATALEA 0.964 -0.091 0.053 0.038 -0.052 -0.012 -0.023 0.174 -0.064 0.014 0.018 
Anthus campestris ANTHUSCA 0.964 -0.091 0.053 0.038 -0.052 -0.012 -0.023 0.174 -0.064 0.014 0.018 
Tringa glareola TRINGAGL 0.964 -0.091 0.053 0.038 -0.052 -0.012 -0.023 0.174 -0.064 0.014 0.018 
Anthus spinoletta ANTHUSSP 0.954 -0.09 0.045 0.037 -0.055 -0.01 -0.019 0.187 -0.057 0.019 0.012 
Anthus cervinus ANTHUSCE 0.949 -0.1 0.134 0.001 0.034 -0.053 -0.061 -0.013 -0.151 -0.046 0.052 
Ardeola ralloides ARDEOLAR 0.806 -0.103 0.236 -0.02 0.049 -0.111 -0.091 -0.24 -0.264 -0.095 0.05 
Gallinago media GALLINAG 0.76 -0.059 0.063 -0.054 0.086 -0.102 0.054 -0.24 -0.362 -0.139 0.049 
Larus ridibundus LARUSRID 0.751 0.084 0.058 -0.05 0.003 -0.083 -0.067 -0.249 -0.339 -0.223 0.027 
Tanımsız TANIMSIZ -0.732 0.096 -0.476 0.003 -0.237 -0.148 0.195 -0.008 0.222 -0.122 0.048 
Lanius collurio LANIUSCO 0.726 -0.026 0.281 0.056 0.008 -0.012 -0.047 0.608 -0.034 -0.025 0.095 
Calandrella brachydactyla CALANDRE 0.569 -0.098 0.748 -0.085 -0.006 0.011 -0.078 0.21 -0.039 -0.067 0.126 
Oenanthe oenanthe OENANTHE 0.53 -0.177 0.06 -0.267 -0.191 -0.114 -0.182 0.634 0.112 -0.081 -0.274 
Aythya fuligula AYTHYAFU 0.52 -0.07 0.002 0.026 0.056 -0.036 -0.041 -0.048 -0.831 -0.014 0.011 
Tachybaptus ruficollis TACHYBAP 0.52 -0.07 0.002 0.026 0.056 -0.036 -0.041 -0.048 -0.831 -0.014 0.011 
Sterna hirundo STERNAHI 0.516 0.051 0.156 0.432 0.089 0.048 0.043 0.632 0.031 -0.059 0.301 
Tringa erythropus TRINGAER -0.106 0.969 -0.096 0.097 0.017 0.026 0.081 -0.028 0.026 0.073 -0.036 
Phalacrocorax carbo PHALACRO -0.106 0.969 -0.096 0.097 0.017 0.026 0.081 -0.028 0.026 0.073 -0.036 
Accipiter nisus ACCIPITE -0.042 0.929 0.155 0.003 0.05 0.003 0.027 0.282 0.011 0.035 -0.009 
Tringa totanus TRINGATO -0.132 0.919 -0.133 0.224 0.008 0.049 0.175 -0.006 0.022 0.027 -0.026 
Motacilla alba MOTACILL 0.157 0.874 -0.144 0.336 0.129 0.021 0.106 -0.081 -0.067 -0.086 0.001 
Passer montanus PASSERMO -0.125 0.847 0.208 -0.18 0.325 -0.022 0.03 0.028 0.047 0.035 0.185 
Anas crecca ANASCREC -0.106 0.838 -0.106 0.133 0.036 0.074 0.072 -0.063 0.019 0.485 -0.032 
Anas platyrhynchos ANASPLAT -0.106 0.838 -0.106 0.133 0.036 0.074 0.072 -0.063 0.019 0.485 -0.032 
Anas penelope ANASPENE -0.143 0.756 -0.138 0.24 0.048 0.056 0.553 -0.027 0.024 0.037 -0.03 
Anas acuta ANASACUT -0.184 0.639 -0.107 0.152 0.395 0.313 0.37 -0.063 0.018 0.353 0.017 
Irania gutturalis IRANIAGU -0.006 -0.092 0.918 -0.06 -0.058 0.175 -0.042 0.141 0.067 -0.059 0.034 
Falco tinnunculus FALCOTIN 0.051 -0.112 0.894 -0.216 -0.052 -0.026 -0.057 0.097 0.043 -0.056 0.036 
Melanocorypha calandra MELANOCO 0.457 -0.114 0.794 -0.139 0.055 -0.015 -0.095 0.245 -0.017 -0.073 0.194 
Glareola pratincola GLAREOLA 0.473 -0.127 0.733 0.008 0.021 0 -0.093 0.222 -0.042 -0.068 0.352 
Apus apus APUSAPUS 0.02 -0.067 0.655 -0.219 0.399 -0.069 -0.135 0.025 0.041 0.042 0.003 
Phoenicurus phoenicurus PHOENICU 0.126 0.094 0.56 -0.199 0.079 -0.047 -0.11 0.709 -0.03 -0.074 0.054 
Calidris alpina CALIDRIS -0.01 0.032 -0.056 0.931 -0.035 0.078 0.056 -0.143 -0.059 0.118 0.049 
Larus genei LARUSGEN -0.197 0.052 -0.063 0.822 -0.018 -0.037 0.066 -0.152 0.031 0.129 -0.004 
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Latince Kuş Tür Adı Kuş Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Himantopus himantopus HIMANTOP 0.267 0.03 -0.122 0.815 -0.003 0.36 0.119 0.107 -0.14 0.022 0.076 
Phoenicopterus ruber PHOENICO -0.197 0.473 -0.107 0.804 0.066 0.117 0.137 0.092 0.043 0.063 0.048 
Galerida cristata GALERIDA -0.054 -0.192 0.307 -0.751 0.028 -0.254 -0.295 0.136 0.242 -0.21 0.102 
Philomachus pugnax PHILOMAC 0.299 0.275 -0.048 0.749 0.109 0.318 0.115 0.02 -0.144 0.311 0.025 
Anas clypeata ANASCLYP -0.105 0.274 -0.238 0.724 0.297 0.083 0.18 0.082 0.101 -0.152 0.047 
Fulica atra FULICAAT 0.142 0.353 -0.053 0.625 0.157 0.039 0.244 0.246 -0.042 -0.208 0.174 
Egretta garzetta EGRETTAG 0.484 0.188 -0.056 0.588 0.11 0.087 0.469 0.094 -0.167 -0.09 0.152 
Hirundo rustica HIRUNDOR 0.226 -0.006 0.423 0.571 -0.009 0.446 -0.045 0.357 -0.072 -0.089 -0.059 
Sterna albifrons STERNAAL -0.448 -0.261 -0.472 0.533 -0.174 -0.078 -0.056 -0.089 0.08 -0.087 0.363 
Sturnus vulgaris STURNUSV -0.139 0.077 0.24 -0.17 0.917 0.011 0.018 0.008 0.013 0.066 0.117 
Alauda arvensis ALAUDAAR 0.151 0.169 -0.007 0.196 0.908 0.03 0.097 -0.056 -0.052 -0.057 0.161 
Passer domesticus PASSERDO -0.135 0.121 -0.132 0.158 0.888 0.111 0.134 0.031 -0.02 0.097 -0.148 
Circus aeroginosus CIRCUSAE 0.108 0.082 0.278 -0.031 0.705 0.022 0.01 0.414 -0.44 0.013 0.137 
Ardea cinerea ARDEACIN 0.132 0.175 -0.046 0.221 0.687 0.019 0.548 -0.103 -0.119 -0.077 0.253 
Larus fuscus LARUSFUS -0.1 0.105 -0.075 0.236 0.063 0.941 0.075 -0.036 0.007 0.083 -0.023 
Recuvirostra avocetta RECUVIRO -0.1 0.105 -0.075 0.236 0.063 0.941 0.075 -0.036 0.007 0.083 -0.023 
Sterna caspia STERNACA -0.067 0.036 0.311 0.099 0.037 0.933 0.012 0.016 0.029 0.034 0.002 
Vanellus vanellus VANELLUS -0.104 0.181 -0.089 0.167 0.093 0.043 0.945 -0.05 0.018 0.039 -0.023 
Anas querquedula ANASQUER -0.104 0.181 -0.089 0.167 0.093 0.043 0.945 -0.05 0.018 0.039 -0.023 
Pelacanus onocrotalus PELACANU -0.104 0.181 -0.089 0.167 0.093 0.043 0.945 -0.05 0.018 0.039 -0.023 
Pernis apivorus PERNISAP 0.073 0.066 0.425 0.05 0.078 -0.005 -0.053 0.847 0.019 -0.06 0.143 
Egretta alba EGRETTAA 0.307 -0.02 -0.094 0.247 0.119 0.043 0.049 0.061 -0.876 0.027 -0.004 
Limosa limosa LIMOSALI -0.08 0.485 -0.089 0.139 0.047 0.107 0.044 -0.085 0.006 0.813 -0.02 
Tadorna tadorna TADORNAT -0.08 0.485 -0.089 0.139 0.047 0.107 0.044 -0.085 0.006 0.813 -0.02 
Charadrius alexandrinus CHARADRI -0.229 -0.091 0.12 -0.095 0.057 -0.064 -0.055 0.342 0.154 -0.051 0.852 
Plegadis falcinellus PLEGADIS 0.398 -0.121 0.187 0.317 0.132 -0.079 -0.066 -0.161 -0.071 -0.034 0.662 
Prinia gracilis PRINIAGR -0.401 -0.216 -0.271 -0.207 -0.307 -0.053 -0.094 0.01 0.236 -0.053 -0.622 
Hoplopterus spinosus HOPLOPTE -0.319 -0.217 -0.499 -0.343 -0.283 -0.116 -0.149 -0.058 0.184 -0.054 -0.545 
Riparia riparia RIPARIAR 0.433 -0.342 0.39 0.061 -0.255 0.324 -0.184 0.395 -0.006 -0.192 -0.053 
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Bold değerler, faktörlerin yüksek korelasyon halinde bulunduğu türleri ifade etmektedir. 
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İkinci Faktör: Tringa erythropus, Phalacrocorax carbo, Accipiter nisus, Tringa 

totanus, Motacilla flava, Passer montanus, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas 

penelope, Anas acuta, üçüncü faktör: Irania gutturalis, Falco tinnunculus, 

Melanocorypha calandra, Glareola pratincola, Apus apus, Phoenicopterus ruber, 

dördüncü faktör: Calidris alpina, Larus genei, Himantopus himantopus, 

Phoenicopterus phoenicopterus, Philomachus pugnax, Anas querquedula, Fulica 

atra, Egretta garzetta, Hirundo rustica, Sterna albifrons türleri,  beşinci faktör: 

Sturnus vulgaris, Alauda arvensis, Passer dometicus, Circus aeroginosus, Ardea 

cinerea, altıncı faktör:  Larus fuscus, Recuvirostra avocetta, Sterna caspia ,yedinci 

faktör: Vanellus vanellus, Anas clypeata, Plegadis falcinellus, sekizinci faktör: 

Pernis apivorus onuncu faktör: Limosa limosa ve Tadorna tadorna, on birinci 

faktör ise Charadrius alexandrinus, Plegadis falcinellus değişkenleri (türleri) ile 

yüksek derecede pozitif ilişki içerisindedir. Ancak dokuzuncu faktör: Egretta alba 

ile negatif ilişki içerisindedir.  

Kuş türlerine ait faktörler, kuşların hareketli canlılar olması nedeniyle 

tanımlanamamıştır. Herhangi bir kuş türü birden fazla biyotopu, habitat olarak 

kullanabilir. Bitkilerin aksine kuşlar hareketli canlılar olmaları  ve biyotoplara 

mutlak bağımlı olmadıkları için faktörlerin isimlendirilmesi her zaman çok anlamlı 

değildir. Bununla beraber, bir kuş türünün özellikle “üreme” habitatını oluşturan 

biyotop tiplerinin analizinde faktör analizinin kullanılması faktörlerin 

isimlendirilmesi açısından daha doğru olabilir. Çünkü söz konusu tür, yuva yapmak 

için belli niteliklere sahip “bir” biyotopu kullanır. Örnek olarak Charadrius 

alexandrinus ve Sterna albifrons türleri Tuzla Lagünü ve çevresindeki tüm 

biyotoplarda görülmüştür (Şekil 4.10). Görülme sıklığı açısından 

değerlendirildiğinde C. alexandrinus lagün, tuzlu düzlük ve kumullarda daha sık 

görülürken, S. albifrons lagün ve tuzlu düzlüklerde görülmüş olmasına karşın C. 

alexandrinus “yuvalama alanı” olarak tuzlu düzlükleri kullanmaktadır. 
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Şekil 4.10. Tuz Gölü Lagünü ve Çevresinde Charadrius alexandrinus ve Sterna 

albifrons Türlerinin Görülme Sıklığına Göre Habitat Tercihi ve 
Haritalanması (Yılmaz ve ark.,2004). 

 

Faktör analizinin son aşamasında vejetasyon ve kuş faktörlerine ilişkin faktör 

skorlarının elde edilmesi yer almaktadır. Faktör analizine başlamadan önce 66 alan 

için 68 kuş, 40 bitki türü varken faktör analizinin uygulanmasından sonra 

gerçekleştirilen indirgeme sonucu 4 bitki ( (b1=tatlı su bataklığı,b2=tuzlu düzlük-

lagün, b3= tuzlu bataklık, b4=kumul) ve 11 kuş faktörü (k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, 

k8, k9, k10, k11) elde edilmiş oldu. Aynı zamanda elde edilen faktör sayıları kadar 

faktör skoru elde edilmiş oldu. Kanonik korelasyon analizinde kullanılacak bitki ve 

kuş faktör skorları sırasıyla Çizelge 4.12 ve 4.13’de yer almaktadır. 
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Çizelge 4.12. Bitki Faktör Skorları.

Tatlı su Bataklığı (b1) Tuzlu Düzlük-Lagün (b2) Tuzlu Bataklık (b3) Kumul (b4) 
-0.61562 0.962307 0.887435 0.297961 
-0.46759 0.811643 0.832879 0.597033 
-0.56528 0.972211 0.89309 0.74094 
-0.52093 0.561983 0.542562 -0.42375 
-0.51231 0.632283 0.639978 -0.70389 
-0.78432 0.595333 0.938103 0.493778 
-1.07078 1.268046 1.19422 0.618257 
-0.81638 1.05505 0.960151 0.00106 
-0.61234 0.948183 0.877222 0.222527 
-0.82472 0.751103 0.728993 0.586649 
-0.46436 0.561953 0.507238 -0.5538 
-0.44552 0.463617 0.568915 -0.27456 
-0.44037 0.744242 0.781877 0.487086 
-0.45063 0.585519 0.637801 0.54065 
-0.57651 0.722232 0.747643 0.346094 
-0.69092 0.822671 0.775907 0.506513 
-1.0367 1.021394 1.069794 0.260052 

-0.78038 1.092289 0.986196 0.464947 
-0.78565 0.945131 1.010184 0.747604 
-0.45912 0.813546 0.778138 0.408559 
-0.53207 0.842505 0.811604 0.313688 
-0.89191 1.023298 0.957419 0.6075 
-0.01749 -0.29937 0.261238 -2.31437 
0.05534 -0.59763 0.177871 -1.94944 
-0.03459 -0.52733 0.207173 -2.32543 
0.048076 -0.72586 0.167655 -2.02183 
0.036446 -0.63351 0.186402 -2.00694 
-0.00523 -0.77912 0.165065 -1.81454 
-0.00649 -0.52965 0.15711 -1.87887 
-0.06605 -0.71671 0.223592 -2.30285 
0.001743 -0.30887 0.274648 -1.93469 
-0.05035 -0.5142 0.200239 -1.85745 
-0.07934 -0.46964 0.23188 -2.19821 
-0.32317 -1.87999 0.181104 1.187543 
-0.33676 -1.8203 0.177015 0.914201 
-0.26023 -1.73627 0.16379 0.730515 
-0.35073 -2.31725 0.120209 1.082597 
-0.32523 -1.8492 0.129578 0.87448 
-0.39088 -1.81225 0.299666 0.886708 
-0.31002 -2.33175 0.159989 1.175919 
-0.31018 -1.69829 0.199491 0.894554 
-0.36525 -2.07016 0.114826 1.11429 
-0.28054 -1.7341 0.150284 0.818774 
-0.33773 -1.96747 0.130986 0.973028 
2.010984 0.422786 0.093895 0.104834 
2.076211 0.238332 0.066278 0.25068 
2.132115 0.29166 0.043286 0.139981 
2.060698 0.399973 0.110077 0.550069 
2.314702 0.307149 -0.00255 0.446254 
2.498424 0.355575 0.057878 0.604535 
2.343713 0.37122 0.030754 0.477873 
2.235913 0.428024 0.097873 0.534588 
2.010984 0.422786 0.093895 0.104834 
1.818829 0.287205 0.114356 0.466454 
2.067305 0.265654 -0.00844 0.336388 
-0.44226 0.456686 -1.78988 0.024856 

-0.44 0.451152 -1.87953 -0.03701 
-0.51048 0.408842 -1.97791 0.309333 
-0.52488 0.482942 -1.93851 0.044616 
-0.53068 0.485434 -2.01372 0.151315 
-0.52542 0.457046 -2.14185 0.203479 
-0.55264 0.649805 -2.77048 0.161692 
-0.51654 0.513149 -2.31997 0.135556 
-0.53139 0.482222 -2.32802 0.185839 
-0.45942 0.544509 -1.90549 0.242214 
-0.48313 0.400225 -1.8391 0.228752 
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Çizelge 4.13. Kuş Faktör Skorları.

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 
-0.48055 -0.45228 0.077237 2.133781 -0.33571 0.271744 -0.37192 -0.17459 0.060366 0.484998 -0.07011 
-0.21222 -0.33629 -0.08672 2.227162 -0.21311 -0.18261 -0.22155 -0.7257 0.343915 0.313471 0.988405
-0.933 -0.42842 0.403378 3.612777 -0.2156 -1.29187 -0.41986 -1.25029 0.30267 0.67149 -0.42736 
-0.17977 -0.07306 0.661155 0.471801 -0.34641 -0.00771 0.29578 0.086551 0.434706 0.02185 -0.7416 
-0.35052 -0.08479 1.237305 0.745848 -0.50648 0.475527 0.287891 -0.02192 0.200799 -0.10085 -0.47632 
-0.44208 -0.11051 -0.81462 -0.00381 6.672187 0.112874 0.040674 0.084312 0.201158 0.216075 -1.46786 
-0.10347 2.212621 -0.33386 -0.06247 -0.05344 0.133524 -0.14434 -0.70298 0.03814 7.166766 -0.01024 
-0.16057 0.003157 -0.44399 -0.25557 0.016907 7.61746 -0.11167 -0.51994 0.04236 -0.24024 0.060878
-0.48186 -0.19456 0.064342 2.240884 -0.2109 0.150302 -0.48853 -0.14045 0.135215 0.300684 -0.12731 
-0.74652 -0.05768 -0.36069 1.055206 -0.34028 0.306773 0.21309 -0.04977 -0.0339 -0.03149 0.279504
-0.19454 -0.10857 0.667945 0.500626 -0.39396 0.255084 0.1618 0.312996 0.404058 -0.09489 -0.76699 
-0.07824 0.02058 -1.12989 0.575089 -0.24541 -0.0967 0.048447 3.933593 0.421385 -0.09419 1.427036
0.069086 0.680682 -0.98751 2.256322 1.583661 -0.33281 -0.18892 0.268453 1.041822 -1.89011 0.030732
-0.15874 -0.13645 -0.46645 0.76252 0.186 0.164583 0.652442 0.025317 0.108266 -0.35464 0.153745
-0.05394 -0.23656 -0.50551 1.202523 -0.42533 0.23277 0.197884 0.646196 0.285228 -0.08141 0.393794
-0.36032 0.045293 -0.51825 1.407607 -0.31637 0.200982 0.152576 0.019478 0.077082 -0.31785 0.212042
-0.29784 7.07239 -0.27441 -0.69293 -0.49568 -0.31135 -0.57685 -0.30709 0.07586 -1.47758 -0.25219 
-0.27267 1.978087 -0.7026 0.95199 -0.39958 -0.12952 1.110893 -0.03674 0.085798 -1.19802 0.061429
-0.27959 -0.0026 -0.03488 -0.53329 -0.07953 -0.27269 7.664923 -0.4091 0.124684 0.155806 -0.2444 
-1.10335 -0.25236 -0.69506 0.618681 0.299215 0.19203 0.275268 1.332931 -3.68898 0.235239 -0.23783 
0.039802 -0.02762 -0.57763 1.372882 -0.24174 0.145592 0.180601 0.814511 0.281975 -0.19522 0.363341
-0.68359 0.074934 -0.45029 1.875743 -0.14553 0.184841 -0.14269 -0.11758 0.046996 -0.06157 0.261661
-0.00133 0.496667 1.127351 -0.52949 0.031885 -0.27235 -0.28154 4.08253 -0.4951 -0.01032 -0.55605 
0.22218 0.310909 1.556005 -0.66158 0.001428 -0.11958 -0.18713 0.665736 0.292738 -0.1264 -0.41485 
-0.26296 -0.16565 3.177629 -0.22887 -0.60835 -0.12082 0.172043 -0.39318 0.140368 -0.04458 -0.79221 
-0.05881 -0.12608 1.921525 -0.44071 -0.13214 -0.15686 -0.13817 0.083574 0.196408 0.00817 -0.42401 
-0.11894 -0.13459 1.863928 -0.32482 -0.1392 -0.02607 -0.18783 0.231361 0.188355 -0.05848 -0.49542 
-0.36498 0.069297 1.304377 -0.30023 0.088873 -0.33186 -0.12734 0.352608 -0.05231 -0.49109 -8.4E-05 
-0.09467 -0.14358 1.495023 -0.33538 -0.09687 0.02293 -0.08935 0.311957 0.142276 -0.27933 -0.75791 
-0.17958 -0.30979 2.208809 -0.31675 1.815835 -0.48008 -0.52978 -0.42462 0.368406 0.525138 -1.06056 
0.123439 -0.04314 0.845999 -0.16913 0.148981 -0.20596 -0.26367 2.860169 -0.16172 0.080793 -0.26186 
-0.15135 -0.15933 2.001602 -0.23568 -0.40648 0.09926 -0.05341 -0.07433 0.11811 -0.11613 -0.4083 
-0.20097 -0.16174 2.288559 -0.38852 -0.42689 1.203664 -0.15061 -0.12066 0.195883 -0.25051 -0.59492 
-0.4241 -0.33896 -0.46867 -0.67981 -0.10488 -0.26402 -0.35178 0.124998 0.435632 0.063458 3.11081 
-0.49715 -0.318 -0.16995 -0.78181 -0.17234 -0.05223 -0.24893 0.114224 0.207265 0.004163 2.278645
-0.4152 -0.27058 0.284562 -0.72563 -0.11815 -0.26047 -0.09487 -0.23642 0.207902 0.029713 1.422245
-0.60736 -0.26832 0.108797 -1.0384 0.138903 -0.2107 -0.22227 -0.43875 0.18435 0.059613 1.844214
-0.53161 -0.27881 0.101027 -0.74147 -0.08874 -0.15966 -0.20315 -0.2822 0.186214 -0.02347 1.557204
-0.47898 0.27084 -0.14204 -1.21156 2.697768 -0.16929 -0.22659 -0.30711 0.085387 -0.12417 0.936534
-0.53089 -0.25744 -0.01824 -1.08126 0.617956 -0.27998 0.005313 -0.47395 0.253915 -0.10512 1.790727
-0.45234 -0.2937 0.061939 -0.44092 0.014368 -0.36976 0.105343 -0.39725 0.300071 -0.10778 1.430754
-0.66843 -0.27001 -0.02843 -0.8328 0.01643 -0.26294 -0.20194 -0.38244 0.118341 -0.01483 1.795655
-0.46568 -0.28689 0.137683 -0.71418 -0.12411 -0.18455 -0.11731 -0.19156 0.136595 -0.00817 1.488755
-0.58974 -0.2736 0.080251 -0.77254 -0.03221 -0.25726 -0.19767 -0.3394 0.175402 0.001102 1.654864
3.726183 -0.34004 -0.83045 -0.132 -0.16498 0.070072 0.095489 1.268532 1.452514 0.749602 -0.12896 
2.147856 -0.16847 0.299932 -0.10718 0.46967 -0.23295 -0.42996 -1.36517 0.21648 -0.22671 0.636036
1.638931 -0.17026 0.599525 0.009642 -0.15017 -0.38917 -0.24407 -1.26132 -0.40525 -0.09133 -0.07567 
1.202856 -0.33233 0.166296 0.804205 -0.20444 -0.495 -0.28012 -1.22881 -0.71445 -0.09073 -0.08099 
1.577355 -0.16564 -0.08743 -0.02979 -0.17538 -0.08489 -0.2671 -0.87789 -0.9858 -0.27581 0.041521
2.005456 -0.0892 -0.24759 -0.30619 0.300062 -0.29508 0.384054 -1.29677 -0.99243 -0.56076 -0.02678 
1.99868 0.709072 -0.20882 -0.16711 -0.0799 -0.08858 -0.35661 -1.39104 -0.76192 -1.38293 -0.15795 
0.436416 -0.3003 -0.51194 -0.32999 -0.17135 -0.17348 -0.15718 0.465235 -6.12103 0.34507 -0.1307 
3.904421 -0.36886 -0.99997 -0.16288 -0.23765 0.107514 0.184714 1.596968 1.581939 0.898275 -0.27238 
1.306149 -0.12598 -0.26942 0.112036 0.055605 -0.24813 0.061869 -0.61137 -0.70081 -0.49922 0.235886
1.450222 -0.15438 -0.04027 -0.06739 -0.18828 -0.01102 -0.27751 -0.75082 -0.81502 -0.30124 0.018268
-0.55392 -0.43616 -1.14508 -0.63759 -0.54771 -0.22106 -0.37732 0.506005 0.449462 -0.14538 -1.24046 
-0.39839 -0.39139 -1.07229 -0.86345 -0.58983 -0.21287 -0.27214 0.328999 0.444627 -0.03058 -1.01393 
-0.74682 -0.44947 -1.1166 -0.73262 -0.57684 -0.36717 -0.31547 -0.37519 0.294208 -0.10282 -0.88686 
-0.6541 -0.46527 -0.9993 -0.81975 -0.6146 -0.23644 -0.32085 -0.16974 0.433077 -0.23089 -1.66075 
-0.72675 -0.52043 -1.01281 -0.74895 -0.55824 -0.35282 -0.37945 -0.40322 0.424012 -0.1012 -1.37161 
-0.71985 -0.42186 -1.10812 -0.89841 -0.56455 -0.34662 -0.28252 -0.39678 0.318708 -0.09307 -1.09842 
-0.7401 -0.54328 -1.40958 -1.16339 -0.58401 -0.3723 -0.4105 -0.45205 0.368912 0.009203 -1.5282 
-0.68354 -0.47726 -1.12643 -0.97293 -0.52263 -0.31925 -0.35979 -0.44437 0.406029 -0.02442 -1.27325 
-0.70494 -0.41028 -1.22426 -1.02228 -0.53419 -0.39065 -0.32506 -0.359 0.335256 -0.11827 -1.20532 
-0.58948 -0.5674 -1.11163 -0.5799 -0.66342 -0.06415 -0.38124 -0.31531 0.257405 -0.03982 -0.89297 
-0.66272 -0.44434 -1.0105 -0.69593 -0.61213 -0.23621 -0.31456 -0.30035 0.299983 -0.12701 -0.84111 
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4.1. Kanonik Korelasyon Analizi 

 

Boyut indirgeme amacıyla gerçekleştirilen faktör analizi ile vejetasyonu 

temsil eden 4 adet bitki faktörü skoru, kuş türlerini temsil eden de 11 adet kuş 

faktörü skoru elde edilmiştir. Araştırmanın son aşamasında bitki ve kuş faktör 

skorları arasındaki ilişki “kanonik korelasyon analizi” çerçevesinde analiz edilmiştir.  

Uygulanan kanonik korelasyon analizi sonucunda, iki küme arasında en 

yüksek korelasyonu ortaya koyan doğrusal kombinasyonlar elde edilmiştir. 

Çalışmada dört adet doğrusal kombinasyon (kanonik fonksiyon)  elde edilmiştir.  

Çünkü kuş faktörleri kümesi 11 elemandan, bitki faktörleri kümesi 4 elemandan 

oluşmuştur. KKA analizinde elde edilecek doğrusal kombinasyon sayısı az sayıda 

olan kümenin eleman sayısı kadardır (Manly, 2005). Elde edilen her fonksiyon bir 

varyete çiftine sahiptir. Bu varyetelerden biri (W) bağımlı değişken olan  kuş 

değişkenlerini (kuş faktör skoru), diğeri( V) bağımsız değişken olan bitki 

değişkenlerini (bitki faktör skoru) temsil etmektedir. 

Çizelge 4.14 ve 4.15’de de gösterilen kanonik değişken katsayılarıyla elde 

edilen kanonik fonksiyonlar (doğrusal kombinasyon kümeleri-kanonik varyete 

çiftleri) aşağıdaki gibidir.  

 

Birinci doğrusal kombinasyon kümesi (Birinci kanonik varyete çifti) 

W1 = 0.552955*k1 + 0.153908*k2 + 0.634032*k3 + 0.295445*k4 + 0.184369*k5 + 
0.10437*k6 + 0.0807834*k7 + 0.14262*k8 - 0.239444*k9 - 0.00222801*k10 + 
0.228429*k11 
 

V1 = 0.517879*b1 - 0.0710183*b2 + 0.771753*b3 - 0.362154*b4 

 

İkinci doğrusal kombinasyon kümesi (İkinci kanonik varyete çifti) 

W2 = 0.625398*k1  -0.0864447*k2  -0.583396*k3 + 0.0798383*k4  -0.0542361*k5  
-0.10704*k6 + 0.00637091*k7  -0.37502*k8  -0.306188*k9 - 0.0425104*k10 + 
0.0635817*k11 
 

V2 = 0.696508*b1 + 0.293986*b2  -0.140314*b3+ 0.639344*b4 

Üçüncü doğrusal kombinasyon kümesi(Üçüncü kanonik varyete çifti) 
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W3 = -0.224042*k1+ 0.375656*k2   -0.300802*k3 + 0.713558*k4  +0.0883629*k5+  
0.25827*k6 + 0.297919*k7  +0.0299128*k8 + 0.0129575*k9 +0.188043+*k10 -
0.0966988*k11 
 

V3 = -0.448259*b1 + 0.689001*b2  + 0.495746*b3+ 0.280317*b4 

 
Dördüncü doğrusal kombinasyon kümesi(Dördüncü kanonik varyete çifti) 

W4 = 0.247069*k1 -0.0273144*k2 + 0.106756*k3 + 0.0613517*k4  -0.242125*k5  
+ 0.0492465*k6 -0.0754524*k7  +0.170563*k8  -0.0430159*k9 -0.0383588*k10 -
0.907686*k11 
 

V4 = 0.213874*b1 + 0.65864*b2  -0.372754*b3 -0.617662*b4 
 

Çizelge 4.14. Kuş Faktörlerine Ait Kanonik Değişken Katsayıları. 
 

Kuş  
Faktörleri 

1. kanonik  
fonksiyon  
katsayıları 

2. kanonik  
fonksiyon  
katsayıları 

3. kanonik 
fonksiyon 
katsayıları 

4. kanonik  
fonksiyon  
katsayıları 

k1 0.552955 0.625398 -0.224042 0.247069 
k2 0.153908 -0.0864447 0.375656 -0.0273144 
k3 0.634032 -0.583396 -0.300802 0.106756 
k4 0.295445 0.0798383 0.713558 0.0613517 
k5 0.184369 -0.0542361 0.0883629 -0.242125 
k6 0.10437 -0.10704 0.25827 0.0492465 
k7 0.0807834 0.00637091 0.297919 -0.0754524 
k8 0.14262 -0.37502 0.0299128 0.170563 
k9 -0.239444 -0.306188 0.0129575 -0.0430159 
k10 -0.00222801 -0.0425104 0.188043 -0.0383588 
k11 0.228429 0.0635817 -0.0966988 -0.907686 

 
 
Çizelge 4.15. Bitki Faktörlerine Ait Kanonik Değişken Katsayıları. 
 

Bitki Faktörleri 1. kanonik  
fonksiyon  
katsayıları 

2. kanonik  
fonksiyon  
katsayıları 

3. kanonik 
fonksiyon 
katsayıları 

4. kanonik  
fonksiyon  
katsayıları 

Tatlı su bataklığı (b1)  0.517879 0.696508 -0.448259 0.213874 
Tuzlu Düzlük-Lagün (b2) -0.0710183 0.293986 0.689001 0.65864 
Tuzlu Bataklık (b3) 0.771753 -0.140314 0.495746 -0.372754 
Kumul (b4) -0.362154 0.639344 0.280317 -0.617662 

 
 

İlk kanonik varyete çifti en yüksek karşılıklı ilişkiyi ortaya koyarken, ikinci 

kanonik varyete çifti ikinci en yüksek karşılıklı ilişkiyi ortaya koymaktadır. Varyete 

çiftleri arasındaki ilişkinin gücü kanonik korelasyon tarafından yansıtılmaktadır. 
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Bitki ve kuş kümeleri arasındaki ilişkiyi vurgulayan kanonik korelasyonlar ise dört 

doğrusal kombinasyon için sırasıyla 0,992, 0,983, 0,982 ve 0,954 olarak elde 

edilmiştir. Elde edilen dört doğrusal kombinasyona ilişkin P-değerlerinden tümü 

0,05’ten küçük olduğu için % 95 güven aralığında kuş ve bitki faktör kümeleri 

arasında anlamlı korelasyonların varlığı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan Ki-Kare 

bağımsızlık testi sonucunda edilen Ki Kare test istatistiğinin ve serbestlik derecesi 

değerlerinin dikkate alınmasıyla kuş ve bitki faktörleri arasında anlamlı 

korelasyonların olduğu ortaya çıkmaktadır (Çizelge 4.16). 

 

Çizelge 4.16. Kanonik Korelasyonlar. 
Kanonik 
varyete çifti 

Özdeğer 
(eigenvalue) 

Kanonik  
Korelasyon 
(Canonical Correlation) 

Ki Kare 
(Chi-Squared)

Serbestlik 
Derecesi 
(D.F.) 

P-Değeri 
(P-Value) 

1 0.985326 0.992636 762.617 44 0.0000 
0.0000 2 0.966749 0.983234 521.982 30 
0.0000 3 0.964693 0.982188 327.974 18 
0.0000 4 0.910208 0.954048 137.385 8 

 

En yüksek kanonik korelasyonu veren 1.kanonik varyete çifti dikkate 

alındığında kuş faktör kümesini açıklayan doğrusal bileşene en büyük katkı k1 ve k3 

değişkenlerinden gelmiştir.  doğrusal kombinasyonunda en yüksek katsayıya 

sahip kanonik değişkenler k1 ve k3 olarak gerçekleşmiştir. Bitki faktör kümesini 

açıklayan ’e en büyük katkı ise tatlı su bataklığından (b1) ve tuzlu bataklık 

(b3)’ten gelmiştir. Birinci kanonik varyete çiftinin dikkate alınmasıyla k1 ve k3 ile 

tatlı su bataklığı (b1) ve tuzlu bataklık (b3) arasında yüksek korelasyonlar dikkat 

çekmektedir.  

1W

1V

2. kanonik varyete çiftine bakılacak olursa ’nin oluşumuna en büyük 

katkının k1 ve k3 tarafından gerçekleştiği görülür. ise daha çok tatlı su bataklığı 

(b1) ve kumul (b4) tarafından belirlenmiştir. Çok tatlı su bataklığı (b1) ve kumul (b4) 

faktörü, k1 faktörü ile pozitif korelasyon halinde iken k3 faktörü ile negatif 

korelasyon halindedir. 

2W

2V
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Aynı şekilde, 3. kanonik varyete çifti k4 ile b2 ve b3 arasında pozitif, 4. 

kanonik varyete çifti ise k11 ile tuzlu düzlük-lagün (b2) arasında negatif, k11 ile 

kumul (b4) arasında pozitif ilişkiye dikkat çekmektedir.  

 Şekil 4.11 ve 4.12, kuş ve bitki faktörleri arasındaki elde edilen dört doğrusal 

kombinasyon için aynı yöndeki ilişkiyi göstermektedir. Bitki ve kuş faktörlerini ifade 

eden kanonik varyete çiftlerini oluşturan doğrusal kombinasyonlar (V ve W) arasında 

yüksek pozitif ilişkiler bulunmakta olduğundan kuş ve bitki faktörleri arasında 

yüksek pozitif korelasyondan bahsetmek mümkündür.  

 
 

 
 

Şekil 4.11. 1. ve 2. Kanonik Varyete Çifti  Grafiği. 
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                          Şekil 4.12. 3. ve 4. Kanonik Varyete Çifti  Grafiği. 
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Ekosistem analizinde, incelenen değişkenleri etkileyen çok sayıda faktör 

bulunmaktadır. İnceleme konusu olan tür ya da alanlar birbiriyle ilişkili olup, pek çok 

çevresel faktörün etkisi altındadır. Analizlerde çok sayıda değişken söz konusu 

olduğundan, çalışmalarda güvenilir ve geçerli sonuçların elde edilmesi için varyasyonu 

yaratan tüm faktörlerin dikkate alınması ve elde edilen değişkenlerin bütün yönleri ile 

değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Geleneksel istatistiksel yöntemler bu amaçla yetersiz 

kalabilmektedir. Ekosistem araştırmalarında çok değişkenli verilerin söz konusu olmasının 

bir sonucu olarak faktörlerin çeşitliliği ve yüksek varyasyon ortaya çıkmış ve sonuç olarak 

ÇDİAT'a ihtiyaç doğmuştur. Çok değişkenli istatistik analiz ile fazla sayıdaki değişkenin 

oluşturduğu sistemin yapısı belirlenebilir daha basit bir forma dönüştürülerek ele alınan 

problemin yapısına uygun çözümler için gerekli bilgi elde edilir. Ayrıntılı olarak ele 

alındığında, incelenen bir değişken bağımsız olarak dağılım göstermeyip, bir ya da daha 

fazla değişken ile ilişki içindedir. Bir değişken incelenirken bu değişken ile birlikte değişen 

yada ilişkili diğer tüm değişkenleri sabit kabul etmek ya da kontrol altına almak mümkün 

değildir. Bu koşulların değişimini problem çözümüne katmak ve gerçekçi çözümlere 

ulaşmak için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden yararlanmak gerekmektedir. 

ÇDİAT'in ekosistem araştırmalarında kullanılması birbirine alternatif iki temel analizi 

karşı karşıya getirir. Bunlar "sınıflandırma" ve "atama"dır. Sınıflandırma, alan ya da 

türlerin birbirine yakınlık ya da benzerlik kriterlerine göre gruplanması iken atama, boyut 

indirgemek suretiyle  yapı içerisindeki ilişkileri açıklama amacı güden analiz yöntemidir. 

Araştırmada sınıflandırma yöntemi olarak kümeleme analizi, atama yöntemlerinden 

ise faktör analizi, kanonik uyum analizi ve kanonik korelasyon analizi yürütülmüştür.  

Çukurova Deltasındaki vejetasyonu temsil eden bitki türleri ve bu türlerin 

kaydedildiği örnek alanları sınıflandırmak amacıyla kümeleme analizi uygulanmıştır. 

Deltadaki vejetasyon analizi kayıtlarında yer alan 85 örnek alan için uygulanan kümeleme 

analizi sonucunda alanlar Ruderal ve Doğala yakın alanlar olmak üzere 2 ana grupta 

toplanmıştır. Ruderal alanlar kendi içinde ayrı bir grup oluştururken, doğala yakın alanlar 

ise “Doğal-Yarı Doğal kumullar”, “Degredasyona Uğramış Kumullar”, Tuzcul Alanlar” ve 
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“Doğal Pinus halepensis Ormanı ve Ağaçlandırma Alanı” olmak üzere 4 ara grupta 

(salkım)  toplanmış ve alanların sahip olduğu hakim türler dikkate alınarak grup isimleri 

verilmiştir.  Deltadaki 181 bitki taksonlarının dağılımını görmek amacıyla uygulanan 

kümeleme analizinde ise tür çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle ana gruplar altında alt 

gruplar (salkımlar) oluştuğu görülmütür. Ancak, alt grupların sık ve dağınık olması, 

grupların tanımlanmasında içiçe giren isimlendirmeye neden olmuştur. Bu nedenle gruplar 

içerisinde yer alan tür kompozisyonları dikkate alınarak isimlendirme daha gerideki 

gruplardan yapılarak, dağınık olan analiz sonucu iki ana gruba ait “Acacia-Eucalyptus Alt 

Örtüsü”, “Tuzlu Bataklık (Artrochnemum)”, “Tamarix Bataklığı”, “Ön kumul”, “Dere 

Kenarları”, “Degredasyon Alanları”, “Tatlı Su Kıyısı”, “Ruderal Yerleşim”, “Tuzlu 

Düzlük”, “Tarihi Yerleşim (Ruderal)”, “Pinus halepensis ormanı+maki”, “Nemli Kumul 

Çalılığı”, “Kum Tepesi (stabil)”, “Ön Kumul”, “Embriyonik Kumul”, “Tuzlu Bataklık”, 

“Yarı Stabil Kumul” ve “Tarla Yabancı Otları” olmak üzere 14 alt grupta (salkımda) 

toplanarak değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın sonraki aşamasında Çukurova Deltasında çevresel değişkenlerin 

vejetasyonu temsil eden türler ve alanlar üzerindeki etkisini araştırmak üzere kanonik 

uyum analizi kullanılmıştır. Beş çevresel değişkenden biyotop tipi ve toplam örtülülüğün 

alan ve tür oluşumunda en önemli iki çevresel faktör olduğu buna karşın eğimin nispi 

öneminin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durum alandaki minimum ve maksimum 

yükseklik arasındaki farkın çok az olmasına bağlıdır. 

Alanlara uygulanan kanonik uyum analizi sonucu elde edilen atama, triplot 

üzerinde "Doğala Yakın ve Tahrip Olmuş Ön Kumullar ", "Doğal Orman ve Ağaçlandırma 

Alanları + Yol Kenarları", "Tatlı Su Kıyıları" ve "Tuzcul Alanlar" olmak üzere dört farklı 

alan grubunu işaret etmiştir. Alanlara uygulanmış kümeleme analizi ile karşılaştırıldığında 

kanonik uyum analizi ile kümeleme analizinin sonuçlarının paralel olduğu sonucuna 

varılmıştır. Buna karşın türlere uygulanan kanonik uyum analizi çok sağlıklı sonuçlar 

vermemiş, triplot üzerinde atamaya olanak verecek kümeler oluşmamıştır. Çünkü bitki 

türlerinin büyük bir bölümü aynı çevresel faktörlerin etkisindedir. Bu yüzden de türlerin 

çevresel faktörlerle ilişkisini araştırmak yerine türlerin oluşturduğu birliklerin yani örnek 

alan tür kompozisyonunun çevresel faktörler ile ilişkisini araştırmak daha etkin olmaktadır. 
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Bu noktada türlerin gruplandırılması ile ilgili olarak kümeleme analizinin daha etkin 

sonuçlar verdiği açıktır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında Tuz Gölü Lagünü ve çevresinde kuş türleri ve 

vejetasyon arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak kuş ve bitki türlerinin 

örneklem sayısının yüksek olmasından dolayı faktör analizi kullanılarak boyut indirgeme 

gerçekleştirilmiştir. Bitki türlerine uygulanan faktör analizi sonucunda dört, kuş türlerine 

uygulanan faktör analizi sonucunda onbir faktör elde edilmiştir. Bitki türlerine ait dört 

faktörün tanımlanmasında tür kompozisyonunun dağılımı yardımcı olurken,çalışmadaki 

kuş verileri, türlerin alanı hangi amaçla ziyaret ettiğine bakılmaksızın, alanlarda görülme 

durumu dikkate alınarak elde edilmiş olmasından dolayı faktörlerin isimlendirilmesi 

yapılamamıştır.  Çünkü bitkilerin aksine kuşlar hareketli canlılar olmaları nedeniyle 

biyotoplara mutlak bağımlı olmadıkları için faktörlerin isimlendirilmesi her zaman çok 

anlamlı değildir. Bununla beraber, bir kuş türünün özellikle “üreme” habitatını oluşturan 

biyotop tiplerinin analizinde faktör analizinin kullanılması faktörlerin isimlendirilmesi 

açısından daha doğrudur.  

Son aşamada kuş ve bitki türlerini temsil eden ve faktör analizi sonucu elde edilen 

yeni değişkenler (faktörler) arası ilişkileri araştırmak amacıyla kanonik korelasyon tekniği 

kullanılmıştır. Uygulanan kanonik korelasyon analizi sonucunda, iki küme arasında en 

yüksek korelasyonu ortaya koyan dört adet doğrusal kombinasyon (kanonik fonksiyon)  

elde edilmiştir. Elde edilen dört doğrusal kombinasyona ilişkin P-değerlerinden tümü 

0,05’ten küçük olduğu için % 95 güven aralığında kuş ve bitki faktör kümeleri arasında 

anlamlı korelasyonların varlığı ortaya çıkmıştır. Kuş gözlemlerinde alınan kayıtlar, “uçma, 

gezinme, oturma, beslenme” gibi davranış nitekillerine göre yapılmıştır. Bu durumda 

örneğin tatlı su bataklığını habitat olarak kullanmayan bir tür sadece uçuş rotası üzerinde 

bu habitatta görülebildiği için bu alanda kaydedilmiştir. Hareketlilik yeteneği nedeniyle 

kuşların habitat tercihlerinin belirlenmesi her zaman kolay olmamaktadır. Bu nedenle 

aralarında korelasyon bulunan faktörlerin ilişkisinin açıklanmasında güçlüklerle 

karşılaşılmıştır. 
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Ekosistem analizlerinde incelenen büyük veri matrisi analizlerinin, bilgisayar 

teknolojisindeki hızlı ilerleme sayesinde kolaylaşması, araştırıcının karşı karşıya olduğu 

seçenekleri arttırmıştır. Araştırmada başlangıçta SPSS gibi geleneksel istatistiksel analiz 

paket programları ile analizler gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak doğru sonuçlar 

alınamamıştır. Bu yüzden çalışmada özellikle ekolojik verileri analiz etmek için yazılmış 

programlar kullanılmaya çalışılmıştır. Çizelge 5.1. ekosistem araştırmalarında ÇDİAT 

paket program seçeneklerini göstermektedir. Araştırmada Beals Düzleştirmesi ve 

kümeleme analizi için PC-ORD 4.10 (MjM Software Design, 1999, kanonik uyum analizi 

için MVSP 3.13I (Kovach Computer Services, 2004), faktör analizi için SYSTAT 12 

(SYSTAT Software Inc., 2007), kanonik korelasyon için Statgraphics Centurion XV, 

Version 15.1.02 (Statpoint Inc., 2006) paket programları kullanılmıştır.  

 

Çizelge 5.1. Ekosistem Araştırmalarında Kullanılabilecek Çok Değişkenli İstatistiksel 
Analiz Paket Programları. 

 

PROGRAM 
ADI 

Bray 
Curtis 

Ataması 

Temel 
Bileşenler 

Analizi 
(TBA) (PCA) 

Uyum 
Analizi 

(UA) (CA) 

Eğilimsiz 
Uyum 
Analizi 
(EUA) 
(DCA) 

Kümeleme 
Analizi 

Bold olarak yazılmış paket programlar, çalışmada kullanılmış paket programları göstermektedir.  

(Cluster  
Analysis) 

TWINSPAN 

Kanonik 
Korelasyon 

Analizi 
(KKA) 

Kanonik 
Uyum 
Analizi 
(KUA) 
(CCA) 

ADE 4  x x     x 
CANOCO/CAN
ODRAW 

 x x x   x x 

Community 
Analysis 
Package 

 x x x x x  x 

CLUSTAN  x   x    
DECORANA/ 
TWINSPAN/TA
BLCORN 

 x x x  x   

GENSTAT  x x  x    
MVSP  x x x x   x 
PC ORD x x x x x x  x 
PRIMER E  x   x    
SAS  x   x  x  
SPLUS  x   x    x  
SPSS  x   x  x  
Statistica  x x  x  x  
Statgraphics  x   x  x  
SYSTAT  x x  x  x  
STATA  x x  x  x  
SYN-TAX 2000  x x  x  x x 
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Paket programı seçiminde etkili olan faktörler, paket programların 

gerçekleştirebildiği analizler ve analiz sonuçlarının görsel olarak yorumlanabilme gücü 

olmuştur.  

PC-ORD ve MVSP özellikle ekolojik verilerin analizini hedefleyen paket 

programlardır. Bu iki paket program arasında Beals Düzleştirmesi’ni gerçekleştirebilen ve 

kümeleme analizi sonuçlarını gösteren dendrogramı görsel açıdan yorumlanmasını en üst 

seviyede sağlayan paket program PC-ORD olmuştur. Ancak kanonik uyum analizi 

açısından bakıldığında MVSP, triplotların üretilmesinde görsel olarak daha yorumlanabilir 

sonuçlar vermiştir.   

Ekolojik verilerin analizini amaçlayan paket programlarda faktör analizi seçeneği 

yerine temel bileşenler analizi seçeneği bulunmaktadır. Bu yüzden faktör analizini 

gerçekleştirmek için geleneksel istatistiksel analiz programlarından SYSTAT 

kullanılmıştır. SYSTAT’ın seçilmesinin nedeni faktör analizinin tüm aşamalarında 

özellikle de faktör rotasyonu ve faktör skorlarının kaydedilmesi aşamasında kullanıcı dostu 

bir paket program özelliğinde olmasıdır. Aynı şekilde kanonik korelasyon analizinde de 

kümeler arası ilişkileri görsel olarak yüksek seviyede ortaya koyan Statgraphics tercih 

edilmiştir.  

Sonuç olarak, peyzaj ekolojisi araştırmalarında karmaşık veri setlerinin 

basitleştirilmesi ve analizler yardımıyla karşılıklı ilişkilerin ortaya konabilmesi açısından, 

denenen yöntem ve programlar çerçevesinde yeterli sonuçlara ulaşılmıştır. 
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EK 1.  
ÇUKUROVA DELTASINA AİT BİTKİ LİSTESİ  
 
Kodlama  Kısaltma Latince adı 

1 Accy Acacia cyanophylla 
2 Aspma Asparagus tenuifolius 
3 Artfru Artrochnemum fruticosum 
4 Cioer Cionura erecta 
5 Dapse Daphne sericea 
6 Erima Erica manipuliflora 
7 Eucca Eucalyptus camaldulensis 
8 Ficca Ficus carica 
9 Helsti Helianthemum stipulatum 
10 Mycom Myrtus communis 
  Neole Nerium oleander* 

11 Osal Osyris alba 
12 Pibr Pinus brutia 
13 Pipin Pinus pinaster 
14 Pinpi Pinus pinea 
15 Piha Pinus halepensis 
16 Piste Pistacia terebinthus 
17 Pisle Pistacia lentiscus 
18 Rhhi Rhamnus hirtellus 
19 Rusa Rubus sanctus 
20 Smas Smilax aspera 
21 Thhia Thymelea hirsuta 
22 Trave Trachomitum venetum 
23 Tasm Tamarix smyrensis 
24 Thyca Thymus capitatus 
25 Vitag Vitex agnuscastus 
26 Zygal Zygophyllum album 
  Adoan Adonis annua* 

27 Aegscy Aegilops cylindrica 
28 Aintra Ainswortsia trachycarpa 
29 Ajuch Ajuga chamaepitys 
30 Alhman Alhagi mannifera 
31 Alros Allium roseum 
32 Amaret Amaranthus retroflexus 
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Kodlama  Kısaltma Latince adı 
33 Amaral Amaranthus albus 
34 Anaccla Anacyclus clavatus 
35 Anarv Anagallis arvensis 
36 Anfoe Anagallis foemina 
37 Ancazu Anchusa azurea 
38 Aspaes Asphodellus aestivus 
39 Astsp Astragalus sp 
  Arudis Arum discoridis* 

40 Arudo Arundo donax 
41 Aveste Avena sterilis 
42 Artsc Artemisia scoparia 
43 Atriha Atriplex hastata 
44 Bolma Bolboschoenus maritimus 
45 Broin Bromus intermedius 
46 Brotec Bromus tectorum 
47 Bupsp Bupleurum sp. 
48 Calar Calendula arvensis 
  Cardoco Cardopatium corymbosum* 

49 Cardupyc Carduus pycnocephalus 
50 Caredi Carex divisa 
51 Cakma Cakile maritima 
52 Capbu Capsella bursapastoris 
  Cappsp Capparis spinosa* 
  Cenca Centaurea calcitrapa* 

53 Censpi Centaureum spicatum 
54 Cheal Chenopodium album 
55 Chemu Chenopodium murale 
56 Chrgry Chrysopogon gryllus 
57 Chryco Chrysanthemum coronarium 
58 Conar Convolvulus arvensis 
59 Conybo Conyza bonariensis 
60 Crepfo Crepis foetida 
61 Critma Crithmum maritimum 
  Crescr Cressa cretica* 

62 Cussp Cuscuta sp. 
63 Cypeca Cyperus capitatus 
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Kodlama  Kısaltma Latince adı 
64 Cyndac Cynodon dactylon 
65 Datsta Datura stramonium 
66 Datmet Datura metel 
67 Daucsl Daucus litoralis 
68 Dorhir Dorcnium hirsutum 
69 Ecbela Ecballium elaterium 
70 Echsri Echinops ritro 
71 Echang Echium angustifolium 
72 Elyfar Elymus farctus 
73 Euppep Euphorbia peplis 
74 Euppar Euphorbia paralias 
75 Euphel Euphorbia helioscopia 
  Erycam Eryngium campestre* 

76 Erymar Eryngium maritimum 
77 Eromal Erodium malacoides 
78 Filpyr Filago pyramidata 
79 Fercom Ferula communis 
  Foevul Foeniculum vulgare* 

80 Fumcap Fumaria capreolata 
81 Galapa Galium aparine 
82 Glaita Gladiolus italicus 
83 Glygla Glycrhiza glabra 
84 Hormur Hordeum murinum 
85 Halpor Halimione portulacoides 
  Heecre Hedypnois cretica* 

86 Hypsp Hypericum sp. 
87 Hypahi Hyparrhenia hirta 
88 Helieur Heliotropium europaeum 
89 Hyoalb Hyoscyamus albus 
90 Impcyl Imperata cylindrica 
91 Inucri Inula crithmoides 
92 Inuvis Inula viscosa 
93 Iposte Ipomoea stelonifera 
94 Iripse Iris pseudocarus 
95 Junacu Juncus acutus 
96 Junmar Juncus maritimus 

 127



Kodlama  Kısaltma Latince adı 
  Lamamp Lamium amplexicaule* 

97 Lacser Lactuca serriola 
98 Lagova Lagurus ovatus 
99 Lotuli Lotus uliginosus 
100 Lolrig Lolium rigidum 
101 Limang Limonium angustifolium 
102 Limgme Limonium gmelinii 

  Lipflo Phyla nodiflora* 
103 Malnan Malcolmia nana 
104 Malvne Malva neglecta 
105 Malvpar Malva parviflora 

  Marvul Marrubium vulgare* 
106 Medmar Medicago marina 
107 Medpol Medicago polymorpha 
108 Melalb Melilotus albus 
109 Merann Mercurialis annua 
110 Minsp Minuartia sp. 
111 Onosp Onopordum sp. 
112 Otamar Otanthus maritimus 
113 Orccor Orchis coriophora 

  Orosp Orobanche sp.* 
114 Pariju Parietaria judaica 
115 Parinc Parapholis incurva 
116 Paroar Paronychia argentea 
117 Panma Pancratium maritimum 
118 Petabr Petrosimonia brachiata 
119 Phraus Phragmites australis 
120 Pipmil Piptatherum miliaceum 
121 Plaafr Plantago afra 
122 Placor Plantago coronopus 
123 Plamar Plantago maritima 
124 Plalan Plantago lanceolata 
125 Poaann Poa annua 

  Poabul Poa bulbosa* 
126 Polequ Polygonum equisetiforme 

  Polyalp Polygonum laphatifolium* 
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Kodlama  Kısaltma Latince adı 
127 Polmon Polypogon monspeliensis 
128 Polmar Polypogon maritimus 

  Porole Portulaca oleracea* 
129 Rumex Rumex sp. 
130 Ranaqu Ranunculus aquatilis 
131 Salkal Salsola kali 
132 Saleur Salicornia europaea 
133 Salvir Salvia viridis 
134 Schnig Schoenus nigricans 
135 Schoac Schoenoplectus lacustris 
136 Senvul Senecio vulgaris 
137 Serace Serapias vomeracea 
138 Silkot Silene kotschyi 
139 Silita Silene italica 
140 Silyma Silybum marianum 
141 Sinarv Sinapis arvensis 
142 Sonole Sonchus oleraceus 
143 Spovi Sporobolus virginicus 
144 Spemar Spergularia marina 

  Stacsp Stachys sp.* 
145 Suestr Sueda prostrata 
146 Turlat Turgenia latifolia 
147 Tricam Trifolium campestre 
148 Tritom Trifolium tomentosum 

  Trirep Trifolium repens* 
149 Triain Trifolium aintabense 
150 Tripur Trifolium purpureum 

  Trigmo Trigonella monspeliaca* 
151 Tribte Tribulus terestris 
152 Thylat Thypha latifolia 
153 Urture Urtica urens 
154 Urgmar Urgenia maritima 

  Vacpyr Vaccaria pyramidata* 
155 Versin Verbascum sinuatum 
156 Veroan Veronica anagallis-aquatica 
157 Vic Vicia sp. 
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Kodlama  Kısaltma Latince adı 
158 Witsom Withania somnifera 

  Xanspi Xanthium spinosum* 
159 Xanstr Xanthium strumarium 

• Örtülülük değeri %1 olması nedeniyle listeden çıkarılan bitki türleri. 
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EK 2. 
TUZLA BELDESİNE AİT KUŞ LİSTESİ   
Kısaltma Latince Adı 
Alaudaar Alauda arvensis 
Anasacut Anas acuta 
Anthusca Anthus campestris 
Anthussp Anthus spinoletta 
Anascrec Anas crecca 
Anasclyp Anas clypeata 
Anasplat Anas platyrhynchos 
Ardeacin Ardea cinerea 
Accipite Accipiter nisus 
Anaspene Anas penelope 
Anasquer Anas querquedula 
Ardeolar Ardeola ralloides 
Aythyafu Aythya fuligula 
Anthusce Anthus cervinus 
Apusapus Apus apus 
Calidris Calidris minuta 
Calidris Calidris alpina 
Calidris Calidris ferruginea 
Calandre Calandrella brachydactyla 
Charadri Charadrius hiaticula 
Charadri Charadrius alexandrinus 
Circusae Circus aeroginosus 
Egrettaa Egretta alba 
Egrettag Egretta garzetta 
Fulicaat Fulica atra 
Falcotin Falco tinnunculus 
Francoli Francolinus francolinus 
Gallinag Gallinago media 
Galerida Galerida cristata 
Glareola Glareola pratincola 
Himantop Himantopus himantopus 
Hoplopte Hoplopterus spinosus 
Hirundor Hirundo rustica 
Iraniagu Irania gutturalis 
Larusrid Larus ridibundus 
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Kısaltma Latince Adı 
Larusgen Larus genei 
Larusfus Larus fuscus 
Laniusco Lanius collurio 
Limosali Limosa limosa 
Motacill Motacilla alba 
Melanoco Melanocorypha calandra 
Motacill Motacilla flava 
Oenanthe Oenanthe oenanthe 
Pernisap Pernis apivorus 
Philomac Philomachus pugnax 
Phoenico Phoenicopterus ruber 
Priniagr Prinia gracilis 
Passerdo Passer domesticus 
Passermo Passer montanus 
Platalea Platalea leucorodia 
Plegadis Plegadis falcinellus 
Pelacanu Pelacanus onocrotalus 
Phalacro Phalacrocorax carbo 
Phoenicu Phoenicurus phoenicurus 
Recuviro Recuvirostra avocetta 
Ripariar Riparia riparia 
Sternaca Sterna caspia 
Sturnusv Sturnus vulgaris 
Sternaal Sterna albifrons 
Sternahi Sterna hirundo 
Tadornat Tadorna tadorna 
Tachybap Tachybaptus ruficollis 
Tringagl Tringa glareola 
Tringaer Tringa erythropus 
Tringato Tringa totanus 
Vanellus Vanellus vanellus 
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TUZLA BELDESİNE AİT BİTKİ LİSTESİ  
 
 Kısaltma Latince Adı 
Anagalli Anagallis foemina 
Anthemis Anthemis pseudocotula 
Artroche Artrochemum fruticosum 
Atriplex Atriplex portulacodies 
Cardopat Cardopatium corymbosum 
Centauri Centaurium spicatum 
Halocnem Halocnemum strobialceum 
Hordeumm Hordeum marinum 
Limonium Limonium sp. 
Polypogo Polypogon maritima subsp .maritima
Salicorn Salicornia europaea 
Limonium Limonium angustifolium 
Agropyro Agropyron elongatum 
Chenopod Chenopodium murale 
Cressacr Cressa cretica 
Lotuscor Lotus corniculatus 
Paraphol Parapholis filiformis 
Inulacri Inula crithmoides 
Juncusac Juncus acutus 
Juncusge Juncus gerardii 
Plantago Plantago maritima 
Polypogo Polypogon monspeliensis 
Alismala Alisma lanceolata 
Cynadond Cynadon dactylon 
Ranuncul Ranunculus aqualitis 
Schoenop Schoenoplectus litoralis 
Cakilema Cakile maritima 
Cyperusc Cyperus capitatus 
Euphorbi Euphorbia paralias 
Euphorbi Euphorbia peplis 
Ipomoeas Ipomoea stolonifera 
Medicago Medicago marina 
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Kısaltma Latince Adı 
Pancrati Pancratium maritimum 
Polygonu Polygonum equisetiforme 
Pseudorl Pseudorlaya pumila 
Salsolak Salsola kali 
Potamoge Potamogeton pectinatus 
Ruppiama Ruppia maritima 
Althenia Althenia filiformis 
Zoostera Zostera nana 
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EK 3. KANONİK UYUM ANALİZİ (KUA) ALAN SKORLARI (ALAN ATAMALARI) 
 
Alan Adı 

  
Alan 
Kodu Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5 

 
Eksen 6

K1 -0.135 3.156 -0.421 1.067 0.144 -0.002 
K2 0.194 1.735 0.788 -0.878 -1.224 -0.032 Kumul 
K3 0.327 1.033 0.503 0.26 0.816 0.041 

Kumul / Tarım KT1 0.465 0.113 -0.452 3.109 2.541 0.091 
Tarım (Ruderal) RT1 0.693 0.354 -0.747 -0.155 0.698 -0.005 

Nehir Kıyısı NK1 -1.188 -1.148 -0.169 0.801 0.948 -0.049 
O1 0.742 -1.268 -2.42 0.374 -1.625 0.046 
O2 0.394 -0.997 -1.379 0.896 0.221 0.057 Orman 
O3 0.479 -0.555 -0.337 0.406 1.285 -0.005 
TBT1 -2.123 0.091 0.737 -0.122 1.432 0.317 Tuzlu Bataklık TBT2 -3.403 0.355 2.158 -2.084 0.011 10.261 
NK2 -2.789 -0.592 0.844 -0.319 0.546 1.228 Nehir Kıyısı NK3 -2.806 -0.707 0.769 -0.59 0.281 0.915 
K4 0.351 2.901 -0.081 0.362 -0.716 0.278 
K5 -0.012 3.747 -0.445 0.605 0.073 0.024 Kumul 
K6 0.274 2.748 1 1.17 1.099 0.091 

Nemli Kumul KIS1 -1.719 -0.569 -0.872 3.185 2.529 -0.071 
Ruderal R1 0.15 2.551 -0.948 0.418 -0.757 0.081 
Kumul K7 -0.08 1.261 -0.067 2.228 2.916 0.029 

LK1 -2.039 -0.039 1.643 -1.758 1.331 -0.317 
LK2 -3.16 1.184 2.029 -1.166 -1.289 -2.252 
LK3 -2.941 1.855 -0.613 0.695 -4.621 -4.028 Lagün Kıyısı 

LK4 -3.476 -1.229 0.075 1.981 -0.233 -0.24 
K8 0.26 2.932 -0.77 0.515 -1.199 0.333 Kumul K9 0.309 1.936 -0.3 1.41 2.153 0.102 

Lagün Kıyısı LK5 -2.82 -1.226 0.623 0.701 0.597 -0.232 
Tuzlu Bataklık TBT3 -3.403 0.355 2.158 -2.084 0.011 10.261 
Tuzlu Düzlük TD1 -0.305 0.076 0.331 -1.159 0.006 0.986 

K10 0.174 2.001 -0.438 0.372 -0.529 0.188 
K11 0.173 1.384 0.388 -0.086 -0.6 0.234 Kumul 
K12 0.469 1.052 0.55 -0.531 -0.41 0.137 
O4 0.186 0.73 -0.356 1.553 -2.412 0.142 Orman O5 1.065 1.721 1.334 -1.545 9.08 -0.294 

Kumul K13 1.109 -0.103 -0.842 0.515 -1.593 0.063 
R2 0.204 0.646 0.064 -2.039 -0.732 -0.038 
R3 0.279 0.99 0.15 0.395 0.551 0.097 
R4 0.15 1.567 0.071 -0.581 -2.133 0.218 
R5 0.051 0.717 0.131 -0.399 -1.015 0.017 
R6 0.064 1.384 0.132 -0.266 -2.141 0.064 

Ruderal 

R7 0.118 0.731 -0.274 -0.26 -1.292 0.247 
KBT1 -0.985 1.111 0.271 -1.229 0.272 0.754 Kıyı Kayalığı KBT2 -1.069 1.283 0.136 -1.108 0.13 -0.042 

Tatlı Su Kanalı TSK1 -0.7 -0.637 1.95 2.219 2.1 0.056 
O6 0.945 -0.25 1.79 1.92 -1.149 0.006 
O7 1.153 0.587 0.712 5.173 -0.336 0.157 Orman 
O8 0.663 0.302 0.928 3.696 -2.197 0.097 
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  Alan 
Kodu Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5 Eksen 6
K14 1.614 -0.608 4.597 2.956 -1.424 -0.052 
K15 -0.823 1.229 -0.535 0.375 -0.679 -0.017 
K16 0.193 2.565 -1.214 1.921 -1.471 0.293 
K17 -0.041 1.92 -1.056 2.164 2.823 0.024 
K18 0.144 2.614 -1.173 1.145 -1.009 0.148 

Kumul 

K19 -0.756 1.392 -0.829 1.027 0.053 0.07 
Tuzlu Düzlük TD2 -2.579 0.838 -0.484 0.051 -2.608 -1.844 
Nehir Kıyısı NK4 -1.904 -0.332 0.373 -0.421 0.493 -0.238 
Kum Tepesi KTP1 0.151 2.245 -0.796 1.032 -1.935 0.374 
Nemli Kumul KIS2 -1.068 -0.104 0.406 0.004 1.587 0.033 

TD3 -1.215 2.457 -0.056 -0.459 -1.641 -1.142 Tuzlu Düzlük TD4 -2.529 1.112 -0.22 -0.271 -2.048 -2.003 
Tatlı Su Kıyısı TS1 -2.193 -1.537 -0.079 1.124 0.039 0.127 

Kumul K20 0.355 2.112 -0.236 0.469 -0.227 0.142 
Kum Tepesi KTP2 -0.707 -0.367 -0.348 0.788 1.72 0.129 

K21 0.343 2.167 -1.786 0.685 -1.669 0.174 Kumul K22 0.193 0.351 0.504 -0.273 0.742 -0.211 
Kumul / Geçiş KG1 -1.476 2.801 -0.529 0.65 -2.274 -2.002 

TBT4 -2.941 1.855 -0.613 0.695 -4.621 -4.028 
TBT5 -3.003 1.216 -0.197 0.167 -3.338 -3.06 Tuzlu Bataklık 
TBT6 -1.49 1.212 -0.201 -0.912 -1.994 -1.599 

Orman-Açıklık OA1 0.171 0.019 -0.733 -1.414 -0.203 -0.281 
O9 0.33 -1.839 -2.515 0.365 -0.482 0.052 Orman O10 0.614 -1.818 -2.983 0.295 -0.462 0.042 

Orman İçi (Ruderal) ROI1 0.501 -0.637 -0.746 -1.678 0.822 -0.109 
Kıyı Şevi KSV1 0.277 2.039 0.639 0.451 5.409 0.041 

Kumul  / Yerleşim KYR1 0.966 -0.309 2.158 -0.142 -0.59 -0.091 
Ruderal R8 0.678 -0.456 0.761 -1.553 0.294 -0.116 

Tatlı Su kıyısı TS2 0.137 -1.3 0.974 1.351 -1.02 -0.065 
K23 0.112 1.572 -0.231 -1.727 0.766 -0.05 Kumul K24 0.453 0.191 -0.569 -1.506 0.474 -0.059 

Kıyı Şevi KSV2 0.626 0.343 -0.011 -0.403 3.193 -0.158 
R9 0.595 -0.605 -0.082 -1.334 0.637 -0.146 
R10 0.852 0.358 0.21 -1.722 0.636 -0.161 
R11 0.93 0.009 -0.292 -1.725 2.138 -0.199 
R12 0.451 1.549 0.875 -0.562 2.175 -0.017 

Ruderal 

R13 0.856 -0.457 0.727 -1.574 1.234 -0.142 
Kumul / İkinci Konut KIK1 0.885 0.149 1.343 -0.39 2.189 -0.048 

Ruderal R14 1.192 -0.831 2.147 -1.454 -0.642 -0.123 
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EK 4. KANONİK UYUM ANALİZİ (KUA) DEĞİŞKEN SKORLARI (TÜR     

ATAMALARI) 

Bitki Türleri   Bitki  
Kodları Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5

Acacia cyanophylla 1 0.163 0.278 -0.143 0.687 -0.626 
Asparagus tenuifolius 2 0.487 -0.844 -0.843 0.048 -0.144 
Artrochnemum fruticosum 3 -1.192 0.634 -0.139 0.125 -0.556 
Cionura erecta 4 0.069 0.289 -0.07 -0.28 -0.134 
Daphne sericea 5 0.202 -0.549 -0.513 0.047 0.06 
Erica manipuliflora 6 0.454 -1.1 -1.188 0.176 -0.037 
Eucalyptus camaldulensis 7 0.632 0.126 0.133 1.359 -0.052 
Ficus carica 8 0.125 -0.225 -0.269 -0.217 0.138 
Helianthemum stipulatum 9 0.604 -0.161 0.219 0.286 -0.66 
Myrtus communis 10 0.595 -0.846 -0.802 0.038 -0.278 
Osyris alba 11 0.429 -0.987 -1.288 0.355 -0.251 
Pinus brutia 12 0.635 0.173 0.584 1.48 -0.471 
Pinus pinaster 13 0.207 -0.16 0.092 -0.31 0.098 
Pinus pinea 14 0.076 -0.064 -0.363 0.301 -0.341 
Pinus halepensis 15 0.494 -0.92 -1.129 -0.242 0.087 
Pistacia terebinthus 16 0.202 -0.549 -0.513 0.047 0.06 
Pistacia lentiscus 17 0.464 -0.553 -0.828 0.004 -0.319 
Rhamnus hirtellus 18 0.202 -0.549 -0.513 0.047 0.06 
Rubus sanctus 19 -0.251 -1.289 -0.289 0.507 -0.267 
Smilax aspera 20 0.329 -0.858 -0.871 0.081 0.057 
Thymelea hirsuta 21 -0.131 0.175 0.054 -0.714 0.015 
Trachomitum venetum 22 0.078 0.305 -0.245 0.631 0.967 
Tamarix smyrensis 23 -0.36 0.493 -0.34 0.827 0.698 
Thymus capitatus 24 0.343 -0.871 -0.926 0.086 0.037 
Vitex agnuscastus 25 0.462 0.337 0.119 0.403 0.024 
Zygophyllum album 26 0.202 -0.143 0.02 -0.57 0.28 
Aegilops cylindrica 27 0.433 -0.396 -0.531 0.336 0.142 
Ainswortsia trachycarpa 28 0.211 -0.186 0.064 -0.289 0.095 
Ajuga chamaepitys 29 0.484 -0.337 0.69 -0.179 -0.145 
Alhagi mannifera 30 -0.063 0.756 0.058 0.279 0.408 
Allium roseum 31 0.207 -0.16 0.092 -0.31 0.098 
Amaranthus retroflexus 32 0.031 0.948 0.075 0.076 -0.88 
Amaranthus albus 33 0.097 0.24 -0.022 -0.364 -0.06 
Anacyclus clavatus 34 0.484 -0.337 0.69 -0.179 -0.145 
Anagallis arvensis 35 0.483 -0.212 0.419 -0.216 -0.262 
Anagallis foemina 36 1.006 -0.792 0.853 -0.684 -0.077 
Anchusa azurea 37 0.192 0.024 0.024 -0.024 0.555 
Asphodellus aestivus 38 0.714 -0.297 0.463 -0.715 -0.121 
Astragalus sp 39 0.207 -0.16 0.092 -0.31 0.098 
Arundo donax 40 0.078 0.274 -0.205 0.464 0.506 
Avena sterilis 41 0.674 -0.395 0.844 -0.227 0.083 
Artemisia scoparia 42 -0.492 0.17 -0.051 0.121 -0.311 
Atriplex hastata 43 0.11 0.401 0.214 -0.342 -0.191 
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Bitki Türleri   Bitki  
Kodları Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5

Bolboschoenus maritimus 44 -1.772 -0.34 0.703 -0.193 0.185 
Bromus intermedius 45 0.393 -0.311 -0.693 0.499 0.104 
Bromus tectorum 46 0.508 0.058 -0.065 -0.273 0.462 
Bupleurum sp. 47 0.127 -0.118 -0.107 -0.299 0.135 
Calendula arvensis 48 0.4 0.136 -0.218 -0.053 0.725 
Carduus pycnocephalus 49 0.303 -0.326 -0.088 -0.399 0.144 
Carex divisa 50 -0.388 -0.521 0.25 0.351 -0.205 
Cakile maritima 51 -0.005 1.28 -0.101 0.109 0.009 
Capsella bursapastoris 52 0.234 -0.121 0.148 -0.039 -0.171 
Centaureum spicatum 53 -0.552 -0.074 0.508 -0.38 0.254 
Chenopodium album 54 0.236 -0.315 -0.427 -0.325 0.117 
Chenopodium murale 55 0.059 0.335 -0.039 -0.294 -0.142 
Chrysopogon gryllus 56 0.341 -0.507 -0.385 0.006 -0.117 
Chrysanthemum 
coronarium 57 0.79 -0.454 0.438 -0.572 -0.091 
Convolvulus arvensis 58 0.658 -0.548 0.645 -0.355 -0.083 
Conyza bonariensis 59 0.168 0.663 -0.113 -0.368 -0.522 
Crepis foetida 60 0.311 0.095 0.372 -0.325 -0.203 
Crithmum maritimum 61 -0.11 0.749 -0.122 -0.27 -0.285 
Cuscuta sp. 62 -0.471 0.113 0.595 -0.508 0.097 
Cyperus capitatus 63 0.144 0.898 -0.33 0.411 -0.257 
Cynodon dactylon 64 0.032 0.153 -0.104 -0.267 -0.174 
Datura stramonium 65 0.081 0.187 0.087 -0.128 -0.157 
Datura metel 66 0.211 -0.186 0.064 -0.289 0.095 
Daucus litoralis 67 0.062 0.092 -0.027 -0.354 0.105 
Dorcnium hirsutum 68 0.327 -0.821 -0.893 0.083 0.024 
Ecballium elaterium 69 0.116 0.232 -0.08 0.135 0.757 
Echinops ritro 70 0.318 0.932 0.555 0.365 0.049 
Echium angustifolium 71 0.874 -0.046 0.812 0.125 -0.05 
Elymus farctus 72 0.057 0.554 -0.16 -0.312 -0.327 
Euphorbia peplis 73 0.395 0.382 0.316 -0.658 -0.312 
Euphorbia paralias 74 0.115 1.039 -0.26 0.21 0.178 
Euphorbia helioscopia 75 0.443 0.399 -0.075 -0.049 0.929 
Eryngium maritimum 76 0.166 0.695 0.005 -0.538 -0.014 
Erodium malacoides 77 0.381 0.534 0.024 0.049 0.404 
Filago pyramidata 78 0.304 -0.219 -0.031 -0.381 0.049 
Ferula communis 79 0.341 -0.507 -0.385 0.006 -0.117 
Fumaria capreolata 80 0.116 0.232 -0.08 0.135 0.757 
Galium aparine 81 0.202 -0.549 -0.513 0.047 0.06 
Gladiolus italicus 82 0.251 -0.432 -0.411 0.127 -0.152 
Glycrhiza glabra 83 0.585 0.418 0.058 0.973 0.185 
Hordeum murinum 84 0.414 -0.072 -0.209 -0.614 -0.076 
Halimione portulacoides 85 -1.282 -0.147 0.198 -0.215 -0.004 
Hypericum sp. 86 0.207 -0.16 0.092 -0.31 0.098 
Hyparrhenia hirta 87 0.253 -0.061 0.115 0.412 -0.395 
Heliotropium europaeum 88 0.191 0.455 0.234 -0.437 -0.272 
Hyoscyamus albus 89 0.169 0.094 -0.135 -0.335 -0.077 
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Bitki Türleri   Bitki  
Kodları Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5

Imperata cylindrica 90 -0.266 -0.197 -0.004 0.442 0.425 
Inula crithmoides 91 -1.579 -0.59 0.774 -0.033 0.534 
Inula viscosa 92 0.45 0.613 0.314 -0.29 1.139 
Ipomoea stelonifera 93 0.104 1.115 0.064 -0.233 -0.145 
Iris pseudocarus 94 -0.501 -0.454 0.022 0.218 -0.038 
Juncus acutus 95 -1.075 -0.72 0.033 -0.034 0.033 
Juncus maritimus 96 -1.342 -0.233 -0.509 0.696 -0.253 
Lactuca serriola 97 0.081 0.187 0.087 -0.128 -0.157 
Lagurus ovatus 98 -0.487 0.276 0.239 -0.386 0.029 
Lotus uliginosus 99 -0.501 -0.454 0.022 0.218 -0.038 
Lolium rigidum 100 0.491 0.1 0.148 -0.619 0.211 
Limonium angustifolium 101 -0.537 0.96 -0.297 -0.265 -0.492 
Limonium gmelinii 102 -0.645 0.015 0.213 -0.757 0.224 
Malcolmia nana 103 0.421 -0.116 0.265 0.414 -0.519 
Malva neglecta 104 0.156 0.233 0.021 -0.348 -0.14 
Malva parviflora 105 0.15 -0.666 -0.129 -0.088 0.2 
Medicago marina 106 0.607 -0.168 0.972 0.761 0.173 
Medicago polymorpha 107 0.452 -0.007 -0.301 -0.31 0.551 
Melilotus albus 108 0.076 -0.095 -0.243 0.522 0.657 
Mercurialis annua 109 0.392 0.481 0.01 -0.218 0.636 
Minuartia sp. 110 0.192 0.068 0.094 -0.51 0.084 
Onopordum sp. 111 0.07 0.054 -0.108 -0.146 -0.048 
Otanthus maritimus 112 -0.031 0.477 -0.231 -0.087 -0.326 
Orchis coriophora 113 0.141 -0.323 -0.413 0.039 -0.023 
Parietaria judaica 114 0.265 -0.128 -0.301 -0.414 0.009 
Parapholis incurva 115 -0.293 0.1 -0.19 -0.651 0.083 
Paronychia argentea 116 0.248 0.193 -0.004 -0.49 -0.13 
Pancratium maritimum 117 0.075 1.052 -0.176 0.028 -0.291 
Petrosimonia brachiata 118 -1.847 0.033 1.05 -0.426 0.192 
Phragmites australis 119 -1.426 -0.748 -0.019 0.535 0.017 
Piptatherum miliaceum 120 0.013 0.253 -0.121 0.164 -0.374 
Plantago afra 121 0.194 -0.192 0.528 -0.435 0.702 
Plantago coronopus 122 0.105 -0.218 -0.355 -0.107 0.063 
Plantago maritima 123 -0.146 0.201 0.075 -0.492 0.11 
Plantago lanceolata 124 0.633 -0.508 0.667 -0.266 -0.146 
Poa annua 125 0.078 0.068 -0.046 -0.215 -0.008 
Polygonum equisetiforme 126 0.02 0.605 0.225 0.159 0.339 
Polypogon monspeliensis 127 -0.395 -0.21 0.135 -0.09 0.395 
Polypogon maritimus 128 0.14 0.135 -0.228 -0.135 -0.239 
Rumex sp. 129 -0.329 -0.802 -0.159 -0.278 0.108 
Ranunculus aquatilis 130 -0.388 -0.521 0.25 0.351 -0.205 
Salsola kali 131 -0.104 0.877 -0.09 0.276 0.026 
Salicornia europaea 132 -1.379 0.121 0.488 -0.376 0.001 
Salvia viridis 133 0.845 -1.169 2.014 1.049 -0.816 
Schoenus nigricans 134 0.314 -0.661 -0.787 0.215 -0.175 
Schoenoplectus lacustris 135 -0.501 -0.454 0.022 0.218 -0.038 
Senecio vulgaris 136 0.422 0.187 0.062 -0.326 -0.482 
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Bitki Türleri   Bitki  
Kodları Eksen 1 Eksen 2 Eksen 3 Eksen 4 Eksen 5

Serapias vomeracea 137 0.141 -0.323 -0.413 0.039 -0.023 
Silene kotschyi 138 0.336 0.263 0.231 -0.446 0.221 
Silene italica 139 -0.062 0.499 0.079 -0.278 -0.104 
Silybum marianum 140 0.598 -0.475 0.474 -0.558 0.069 
Sinapis arvensis 141 1.082 -0.668 1.184 -0.648 0.005 
Sonchus oleraceus 142 0.169 0.094 -0.135 -0.335 -0.077 
Sporobolus virginicus 143 -0.544 0.318 -0.017 -0.41 -0.175 
Spergularia marina 144 0.105 -0.218 -0.355 -0.107 0.063 
Sueda prostrata 145 -1.346 0.666 0.777 -0.485 -0.083 
Turgenia latifolia 146 0.029 0.465 0.019 -0.252 -0.231 
Trifolium campestre 147 0.506 -0.519 -0.467 -0.273 0.109 
Trifolium tomentosum 148 0.845 -0.564 0.941 -0.316 -0.312 
Trifolium aintabense 149 0.127 -0.118 -0.107 -0.299 0.135 
Trifolium purpureum 150 0.484 -0.337 0.69 -0.179 -0.145 
Tribulus terestris 151 0.081 0.187 0.087 -0.128 -0.157 
Thypha latifolia 152 -0.597 -0.392 -0.246 0.389 -0.129 
Urtica urens 153 0.111 0.279 0.036 -0.243 -0.194 
Urgenia maritima 154 0.939 -0.753 1.704 1.073 -0.765 
Verbascum sinuatum 155 0.79 -0.567 1.299 0.167 0.093 
Veronica anagallis-
aquatica 156 -0.388 -0.521 0.25 0.351 -0.205 
Vicia sp. 157 0.272 -0.216 -0.303 0.036 -0.274 
Withania somnifera 158 0.125 -0.225 -0.269 -0.217 0.138 
Xanthium strumarium 159 0.139 0.74 -0.404 0.123 -0.201 
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EK 5.  VEJETASYON VERİLERİNE AİT BAŞLANGIÇ (ROTASYONSUZ)  

FAKTÖR YÜK MATRİSİ. 

 Latince Bitki Adı Bitki Kodu 1 2 3 4 
Artrochnemum fruticosum ARTROCHE 0.964 0.130 0.230 -0.024 

Atriplex hastata ATRIPLEX 0.964 0.130 0.230 -0.024 

Lotus corniculatus LOTUSCOR 0.914 -0.043 0.240 0.324 

Cardopatium corymbosum CARDOPAT 0.873 -0.347 0.236 -0.249 

Hordeum marinum HORDEUMM 0.873 -0.347 0.236 -0.249 

Limonium sp. LIMONIUM 0.873 -0.347 0.236 -0.249 

Cakile maritima CAKILEMA -0.771 0.017 0.637 0.005 

Cyperus capitatus CYPERUSC -0.771 0.017 0.637 0.005 

Euphorbia paralias EUPHORBI -0.771 0.017 0.637 0.005 

Ipomoea stolonifera IPOMOEAS -0.771 0.017 0.637 0.005 

Medicago marina MEDICAGO -0.771 0.017 0.637 0.005 

Pancratium maritimum PANCRATI -0.771 0.017 0.637 0.005 

Polygonum equisetiforme POLYGONU -0.771 0.017 0.637 0.005 

Pseudorlaya pumila PSEUDORL -0.771 0.017 0.637 0.005 

Salsola kali SALSOLAK -0.771 0.017 0.637 0.005 

Anthemis pseudocotula ANTHEMIS 0.690 0.705 0.117 -0.114 

Centaurium spicatum CENTAURI 0.690 0.705 0.117 -0.114 

Polypogon maritima subsp. 
maritima 

POLYPOGO 0.690 0.705 0.117 -0.114 

Salicornia europaea SALICORN 0.690 0.705 0.117 -0.114 

Anagallis foemina ANAGALLI 0.690 0.705 0.117 -0.114 

Halocnemum strobialceum HALOCNEM 0.668 0.382 0.120 -0.627 

Cynadon dactylon CYNADOND 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Ranunculus aqualitis RANUNCUL 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Schoenoplectus litoralis SCHOENOP 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Alisma lanceolata ALISMALA 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Inula crithmoides INULACRI 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Juncus acutus JUNCUSAC 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Juncus gerardii JUNCUSGE 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Plantago maritima PLANTAGO 0.662 -0.708 0.220 0.110 

Cressa cretica CRESSACR 0.524 0.779 0.083 0.334 

Chenopodium murale CHENOPOD 0.524 0.779 0.083 0.334 

Agropyron elongatum AGROPYRO 0.524 0.779 0.083 0.334 

Parapholis filiformis PARAPHOL 0.524 0.779 0.083 0.334 

Althenia filiformis ALTHENIA -0.357 -0.171 -0.918 0.023 

Potamogeton pectinatus POTAMOGE -0.357 -0.171 -0.918 0.023 

Zostera nana ZOSTERA -0.357 -0.171 -0.918 0.023 

Ruppia maritima RUPPIAMA -0.357 -0.171 -0.918 0.023 
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EK 6. KUŞ VERİLERİNE AİT ROTASYONSUZ FAKTÖR YÜK MATRİSİ.  
Latince Kuş Tür Adı  Kuş Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Calandrella 
brachydactyla 

CALANDRE -0.824 0.279 0.364 0.097 0.093 -0.021 -0.057 -0.226 0.018 -0.029 -0.103 

Melanocorypha calandra MELANOCO -0.797 0.212 0.478 0.15 0.025 0.005 -0.021 -0.218 0.017 -0.039 -0.073 
Anthus cervinus ANTHUSCE -0.781 0.435 -0.224 -0.283 -0.003 -0.025 -0.024 -0.048 -0.15 0.087 -0.045 
Glareola pratincola GLAREOLA -0.769 0.304 0.369 0.237 0.012 0.062 0.081 -0.277 -0.007 -0.025 0.008 
Francolinus francolinus FRANCOLI -0.753 0.457 -0.244 -0.235 0.158 0.057 -0.103 0.06 -0.213 0.026 0.013 
Platalea leucorodia PLATALEA -0.753 0.457 -0.244 -0.235 0.158 0.057 -0.103 0.06 -0.213 0.026 0.013 
Anthus campestris ANTHUSCA -0.753 0.457 -0.244 -0.235 0.158 0.057 -0.103 0.06 -0.213 0.026 0.013 
Tringa glareola TRINGAGL -0.753 0.457 -0.244 -0.235 0.158 0.057 -0.103 0.06 -0.213 0.026 0.013 
Lanius collurio LANIUSCO -0.751 0.468 0.136 0.034 0.24 0.23 -0.09 0.228 -0.082 -0.086 0.068 
Tanımsız TANIMSIZ 0.751 -0.445 -0.101 0.087 0.032 0.371 -0.044 0.02 0.08 0.047 0.155 
Anthus spinoletta ANTHUSSP -0.743 0.451 -0.241 -0.231 0.167 0.062 -0.11 0.071 -0.217 0.02 0.017 
Riparia riparia RIPARIAR -0.721 0.078 -0.007 0.378 0.379 -0.087 -0.151 0.077 0.086 0.071 0.013 
Ardeola ralloides ARDEOLAR -0.718 0.34 -0.205 -0.309 -0.138 -0.119 0.066 -0.212 -0.008 0.104 -0.125 
Anas penelope ANASPENE 0.686 0.56 0.133 -0.196 0.067 0.195 -0.269 -0.118 0.111 0.051 0.009 
Anas acuta ANASACUT 0.682 0.579 0.281 -0.1 -0.09 -0.217 -0.139 0.041 -0.141 -0.043 0.09 
Oenanthe oenanthe OENANTHE -0.682 -0.084 0.065 -0.144 0.411 0.224 -0.228 0.431 -0.064 -0.084 -0.021 
Tringa totanus TRINGATO 0.646 0.529 0.229 -0.287 0.252 0.138 0.032 -0.026 0.142 0.168 -0.025 
Anas crecca ANASCREC 0.629 0.488 0.27 -0.373 0.291 -0.114 0.139 -0.054 -0.098 -0.135 0.041 
Anas platyrhynchos ANASPLAT 0.629 0.488 0.27 -0.373 0.291 -0.114 0.139 -0.054 -0.098 -0.135 0.041 
Phalacrocorax carbo PHALACRO 0.6 0.478 0.323 -0.398 0.274 0.082 0.082 -0.026 0.116 0.175 -0.018 
Tringa erythropus TRINGAER 0.6 0.478 0.323 -0.398 0.274 0.082 0.082 -0.026 0.116 0.175 -0.018 
Gallinago media GALLINAG -0.591 0.371 -0.287 -0.382 -0.238 -0.084 -0.029 -0.147 0.063 0.12 -0.02 
Phoenicurus phoenicurus PHOENICO 0.587 0.626 -0.095 0.312 0.188 0.172 0.182 0.032 0.067 -0.018 -0.167 
Larus ridibundus LARUSRID -0.558 0.368 -0.251 -0.433 -0.103 -0.072 0.05 -0.144 0.128 0.247 -0.048 
Falco tinnunculus FALCOTIN -0.523 -0.085 0.591 0.208 0.051 -0.082 -0.081 -0.358 0.143 -0.102 -0.191 
Limosa limosa LIMOSALI 0.503 0.376 0.144 -0.252 0.236 -0.299 0.166 -0.072 -0.306 -0.439 0.096 
Tadorna tadorna TADORNAT 0.503 0.376 0.144 -0.252 0.236 -0.299 0.166 -0.072 -0.306 -0.439 0.096 
Philomachus pugnax PHILOMAC 0.177 0.845 -0.278 0.203 0.178 -0.174 0.116 0.013 -0.093 -0.14 -0.069 
Egretta garzetta EGRETTAG -0.045 0.843 -0.319 0.115 -0.08 0.228 -0.185 -0.062 0.029 0.018 0.001 
Hoplopterus spinosus HOPLOPTE 0.256 -0.753 -0.287 -0.256 0.213 -0.032 -0.181 0.309 0.006 0.011 -0.118 
Motacilla alba MOTACILL 0.431 0.713 0.08 -0.335 0.139 0.128 0.113 0.002 0.129 0.281 -0.111 
Fulica atra FULICAAT 0.174 0.706 -0.08 0.24 0.008 0.355 0.023 0.096 0.113 0.122 -0.059 
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Latince Kuş Tür Adı  Kuş Kodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Himantopus himantopus HIMANTOP 0.064 0.704 -0.459 0.431 0.165 -0.036 0.059 0.066 0.018 0.004 -0.019 
Prinia gracilis PRINIAGR 0.266 -0.695 -0.175 -0.06 0.299 -0.05 -0.251 0.244 0.069 -0.058 -0.254 
Sterna hirundo STERNAHI -0.437 0.658 0.053 0.325 0.179 0.382 0.036 0.225 -0.108 -0.042 0.105 
Galerida cristata GALERIDA -0.448 -0.632 0.544 -0.16 -0.092 0.127 0.01 0.017 -0.081 0.156 0.053 
Ardea cinerea ARDEACIN 0.192 0.63 0.052 0.036 -0.685 0.091 -0.193 0.013 -0.097 0.076 0.014 
Alauda arvensis ALAUDAAR 0.073 0.553 0.195 0.034 -0.656 -0.073 0.103 0.274 -0.194 0.162 -0.156 
Anas clypeata ANASCLYP 0.469 0.551 -0.186 0.33 -0.08 0.237 0.081 0.195 -0.016 0.148 -0.205 
Hirundo rustica HIRUNDOR -0.27 0.55 0.037 0.583 0.322 -0.138 -0.042 0.083 0.167 0.009 -0.157 
Calidris alpina CALIDRIS 0.29 0.518 -0.456 0.42 0.092 0.029 0.266 -0.146 0.011 -0.132 -0.256 
Egretta alba EGRETTAA -0.239 0.502 -0.365 -0.122 -0.235 -0.204 0.136 0.167 0.509 -0.244 0.189 
Passer montanus PASSERMO 0.351 0.391 0.713 -0.325 -0.039 0.054 0.123 -0.047 0.041 0.194 0.042 
Phoenicopterus ruber PHOENICU -0.497 0.132 0.662 0.15 0.185 0.199 -0.062 0.232 0.173 -0.147 0.048 
Apus apus APUSAPUS -0.354 -0.011 0.594 0.088 -0.257 -0.184 0.048 -0.076 -0.037 -0.086 -0.257 
Accipiter nisus ACCIPITE 0.334 0.496 0.583 -0.3 0.332 0.162 0.048 0.077 0.181 0.096 0.004 
Irania gutturalis IRANIAGU -0.439 0.021 0.579 0.4 0.138 -0.162 -0.107 -0.338 0.156 -0.063 -0.182 
Sturnus vulgaris STURNUSV 0.055 0.186 0.573 0.053 -0.671 -0.197 0.063 0.247 -0.185 0.015 -0.121 
Pernis apivorus PERNISAP -0.379 0.251 0.539 0.351 0.223 0.331 -0.03 0.323 0.121 -0.183 0.103 
Sterna albifrons STERNAAL 0.44 -0.17 -0.51 0.465 -0.072 0.315 0.372 -0.038 -0.041 0.025 0.154 
Sterna caspia STERNACA 0.049 0.263 0.202 0.518 0.237 -0.638 -0.229 -0.047 0.012 0.248 0.168 
Passer domesticus PASSERDO 0.335 0.355 0.186 0.07 -0.552 -0.208 -0.042 0.473 -0.165 -0.021 -0.218 
Larus fuscus LARUSFUS 0.315 0.336 -0.065 0.435 0.213 -0.599 -0.204 0.091 -0.05 0.265 0.234 
Recuvirostra avocetta RECUVIRO 0.315 0.336 -0.065 0.435 0.213 -0.599 -0.204 0.091 -0.05 0.265 0.234 
Vanellus vanellus VANELLUS 0.47 0.382 -0.078 0.033 -0.262 0.209 -0.651 -0.22 0.017 -0.16 0.059 
Anas querquedula ANASQUER 0.47 0.382 -0.078 0.033 -0.262 0.209 -0.651 -0.22 0.017 -0.16 0.059 
Pelacanus onocrotalus PELACANU 0.47 0.382 -0.078 0.033 -0.262 0.209 -0.651 -0.22 0.017 -0.16 0.059 
Charadrius alexandrinus CHARADRI -0.092 -0.069 0.387 0.399 -0.177 0.419 0.303 -0.105 -0.173 0.051 0.546 
Larus genei LARUSGEN 0.419 0.34 -0.346 0.376 0.057 0.09 0.251 -0.138 0.001 -0.17 -0.308 
Aythya fuligula AYTHYAFU -0.497 0.395 -0.329 -0.305 -0.229 -0.229 0.134 0.052 0.437 -0.157 0.171 
Tachybaptus ruficollis TACHYBAP -0.497 0.395 -0.329 -0.305 -0.229 -0.229 0.134 0.052 0.437 -0.157 0.171 
Plegadis falcinellus PLEGADIS -0.376 0.41 -0.111 0.2 -0.279 0.15 0.39 -0.35 -0.195 0.107 0.145 
Circus aeroginosus CIRCUSAE -0.266 0.464 0.447 0.078 -0.475 -0.089 0.082 0.409 0.198 -0.173 0.09 
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