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ÖZET: Bu çalışmanın amacı hayvancılıkta kanonik korelasyon analizinin uygulamasını göstermektir. Çalışmada 
ilk değişken setini kabuk yağı, göz kası alanı ve merada kalma süresi özellikleri oluştururken, ikinci değişken setini 
karkas ağırlığı, başlangıç canlı ağırlığı, bitiş ağırlığı ve meradan dönüş ağırlığı özellikleri oluşturmaktadır. Kanonik 
korelasyonlar 0.864, 0.493, 0.079 olarak bulunmuştur. Bunlardan ilk ikisi istatistik olarak önemlidir (P<0.01). 
Sonuç olarak, iki değişken seti arasındaki ilk kanonik korelasyon (maksimum olan) 0.864 olarak bulunmuş olup, 
istatistik olarak önemlidir(p<0.01).

Anahtar kelimeler: Kanonik korelasyon, çok değişkenli analiz, kanonik değişken

ABSTRACT: The purpose of this study was to introduce an application of canonical correlation in Animal Science. 
In this study, back fat, rib eye and grazing duration constituted first variable set and carcass weight, initial weight, 
final weight and off-pasture weight constituted second variable set. Canonical correlations were found 0.864, 0.493, 
0.08. The first two ones of these correlations were statistically significant (p<0.01).
As a result, between two variable sets the first canonical correlation was found as 0.864 and statistically significant 
(p<0.01).  

Keywords: Canonical correlation, multivariate analysis, canonical variable

Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon 
Analizinin Kullanımı

Use of Canonical Correlation for Estimating Relationship Between 
Variable Sets
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GİRİŞ 

Bilimsel araştırmalarda özellikler arasındaki doğ-
rusal ilişkinin varlığını hesaplamada bu özelliklerin 
ikili Pearson korelasyon katsayısını hesaplamak yay-
gın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bağımlı değişken 
bir adet ancak bağımsız değişkenler birden fazla ise 
bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişki çoklu korelasyon katsayısı ile belirlenir. Bağımlı 
ve bağımsız değişkenlerin her ikisi birden fazla olabi-
lir. Bu durumda değişken setleri yada kümelerini, bu 
setlerde yer alan değişkenlerin doğrusal bileşenlerinden 
oluşan kanonik değişkenlere dönüştürerek bu kanonik 
değişkenler arasındaki ilişkiyi bulma temeline dayalı 
kanonik korelasyon kullanılır( Gürbüz, 1989; Kalaycı, 
2009). 

Kanonik korelasyon analizi 1935 tarihinde Ho-
telling tarafından geliştirilmiştir. Teorik olarak iki de-
ğişken seti arasında bağımlı ve bağımsız değişken seti 
ayrımı yapılıyorsa, bu durumda kanonik korelasyonun 
amacı bağımsız değişken setinin bağımlı değişken seti-
ni etkileyip etkilemediğini saptamaya yönelik olmalı-
dır. Ancak, kanonik korelasyon analizinde iki değişken 
setinin bağımlı ve bağımsız değişken seti gibi bir ayrı-
ma tabi tutulması zorunlu değildir (Sharma, 1996).

Bu çalışmada 243 adet besi sığırlarında değişik vü-
cut ağırlıkları seti ve et kalitesi setlerinde ölçülen özel-
liklerin arasındaki ilişki yapısının kanonik korelasyon 
analizi ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal

Bu çalışmada kullanılan veriler 2001 yılında Iowa 
State Üniversitesi’nde basılan doktora tezinden alın-
mıştır. Çalışmada 243 adet besi sığırından ölçülen ka-
buk yağı, göz kası alanı, karkas ağırlığı, başlangıç canlı 
ağırlığı, bitiş ağırlığı, merada kalma süresi ve meradan 
dönüş ağırlığı olmak üzere 7 özellik mevcuttur. Bu 243 
adet sığırdan ölçülen kabuk yağı, göz kası alanı ve me-
rada kalma süresi olmak üzere bu 3 özellik ilk değişken 
setini oluştururken, karkas ağırlığı, başlangıç canlı ağır-
lığı, bitiş ağırlığı ve meradan dönüş ağırlığı özellikleri 
ise ikinci değişken setini oluşturmaktadır. Dolayısıy-
la değişken setlerinden ilki 3 özellikten, ikincisi ise 4 
özellikten oluşmaktadır. 

Yöntem

Kanonik korelasyon analizinin uygulanmasında 
verilerin çok değişkenli normal dağılım göstermesi, 
ele alınan özellikler arasında çoklu bağlantı (multico-
linearity) olmaması ve güvenilirlik bakımından örnek 
genişliğinin mümkün olduğunca büyük olması (de-
ğişken sayısının 5 katı kadar) gerekir. Değişkenlerin 
doğrusal kombinasyonlarından oluşan yeni değişken-
lere kanonik değişkenler adı verilir. İlk setteki değiş-
kenler X1

, X
2
,……….X

p 
ve ikinci setteki değişkenler 

Y
1
, Y

2
,…………..Y

q
 olarak belirtilirse bunların doğrusal 

kombinasyonları;

Z=U
1
X

1
+U

2
X

2
+…………...+U

P
X

P 
(1)

W = V
1
Y

1
+V

2
+……………..+V

q
Y

q 
(2)

şeklindedir (Sharma, 1996; Mendes et al., 2005; 
Çankaya, 2005; Özdamar, 2004; Tatsuoka, 1971).

Katsayıların matrisleri U=[ U
1
, U

2
……U

p 
] ve V= [ 

V
1
, V

2
……..V

q 
] olarak belirtildiğinde, iki doğrusal kom-

binasyonu arasında en büyük kombinasyon olarak U ve 
V’nin  bir fonksiyonu olarak r

zw
 ifade edilir ( Johnson 

and Wichern, 2002; Özkan ve ark., 2008).

r
zw

=

r
zw

=

           (3)

Analiz sonucu elde edilen katsayıların hangilerinin 
önemli olup olmadığını; 

H
0
: ρ

1
= ρ

2
=ρ

3
=………….= ρ

m

H
1
: ρ

1
≠ ρ

2
≠ρ

3
≠………….≠ ρ

m     

i= 1,2,……….,m

hipotezleri kurulduktan sonra yaygın olarak kulla-
nılan χ2 yada F testlerinden biriyle test edilir. Bu test-
lerden χ2 testi Bartlett tarafından (1941) önerilen test 
yöntemidir. Bu testte χ2  istatistiği;

χ2= -[ n-0,5*( p+q+1)]*ln Λ                     (4)  

eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitlikte n; gözlem sayısı, 
p; birinci setteki değişken sayısı, q; ikinci setteki değiş-
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ken sayısı, Λ ise; ( 1-R2
m1

 )*( 1-R2
m2

 )*…………..*(1-
R2

mn
) olarak hesaplanır. Buradan hesaplanan χ2 istatisti-

ği p*q serbestlik dereceli χ2 çizelge değeriyle karşılaştı-
rılır( Keskin ve ark., 2005).

Kanonik korelasyon analizinin amaçları aşağıdaki 
başlıklarla sıralanabilir.

Aynı bireyden elde edilen iki değişken kümesi-a) 
nin istatistiksel olarak birbirinden bağımsız olup olma-
dığının test edilmesi,

Kümeler arası korelasyona en fazla katkıda bu-b) 
lunan her iki değişken kümesindeki değişkenlerin be-
lirlenmesi,

Bağımsız ve bağımlı değişken kümelerine ait c) 
değişkenler arasındaki korelasyonu maksimum yapan 
doğrusal kombinasyonların belirlenmesi (Çankaya, 
2005).

Gereksizlik (Redundancy) İndeksi:

İki değişken seti arasında hesaplanan kanonik ko-
relasyon katsayılarının çok büyük değerler alması bu 
setler arasında güçlü bir korelasyonun olduğunu gös-
termeyebilir. Çünkü kanonik korelasyon değişkenlerin 
doğrusal bileşenlerini maksimize eder. Bu nedenle de-
ğişken setlerinden herhangi birindeki varyasyonun di-
ğeri tarafından açıklanan kısmını belirtmez. Bunun için 
redundancy indeksi hesaplanır (Sharma, 1996; Keskin 
ve ark., 2005).

Redundancy indeksi aşağıdaki eşitlik yardımı ile 
hesaplanır;

AU(Y/V
i
)=ΣLY

ij
2/q   (5)

Bu eşitlikte; AU(Y/V
i
), Y değişken setinde i. kano-

nik değişken ile açıklanabilen ortalama varyans, L*Y
ij; 

Y 
değişken setindeki j. Değişken ile i. Kanonik değişken 
arasındaki yapısal korelasyon (j. değişkenin yükü) ve q’ 
de Y değişken setindeki değişken sayısıdır.

İkinci aşamada ise redundancy indeksi;

RM
vi/wi

= AU(Y/V
i
)*C

i
2                (6)

eşitliği ile hesaplanır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, 243 baş besi sığırından ölçülen ka-
buk yağı, göz kası alanı, karkas ağırlığı, başlangıçtaki 
canlı ağırlığı, bitiş ağırlığı, merada kalma süresi ve me-
radan dönüş ağırlığı özelliklerine ait tanıtıcı istatistikler 
Çizelge 1’de verilmiştir. Ön şartların sağlanması ama-
cıyla ilk değişken setindeki merada kalma süresi özelli-
ğine ait veriler analize dahil edilmeden önce logaritmik 
transformasyona tabi tutulmuştur. 

İncelenen 7 özelliğin birbirleriyle olan korelasyon 
katsayıları Çizelge 2’de verilmiştir. Özelliklerden bir-
birleriyle en yüksek korelasyona sahip karkas ağırlığı 
ve bitiş ağırlığı özellikleri arasındaki +0,951’lik kore-
lasyon dikkat çekmektedir. Bunun dışındaki korelasyon 
katsayılarının düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. 
Bu durum kanonik korelasyon analizinin sonuçlarını da 
etkilemektedir.

Çizelge 3 incelendiğinde, 7 değişkenden oluşan 
veri setinin karkas ağırlığı, başlangıç canlı ağırlığı, 
bitiş ağırlığı ve meradan dönüş ağırlığı özellikleri sol 
değişken setini, kabuk yağı, göz kası alanı ve merada 
kalma süresi özellikleri ise sağ değişken setini oluştur-
maktadır.  

Yine Çizelge 3’te görüldüğü üzere bu iki değiş-
ken seti arasındaki ilk kanonik korelasyon (maksimum 
olan) 0.86 olarak tahmin edilmiştir (P<0.01). Daha önce 
bahsedildiği üzere hipotez kontrolünde ki-kare yaklaşı-
mı kullanılmıştır. Her iki değişken setinin birbirlerin-
deki değişimi açıklama miktarının ifadesi olan toplam 
gereksizlik indeksi (redundancy) sırasıyla %34.22 ve 
%26.50 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 3).

Bilindiği üzere kanonik korelasyon analizinde, iki 
setteki değişken sayısını gösteren p ve q değerlerinden 

Çizelge 1. Çalışmada ele alınan özelliklere ait tanıtıcı istatistikler
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minimum olanı kadar özdeğer elde edilir. Çizelge 4’e 
bakıldığında, bu özdeğerler sırasıyla; 0.747, 0.243 ve 
0.006’dır. Kanonik korelasyonlar ise özdeğerlerin ka-
rekökü olduğundan sırasıyla kanonik korelasyonlar Çi-
zelge 5’te görüldüğü üzere 0.864, 0.494, 0.078 olarak 
bulunmuştur. Çizelge 5 incelendiğinde ilk iki kanonik 
korelasyonun istatistik olarak önemli olduğu görül-
mektedir ( p<0.01). Bu çalışmadaki elde edilen yüksek 
kanonik korelasyon değeri tarım alanında yapılmış ve 
yüksek kanonik korelasyonlar elde edilmiş çalışmalarla 
paralellik göstermektedir. ( Keskin ve ark., 2005; Men-
des et al., 2005; Çankaya, 2005; Çankaya ve Gökalp 
2007; Çankaya ve ark., 2009; Özkan ve ark., 2008).

Literatürde 2 türlü yaklaşım söz konusudur. Birinci 
yaklaşımda bildirilen en yüksek kanonik korelasyonun 
açıklanarak kanonik korelasyon analiz sonuçlarının bu 
duruma göre yorumlanmasıdır. İkinci yaklaşımda bildi-
rilen ise, istatistik olarak önemli olan tüm kanonik ko-
relasyonlara ait yorum ve açıklamaların yapılmasıdır.

Sağ setteki değişkenlere ait korelasyon matrisi Çi-
zelge 6’da, sol setteki değişkenlere ait korelasyon mat-
risi Çizelge 7’de belirtilmiştir. 

Sağ set ve sol setteki özelliklerin birbirleriyle olan 
korelasyonları Çizelge 8’de belirtilmiştir.

Sağ değişken setine ait faktör yükleri Çizelge 9 ‘da 
verilmiştir. Faktör yükleri aslında orijinal değişkenler 
ile kanonik değişkenler arasındaki korelasyon katsa-
yılarıdır. Kanonik yükler incelendiğinde sağ değişken 
setinde yer alan başlangıç canlı ağırlık özelliğinin 0.80 
değeri ile birinci kanonik değişken ile en yüksek ko-
relasyona sahip olan değişken olduğu bulunmuştur. 
0.5’ten daha küçük olan yüklerin önemli olmadığı ka-
bul edildiğinde birinci kanonik değişkenin oluşumun-
da sağ sette bu özelliğin önemli derecede etkili olduğu 
söylenebilir. Sağ setteki değişkenlere ilişkin varyans 
açıklama oranları ve her bir kanonik korelasyona ait 
gereksizlik (redundancy) indeksi Çizelge 10’da görül-
mektedir.

Çizelge 2. Tüm değişkenlere ait Pearson korelasyon katsayıları

Çizelge 3. Kanonik korelasyon analiz özeti

Çizelge 4. Özdeğerler
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Benzer yorumlar sol set için yapılacak olursa; Çi-
zelge 11 incelendiğinde, kanonik yükler sol değişken 
setinde yer alan merada kalma süresi özelliğinin -0.999 
değeri ile birinci kanonik değişken ile en yüksek ko-
relasyona sahip olan değişken olduğu bulunmuştur. 
0.5’ten daha küçük olan yüklerin önemli olmadığı ka-
bul edildiğinde birinci kanonik değişkenin oluşumun-
da sol setle bu özelliğin önemli derecede etkili olduğu 
söylenebilir. 

Sol setteki değişkenlere ilişkin varyans açıklama 

oranları ve her bir kanonik korelasyona ait gereksizlik 

(redundancy)  indeksi Çizelge 12’de gösterilmiştir.

Çizelge 13 ve 14’te kanonik değişkenin oluşu-

munda orijinal değişkenlere ait etki miktarı gösteren 

kanonik ağırlıklar (kanonik katsayılar) verilmiştir. Bu 

katsayılara göre Z1 ve W1 kanonik değişkenlerine ait 

eşitlik;

Çizelge 9. Sağ set için faktör yükleri

Çizelge 5. Kanonik korelasyonun önem kontrolü

Çizelge 6. Sağ setteki değişkenlere ait korelasyon matrisi

Çizelge 7. Sol setteki değişkenlere ait korelasyon matrisi

Çizelge 8. Sağ set ve sol setteki özelliklerin birbirleriyle olan korelasyon matrisi
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Z1= -0,063*karkas ağırlığı +0,860*başlangıç can-
lı ağırlığı+0,057*bitiş ağırlığı - 0,602*meradan dönüş 
ağırlığı 

W1= 0,032*kabuk yağı+0,011*göz kası alanı-
0,996*merada kalma süresi 

olarak elde edilir. 

İlk kanonik korelasyona ait sağ sette kanonik ağır-
lıklar incelendiğinde en yüksek ağırlığın meradan dö-

nüş ağırlığı özelliğine ait olduğu çizelge 13’te görül-

mektedir.

İlk kanonik korelasyona ait sol sette kanonik ağır-

lıklar incelendiğinde merada kalma süresi özelliğine ait 

olduğu görülmektedir.

Tarım alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

kanonik korelasyon analizinden seleksiyon çalışmala-

rında özellikle bitki ve hayvan ıslahında yararlanılabi-

Çizelge 10. Sağ set için varyans açıklama oranları

Çizelge 12. Sol set için varyans açıklama oranları

Çizelge 11. Sol set için faktör yükleri

Çizelge 13. Sağ set için kanonik ağırlıklar 

Çizelge 14. Sol set için kanonik ağırlıklar



Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanımı

 Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 2, 2011 123

leceği bildirilmiştir( Keskin ve ark., 2005; Mendes et 
al., 2005; Çankaya, 2005; Çankaya ve ark., 2009). 

Kanonik korelasyon analizin aşamalarını ve sonuç-
larının yorumlanmasını gösteren ve elde edilen değerler 
incelendiğinde bu çalışma, kanonik korelasyon analizi-
nin tarımda özellikle de hayvancılıkta kullanımı açısın-
dan literatürdeki pek çok çalışmaya benzerlik göster-
mektedir. Çalışmanın sığırlarda et kalite özelliklerinin 
kullanımı ve artırılması bakımından yapılacak çalışma-
lara da bir ışık tutacağı ümit edilmektedir.
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