
22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE
İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Can ATEŞ
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyoistatistik Anabilim Dalı



Neden İstatistiğe İhtiyacımız Var? Evren Örneklem İlişkisi



Veri Analizine Giriş

İstatistiksel yöntemler, sağlık alanında toplanan veri setlerini 
anlamada ve veri setindeki ilişkileri ve değişimi açıklamada kullanılır. 

Kullanılacak yöntemin seçimi:
• Veri tipine
• Araştırma türüne bağlıdır. 

Sağlık alanında araştırma yapan bir kişinin farklı veri türlerini ve veri 
yapısını bilmesi gerekir.



1. Nitel veriler

1.1. Sınıflanabilir nitel veri 
(Nominal)

1.2. Sıralanabilir nitel veri
(Ordinal)

- Kan grubu
1: 0 grubu, 2: A grubu
3: B grubu, 4: AB grubu

- Cinsiyet
1: Erkek, 2: Kız

- Eğitim Durumu
1: Okur-yazar değil, 2: İlköğretim
3: Lise,  4: Üniversite
5: Yüksek lisans/Doktora/Uzmanlık

- Kanser evresi, Apache skoru, VAS skoru

2. Nicel veriler

2.1. Kesikli nicel veri 
(Metric Discrete)

2.2. Sürekli nicel veri
(Metric Continuous)

- Nüks sayısı, lenf nodu sayısı, atak sayısı, 
kardeş sayısı, ameliyat sayısı

- Kan basıncı, boy, ağrılık, yaş, 
hemoglobin düzeyi, HDL, CRP

Veri Türleri



Verinin tanımlanmasına yönelik incelemeler, istatistiksel 
değerlendirmenin başlangıç noktası olmalıdır.

Tanımlayıcı istatistikler
• Merkezi Eğilim Ölçüleri
• Yaygınlık Ölçüleri

Tanımlayıcı İstatistikler



1. Merkezi Eğilim Ölçüleri

Simetrik dağılımlar için ortalama ve ortanca değerleri birbirine eşittir.

Asimetrik dağılımlar için ortanca değeri kullanılmalıdır.

Aritmetik Ortalama (Mean) Kesikli ve sürekli nicel veriler

Ortanca (Median) Sıralanabilir nitel veriler, kesikli ve 
sürekli nicel veriler



2. Yaygınlık Ölçüleri

Dağılım Genişliği 

(Range)

Kesikli ve sürekli nicel veriler

Standart Sapma 

(Standard Deviation)

Kesikli ve sürekli nicel veriler

Standart Hata

(Standard Error of Mean)

Kesikli ve sürekli nicel veriler

Çeyrekler Arası Dağılım Genişliği     

(Interquartile Range)

Sıralanabilir nitel veriler

Güven Aralığı 

(Confidence Interval)

Kesikli ve sürekli nicel veriler



Güven Aralığı (Confidence Interval)

Belirli bir hipotezi test etmek amacıyla yapılan çalışmaların çoğundaki 
amaç, o evreni temsil eden bir örneklem seçerek evren değerini tahmin 
etmektir. Örneklemden elde edilen aritmetik ortalama gibi istatistikler 
evren hakkında sadece nokta kestirimi sağlarlar. Ancak, bilinmeyen 
evren ortalaması hakkında daha yararlı bir bilgi, belirli bir güvenirlilikle 
evren ortalamasının alt ve üst sınırlarını tanımlamak olacaktır.



%95 Güven aralığı hesaplamasına bir örnek olarak, 20 farklı 
örneklemden elde edilen güven aralıklarından 19’u evren 
ortalamasını (µ) içerecek, sadece 1 tanesi evren ortalamasını 
(µ) içermeyecektir.



Örnek: Türkiye’de yaşayan erişkin kadınların boy ortalamasını bulmak
istediğimizi varsayalım. Bu amaçla, rastgele seçilen 100 kadının boy
uzunluğu ölçülmüş ve ortalama 165 cm, standart sapma da 10 cm olarak
hesaplanmıştır. Evren ortalamasının (µ) %95 güven aralığının alt ve üst
sınırlarını bulunuz (Ortalama ( ҧ𝑥)=165, S=10, n=100).
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95% Güven aralığı 163 ≤ µ ≤ 167 cm olarak bulunmuştur.



Hangi ortalama ölçüsü hangi yaygınlık ölçüsü ile 

birlikte kullanılmalıdır?

Ortalama±Standart Sapma 
ya da

Ortalama±Standart Hata

Ortanca (Değişim aralığı)
ya da

(Çeyreklikler arası değişim aralığı)

Yüzde/Oran

Sınıflanabilir nitel veri X X 

Sıralanabilir nitel veri X  / X 

Kesikli nicel veri


(Normal dağılıyorsa)


(Normal dağılmıyorsa)
 / X

Sürekli nicel veri


(Normal dağılıyorsa)


(Normal dağılmıyorsa)
X



Bilimsel Araştırmaların Aşamaları (I)

1. Konu seçimi

2. Ön amaçların belirlenmesi

3. Literatür taraması

4. Amaçların yeniden belirlenmesi

5. Araştırma yönteminin (tasarım) belirlenmesi

6. Birincil (primer) sonuç değişkeni ve bağımsız değişkenlerin 

belirlenmesi

7. Hedef popülasyonun belirlenmesi

8. Örnek ve araştırma birimlerinin belirlenmesi



Bilimsel Araştırmaların Aşamaları (II)

9. Çalışmaya girme/çıkma kriterlerinin belirlenmesi

10. Uygun örneklem büyüklüğünün belirlenmesi

11. Hastadan onam ve Etik Kurul’dan izin alınması

12. Çalışmanın yürütülmesi

13. Verilerin toplanması ve işlenmesi

14. İstatistiksel analiz

15. Yorumlama ve karar verme

16. Raporlama, makale yazma



Kanıt Piramidi

*



Kontrollü bir Denemenin Dizayn ve Analizinin 
Önemli Noktaları

- Deneklerin gruplara rastgele dağıtımı - Yansızlık

- Etki karıştırıcı (Confounder) – Etkileşim (Interaction)

- Deneklerin gruplara atanmasının gizli yapılması (Random
Allocation Software)

- Sonuç değerlendiriminde “Körleme” yapılması

- Rastgele dağıtılan tüm hastalar için sonuç değerlendiriminin 
yapılması (intention-to-treat)

- Önceden belirlenmiş örneklem büyüklüğü ile çalışılması



Etki karıştırıcı (Confounder) 

Etki değiştirici (Effect modifier/Interaction)

Etki karıştırıcı (EK): İlgili değişken, hem sonuç değişkeni ile 
hem de primer bağımsız değişkenle (PBD) ilişkili olmalı

Sonuç değişkeni = b0 + b1 * PBD + b2 * EK

Etki değiştirici (Etkileşim): İlgili değişken, sonuç değişkeni 
ilişkili olabilir ya da olmayabilir, ancak primer bağımsız 
değişkenle ilişkili olmalı

Sonuç değişkeni = b0 + b1 * PBD + b2 * ED + b3 * PBD * ED



Körleme

Çalışma çift kör yapıldığında sonuçlar çok daha güvenilir olur.

- Çift kör: Deneğin hangi tedaviyi aldığını ne kendisinin, ne de 
sonucu değerlendirecek kişinin bilmesi.

- Tek kör: Deneğin hangi tedaviyi aldığını kendisinin 
bilmemesi.



Tedavi Amacına Yönelik - Protokol Başı Analizler
(Intention-to-Treat – Per-protocol Analysis)

A İlacı
n=100

Çalışmayı tamamladı
n=90

Olumlu etki
n=80

Olumsuz etki
n=10

Çalışma dışı
n=10

B İlacı
n=100

Çalışmayı tamamladı
n=80

Olumlu etki
n=75

Olumsuz etki
n=5

Çalışma dışı
n=20

Protokol Başı Analiz (Per-protocol)
Olumlu Etki Yüzdesi; A ilacı= 80/90=%89, B ilacı= 75/80=%94

Tedavi Amacına Yönelik Analiz (Intention-to-Treat)
Olumlu Etki Yüzdesi; A ilacı= 80/100=%80, B ilacı= 75/100=%75



RKD ile Ne Kazanılıyor?

- Tedavinin etkinliğinin yansız olarak değerlendirilmesine olanak 
sağlar.

- Deneğin hangi gruba atanacağına ne araştırmacı, ne klinisyen, ne de 
kendisi karar verir.

- Gruplara deneklerin rastgele atanmasıyla demografik ve başlangıç 
klinik değişkenler açısından gruplar arasında farklılık olmaması 
beklenir.



RKD Çalışmaların Güçlü ve Zayıf Yönleri

Güçlü Yönleri

- RKD’ler, diğer tüm tıbbi araştırma türlerinden daha güçlü çıkarsama 
yapmaya imkan sağlar.

- Sadece RKD’lerle gözlenen bir ilişkiden nedensellik çıkarsaması 
doğrudan yapılabilir.

- RKD’ler yeni ya da var olan tedavilerin etkinliğini değerlendirmek 
için en güvenilir yoldur.



Zayıf Yönleri

- Seyrek görülen hastalıkların tedavisinde yapılacak araştırmalar için 
yeterli sayıda vaka bulunamayabilir.

- Hastalığın özelliğinden dolayı her hastaya değişik tedavi protokolü 
uygulama zorunluluğu doğabilir.

- Araştırmaya katılanların tümü izlenemeyebilir (Kayıp veri).
- Denemenin birçok aşamasında yanlılık oluşabilir.
- Toplumda gerekli/gereksiz çok fazla ilaç kullanılması, ilacın düzenli 

kullanılıp kullanılmadığı gibi nedenlerle müdahale yöntemi olan 
ilacın etkinliğinin yansız biçimde ölçülmesi zor olabilir.



Hipotez Testleri Hakkında Genel Bilgiler

 Hipotezler

 Verilerin Ölçüm Biçimi

 Grupların Bağımlı ya da Bağımsız Olması

 Uygun Test Seçimi

 Yanılma Düzeyi

 Örnek Büyüklüğü

 Test Çeşitleri ve Özellikleri

 İstatistiksel Karar



Önemlilik testleri, araştırma sonucunda  elde edilen değerlerin  ya da 

varılan sonuçların istatistiksel olarak önem taşıyıp taşımadığını bir 

diğer deyişle anlamlı olup olmadığını test etmek için başvurulan 

yöntemlerdir.

Hipotez bir önyargıdır.

Örneğin, iki ilacın iyileştirme yüzdeleri arasında fark olmadığını ileri 

sürmek bir hipotezdir.

Hipotez (Önemlilik) Testleri



Bir testte hem H0 hipotezi, hem de H1 hipotezi kullanılmalıdır.

H0 hipotezi: Farksızlık hipotezi, sıfır hipotezi ya da geçersizlik 
hipotezi olarak adlandırılır. Bir araştırmada öne sürülen ve asıl test 
edilmek istenen hipotezdir.

H1 hipotezi: Alternatif hipotez olarak adlandırılır ve H0 hipotezine 
karşı kurulur.

Test sonucunda H0 kabul edilirse, H1 reddedilir. H0 reddedilirse, H1 

kabul edilir.



Bir hipotez tek yönlü (one sided) ya da iki yönlü (two sided) olarak 
kurulur. Hipotezin tek yönlü ya da iki yönlü olduğunu H1 hipotezi 
belirler.

Örneğin aşağıdaki hipotez tek yönlü bir hipotezdir.

H0: =100   ya da   H0: =100 

H1: <100               H1: >100

Hipotez aşağıdaki gibi belirtilirse çift yönlü olur.

H0: =100

H1: 100



https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda353.htm



Örnek olarak,

H0: İki grubun ortalaması arasında fark yoktur.

Yaş ve boy değişkenleri ilişkisizdir.

A ile B ilaçlarının iyileştirme yüzdeleri arasında fark yoktur.

H1: İki grubun ortalaması farklıdır.

Yaş ve boy değişkenleri ilişkilidir.

A ile B ilaçlarının iyileştirme yüzdeleri arasında fark vardır.



Yanılma Düzeyi

Bir hipotez kabul ya da ret edildiğinde her zaman doğru 
sonuca varıldığı ya da varılan kararın doğru olduğu 
söylenemez. Test sonucunda iki tip hata ortaya çıkabilir.



http://onbiostatistics.blogspot.com/2016/10/type-iii-or-type-3-error.html



TİP I hata (α): Doğru bir H0 hipotezinin yanlışlıkla reddedilmesi 
(Örneğin; gerçekte gruplar arasında fark yokken, fark vardır 
denilmesi gibi).

TİP II hata (β): Yanlış bir H0 hipotezinin kabul edilmesi 
(Örneğin; gerçekte gruplar arasında fark varken, fark 
yoktur denilmesi gibi).



TEST SONUCUNDAKİ KARAR 

GERÇEK
H0 Hipotezini
Kabul Etme
(fark yok)

H0 Hipotezini 
Reddetme
(fark var)

H0 Hipotezi Doğru 
Olduğunda
(fark yok)

Güvenirlik
Doğru karar

(1-)

Tip I hata
()

H0 Hipotezi Yanlış 
Olduğunda
(fark var)

Tip II hata
()

Güç
Doğru karar

(1-)



Gruplar arasında fark vardır, ya da ilişki vardır derken yapılan hata

miktarı.

Evrende olmayan ve örneklemde gözlenen ilişki ya da farklılığın

tamamen şans eseri olarak ortaya çıkma olasılığı olarak

tanımlanabilir.

Örneğin, 30 kişilik bir çalışmada vücut ağırlığı ile kolesterol düzeyi

arasındaki ilişki r=0.70 ve p=0.02 olarak bulunsun. Aslında kitlede

(yani gerçekte) r=0 iken r’nin şans eseri olarak 0.70 çıkma olasılığı

0.02’dir.

p Değeri



Paket programların tümü istatistiksel analiz sonrasında p değerini 
verirler.

p>0.05              Gruplar arasında fark yoktur (ilişki yoktur).

p<0.05              Gruplar arasında fark vardır (ilişki vardır).

p-değeri aşağıda belirtilenlerden etkilenmektedir.

Grup ortalamaları arasındaki fark (Fark arttıkça         p değeri azalır)

Standart sapma (Standart sapma azaldıkça      p değeri azalır)

Örneklem büyüklüğü (n arttıkça       p değeri azalır)



Önemlilik testleri en genel anlamda ikiye ayrılır.

1- Parametrik testler

2- Parametrik olmayan testler

Parametrik testler, parametrik olmayan testlere göre daha 
güçlü testlerdir. Fakat kullanılabilmeleri için bazı 
varsayımların sağlanması gerekir.



Parametrik testlerin uygulanabilmesi için bazı varsayımların yerine 
getirilmesi gerekmektedir.

Bu varsayımlar şunlardır:

1. Örneklemin çekildiği evrenle ilgili varsayımlar

a. Normal dağılıma sahip olacak

b. Varyanslar homojen olacak

2. Örneklemle ilgili varsayımlar

a. Denekler evrenden rastgele seçilecek

b. Denekler birbirinden bağımsız olarak

seçilecek



1- Verilerin ölçüm biçimi

2- İncelenen grupların bağımlı ya da bağımsız olması

3- Verilerin (normal) dağılımı/varyansların homojenliği

4- Örneklem büyüklüğü

5- Karşılaştırılacak grup sayısı

Ne zaman hangi testin kullanılması gerektiği 
aşağıdaki durumlara bağlıdır:



İncelenen grupların bağımsız olması grupların ayrı bireylerden oluşması bir 
diğer deyişle bir grupta bulunan bir deneğin diğer grupta bulunmaması 
demektir. Örneğin kadın ve erkeklerde açlık kan şekeri düzeylerini 
karşılaştırırken gruplar bağımsızdır.

Bir denek üzerinde birden çok gözlem yapıldığında gruplar bağımlı olur. 
Örneğin; kadınlarda açlık kan şekeri ve tokluk kan şekeri düzeyleri 
karşılaştırılırken gruplar bağımlıdır. İki doktorun teşhis tutarlılığını ölçmek 
için aynı hastaların her iki doktor tarafından muayene edilmesi durumunda 
gruplar bağımlı olur.

İncelenen grupların bağımlı ya da bağımsız 
olması



İstatistiksel analiz yapılırken dağılımın özelliği çok önemlidir. Çünkü 
parametrik testlerin uygulanabilmesi için dağılımın normal ya da 
normale yakın olması gerekir.

Verilerin Dağılımı



Örneğin, 40 bireyin sedimantasyon değerlerinin dağılımı incelendiğinde grafik 
ve test sonuçlarına göre normal dağılım varsayımının sağlandığı görülmektedir. 
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Tests of Normality

,087 40 ,200* ,986 40 ,882SEDIM

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lill iefors Significance Correctiona. 

H0: Normal dağılımdan ayrılış önemli 
değildir.

H1: Normal dağılımdan ayrılış 
önemlidir.

H0 ret edilmez ve sedimentasyon
değerlerinin normal dağıldığı 
sonucuna ulaşılır (p= 0.882).



Örneğin, 42 çocuğun yaş değerlerinin dağılımı incelendiğinde grafik ve test 
sonuçlarına göre normal dağılım varsayımının sağlanmadığı görülmektedir.
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Kolmogorov-Smirnov
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Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

H0: Normal dağılımdan ayrılış önemli 
değildir.

H1: Normal dağılımdan ayrılış 
önemlidir.

H0 reddedilir ve yaş değerlerinin 
normal dağılmadığı sonucuna 
ulaşılır (p= 0.001).



Bazı Dağılım Şekilleri
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Karşılaştırılacak grupların varyanslarının benzer olması

Varyansların Homojenliği

Varyanslar homojen

Varyanslar heterojen



Veri türü

Nitel

Nicel

Yaklaşık olarak 
normal 

dağılıyor mu?

Hayır

Evet

Evren 
varyansları

homojen mi?

Hayır

Evet

Parametrik olmayan test

Parametrik olmayan test

Parametrik test

Parametrik ile Parametrik Olmayan Test Seçimi

Parametrik olmayan test



Veri nicel olduğunda;

Nicel Değişkenler

Gruplar Bağımsız

Grup Sayısı: İki Grup Sayısı: Üç+

Parametrik test 
varsayımları

sağlandığında

Parametrik test
varsayımları

sağlanmadığında

İki ortalama 
arasındaki 

farkın önemlilik testi
(Student's t test)

Mann Whitney U
testi

Parametrik test 
varsayımları

sağlandığında

Parametrik test
varsayımları

sağlanmadığında

Tek yönlü varyans
analizi

Kruskal Wallis 
varyans analizi



Veri nicel olduğunda;

Nicel Değişkenler

Gruplar Bağımlı

Grup Sayısı: İki Grup Sayısı: Üç+

Parametrik test 
varsayımları

sağlandığında

Parametrik test
varsayımları

sağlanmadığında

İki eş arasındaki 
farkın önemlilik testi

(Paired t test)

Wilcoxon Testi

Parametrik test 
varsayımları

sağlandığında

Parametrik test
varsayımları

sağlanmadığında

Tekrarlı ölçümlerde 
varyans analizi

Friedman Testi



Veri sıralanabilir nitel olduğunda;

Nitel Değişkenler (Sıralanabilir)

Grup Sayısı: İki Grup Sayısı: Üç+

Gruplar Bağımsız Gruplar Bağımlı

Mann Whitney U
Wilcoxon Testi

Gruplar Bağımsız Gruplar Bağımlı

Kruskal Wallis
varyans analizi

Friedman Testi



Veri sayımla elde edildiğinde

Nitel Değişken (Sınıflanabilir)

Gruplar Bağımsız Gruplar Bağımlı

Grup Sayısı: İki 
(2x2)

Grup Sayısı: Üç+
(nx2),(2xm),(nxm)

Beklenen değer 
5'den 

büyükse

Beklenen değer 
5'den

küçükse

Ki-Kare testi
Fisher Exact

test

Ki-Kare testi

Ölçüm Sayısı: İki
(2x2)

Mc Nemar Testi



Veri sıralanabilir nitel olduğunda;

Değişkenler Arası İlişki

Nicel Nitel

Sürekli
Normal Dağılan

Pearson’ın İlişki
Katsayısı

Sıralanabilir Sınıflanabilir

Spearman’ın İlişki
Katsayısı

Cramer’in V
ya da

Contingency Katsayısı



Pearson’ın İlişki Katsayısı

Pearson’un ilişki katsayısı iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin

yönünü ve gücünü belirler.

İki değişkenin de normal dağılan sürekli değişken olması (bivariate

normal dağılım) ve aralarında doğrusal ilişki olması varsayımlarının

sağlanması gerekmektedir. Pearson’ın ilişki katsayısı -1 ile +1

arasında değişir (-1 ≤ r ≤ 1).

Orta
Negatif

İlişki

Yüksek
Negatif

İlişki

Mükemmel
Negatif

İlişki

Mükemmel
Pozitif
İlişki

Yüksek
Pozitif
İlişki

Orta
Pozitif
İlişki

İlişki
Yok



İki Değişken Arasında İlişki Var Mı?

Bu ilişki ne doğrusal ne de 
monotonik

https://towardsdatascience.com/eveything-you-need-to-know-about-interpreting-correlations-2c485841c0b8



Spearman’ın (rs) Sıra İlişki Katsayısı

Spearman’ın ilişki katsayısı iki değişken arasındaki monotonik ilişkinin

yönünü ve gücünü hesaplar.

Monotonik artan: x değişkeni arttıkça y değişkeni asla azalmaz

Monotonik azalan: x değişkeni arttıkça y değişkeni asla artmaz

Monotonik olmayan: x değişkeni arttıkça y değişkeni bazen artar bazen azalır

https://slideplayer.com/slide/12751863/



İlişki Katsayılarının Yorumu

İlişki Katsayısı Yorum

0.00 - 0.10 Önemsiz ilişki

0.11 - 0.39 Zayıf ilişki

0.40 - 0.69 Orta ilişki

0.70 - 0.89 Güçlü ilişki

0.90 - 1.00 Çok güçlü ilişki

Schober, P., Boer, C., Schwarte L.A. ‘Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation’. 
Anesthesia & Analgesia. 2018 May ;126(5):1763-1768. doi: 10.1213/ANE.0000000000002864





Araştırmanın amacı nedir?

Karşılaştırılacak grup sayısı?

Gruplar bağımsız mı, bağımlı mı (eşleşmiş gruplar, 

tekrarlı ölçümler gibi)?



Gruplarda birey sayısı eşit mi?

Test tek yönlü mü iki yönlü mü yapılacak?

Birincil yanıt (sonuç) değişkeni nedir ve ölçüm biçimi nasıldır?

• Sürekli sayısal değişken

• Kesikli sayısal değişken

• Nitel (kategorik) değişken

• Sıralı değişken

Örnek büyüklüğünü belirlerken…



 Deneklerin çalışmaya uyum gösterme olasılığı nedir?

 Tedaviye yanıt alma olasılığı nedir?

 Deneklerin çalışmayı bırakma olasılığı nedir?

Örnek büyüklüğünü belirlerken…



Yeterli büyüklükte bir örneklem üzerinde çalışmak, araştırmadan 

elde edilecek bulguların bilimsel olarak geçerliliğini ve 

güvenirliğini sağlayan en önemli faktördür.



Örnek: Rutinde kullanılan bir ilaç ile yeni geliştirilen bir ilacın iyileştirme 
yüzdeleri arasında fark olup olmadığını araştırmak amacıyla bir çalışma 
planlandığı varsayılsın. “Bu çalışma kaç kişi üzerinde gerçekleştirilmelidir?” 
sorusuna cevap verebilmek amacıyla aşağıdaki soruları yanıtlamak 
gerekmektedir.

1) Tip I hata ne olmalı?

2) Tip II hata ne olmalı?

3) Yeni ilacın iyileştirme yüzdesi eski ilacın iyileştirme yüzdesinden ne kadar 
yüksek olmalı ki yeni ilaç eskisinden daha iyidir denilebilsin? Diğer bir 
ifadeyle, iki ilaç arasında en az yüzde kaçlık bir fark klinik olarak anlamlı 
kabul edilecektir?



 Örneklem büyüklüğü araştırmanın birincil yanıt (sonuç) değişkeni 

için hesaplanır. Birden fazla önemli değişken varlığında, bütün 

önemli değişkenler için örneklem büyüklüğü hesaplanarak en 

büyük tahmini yapacak olan seçilir. 

Örneklem büyüklüğü tüm önemli değişkenleri analiz edebilecek 

kadar yeterli olmalıdır. 



Örneğin herhangi bir hastalığın prevalans hızı tahmininde: 

Örneklem 
Büyüklüğü

Prevalans
Kestirimi

%95 Güven 
Sınırları

20 birey %20 %2-%38

100 birey %20 %12-%28

400 birey %20 %16-%24

1000 birey %20 %18-%22



Gerektiğinden az sayıda denekle çalışmak?

Gerektiğinden fazla sayıda denekle çalışmak?



 Belirli bir güçte araştırma planlamak için örnek hacmini belirlemek. 

Bu yaklaşıma Teorik Güç Analizi (A Priori Power Analysis) adı 

verilmektedir. 

 Araştırma planına göre sonuçlandırılan bir araştırmada ulaşılan 

kararların gerçekleşen gücünü hesaplamak. Bu yaklaşıma Deneysel 

Güç Analizi (Post-Hoc Power Analysis) adı verilmektedir.

Güç analizi, bilimsel araştırmalarda iki temel 
işlevi yerine getirir…



Bilindiği üzere epidemiyolojik araştırmalar, etken ile hastalık arasındaki 

ilişkiyi inceler. Etkenle hastalık arasındaki ilişkinin bulunabilmesi için 

öncelikle hastalık görülme sıklıklarının bilinmesi gerekir. Bunlar sırası ile 

insidans hızı ve prevelans hızıdır. İnsidans hızlarından yararlanılarak bulunan 

risk oranı (risk ratio) (diğer bir ifade ile göreli risk (relative risk)) ve 

prevelans yararlanılarak bulunan odds oranı (odds ratio) olarak hesaplanır. 

Bu risk ölçütleri, etkenin varlığının hastalığın ortaya çıkmasında ne oranda 

etkili olduğunu gösterirler.

Sık Kullanılan Risk Ölçütleri
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Odds; herhangi bir olayın ortaya çıkması ya da gözlenmesi olasılığının; ortaya 
çıkmaması ya da gözlenmemesi olasılığına bölümüdür [p/(1-p)].

Odds oranı iki değişken arasındaki ilişkinin bir ölçüsüdür. Odds oranı ne kadar 
büyükse, iki değişken arasındaki ilişki de o kadar güçlüdür.

  Nefes Darlığı  

Sİ
G

A
R

A
 İÇ

M
E  Var Yok Toplam 

Sigara+ 20 
(a) 

80 
(b) 

100 

Sigara- 10 
(c) 

90 
(d) 

100 

 Toplam 30 170 200 

 
Odds Oranı= (a*d)/(b*c)= (20*90)/(10*80)= 2.3

Risk Oranı= (a/(a+b))/(c/(c+d))= (20/100)/(10/100)= 2.0



İki Sonuçlu Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi

   
ALTIN STANDART TEST  

 

  H+ H- Toplam 

A
LT

ER
N

A
Tİ

F 

TE
ST

 

H+ a 
(DP) 

b 
(YP) 

a+b 

H- c 
(YN) 

d 
(DN) 

c+d 

 Toplam a+c b+d a+b+c+d 

 



Duyarlılık (Sensitivity)= a / (a+c)

Gerçekte Hasta olanların alternatif testle de Hasta olarak sınıflanma oranıdır.

Seçicilik (Specificity)= d / (b+d)

Gerçekte Sağlıklı olanların alternatif testle de Sağlıklı olarak sınıflanma oranıdır.

Pozitif tahmini değer (Positive predicted value)= a / (a+b)

Tanı testi sonucunda Hasta bulunanlar içinde gerçekte Hasta olanların oranıdır.

Negatif tahmini değer (Negative predicted value)= d / (c+d)

Tanı testi sonucunda Sağlıklı bulunanlar içinde gerçekte Sağlıklı olanların 
oranıdır. 

Genel Doğruluk Oranı (Accuracy) : (a+d) / (a+b+c+d)



Tanı testinin gerçekte sağlıklı olanları doğru olarak ayırması 
istendiğinde duyarlılığı yüksek olan testler seçilmelidir.

Tanı testinin gerçekte hasta olanları doğru olarak ayırması 
istendiğinde seçiciliği yüksek olan testler kullanılmalıdır.



Erken tedavinin önemli olduğu durumlarda gerçekte hasta olan bir 
kişiye yanlışlıkla sağlam teşhisi koymak çok zararlı olabilir. Bu 
durumda duyarlılığı yüksek yani yanlış negatifi düşük testler 
seçilmelidir. Bu nedenle tarama testlerinde duyarlılığı yüksek 
testlerin kullanılması önerilir.

Tedavinin sağlıklı kişilere uygulandığında zarar vereceği durumlarda 
seçiciliği yüksek yani yanlış pozitifliği düşük olan testler 
kullanılmalıdır.



Sağlıklı olanlar doğru                         duyarlılığı yüksek

Duyarlılık=95/100=0.95

Seçicilik=50/100=0.50

NTD=50/55=0.91

PTD=95/145=0.66

Hasta olanları doğru                 seçiciliği yüksek

Duyarlılık=65/100=0.65

Seçicilik=98/100=0.98

NTD=98/133=0.74

PTD=65/67=0.97

A
LT

ER
N

A
T

İF
 

TE
ST

 

 ALTIN STANDART TEST  
 H+ H- Toplam 

H+ 95 50 145 
H- 5 50 55 

Toplam 100 100 200 

 

A
LT

ER
N

A
T

İF
 

TE
ST

 

 ALTIN STANDART TEST  
 H+ H- Toplam 

H+ 65 2 67 
H- 35 98 133 

Toplam 100 100 200 

 



Alıcı işlem karakteristiği analiziyle; ölçümle elde edilen sürekli 

bir değişkenin tanı koyma performansı, bu değişkenin olası tüm 

kesim noktaları için altın standart teste göre hesaplanan 

duyarlılık (doğru pozitif) değerlerinin ve 1-seçicilik (yanlış pozitif) 

değerlerine göre grafiği çizilerek incelenir.

Alıcı İşlem Karakteristiği (ROC) Analizi



ROC analizi aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
• Alternatif test performansını belirlemek (AUC)
• En iyi kesim noktasını belirlemek (Youden Indeksi)
• Farklı alternatif testleri karşılaştırmak (DeLong et al., Hanley

& McNeil yöntemleri)

Eğri altında kalan alan, testin tümel performansını belirler.



ROC Eğrisi



ROC Analizi Sonuçları

AUC = 1.0 ise mükemmel test

0.9 ≤ AUC < 1.0 ise doğruluğu yüksek

0.7 ≤ AUC < 0.9 ise orta derecede doğru

0.5 < AUC < 0.7 ise doğruluğu az



Duyarlılık= 0.889

1-Seçicilik= 0.594

Seçicilik= 0.406
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