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İÇERİK

1. SAĞLIK ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 

EVREN, ÖRNEKLEM, BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN, VB. 
TANIMLAR, 

VERİ TÜRLERİ,

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

2. SAĞLIK ALANINDA ARAŞTIRMA TÜRLERİ

GÖZLEMSEL VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR (KLİNİK DENEMELER)

DENEY DÜZENLERİ (PARALEL, ÇAPRAZ, FAKTÖRİYEL 
TASARIMLAR)

SİSTEMATİK  DERLEME  ve META ANALİZİ (P.Ö.)



İÇERİK

3. ARAŞTIRMA PLANLAMASI VE AŞAMALARI

ARAŞTIRMA KONUSUNUN BELİRLENMESİ, 

HİPOTEZLERİN BELİRLENMESİ, 

LİTERATÜR TARAMASI, 

UYGUN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMİN BELİRLENMESİ,

SONUÇLARIN YORUMLANMASI VE RAPORLANMASI (Erdem.K.)

4. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE UYGUN ÖRNEKLEM 

BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ (E.K)



İÇERİK
5. ARAŞTIRMALARDA HATA KAYNAKLARI VE BUNLARI ÖNLEME 

YÖNTEMLERİ

YANLILIK VE YANLILIK KAYNAKLARI, 

YANLILIĞIN ÖNLENMESİ (RASTGELELİK, KÖRLEME, 
KONTROL GRUBUNUN KULLANIMI, VB.)

ÖLÇÜM HATALARI (RASTGELE, SİSTEMATİK, ORANSAL 
HATA)   (ERGUN K.)

6. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANININ/ÖNERİSİNİN 
HAZIRLANMASI

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN RAPORLANMASI ve 

SIK KULLANILAN KONTROL LİSTELERİ  (CONSORT, PRİSMA, 
VB.)   (P.Ö)



İÇERİK
7. BİLİMSEL MAKALENİN YAZIMINDA VE MAKALE

İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (ERDEM K.)

ve 

I. ARA SINAV

8. B İYOMEDİKAL ARAŞTIRMA, AMAÇLARINA VE 
YÖNTEMLERİNE GÖRE ARAŞTIRMALAR, 
ARAŞTIRMA ETİĞİNİN TARİHSEL VE ETİK KÖŞE TAŞLARI,
ARAŞTIRMA ETİĞİ KAVRAMI, ARAŞTIRMADA BİLİMSEL VE 
ETİK YÖNTEM BİLGİSİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİNİN TEMEL 
İLKELERİ.



İÇERİK
9. ARAŞTIRMADA ETİK KONULAR; LAB. ÇALIŞMALARI, HAYVAN 

DENEYLERİ, SAHA ARAŞTIRMALARI/EPİDEMİYOLOJİK 
ÇALIŞMALAR, KLİNİK ARAŞTIRMALARDA (GİRİŞİMSEL OLAN 
VE OLMAYAN) TEMEL ETİK KONULAR

10. AYDINLATILMIŞ ONAM, ARAŞTIRMACI- GÖNÜLLÜ 
(SAĞLIKLI/HASTA) İLİŞKİSİ, ARAŞTIRMA GÖNÜLLÜLERİ, 
GÖNÜLLÜ SEÇİMİ,  HAKLARI, YETERLİĞİ OLMAYAN 
(SAVUNMASIZ/ÖRSELENEBİLİR) GÖNÜLLÜLER

…
…

14. ÜLKEMİZDE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ İLE İLGİLİ  YASAL 
MEVZUATIN VE ETİK KODLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.
ve
II. ARA SINAV

15. GENEL SINAV



Üniversite; gerçekleri arayan, bilim üreten 
ve yayan kurumlardır.

21. yüzyıl üniversitesinin en önemli işlevlerinden 
biri bilgi toplumu yaratmaktır

Üniversitenin üç temel amacı:

Öğrenci yetiştirmek
Araştırma yapmak (bilim aktarmak/bilim üretmek)
Halka hizmet



Kalkınma (ekonomik gelişme) bilgiyle, teknoloji 
üretmekle ve kullanmakla olur. 

Teknoloji ve sanayinin gelişmesi için bilim vardır, 
üniversite vardır.



Tezin amacı; 

Adayın özgün araştırma yapma yeteneğini 
kazandığını göstermektir. 

Yüksek lisansın (master) amacı;
Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere 
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama 
yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. 

Yüksek lisans eğitimi akademisyenlik yolunda 
atılmış ilk adımdır.



Doktora

Doktora, üniversitelerin verdiği en yüksek düzeyde 
akademik eğitim türüdür. 

Doktora eğitimi; akademik düzeyde araştırma 
yapabilme, ilgili konularda bilimsel yorum ve sentez 
yapabilme yetisini en üst düzeye çıkartmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu nedenle doktora eğitimde adaydan ilgili alana 
bilimsel açıdan bir yenilik getirme, yöntem geliştirme 
veya mevcut bilimsel yöntemleri ilgili alana uygulama 
yetkinlikleri beklenir.



Bilim
İnsanın içinde yaşadığı evreni, doğayı 
anlamak için geliştirdiği çabalardır.

Burada doğa bir genel yaklaşımdır.
Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, 

psikolojik, ekonomik, kültürel, vb. bilgi 
alanlarını da kapsar.

Birbirinden ayıran bazı özellikler nedeniyle 
doğa bilimleri-sosyal bilimler şeklinde bir 

ayrıma da gidilmektedir.



Olayları (doğa veya sosyal olayları) anlama, 
nedenlerini bulma, neden-sonuç ilişkilerini 

açıklama, olayları kestirme ve kontrol 
etme ile ilgili sistematik ve objektif 

çalışmaların toplamı



Bilim ve süreklilik

İnsanın korkusu, sorunları, merakı ve 
istekleri bitme eğiliminde değildir,
buna bağlı olarak da, insanın doğayı 

anlama, neden-sonuç ilişkilerini kavrama 
süreci, dolayısıyla da bilgi üretimi 

durmaksızın devam eder.



Bilimsel Yöntem

Bir olayın (doğa olayı veya sosyal olay) 
nedenini anlama ve açıklamanın en kısa 
sürede, en az çabayla, sistematik bir 
şekilde belirli yöntemlerle yapılmasını 

(yani bilimsel olarak çözülmesini) 
sağlayan yollar ve yöntemler kümesi 

olarak tanımlanabilir.



Bilgi

Bilimsel yöntem kullanılarak ulaşılan 
sonuçlar, başka bilim insanlarınca da kabul 
ediliyorsa, bu sonuçlar «bilgi» olarak kabul 

edilir. 

Eğer kullanılan yöntem 
yanlış, eksik veya hatalı ise

üretilen bilginin güvenirliği düşüktür.



Bilim ve Diğer Sistemler

Bilimi diğer sistemlerden ayıran en büyük 
özellik her zaman tartışılabilmesi, 

en gelişmiş sanılan kuramların bile daha 
gelişmişi ortaya çıktığı zaman 

değiştirilebilmesidir.
Bilim bir kanıt işidir.

Bilim mantıklı  nedenlere dayanır. Örf, 
adet, gelenek gibi özelliklere dayanmaz.



BİLİMİN GELİŞMESİ
Thales MÖ 624-546, Miletos, 
Matematik alanında çığırlar açmıştır.

Pythagoras MÖ 570-495, Sisam,
İyonyalı filozof.Matematikçi ve Pisagorculuk olarak 
bilinen akımın kurucusu. 
Bir dik açılı üçgende dik kenarların her birinin uzunluklarının
karelerinin toplamları, hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. 
c² = a²+ b²

Copernikus,  1473-1543, Polonya. 

Keppler, 1571-1630, Almanya.
Matematikçi, astronom ve bir gökbilimci.



Bilim bir yarıştır. 
Gecikmemek önemli!

1NİKOLA TESLA, 1856 – 1943, Sırp New 
York), Sırp kökenliAmerikalı buluşçu, fizikçi ve elektrofizik 
uzmanı. 
Sessiz buluşcu Nikola Tesla patent başvurusu için geç 
kalınca, Graham Bell telefonun buluşcusu olarak tarihe 
geçti.



BİLİMİN GELİŞMESİ

16. ve 17. yüzyılda bu ve diğer adların başını çektiği 
bilimsel devrim insanoğlunun o günlere kadar olan 
geleneklerini 150-200 yılda değiştiriyor. Aydınlanma 
sürecini başlatıyor.

Hukuktan eğitime, biyolojiden tıbba, ekonomiden nüfus 
bilimine.. Hemen herşey değişmeye başlıyor. 



Çağdaş Bilimin Dört Özelliği

• Çeşitlilik
• Süreklilik
• Yenilik 
• Ayıklanma



Çağdaş Bilimin Dört Özelliği
Çeşitlilik

Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde 
değildir, hiç kimsenin iznine de bağlı değildir. 
Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ya da 
kurum bilimsel çalışma yapabilir. 
Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, 
ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır 
konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, 
sınıflandırılamaz.



Çağdaş Bilimin Dört Özelliği

Süreklilik

Bilimsel bilgi üretme süreci  her türlü 
engellemeye karşın hiçbir zaman 
durmamıştır. Bundan sonra da durmayacaktır.



Çağdaş Bilimin Dört Özelliği

Yenilik

Bu süreçte her gün yeni bilimsel bilgiler ve 
yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. 



Çağdaş Bilimin Dört Özelliği

Ayıklanma

Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her 
an, isteyen herkes tarafından 
denetlenebilir. 

Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu 
anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; 
yerine yenisi konulur.



Çağdaş Bilim

Çağdaş bilim «bilmiyoruz» anlamına gelen 
Latince «ignoramus» öğüdüne dayanır ve 
hiçbir şeyi bilmediğimizi varsayarken şu 
ana kadar bildiğimizi sandığımız şeylerin 

yanlış çıkabileceğini kabul eder.



Çağdaş Bilim

Cehaleti peşinen kabul ederek yeni bilgiye 
ulaşmayı hedefler. 

Gözlemler yapar ve teorilere dönüştürür.

Teoriler üretmekle yetinmez, bu teorileri 
yeni güçler edinmek, özellikle de yeni 
teknolojiler geliştirmek için kullanır.



Çağdaş Bilim

Bilim, yalnızca teknoloji geliştirmek
amacı gütmez.

Hastalık risklerini, ölüm oranlarını, 
ekonomik büyümeyi, vb. tahmin etmek için 

zihinsel araçlar da geliştirir.



BİLİM İNSANI

Bir olayı bilimsel yöntemlerle irdeleyen, aydınlığa 
kavuşturan ve insanlığın yararına sunan kişidir. 

BİLİMSEL TUTUM

Bilimsel tutum; araştırmanın planlanması, yürütümü, 
değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması 
aşamalarında yan tutmamak ve duygusal 
davranmamaktır. Bilim adamı hipotez ve bulguları açık 
yüreklilikle irdeler, eleştirir, tartışır ve denetler.



Teori (Kuram) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi 
düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş,ancak 
yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı 
bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori 
(kuram) denir

Yasa (Kanun) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı 
sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akıla ve mantığa 
uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik 
kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek 
bilgiye,yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine 
sahiptir.



Çağdaş Bilim

Çağdaş bilim teorilerin oluştururken 
matematik ve istatistiği kullanır.

İstatistiğin kullanımı 1750’lerde 
başlamıştır. 



Bilimsel Yöntemin Aşamaları

1. Gözlem 

2. Hipotez Kurma

3. Gerçekleme

4. Genelleme



Bilimsel Yöntemin Aşamaları
GÖZLEM
Bazı durumlarda bilimsel yöntemin ilk aşamasını 
gözlem alır. Böyle bir durum rastlantıya bağlı 
olarak bilim adamının dikkatini çeken ya da 
gözüne çarpan bir olayın gözlenmesi sonucu 
ortaya çıkar. 

Newton’un ayağının ucuna düşen bir elmayı 
rastlantı sonucu gözleyerek yerçekimini bulması 
buna örnek olarak gösterilebilir. İlk aşamayı 
gözlem aldığında ikinci aşama hipotez olur. 



Bilimsel Yöntemin Aşamaları

HİPOTEZ (Denence/öneri/önerme):

Hipotez araştırmaya başlamadan önce araştırıcının ileri 
sürdüğü önerme olarak tanımlanabilir. 

Gözlemlere, sezgiye vb. dayalı olarak oluşturulan, 
araştırılan konu ile ilgili olarak gerçekleşmesi beklenen 
bir durumu belirten önermelerdir. Hipotezin doğru 
olması ya da gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir. 

Araştırılan konu ile ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu ya 
da yanlışlığı henüz denenmemiş olan ifade(ler)dir.



Bilimsel Yöntemin Aşamaları

GERÇEKLEME

Bu aşamada araştırıcı kurduğu hipotezi 
gerçeklemek için araştırmayı planlar, veri toplar 
ve değerlendirerek elde ettiği bulgularla 
hipotezin gerçeklenip gerçeklenemeyeceğini
araştırır. 
Bir hipotez ne kadar akla yatkın ya da mantıklı 
olursa olsun, gerçekleşmeden doğru olduğu 
söylenemez.



Bilimsel Yöntemin Aşamaları

GENELLEME

Bir hipotez reddedilemezse gerçeklenmiş 
sayılır ve varılan yargı genellenir. Bu 
genellemenin hangi sınırlar ve koşullar altında 
geçerli olduğu iyice belirlenmelidir.



ARAŞTIRMA
Bilinmeyen olayı ve olayı ortaya 

çıkartan faktörleri belirleyebilmek , 
bilinenleri geliştirmek, herhangi bir 

konuyu aydınlatmak, bir soruna çözüm 
getirmek, belirli kavramlara, kuramlara 
ya da yasalara ulaşabilmek, hipotezleri 

test etmek amacıyla yapılan
bilimsel
çalışmadır.



ARAŞTIRMA

Sorunlara güvenilir çözümler aramak 
amacıyla planlı ve sistemli bir şekilde  
verilerin elde edilmesi, çözümlenmesi 

(analizi), yorumlanması ve ilgili raporun 
yazılması ve de bilginin üretilmesi ile 

ilgili bilimsel bir süreçtir.



Herkes Bilimsel Araştırma 
Yapabilir mi?

Araştırma gereksinimini herkes hissedebilir, 
ancak herkes bilimsel araştırma yapamaz. 
Çünkü bilimsel araştırma; 
Araştırma tasarımı
Uygulama
Çözümleme
Sentez 
bilgisi gerektirir.



ARAŞTIRMA VE 
İSTATİSTİK

Bir araştırmanın bilimsel olmasını sağlayan 
unsurlardan en önemlisi

istatistiktir.
Bir araştırmanın hemen her aşamasında 

istatistiksel yöntemler kullanılır. 
Bu nedenle araştırma ve istatistik 
birbirinden ayrılmaz bir bütündür.



İstatistik

Herhangi bir konuyu bilimsel açıdan 
incelemek amacıyla çalışmanın 

planlanmasını, verilerin toplanmasını, 
değerlendirilmesini (düzenlenmesini, 

özetlenmesini ve analiz edilmesini), bir 
karara varılmasını ve çıkarsamalar 

yapılmasını sağlayan bilimdir.



Biyoistatistik

Tıp ve diğer sağlık bilimleri alanında 
yapılacak çalışmaların planlanması ve 

çalışma bulgularının değerlendirilip bir 
karara varılması süreçleri için istatistiksel 
yöntemleri kullanan, bu süreçlere yönelik 
yeni istatistiksel yöntemler geliştiren ve 

bulan bilim alanıdır. 



Araştırma
Aşamaları

Raporlama
Aşaması

Çözümleme
Aşaması

Planlama

Veri Derleme, 
Özetleme
Aşaması



Araştırma
Planlaması

Araştırma 
konusunun 

seçimiLiteratür
Taraması

Hipotezlerin
Belirlenmesi

Kullanılan
Terimlerin

Tanımı

Değişkenlerin
Tanımlanması

Evrenin
Belirlenmesi

Veri 
Kaynağının
Belirlenmesi

Veri 
Toplama Y.
Belirlenmesi

Denek
Sayısının

Belirlenmesi

Örnekleme
Planının

Yapılması
Amaçların

Belirlenmesi



Biyoistatistiğin gerekliliği

Tüm bilim alanlarının temel amacı; ilgili 
alanı (evreni) tanımak, ilgili alanda yeni 

buluşlar yaparak sorunların giderilmesine 
çalışmak ya da sorunları gidermek, vb. 

şekilde özetlenebilir.



Biyoistatistiğin gerekliliği
Bu ve benzeri amaçlar çerçevesinde her 

alanda her yıl yüzlerce bilimsel araştırma
yapılmaktadır. İstatistik bilimi araştırma 
süreçlerinin vazgeçilmez parçasıdır. Hatta

araştırma=istatistik

çıkarsaması bile yapılabilir. Şöyle ki:



Biyoistatistiğin gerekliliği
Planlama aşamasında 

•Araştırmadaki gözlem sayısı ne olmalıdır? 

•Hangi örnekleme yöntemi kullanılmalıdır? 
•Uygun araştırma (gözlemsel, deneysel, 
meta analizi, vb.) düzeni ne olmalıdır? 
•Bir klinik çalışmada gözlemler gruplara 
nasıl dağıtılmalıdır?



Biyoistatistiğin gerekliliği
• Hangi değişkenler araştırmaya alınmalı, 

veriler nasıl özetlenmeli, ne tür tablo ve 
grafikler kullanılmalı, ne tür 
yorumlar/çıkarsamalar yapılmalıdır?

• Hipotezler hangi uygun istatistiksel 
yöntemlerle test edilmeli ve nasıl 
yorumlanmalıdır? 

• Rastgelelik nasıl sağlanacaktır?



Biyoistatistiğin gerekliliği
İstatistiksel sürecin en önemli parçası bir 
araştırmanın planlanmasıdır (tasarımıdır); 

çünkü iyi planlanmamış ya da yanlış 
planlanmış bir çalışmayı düzeltecek 

istatistiksel yöntemler yoktur.



Prof.Dr. Austin Bradford Hill (Lancet, 1930)

Sağlık Bilimciler araştırmanın; 
düzenlenmesi,     
değerlendirilmesi,      
yorumlanmasında Biyoistatistiğin;
önemi, 
rolü ve        
biyoistatistikçi ile 
ilişki kurma konusunda eğitilmelidir.



Biyoistatistiğin gerekliliği
Verilerin düzenlenmesi aşamasında

Özellikle anket çalışmalarında
•En büyük-en küçük denetiminin yapılması
•Varsa tutarlılık denetiminin yapılması



Biyoistatistiğin gerekliliği
Verilerin değerlendirilmesi (özetlenmesi, 

analiz edilmesi ve bir karara varılıp 
çıkarsamalar yapılması) aşamasında

• Kullanılacak istatistiklere, grafiklere, vb. 
• Kullanılacak istatistiksel yöntemlere          

(hipotez testlerine, kestirim yöntemlerine, 
vb.)

karar verilir.



Biyoistatistiğin gerekliliği

Dolayısıyla, genel anllamda istatistik 
hemen tüm bilim alanlarının ortak dili, 
hatta her alanın alan dersi olarak da 

tanımlanabilir. 
Bu ortak dil en uygun şekilde kullanılmadığı 
sürece araştırma sonuçlarının güvenirliği 

her zaman tartışmalıdır. 



Biyoistatistiğin gerekliliği

Dahası, istatistiksel süreçlerden 
yararlanmamış çalışmaların bilim 

dünyasında kabul görmediği de bir 
gerçektir.



Biyoistatistiğin gerekliliği
Diğer taraftan özellikle üniversite 

öğrencilerinin eğitimleri sırasında ve 
“yaşam boyu sürekli eğitim” çerçevesinde 

meslek yaşamları boyunca, farklı 
kaynaklardan (makalelerden, kitaplardan, 
araştırma sonuçlarından, tezlerden, vb.) 

yararlanması beklenmektedir.
Bilindiği üzere bu kaynaklarda, 

istatistiksel sonuçlar ve yorumlar yoğun 
bir şekilde yer almaktadır. 



Biyoistatistiğin gerekliliği

Öğrencilerin, meslek sahiplerinin, 
araştırmacıların, akademisyenlerin, vb. bu 
kaynakları istatistiksel açıdan eleştirel bir 

yaklaşımla okuyabilmeleri, 
özümseyebilmeleri, yorumlayabilmeleri ve 

kaynaklardaki belirgin hataları 
yakalayabilmeleri, 



Biyoistatistiğin gerekliliği

Ayrıca gerektiğinde yaptıkları çalışmalara 
ilişkin temel istatistiksel çözümlemeleri 

kendi başlarına yapabilmeleri için 
belirli düzeyde istatistik bilgisine 

gereksinimleri vardır.



Biyoistatistiğin gerekliliği



Biyoistatistiğin gerekliliği



Biyoistatistiğin gerekliliği

Trombolizm tanısı konulmuş hastaların 
kan grupları dağılımı

Kan Grubu Sayı %

A 32 58,2

AB 4 7,3

B 8 14,5

O 11 20,0

Toplam 55 100,0

Sağlıklıların kan grupları dağılımı

Kan Grubu Sayı %

A 75 51,7

AB 8 5,5

B 19 13,1

O 43 29,7

Toplam 145 100,0



Biyoistatistiğin gerekliliği



Biyoistatistiğin gerekliliği



Biyoistatistiğin gerekliliği



Biyoistatistiğin gerekliliği



Biyoistatistiğin gerekliliği



Tanımlar
Evren (Kitle/Yığın)

İlgilenilen konuda belirli özellikleri 
sağlayan tüm bireylerin (gözlemlerin) 

oluşturduğu topluluktur. 
Diğer bir tanımla evren, yapılması istenen 
araştırmanın amacına uygun olarak konu ile 

ilgili tüm gözlemlerin (insanların, 
hayvanların, bitkilerin arabaların, vb.) 

oluşturduğu topluluktur. 



Tanımlar
Örneklem

Çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen 
(evreni tüm yönleri ile yansıtan) ve evrene 
göre daha az sayıda birey ya da gözlemden 

oluşan alt kümedir.



Tanımlar
Örneklem Büyüklüğü

Örneklemdeki gözlem/denek sayısıdır. 



Tanımlar

Örnekleme 

Örnekleme kuramı, evrenden örnek 
seçmek amacıyla geliştirilen yöntemler 
üzerinde durur. Bu kuramın öngördüğü 
kurallar yardımıyla evrenden örneklem 

seçme işlemine “örnekleme” denir.



Tanımlar
Örnekleme

Evrenden, “evreni temsil eden örneklem” 
seçmek için geliştirilen istatistiksel 
yöntemlere örnekleme  yöntemleri 

(sampling methods) adı verilir.



Tanımlar
Değişken

Değişik değerler alan herhangi bir özelliğe 
değişken denir. 

Boy uzunluğu, yaş, spor yaşı, spor bilgi 
puanı, kalp atım sayısı, hemoglobin düzeyi, 

vb. 



Tanımlar
Değişken Türleri

Bağımlı değişken ve Bağımsız değişken(ler)
olarak sınıflanabilir. 

Bu tür sınıflandırma için en az iki değişkenin 
olması gerekir. 

Herhangi bir değişken tek başına bağımlı 
veya bağımsız değişken olarak 

tanımlanamaz. 



Tanımlar
Değişken türleri

Bağımlı- Bağımsız

Başarı puanı - Çalışma süresi 
Başarı puanı - Çalışma süresi + Cinsiyet +   

Kalınan yer



Tanımlar
Değişken türleri

y : Çocuğun analitik düşünme testi puanı
x1: Baba IQ düzeyi
x2: Anne IQ düzeyi
x3: Çocuğun ilk anne ya da baba deme yaşı (ay)
x4: Çocuğun ilk kez başarılı bir şekilde 10’a kadar sayma yaşı 
(ay)
x5: Hafta başına çocuğa ortalama kitap okuma süresi (saat)
x6: Çocuğun son üç ay içerisinde TV’de eğitici program 
izleme süresi (saat)
x7: Çocuğun son üç ay içinde çizgi film izleme süresi (saat)



Tanımlar
Parametre ve İstatistik

Evreni ve örneklemi tanımlamak, 
değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak, 
vb. için ortalama, ortanca, oran, standart 

sapma, varyans, korelasyon katsayısı, 
regresyon katsayısı gibi ölçülerden 

yararlanılır. 



Tanımlar

Parametre ve İstatistik

Evreni tanımlamak için kullanılan ölçülere 
parametre, 

örneklemi tanımlamak için kullanılan ölçülere 
istatistik

denir.



Tanımlar

Değişik Ölçülerin Örneklem ve Evren için Gösterimi

Parametre ve İstatistik



Tanımlar
Türkiye’de 2016 Yılı’nda doğan tüm 
bebeklerin doğum ağırlığı ortalaması ve 
standart sapması: 
µ=2850 gram ve 
σ=240 gram 

Evrenden çekilen rastgele 70 bebeğin 
ortalama ve standart sapması:
=2835 gram ve 

S=227 gram olarak gösterilir.  
x



Tanımlar

Veri
İncelenen konuya açıklık getirmek, gerçeği 

ortaya çıkarmak, karara varmak, vb. 
amacıyla toplanan işlenmemiş (ham) 

materyal (ölçümler, bilgiler, belgeler, …) 
olarak tanımlanır. 



Tanımlar

Verinin ölçüm biçimi (veri türleri)

1. Nitelik veriler
Sırasız-sıralı

2. Nicelik veriler
Kesikli-sürekli



Tanımlar
Verinin ölçüm biçimi (veri türleri)

1. Nitelik veriler
- Sırasız nitelik veriler

Gözlemlerin sınıflara (kategorilere) 
ayrılarak belirtildiği verilerdir.
Cinsiyet, coğrafi bölgeler, kan grubu, 
uyruk, din, spor branşları, vb.



Tanımlar
Verinin ölçüm biçimi (veri türleri)

- Sıralı nitelik veriler
Kategorilerinde sıralama olan niteliksel 
verilerdir.
Başarı durumu: kötü, orta, iyi, çok iyi 
Eğitim durumu: okur-yazar değil, 

ilköğretim, lise, yüksekokul 
Ekonomik durum: düşük, orta, yüksek
Hastalık evresi: I, II, III, IV



Tanımlar
Verinin ölçüm biçimi (veri türleri)

2. Nicelik (sayısal) veriler
- Kesikli sayısal veriler

Belirli bir aralıkta tam sayıları alan 
veri türü.
Nöbet sayısı, sakatlanma sayısı, 
çürük diş sayısı, vb. 



Tanımlar
Verinin ölçüm biçimi (veri türleri)

- Sürekli sayısal veriler
Ölçümle belirtilirler ve bir aralıktaki 
bütün değerleri alırlar. Hacim, ağırlık 
ve uzunluk ölçüleri sürekli verilerdir.
Boy uzunluğu, akciğer hacmi, göğüs 
çevresi, hemoglobin düzeyi, vb.



Tanımlar
Veri Kaynakları

•Düzenli olarak tutulan kayıtlar
•Sayımlar
•Araştırmalar (gözlemsel ve deneysel 
araştırmalar)
•Basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış 
kaynaklar
•Veri türetme



Tanımlar
Ölçek

Sayısal değerler elde etmek için kullanılan 
belirli bir birimde derecelenmiş araç ya da 
gereçler ölçek (scale) olarak adlandırılır.

Birçok alanda fiziksel yöntemlere dayalı 
ölçme araçlarının (ölçek) kullanılması 

gerekir. Örneğin boy ve ağırlık gibi somut 
özellikleri bir metre ve terazi ile doğrudan 

ölçmek olanaklıdır.



Tanımlar
Ölçek

Bireylerin tutum, kişilik, içe kapanıklık, 
saldırganlık, vb. soyut özelliklerinin 

ölçülmesinde metre-terazi gibi fiziksel araç 
ve gereçler (ölçekler) bulunmadığı için 

değişik ölçme araçları geliştirilerek dolaylı
ölçüm elde etme yoluna gidilir. 

Yaşam kalitesi ölçeği, Beck depresyon 
ölçeği, vb.



Tanımlar
Ölçek-Anket

Anketlerde birbirinden bağımsız sorularla 
bir soruna yanıt aranır.

Ölçeklerde ise birbiriyle ilişkili maddeler 
yardımıyla doğrudan ölçülemeyen bir 

özelliğin ölçülmesi hedeflenir. 



Tanımlar
İstatistiksel yazılımlar

İstatistiksel yazılımlar, verileri tanımlayan 
ve çeşitli istatistiksel yöntemleri ve 

testleri verilere uygulayabilen modüllere 
sahip bilgisayar yazılımlarıdır.

Sık başvurulan istatistiksel yazılımlar 
SAS, STATISTICA, MINITAB, Stata, R, 

NCSS, SPSS ve Excel’dir.



Tanımlar
İstatistiksel Yazılımlar



Tanımlar
İstatistiksel Yazılımlar







Tanımlar
İstatistiksel Yazılımlar



Noller ve Melton, 1985

Bir araştırmanın kalitesi onun ne derece
uygun ve dikkatli biçimde düzenlendiği 
(planlandığı) ile ölçülür.

Oysa, araştırmalarda "araştırmanın 
düzenlenmesi (planlanması)" kadar ihmal 
edilen başka bir husus yoktur.



Bu önemine rağmen, bir araştırmanın  
uygun biçimde nasıl düzenleneceğini 
öğrenmek için fazla sayıda istekli kişi 
bulmak kolay olmamaktadır.

Oysa, herkes bir istatistiksel yazılımı 
(örneğin SPSS Paketini) kullanmayı 
öğrenmek için can atmaktadır.



Using the statistical software,

The good news is that
Statistical analysis is becoming easier and chaper.

The bad news is that
Statistical analysis is becoming easier and chaper.

C. F. Hofacker, 1983.
Abuse of statistical packages: the case of the general linear model.
American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology Published 1 
September 1983 Vol. 245 no. 3



Sonuç
Bilimsel araştırma yapmak

•Bilgi ve deneyimi gerektiren zor bir çalışmadır.
•Her aşamada çok iyi planlama ve uygulama gerekir.
•Çok disiplinli bir çalışmadır.
•Disiplinler arası çok iyi işbirliği gerektirir.
•Biyoistatistikle çok yakından ilgilidir.
•Çok iyi biyoistatistik bilgisini ya da danışmanlığını 
gerektirir.



Sonuç
Her araştırıcının ya da araştırıcı grubun iyi 

biyoistatistik bilmesi olanaklı değildir.

Biyoistatistiksel danışmanlık alınması
gereken durumlarda

* Araştırmanın planlaması aşamasından itibaren  
danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

* Araştırmanın daha önce sayılan aşamalarında 
danışmanlık hizmeti alma sürdürülmelidir.

* Araştırmacı ve istatistik danışmanı birbirlerini ne 
kadar iyi anlarlarsa çalışmanın bilimsellik düzeyi   
o derecede artacaktır. 


