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Doktorlar tedavi ba arı oranından, bir cerrahi 
yakla ımın riskinden, tanı olasılı ından söz 
ederken istatistiksel analiz sonuçlarından 

yararlanmalı; deneylerini, ara tırmalarını de er-
lendirmek ve aktarmak icin istatistiksel yontemler 
kullanmalıdırlar. Bu nedenle istatistik bilimi, tıp
e itiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bununla 
birlikte, istatisti in bu sürecin mekanik bir parçası
olarak algılanması ve yalnızca veriler toplandıktan 
sonra gündeme gelmesi sıklıkla kar ıla tı ımız bir 
e ilimdir. Bu konu ma temel olarak bu e ilimin ter-
sine çevrilmesi ve istatistikçilerin tıbbi çalı maların
her a amasında aktif katılımı yönünde te viki ile 
ilgilidir. lk bölümde, temel biyoistatistik yöntem-
ler uygulamalı, pratik ve kavramsal düzeyde genel 
hatlarıyla açıklanacaktır. kinci bölümde ise bu 
yöntemlerin uygulanması sırasında yapılan genel 
yanlı lar ve bunların nasıl düzeltilebilece i konu-
sunda birtakım öneriler tartı maya açılacaktır. 

Hekimlerin yaygın olarak kullandı ı biyoista-
tistiksel kavramlar ve analiz yöntemleri a a ıdaki
gibi özetlenebilir: 1) Tanımlayıcı istatistik, merkezi 
e ilim ölçüleri, yayılma ölçüleri. 2) Normal da ılım.
3) Tıpta çalı ma düzenleri, gözlemsel ve deneysel 
çalı malar, vaka raporları, retrospektif, kesitsel ve 
prospektif çali malar, kontrollü ve çapraz çalı ma-
lar. 4) Örneklem seçimi ve evren. 5) Hipotez testi 
ve kestirim. 6) Tek grup oranı/ortalaması ile ilgili 
çıkarımlar, ba ımli ya da ba ımsız iki veya ikiden 
fazla grup oranı/ortalamasının kar ılastırılması.
7) Ba ıntı analizi. 8) Regresyon analizi. 9) Sa -
kalım analizi yöntemleri. 10) Tıpta karar verme, 
duyarlılık ve özgüllük. 11) Cok de i kenli analiz 
yöntemleri, çoklu regresyon, kovaryans analizi, 

lojistik regresyon, diskriminant analizi. Hangi 
yöntemin ve çalı manın hangi durumlarda kulla-
nılaca ı, göreceli avantajları ve verili bir problemin 
çözümüne yönelik uygunlukları genel hatlarıyla
açıklanacaktır.

Bir ara tırma projesinin a amaları planlama, 
tasarım, veri toplanması, veri i lenmesi, veri ana-
lizi, sonuçların yorumlanması ve yayındır. Önce-
likle çalı ma düzeninin ara tırma amaçları ile 
uyumlu olması gerekmektedir, çünkü bu sonraki 
a amalarda düzeltilmesi zor komplikasyonlara yol 
açmaktadır. En sık görülen hatalar ise genelde 
analiz sürecinde gözlenmektedir. Bunlardan bazıla-
rı öyle kategorize edilebilir: 1) Analiz yöntemlerini 
varsayımları kar ilanmadı ı durumlarda kullan-
mak. 2) Ba ımlı verileri ba ımsızmı  gibi analiz 
etmek. 3) Sıralı kategorilerdeki sırayı ihmal etmek. 
4) Bir denek icin alınan çoklu ölçümleri/gözlemleri 
ba ımsız olarak dü ünmek. 5) Çoklu kar ıla tırma-
lar yerine yalnızca ikili kar ıla tırmaları kullanmak. 
6) Güven aralıklarinin olanaksız sayıları içermesi. 
7) Kar ıla tırma çalı malarında ba ıntı kullanılma-
sı. 8) Tanı testlerinin yalnızca özgülluk ve duyarlı-
lıkla de erlendirilmesi. 9) Merkezi e ilim ölçülerinin 
hicbir de i kenlik ölçütü olmadan rapor edilmesi. 
10) P-de erlerinin yanlı  yorumlanması/tanımlan-
ması ve gere inden fazla üzerinde durulması. Ayrı-
ca yanlılık kaynaklarının (tahkikat, gönüllülük, 
seçim, örnekleme, denek, anımsama, yayın ve eksik 
veri yanlılıkları) bilimsel anlamda belirlenip, nasıl
ortadan kaldırılabilece i ya da analiz sonuçlarını
olumsuz anlamda etkilemelerinin nasıl önüne geçi-
lebilece i ayrıntılariyla açıklanıp, yanlı lık ve yanlı-
lıklardan kaçınma yolları tartı ılacaktır. 


