
Biyoistatiğe Giriş ve Tanımlar



İstatistik ve Biyoistatistik

İstatistik, toplumdan kurallara uygun olarak doğru ve

yeterli sayıda veri toplama, veri işleme ve verilerden

topluma ilişkin kararlar almaya yönelik yöntemler içeren

bir bilimdir.

Aynı zamanda istatistik, toplumdaki olaylar hakkında

veri toplayarak en az maliyetle, en kısa zamanda ve

yüksek doğruluk derecesinde bilimsel sonuçlara

ulaşılması ve uygun kararlar alınması için yöntemler

içeren , yeni yöntemler geliştiren bir bilim dalıdır.



İstatistik ve Biyoistatistik

İstatistik sözcüğü üç farklı biçimde kullanılmaktadır.

1. Veri Anlamında Kullanım

2. Bilim Anlamında Kullanım

3. Hesaplanan Tipik Değerler ve Parametre Tahmini

Anlamında Kullanım



İstatistik ve Biyoistatistik

1. Veri Anlamında Kullanım

İstatistik, birim ya da bireylerle ilgili toplanan veriler

ya da bu verilerden hesaplanan sayısal ve oransal

değerlerdir. Örneğin, sınıftaki öğrenci sayısı, hastaneye

bir yılda başvuran hasta sayısı gibi.



İstatistik ve Biyoistatistik

2. Bilim Anlamında Kullanım

İstatistik, veri toplama, veri işleme, özetleme ve bu

verilerin analizi, bilimsel sonuçların elde edilmesi, uygun

kararların alınması ve bilgilerin sunulması ile ilgili

yöntemleri içeren ve geliştiren bir bilim dalıdır.



İstatistik ve Biyoistatistik

3. Hesaplanan Tipik Değerler ve Parametre Tahmini

Anlamında Kullanım

n örnek birimden elde edilen veriden hesaplanan tipik

değerlere İstatistik ya da yaygın olarak belirtici

istatistikler denir. Örneğin, ortalama, ortanca değer,

standart sapma gibi hesaplanan değerler istatistik olarak

isimlendirilir.



İstatistik ve Biyoistatistik

İstatistik sözcüğünün kullanım biçimlerini ayırt

etmek için genellikle veri anlamında kullanılırken çoğul,

bilim ve tipik değer anlamında ise tekil olarak kullanılır.



İstatistik ve Biyoistatistik

İstatistik bilimi iki ana bölüme ayrılır.

1. Matematiksel İstatistik : İstatistik teorisini kuran ve

yeni yaklaşımlarla teknikler üreterek geliştiren bir

istatistik bilim dalıdır.

2. Uygulamalı İstatistik : Matematiksel istatistiğin

geliştirdiği teknikleri çeşitli alanlarda uygulayan,

işleyişlerini kontrol eden, uygulama alanlarına özel

teknikler geliştiren bir istatistik bilim dalıdır.



İstatistik ve Biyoistatistik

Günümüzde bilimsel gereksinimlerin genelden çok, özele

doğru hızlı bir gelişme göstermesi, istatistik bilimininde

uygulama alanlarına göre özelleşmesine ve birer farklı

bilim dalları içinde yer almasına neden olmuştur. Bu

nedenle hemen hemen tüm bilim alanlarına özgü yeni

bilim dalları ortaya çıkmıştır.

Uygulamalı istatistikten ayrılan bu dallara Biyoistatistik,

Ekonometri gibi bilim dallarını örnek olarak verebiliriz.



İstatistik ve Biyoistatistik

Biyoistatistik, sağlık bilimleri alanında verilerin

toplanması, işlenmesi, topluma ilişkin kararların alınması

için özgün yöntemler içeren ve yeni yöntemler geliştiren

bir tıp bilim dalıdır.

Biyoistatistik, istatistik yöntemlerden ve sağlık alanına

özel özgün yöntemlerden yaralanarak işlevlerini yerine

getirir.



İstatistik ve Biyoistatistik

Biyoistatistik iki ana bölüme ayrılır.

1. Tanıtsal Biyoistatistik

2. Analitik Biyoistatistik



İstatistik ve Biyoistatistik

1. Tanıtsal Biyoistatistik : Veri toplama, tablolaştırma,

grafiklerle gösterme, belirtici merkezi eğilim ve

dağılım ölçülerinin, gözlenme sıklıklarının

hesaplanması, özetleme ve sunuş yöntemlerini içeren

bir daldır.



İstatistik ve Biyoistatistik

2. Analitik Biyoistatistik : Varsayımların kurulması,

varsayımların test edilmesi, verilerden uygun

sonuçların çıkarılması, verilerin uyduğu teorik

dağılımların belirlenmesi ve topluma ilişkin uygun

kararların alınması ve genellemelere gidilmesi ile

ilgilenerek tıp bilim insanlarına yararlı yöntemler ve

yaklaşımlar sunan bir daldır.



Neden Tanım Öğreneceğiz (Gerekçe)

 Bir konuda ortak anlama ve düşünme yapılarını

geliştirmek için o konuda çalışan bireyler aynı dilden

konuşmalı

 Kullandıkları kelimelerden cümlelerden ve

sembollerden aynı anlam çıkarılmalı

 Temel terim ve kavramlarda-gösterimlerde ortak bir

davranış içinde olmalı

TEMEL TANIM VE KAVRAMLAR



Böylece ortak düşünce yapısı oluşur ve kişilerin

anlaşmaları kolaylaşır.

Bir bilim alanındaki tüm çalışanların kullandıkları

terminolojide anlaşmaları gerekir.

Bu nedenle temel terim ve tanımları öğrenmek

zorunluluğu vardır.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Olay: Toplumda birimlerde ortaya çıkan ve üzerinde

çalışmalar yapmak gereği duyulan oluşumlara Olay denir.

Hastalıklar, Doğumlar, Ölümler, vb.

İstatistiksel Olay: Araştırmaya, incelemeye konu teşkil

eden, gözlenebilen, deneysel olarak varlığı

kanıtlanabilen ve sayılarak, ölçülerek ya da tartılarak

sayısal biçimde ifade edilebilen olaya, istatistiksel olay

adı verilir.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Toplum (Populasyon, Anakütle, Evren): İstatistiksel olayın

gözlendiği, gözlenebildiği birimler topluluğuna Toplum adı

verilir. Toplumdaki birim sayısı N ile gösterilir.

Birim: İncelenen olayın gözlendiği en küçük toplum

parçasına, toplum ögesine birim denir. Birimler canlı ya da

cansız varlıklar olabileceği gibi, kurum, kuruluş ve

organizasyonlar da birim tanımı ile ifade edilirler. Birey,

deney hayvanı, gözlem birimi, hastane, bina vb.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Örnek: Toplumun az sayıdaki parçasına/grubuna örnek

adı verilir.

Toplumu temsil edecek nitelik ve sayıdaki birimden

oluşan, araştırılan özellikleri taşıyan ve gözleme alınan

gruba örnek adı verilir.

n ile gösterilir.

Örnek, örnekleme yöntemlerine göre belirlenmiş ve

temsilci özellikteki grup’tur.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Değişken: Birimlerin incelenen, gözlenen özelliklerine

değişken denir. Birimden birime farklı değerler alabilen ve

değerleri sayısal olarak ifade edilebilen özelliklere değişken

adı verilir.

Değişken, birimlerin biyolojik, fizyolojik, anatomik, fiziksel,

estetik ve diğer ölçülebilen, tartılabilen sayısal olarak

değerleri saptanabilen özellikleridir.



Değişken Tipleri

Değişkenler Gözlenme biçimlerine göre iki gruba ayrılır.

Nitel Değişken.

Nicel Değişken.



Değişken Tipleri

Nitel değişkenler; birimlerin kategorik ya da isimsel olarak

belirtilebilen karakteristik özelliklerini, durumlarını ve

pozisyonlarını belirten değişkenlerdir.

Örneğin, birimlerin cinsiyeti, kan grubu, eğitim durumu,

mesleği, medeni durumu, göz rengi, saç rengi, oturduğu

yerleşim yeri, geçirmiş olduğu hastalıkların türleri, hastalık

şiddeti, tedavi sonuçları gibi nitelik bildiren durumlarını

açıklayan değişkenlerdir.



Değişken Tipleri

Nicel değişkenler; değerleri ölçüm ve tartım sonucu

saptanan, sayısal olarak gözlenebilen değişkenlerdir.

Örneğin birimlerin, boy uzunluğu, vücut ağırlıkları,

kan basınçları, kollestrol düzeyleri gibi özellikleri

nicel değişkenlerdir.



Değişken Tipleri

Değişkenler ölçülen değerlerin matematiksel durumuna göre

iki gruba ayrılır.

Kesikli Değişken

Sürekli değişken



Değişken Tipleri

Kesikli (Tamsayı) Değişken; ancak tam sayı değerler alabilen

değişkenlerdir.

Örneğin, hastanede kliniklerin yatak sayısı, canlı doğum

sayısı, Ailedeki birey sayısı, sahip olunan çocuk sayısı gibi.

Sürekli Değişken; belirli değerler seti içinde reel değerler

(tamsayı, ondalıklı ya da kesirli) alabilen değişkenlerdir.

Örneğin, boy uzunluğu, ağırlık, hemoglabin düzeyi gibi.



Değişken Tipleri

Bağımlı Değişken: Değeri başka değişkenler (faktörler)

tarafından etkilenerek değişen değerlerdir.

Bağımsız Değişken: Değeri bağımsız olarak oluşan, başka

değişkenlerin değişimi üzerinde etkide bulunan (faktör)

değişkenleridir.



Değişken Tipleri

Değişkenler Ölçümleme tekniklerine göre dört gruba

ayrılır.

İsimsel Değişken

Sıralı Değişken

Aralıklı Değişken

Orantılı Değişken



Değişken Tipleri

İsimsel Değişken: Değişkenin değeri isimsel olarak

seçenekler halinde saptanıyorsa bu değişkene isimsel

ölçekli değişken, elde edilen veriye ise isimsel veri

denir.

Örneğin birimlerin cinsiyeti, medeni durumu,

geçirdiği hastalıklar vb.



Değişken Tipleri

Sıralı Değişken: Değişkenin değerleri seçenekler

halinde isimsel ve birbirlerini ardışık olarak artan

biçimde izleyen değerler içeriyorsa bu değişkene

sıralı ölçekli değişken, elde edilen veriye ise sıralı

veri denir.

İsimsel kategoriler arasında bir hiyerarşi söz

konusudur. Örneğin, hastalığın düzeyi evre I, evre II,

evre III ve evre IV, ağrı şiddeti yok, az, orta, çok gibi.



Değişken Tipleri

Aralıklı Değişken: Dünyaca kabul edilmiş bir

başlangıç noktası olmayan, ölçüm ve tartım sonucu

değeri sayısal olarak gözlemlenen ve kat ya da oran

hesabı yapılamayan nicel değişkene aralıklı ölçekli

değişken, elde edilen veriye ise aralıklı veri denir.

Örneğin sıcaklık birimi santigrat derece bir aralıklı

ölçektir.



Değişken Tipleri

Örneğin bir odanın sıcaklığını ölçelim. Sıcaklığı

santigrat ile ölçelim ve 25 santigrat derece olsun.

Aynı odayı Fahrenhayt ile ölçtüğümüzde 77

Fahrenhayt olarak belirleriz.

Odayı ısıtalım ve sıcaklığı 50 santigrat dereceye

yükseltelim. Bu defa bu odanın sıcaklığını Fahrenhayt

ile ölçtüğümüzde 122 Fahrenhayt olarak belirleriz.



Değişken Tipleri

Halbuki sıcaklığı santigrat olarak 2 katına

çıkardığımızda Fahrenhayt olarak 2 kat bir sıcaklık

ölçemedik.

Bu durum aralıklı ölçeğe en güzel örnektir çünkü

sıcaklık birimi belirlenirken dünyaca kabul edilmiş

bir sıfır başlangıç noktası bulunmamaktadır.



Değişken Tipleri

Oransal Değişken: Değişkenin değeri uluslararası ölçü

birimlerinden uygun bir ölçekle elde ediliyorsa,

dünyaca kabul edilmiş bir sıfır (başlangıç) noktası

varsa ve sayısal olarak gözlemleniyorsa bu değişkene

oransal ölçekli değişken denir ve elde edilen veriye

ise oransal veri denir.

Örneğin kan basıncı, kilo, boy gibi.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Faktör: Birimlerin nitel ya da nicel özelliklerinin

değişimi üzerinde etkilerde bulunduğu kabul edilen

dışsal etmenlere, değişkenlere (çevresel, sosyal,

kültürel vb.) faktör adı verilir.

İncelenen değişkenle aralarında neden-sonuç ilişkisi

bulunan diğer değişkenlere faktör adı verilebilir.

Faktör bağımsız değişken olarak alınabilir.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Veri : Birimlerden elde edilmiş ve kaydedilmiş bir ya

da daha fazla değişkenin değerler setine veri adı

verilir.

Veriler, incelenen değişkenlerin sayım, ölçüm ya da

tartım sonucu elde edilen kayıtlanmış sayısal

bilgileridir.

Veriler, bazen istatistikler ve bulgular isimleri ile de

belirtilmektedir.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

Frekans: Bir araştırma değerlendirmesinde

değişkenin aynı değeri taşıyan birim sayısına frekans

denir. Belirli değerler arasında özellikleri olan birim

sayıları da frekans olarak alınır.

Örneğin, 100 hastanın SKB değerleri ölçülmüş ve 140

mm/Hg ve daha fazla değere sahip birim sayısı 54 ise

frekans (f)=54 olarak belirtilir.



Biyoistatistikte Kullanılan Terimler

İstatistik : Toplumu temsil eden örnek verilerden hesaplanan

tipik değerlere istatistik denir. İstatistik parametre tahmini

olarak kullanılır.

Parametre : İncelenen değişkenin toplumdaki tipik değerine

parametre denir. Parametre, toplumdaki tüm birimler ele

alınarak yapılan incelemede hesaplanacak sayısal ya da

oransal değerdir. Parametre olarak ortalama, görülme oranı

(sıklığı), varyans vb. değerler hesaplanabilir.



Semboller ve Gösterimler

Biyoistatistikte, genel istatistik ve matematik gösterimleri

kullanılır. Biyoistatistikte semboller kullanmanın gereği iki

nedene bağlıdır.

1. Uzun kelimelerle, terimlerle uğraşmadan o kelimeyi

ya da kavramı bir tek harle ya da kısa bir sembolle ifade

ederek yer ve zaman kazanmak

2. Uygulanan yöntemi ve hesaplama uygulamasını

açıklarken anlatımın belirgin bir alana özel olmadığını, genel

olarak farklı değişkenlerde ve alanlarda uygulanabileceğini

vurgulamak.



Semboller ve Gösterimler

N : Toplumdaki birimlerin sayısını göstermekte kullanılır.

n : Örnekteki birim sayısını belirtmek için kullanılır.

X : Birimin herhangi bir değişkeninin ismini belirtir. İncelenen

değişken bir tane ise X ile gösterilir. Örneğin, X=Sistolik Kan

Basıncı (SKB) gibi.

Y : Birimin aynı anda ikinci bir değişkeni inceliyor ise Y ile

gösterilir. Y=Diastolik Kan Basıncı (DKB) gibi.

Z : Birimin aynı anda üçüncü bir değişkeni inceleniyor ise Z ile

gösterilir. Örneğin Z=Vücut Ağırlığı (KILO) gibi.



Semboller ve Gösterimler

X1, X2,...,Xk : Birimin iki ya da daha fazla değişkeni

inceleniyor ise değişkenin isimlerini sıraya göre belirtmekte

kullanılır.

Örneğin, birimlerin yaş, boy ve ağırlıklarını sembollerle

göstermek istiyoruz.

Yaş için X1, Boy için X2 ve Ağırlık için de X3 sembolik

isimlerini kullanıyoruz.



Semboller ve Gösterimler

Xi :Toplum ya da örnekte i.ci birimin X değerini belirtir.

Örneğin, 5 hastanın sırası ile hemoglabin değerleri (X (Mg/lt.

olarak)), 15.6, 14.0, 15.3, 15.8 ve 13.9 olsun.

1. birimin X (hemoglobin) değeri X1=15.6,

2. birimin X değeri X2=14.0

ve

5. birimin X değeri X5=13.9

olarak gösterilir.



Semboller ve Gösterimler

İncelemede Xi’deki i indisi ;

Toplum için i=1,2,...,N

Örnek için i=1,2,...,n

biçiminde kullanılır.



Semboller ve Gösterimler

X(i) : Toplum ya da örnekten elde edilen X verileri küçükten

büyüğe sıraya dizildikten sonra i.ci sıradaki X değerini belirtir.

A={X(1), X(2),... , X(n) } : Sıraya dizilmiş X veri seti gösterimi.

Sıraya dizilmiş n verinin dizisini ifade eder.

A={X(i), i=1, 2, ... , n } : Sıralı dizinin diğer bir gösterim

türüdür.



Semboller ve Gösterimler

 :Toplam işaretidir. Sigma diye okunur.    

A={ X1, X2, ... , Xn }dizisinde yer alan değerlerin toplamını

almak için gösterim;

ya da eğer dizideki tüm değerler toplama alınacak ise alt ve

üst yazımlar kullanılmaz ve 

biçimindedir.

nX...2X1X
n
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Semboller ve Gösterimler

 (Pi okunur) : Ardışık çarpımı belirtir.

(X1)*(X2)*...(Xn)=?       İşlemi

şeklinde gösterilir.
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