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VERİ ÇÖZÜMLEME VE ÖLÇÜM DEĞERLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

ÖRNEKLEME

Basit Rastgele Örnekleme 

• Evrendeki bireyler yaş, eğitim durumu, gelir durumu gibi özelliklerine göre homojen 
dağılmışsa, evrende belirli özelliklere göre kümeleşme yoksa, bu yöntemle örnek 
seçilebilir.

• En sık kullanılan örnekleme yöntemidir.

Sistematik Rastgele Örnekleme
• Basit rastgele örnekleme yönteminin sistematize edilmiş şeklidir.
• Burada da evrenin homojen yapıda olması ve elde birey/birimlerin listesi olması 

gerekir
• Belirlenen sayıda kişi bu listeden eşit aralıklarla seçilmektedir.

Örnek: 500 kişilik öğrenci grubundan 100 öğrenciyi sistematik rastgele seçmek 
için gruplar beş kişi olacak şekilde ayarlanır. İlk   5 kişiden kura ile 1 öğrenci seçilir.    
Varsayalım 3. öğrenci kuradan çıktı. Burada seçilecek öğrenciler 3, 8, 13, 18, 23, 28. 
498 sıradaki öğrencilerdir.

Tabakalı Örnekleme 
• Eğer araştırmanın uygulanacağı evren homojen yapıda değilse     
• Bazı özelliklere göre evrenin daha ağırlıklı temsil edilmesi isteniyorsa kullanılır.
• Tabakalı örnekleme için ana ilke her tabakanın kendi içinde benzer,
• Diğer tabakalardan farklı yapıda olması gerekir.
• Örneğin sosyo-ekonomik durumuna göre iyi-orta-kötü diye tabakalama yapıldığında 

her grubun içinde birbirine benzer ancak gruplar arasındaki sosyo-ekonomik fark da 
belirgin olmalıdır.

Küme Örneklemesi 
• Küme örneklemesi özellikle saha araştırmalarında deneklere (kişilere) ulaşmanın zor 

olduğu durumlarda kullanılır.
• İlk olarak evren belirli özelliğe göre oluşmuş kümelere ayrılır.
• Kümeler genellikle coğrafi bölgelere veya yerleşim yerlerine göre (kasaba, köy, okul, 

fabrika vb. kurumlar) tanımlanır.
• İkinci aşamada ise yine önceden belirlenmiş büyüklüğe ulaşacak biçimde kümeler 

rastgele yöntemle seçilir.

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 

Yer Gösteren Ölçütler 

Merkezi ölçütler 
a. Aritmetik Ortalama (Mean):
Ø En sık kullanılan ölçütlerden birisidir. Günlük yaşamda “ortalama” olarak ifade 

edilir. Özellikle normal (simetrik) dağılma sahip veriler için kullanılır. Gözlenen 
tüm değerlerin toplanarak gözlem sayısına bölünmesi ile elde edilir.

b. Ortanca (Median):
Ø  Simetrik olmayan dağılımlarda ve ordinal verilerde tercih edilir. Araştırmadaki 

gözlemlerin değerleri en küçükten en büyüğe doğru sıralanır, dizi tek sayılı 
ise dizinin ortasındaki gözlemin değeri ortancadır. Ancak çift sayılı bir dizi ise, 
ortadaki iki verinin değerlerinin ortalaması alınır.
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c. Tepe Değeri (Mode): 
Ø Veriler içinde  en sık bulunan değerdir.

d. Orta-Sınır (Midrange): 
Ø Örnekte yer alan en küçük ve en büyük değerlerin aritmetik ortalamasıdır.

e. Geometrik Ortalama: 
Ø Çok sık kullanılmaz. Birim değerlerinin (gözlem sonuçlarının) birbiriyle 

çarpımlarının, “n” birim sayısı olmak üzere, n’nci dereceden köküne denir.
f. Çeyrekler ve Yüzdelikler: 
Ø Dağılımın çeyrek değerleri ve yüzdelikleri dağılımın herhangi bir noktasını 

gösterir.

Yaygınlık Gösteren Ölçütler 

Dağılım Aralığı (Range): 

ü En büyük ve en küçük değer arasındaki farktır.

Ortalamadan Sapma:

ü Her bir değerin ortalamadan olan uzaklığı toplamının karesinin, gözlem sayısına 
bölünmesi ile elde edilir. Ortalama merkezi bir ölçüt iken, ortalamadan sapma 
yaygınlığı gösteren bir ölçüttür.

Standart Sapma: 

ü Dağılımın yaygınlığını gösteren ölçütlerin en önemlilerinden birisi standart 
sapmadır. Her bir değerin ortalamaya olan uzaklığını, bir başka deyişle dağılımın 
yaygınlığını gösterir.

Varyans: 

ü Her bir dağılıma ilişkin gözlemlerin ortalamadan ayrılışlarının karelerinin 
ortalamasına varyans denir. Standart sapmanın karesi varyans olarak 
adlandırılır.

Değişim Katsayısı (Varyasyon Katsayısı): 

ü Yaygınlıkların karşılaştırılmasında kullanılır.

Standart Hata: 

ü Standart hata örnek ortalamasının evren ortalamasından ne kadar farklı olduğunu 
gösteren bir ölçüttür.

TARAMA TESTLERİ

Uygun bir tarama testinin sahip olması gereken başlıca özellikler şunlardır:
1. Basitlik
2. Kabul edilirlik
3. Doğruluk
4. Ucuzluk
5. Tutarlılık
6. Duyarlılık ve seçicilik

• Duyarlılık (sensitivite): Taramada kullanılır. Gerçek hastalar içinden tarama testinin 
hasta olanları yakalayabilme gücüdür.

• Seçicilik /Özgüllük (spesifite): Teşhiste önemlidir. Gerçek sağlamlar içinden 
tarama testinin sağlam olanları yakalayabilme gücüdür.

 Duyarlılık ve seçiciliğin her ikisi de yükseldikçe, geçerliliğin arttığı kabul edilir. Salt duyarlık 
yüksekse geçerliliğin patolojik olanları ayırma amacıyla kullanılması, salt seçicilik yüksekse 
geçerliliğin sağlam olanları ayırmakta kullanılmasının uygun olacağı düşünülür. Ancak bir 
test ya da uygulamanın geçerli sayılması için hem duyarlı hem de seçici olması, yani her 
iki öğenin de yüksek olması beklenir. Duyarlılık ve seçicilik arasındaki ilişkiyi ROC eğrisi 
sağlar.
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• Öngörü/Kestirim (prediktivite): Öngörü, bir testin bulguları içinde gerçeğin 
yansıtılma gücüdür.

• Pozitif prediktif değer: Tarama testinin hasta buldukları içinde gerçek hastaların 
oranı.

• Negatif prediktif değer: Tarama testinin sağlam buldukları içinde gerçek 
sağlamların oranı.

• Tutarlılık/güvenilirlik (reliabilite): Tekrarlayan ölçümlerde aynı kişiler üzerinde, 
aynı koşullarda benzer sonuçların elde edilme oranıdır.

Referans Test

Hasta Sağlam Toplam

Ye
ni

 t
es

t

Hasta 18 49 67

Sağlam 2 931 933

Toplam 20 980 1000

Yeni testin

Yeni testin 
Duyarlılığı: 18 / 20
Özgüllüğü: 931 / 980
Yanlış pozitif kişi sayısı: 49
Yanlış negatif kişi sayısı: 2
Tutarlılık (güvenilirlik oranı): 18 + 931 / 1000
Pozitif kestirim (prediktif) değeri: 18 / 67
Negatif kesitirim (prediktif) değeri: 931 / 933

GRUPLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Ortalama verisi:

Boy, kilo, hemoglobin düzeyi, tansiyon

Oran (yüzde -%) verisi:

(Öldü-ölmedi), (sarışın-esmer), (ağrısı var-yok)

1. BAĞIMLI , İLİŞKİLİ, EŞ, AYNI GRUP:

Aynı kişilerden oluşan grubun öncesinin ve sonrasının karşılaştırılması

ÖNCE Þ SONRA karşılaştırma

Ø Kronik böbrek yetmezliği olan 12 hastanın hemoglobin değerleri ölçülüyor. 
Eritropoetin verilip 3 ay sonra tekrar ölçüm yapılıyor.

2. BAĞIMSIZ GRUP:

Birbirinden farklı iki grubun karşılaştırılması. Örnek: İlacın etkinliğini karşılaştırmak 
için bir gruba ilaç, diğer gruba plasebo verilmesi
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Normal dağılım

Normal dağılım – Parametrik dağılım:

ü Kural olarak araştırmada toplam 30 kişiden fazla olması normal dağılımı 
gösterir.

Normal olmayan dağılım – Non-parametrik dağılım:

ü Kural olarak araştırmada toplam 30 kişiden az olması normal olmayan dağılımı 
gösterir.

Ortalamaları Karşılaştırmada Kullanılan Önemlilik Testleri 

Ortalamaların karşılaştırılmasında kullanılan testler

Oranların Karşılaştırılmasında Kullanilan Testler 

• Verilerin var-yok, öldü-ölmedi gibi karşılaştırılmasında kullanılan yöntemler

McNemar testi: 

Bağımlı grupların karşılaştırılmasında kullanılır.

ü Anemisi olan 100 hastanın demir tedavisinden önce tedaviden sonra 
anemilerinin düzelip düzelmediğine bakılıyor.

Ki-kare testi:

Bağımsız oranların karşılaştırılmasında kullanılır.

ü Migreni olan hastalardan bir gruba trisiklik antidepresan, diğer bir gruba B-
bloker veriliyor. Ağrının geçip geçmediği sorgulanıyor.
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KORELASYON ARAŞTIRILMASI 

Boy artarken, kiloda artıyor mu?

1- Pearson korelasyonu: Dağılımları normal grupları karşılaştırırken kullanılır.
2- Spearman korelasyonu: Dağılımları normal olmayan grupları karşılaştırırken 

kullanılır.

HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI VE 
BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNEMİ 

HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI 

Birincil (Primer) Koruma 

• Suların klorlanması ve bağışıklama gibi, belirli hastalıklara karşı alınan 
önlemler.

• Birincil korumanın amacı, belirli hastalıkların ortaya çıkışını (insidansını) 
önlemektir.

• Temel ve birincil koruma önlemleri toplumların sağlık düzeyini yükseltmede en 
etkili olan faaliyetlerdir.

İkincil (Sekonder) Koruma 

• Erken tanıyı amaçlayan tarama (ve check-up) gibi önlemler
• Yenidoğanlardan bir damla kan alınarak “fenilketonüri”nin erken dönemde tespiti ve 

uygun diyetle beslenmesiyle, bebeğin mental retarde olması önlenir.
• EKG-mamografi, servikal smear

Üçüncül (Tersiyer) Koruma 

• Mevcut bir hastalığın ilerlemesini ve komplikasyonlarını önlemeye yönelik 
faaliyetler

• Hipertansiyonlu bir hastanın düzenli bir şekilde takibi ve tedavisiyle “inme” riski 
büyük ölçüde azalır.

Dördüncü Koruma 

• İnsanca ölüm hakkı sağlamaktır.

Temel (Primordial) Koruma

• Bir toplumun sağlık düzeyini belirleyen en önemli etkenler, o toplumun içinde 
bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik koşullardır.

• Bu koşulların iyileştirilmesi için
• Eğitim, çevre ve ekonomik hayata dair standartlar, teşvikler ve yasaklar 

geliştirilmesi gibi, çoğu paramedikal olan faaliyetlere denir.
• Örnek: Dumansız hava sahası, emniyet kemeri zorunluluğu, kırmızı ışıkta geçme 

cezası vb.


