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Karşılaştırma istatistiği

Temel kavramlar:

Örneklem ve evren: Çalışmaya alınan deneklerin 
oluşturduğu gruba örneklem, bu grubun temsil 
ettiği topluma evren denir. 

Örneklemdeki deneklerin evrenden tesadüfi 
(random) olarak seçilmesi gerekir.
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Değişkenler: Değişkenler, deneklere ait 
özelliklerdir. 

Deneğin ait olduğu grup, yaşı, cinsiyeti, boyu, 
ağırlığı, kan basıncı, serum glukoz düzeyi vb. 
birer değişkendir. 

Değişkenler, ölçüm özelliklerine göre nominal,
ordinal ve sayısal olabilir. 
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Nominal değişkende, ölçüm düzeyleri 
(değişkenin alabileceği değerler) arasında bir 
sıralama ya da uzaklık-yakınlık gibi belirli bir 
mesafe yoktur. Grup, cinsiyet…

Ordinal değişkende ölçüm düzeyleri arasında 
bir sıralama vardır, ama düzeyler arasındaki 
mesafeler belirli değildir. Hastalık evreleri…

Sayısal değişkende ölçüm düzeyleri arasında 
hem sıralama hem de belirli bir mesafe vardır.
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Değişkenlerde bağımlılığı- bağımsızlığı:Tıp 
alanında değişkenler arasında ilişki olup 
olmadığını araştırırken, değişkenlerden bazılarına 
bakarak diğer değişkenlerin ne derece değiştiği 
kestirilmeye çalışılır. Birinci grup değişkenler 
bağımsız değişken, ikinci grup değişkenler 
bağımlı değişkendir.
Grupların bağımsızlığı: Her grupta farklı
denekler yer alır, bir gruptaki bir denek aynı
zamanda başka gruplarda bulunmaz. (“denek”
teriminden kişinin kendisi değil, kişiye ait veri 
kastedilmektedir)
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Tanımlayıcı istatistik: Bir gruba ait belirli 
değişkenlerin değerleri hakkında bilgiyi 
özetleyen ölçütler:
1- Merkezi eğilim ölçütleri (dağılımın yer 
gösteren ölçütleri)
2- Yayılma ölçütleri (dağılımın yaygınlık 
ölçütleri)
3-Dağılımın şekil ölçütleri
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Dağılımın yer gösteren ölçütleri (merkezi 
eğilim ölçütleri):
- Aritmetik ortalama (x, µ): Değerler 
toplamı/denek sayısı. 
- Ortanca (medyan): Dağılımın orta noktasındaki 
değer
- Tepe değeri (mod): Dağılımda en çok görülen 
değer
-Çeyrek ve yüzdelikler (persentil): %25-%50-
%75
Simetrik (normal) dağılımda aritmetik ortalama, 
ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir.
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Dağılımın yaygınlık ölçütleri (yayılma 
ölçütleri):
- Değer aralığı (range, w): En büyük değer – en 
küçük değer
- Standart sapma (s, σ): Kesinliği tanımlar
- Varyans (s2, σ2)
- Varyasyon katsayısı (Coefficient of variation, 
CV): Standart sapmanın ortalamaya göre % 
değişimi [CV= 100•(s/x)]
- Standart hata (s/√n)
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Dağılım şekli ölçütleri:
- Ortalama=ortanca=mod ise dağılım normal 
dağılımdır.
- Çarpıklık (skewess): Mod<ortanca<ortalama ise 
dağılım sağdan çarpık; ortalama<ortanca<mod
ise dağılım soldan çarpıktır.
- Sivrilik-basıklık (kurtosis): Eğrinin tepesi 
sivriyse dağılım leptokurtik; tepesi basıksa 
dağılım platikurtiktir. 
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Güven aralığı (confidence interval): Standart 
sapma ve ölçme sayısına bağlı gerçek ortalama 
değeri içine alan sınırların (güven sınırları) 
belirlediği aralık.

Güven seviyesi: Gerçek ortalama değerin, 
belirlenen sınırlar içerisinde olma olasılığını
belirleyen büyüklük.
Ort-σ ile Ort+ σ güven aralığı için güven seviyesi %68

Ort-2σ ile Ort+ 2σ güven aralığı için güven seviyesi %96

Ort-3σ ile Ort+ 3σ güven aralığı için güven seviyesi %99,7



11

SPSS ile istatistik
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Bağımlı (eş) iki grup ortalamasının karşılaştırılması

Normal dağılım gösteren değerler için t testi
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Bağımlı (eş) iki grup ortancalarının karşılaştırılması

Normal dağılım göstermeyen değerler için Wilcoxon testi
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Bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırılması

Normal dağılım gösteren değerler için t testi
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<0,05 ise varyanslar
eşit değil

>0,05 ise varyansalar
eşit

Varyanslara göre...
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Bağımsız iki grup ortancalarının karşılaştırılması

Normal dağılım göstermeyen değerler için Mann-
Whitney U testi
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Bağıntı (korelasyon) analizi

r ve p
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r

0-0,25 Çok zayıf 
ilişki

0,25-0,50 zayıf-orta 
derecede ilişki

0,50-0,75 iyi 
derecede ilişki

0,75-1,00 çok iyi 
derecede ilişki
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Regresyon analizi
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Y=a+bX

Y=0,643+0,961X

a
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Y=a+bX

Y=0,643+0,961X
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Analitik yöntemlerin 
karşılaştırması

-Yeni test yöntemi ile karşılaştırılacak (kesin, 
referans veya daha önce kullanılan ve güvenilirliği 
kanıtlanmış) yöntem seçilir

-En az 40 örnek çalışılır

-Her ölçüm en az iki kez yapılmalıdır

-En az 5 gün çalışılır

-Veri analizi yapılır ve üretici firma verileri 
değerlendirilir
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Yöntem karşılaştırma verilerinin analizinde 
yararlanılan istatistiksel teknikler:

-F-Test

-Korelasyon katsayısı (r)

-t-Test istatistiği

-Regresyon istatistiği
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F-Test:

İki yöntemin varyansları arasındaki farkın 
anlamlılığı test edilir.

Fhes < Ftablo ise varyanslar arasında anlamlı farklılık 
yok

Fhes > Ftablo ise varyanslar arasında anlamlı farklılık 
var
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Korelasyon katsayısı (r):

Kovaryansın total varyansa oranıdır; test 
yönteminin karşılaştırma yöntemindeki 
değişiklikleri izleme kapasitesini gösterir.

r = 1 ise mükemmel pozitif korelasyon var

r = -1 ise mükemmel negatif korelasyon var

r = 0 ise korelasyon yok
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t-Test istatistiği:

İki yöntem ortalamaları arasındaki farkın  
anlamlılığı test edilir.

Sd → farkların standart sapması

thes <  ttablo ise iki yöntem ortalamaları arasında fark 
yoktur

thes >  ttablo ise iki yöntem ortalamaları arasında fark 
vardır
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Regresyon istatistiği:

-Lineer regresyon veya en küçük kareler analizi.

Ölçümler arasındaki ilişkinin (ölçülen düzey ile 
gerçek düzey arasındaki farkın) kareleri toplamının 
en küçük değerde tutulması ile çizginin Yi = a + 
bXi denklemine uyması beklenir
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Regresyon istatistik ölçütleri: 

Yi = a + bXi regresyon denklemi

b → eğim

a → y-ekseni kesişim noktası

Sy/x → regresyon standart hatası (ölçülen düzey ile 
regresyon denklemine göre olması gereken düzey 
arasındaki farkların standart sapması)

Bias: Regresyon denkleminde tıbben önemli karar 
düzeyindeki X değeri regresyon denkleminde yerine 
konarak Y değeri hesaplanır. Bias = Y - X 
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y= a + bX

a →Sabit 
sistematik hata 
(CE)

b →Oransal 
sistematik hata 
(PE)

Sy/x
→Rasgele 
hata (RE)
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Biyolojik değişkenlik

-Kişisel değişim (CVI): Aynı kişiye ait 
sonuçların günler arası değişimini ifade eder. Bir 
kişiden ard arda yapılan ölçümlerin değişiminin 
kritik değerlendirilmesinde kullanılır.

-Kişiler arası değişim (CVG): Aynı analitin
kişiler arası değişimini ifade eder. Referans 
aralığının değerlendirilmesinde kullanılır.
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Biyolojik varyasyonu incelemek için örnek:

5’i kadın 5’i erkek 10 sağlıklı kişiden 4 hafta 
süreyle 12 saat açlık sonrası haftanın aynı günü
aynı saatte, aynı kişi tarafından kan alınır ve 
mümkün olduğunca aynı işlemlerden geçirilerek 
analiz örnekleri hazırlanır, örnekler aynı gün çift 
çalışılarak sonuçlardan varyasyon katsayıları
hesaplanır.
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-Kişisel değişim (CVI): Biyolojik faktörler ve 
deney-içi analitik varyasyon (CVA) katkısı
sonucudur.

CVI = Cvtotal – CVA

-Kişiler arası değişim (CVG):

CVG-total – (CVI + CVA)
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