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S01
Lineer Regresyonda Bootstrap Metodu İle Parametre Tahmini
Recep BİNDAK
Gaziantep Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
bindak@gantep.edu.tr

Özet
Amaç: Bu çalışmada Lineer regresyonda bilinmeyen beta katsayılarının Bootstrap metodu ile tahmini ele
alınmıştır. Bootstrap ilk defa Efron (1979) tarafından önerilen bilgisayar temelli bir yeniden örnekleme
yaklaşımıdır. Bootstrap parametrik olmayan bir istatistiksel çıkarsama yaklaşımıdır. Daha çok geleneksel
dağılım varsayımlar ve asimptotik sonuçlar yerine kullanılır. Dağılım varsayımlarını gerektirmediğinden
veri dağılımının bilinmediği veya örnek hacminin küçük olduğu durumlarda bootstrap daha doğru çıkarsama
yapma imkanı verir.

Yöntem: Bootstrap,örnek verilerini kullanarak popülasyonun ilgili özelliklerini tahmin etmek için kullanır.
Bir

istatistiğin

yeniden

örnekleme

örnekleme

dağılımını,

yaparak

ampirik

olarak inşa eder. Yeniden örnekleme
prosedürü popülasyondan örnek çekme ile
paralellik

arz

eder.

Bir

bootstrap

örneklemi orijinal örneklem den yerine
koymak koşulu ile n birimlik (n defa
yerine koyma ile seçilen) örneklemdir.

x = (x1, x2, … ,xn)

Orijinal Örneklem

x* = (x*1, x*2, … ,x*n) Bootstrap örneklemi
Örneğin n=7 ise x*1=(x5, x7, x5, x4, x7, x1, x3), x*2=(x2, x1, x6, x4, x4, x7, x5) gibi iki tane bootstrap örneklemi
elde edebiliriz. (Efron ve Tibshirani, 1993:91)
Hormon verileri kullanılarak regresyon katsayıları tahmin edilmiştir. Daha sonra Artıkların yeniden
örneklenmesi ile elde edilen artıklara bootstrap metodu uygulanarak katsayılar tahmin edilmiştir. Bootstrap
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tekrar sayısı B=50,100,200,500,1000,2000,5000 olarak alınmış ve her bir B için katsayı ortalamaları ve
standart hataları hesaplanmıştır. Sonuçta EKK (orijinal) katsayılar ile bootstrap katsayıları karşılaştırılmıştır.
Veri seti: Efron & Tibshirani (1993:107) deki hormone data, tıbbi bir cihaz sürekli anti enflamatur hormonu
sağlamak (vermek) için n=27 kişi üzerinde denenmiştir. Bağımlı değişken yi cihaz uygulandıktan sonra
cihazda kalan hormon miktarıdır. Bağımsız değişken ise cihazın (yıpranmışlığı)saat cinsinden kullanım
süresidir.
Bootstrap regresyon adımları:
1.(yi,xi) verilerine EKK uygulanarak katsayılar

̂

̂ tahmin edilmiştir. ̂

̂ ile artıklar

hesaplanmıştır, i=1,2, … , 27
2.artıklardan yerine koyma şartı ile n=27 hacimli örnek seçilmiş
3.

kullanılarak ̂

̂

̂

̂ değeri hesaplanmış

̂ tahminleri elde edilmiştir.

4.2 ve 3.adımlar B defa tekrar edilmiştir.
5.Her B değeri için ̂

̂ ortalama ve standart hataları hesaplanmıştır.

Çalışmada artıkların yeniden örneklemesinde Monte Carlo simülasyonu kullanılmıştır.
Tablo1. Orijinal veriler
hrs
amount
Öngörülen1 Artık1
99
25,8
28,48034
-2,680344602933
152
20,5
25,43569
-4,935690771958
293
14,3
17,33576
-3,035762655591
155
23,2
25,26335
-2,063351875865
196
20,6
22,90805
-2,308053629262
53
31,1
31,12287
-0,022874343024
184
20,9
23,59741
-2,697409213634
171
20,9
24,34421
-3,444211096703
52
30,4
31,18032
-0,780320641722
376
16,3
12,56772
3,732280136313
385
11,6
12,0507
-0,450703175409
402
11,8
11,07412
0,725883902451
29
32,5
32,50159
-0,001585511768
76
32
29,80161
2,198390527021
296
18
17,16342
0,836576240502
151
24,1
25,49314
-1,393137070656
177
26,5
23,99953
2,500466695483
209
25,8
22,16125
3,638748253807
119
28,8
27,33142
1,468581371020
188
22
23,36762
-1,367624018843
115
29,7
27,5612
2,138796176229
88
28,9
29,11225
-0,212253888607
58
32,8
30,83564
1,964357150464
49
32,5
31,35266
1,147340462185
150
25,4
25,55058
-0,150583369353
107
31,7
28,02077
3,679225786648
125
28,5
26,98674
1,513259163206
1:EKK tahmini sonucu elde edilen y tahminler ve artıklar
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Bulgular:
Tablo2.Orijinal örneklem için en küçük kareler regresyon tahminleri
Katsayılar
Kesişim 34,16752817

Standart
Düşük
Hata
t
P-değeri %95
0,867197262 39,39995 5,03E-24 32,3815

Yüksek
%95
35,95355

Hrs
-0,05745463 0,004464173 -12,8683 1,58E-12 -0,06664 -0,04825
R2=.86883 A-R2=.863584 SSexp=936,5355184, SSres=141.3911483 F=165.593 p=.000
Tablo 3.Artıkların yeniden örneklenmesi ile elde edilen bootstrap tahminleri
Bootstrap
tekrar sayısı B
50
100
200
500
1000
2000
5000

̂ ortalama (st.hata)

̂ ortalama (st.hata)

34.283072 (.71022693)
34.139065 (.87071901)
34.156546 (.83349107)
34.158258 (.79678649)
34.187013 (.84154165)
34.164888 (.83637047)
34.166802 (.83576703)

-.0583396 (.00385206)
-.0557362 (.00447734)
-.0573257 (.00423444)
-.0574234 (.00407645)
-.0575513 (.00424061)
-.0574991 (.00434638)
-.0574207 (.00431041)

Görüldüğü gibi B=50 iken bile orijinal katsayılara yakın tahminler elde edilmiştir.
Sonuç: Orijinal gözlemlerden elde edilen ragresyon katsayıları ile bootstrap regresyon katsayılarının
birbrilerine oldukça yakın çıktığı belirlenmiştir. B=50-100 bootstrap tekrarında bile yeterince yakın
tahminler elde edildiği görülmektedir. Artıkların yeniden örneklemesi ile yapılan bootstrap regresyonunda
gerekli tekrar sayınsın 200 olarak alınabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bootstrap, Regresyon, Yeniden örnekleme, parametre tahmini
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S02
Oranı Tahminlemede Sıralı Küme Ve Basit Rasgele Örneklemenin Performansını Değerlendirme:
Sağlık Alanında Demans Oran Tahmini İçin Bir Deneme
Suriye Özgür, Pembe Keskinoğlu, Timur Köse, Vecdi Aytaç.
Giriş: Sağlık alanında yapılan çalışmalarda, örneklemi belirlemek kitleyi temsil etmesi açısından önemlidir.
Kitleyi temsil edebilecek en küçük örneklemin seçilmesi, araştırma etiği açısından gönüllülerin korunmasını
sağlamasının yanı sıra; zaman, emek ve maliyet ihtiyacını da düşürmektedir. Sağlık alanında çalışmalarda
genellikle olasılıklı örnekleme yöntemleri tercih edilir.
Basit rasgele örnekleme (BRÖ) en çok bilinen olasılıklı örnekleme yöntemidir. Sıralı küme örnekleme
yönteminin daha az kullanılmaktadır. Oysa ki, sağlık alanındaki araştırma evrenleri genellikle listelere
dayalıdır ve listeler kolaylıkla sıralanabildiğinden uygulanması oldukça kolaydır. BRÖ’e göre varyans
küçültüldüğü yani heterojenlik azaldığı için daha küçük örneklem ile evren temsil edilebilmektedir. Sağlık
alanında bu yöntemi destekleyen örneklemeyle ilgili çalışmalar mevcuttur.
Araştırmadaki sonuç değişkeninin değerlendirilme yöntemine göre SRÖ ile seçilen örneklemin kitleyi
tahminleme başarısı hesaplanır. İlgilenilen değişken oran olarak elde ediliyorsa, bu oranı tahminlemede SRÖ
ile örneklemenin daha etkin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. SRÖ ve BRÖ nün etkinliğinin
karşılaştırılmasında göreli etkinlik (RE) kullanılabilmektedir.
Amaç: Aynı evrenden BRÖ ve SRÖ ile örnek seçerek, seçilen örneklerin evredeki ilgilenilen sonuç
değişkeninin oranını tahminlemedeki performansları değerlendirilmiştir.
Yöntem: Sağlıklı ve demans tanısı alan bireyleri içeren bir veri tabanından (n=1679) ilgilenilen değişken
demans oranı için, SRÖ ve BRÖ ile tahminleme yapılmıştır. Bu veri tabanında demans oranı %19.1’dir.
Örnek (n=100) seçim işlemi her iki yöntem için 1000 kez tekrarlanmıştır. Her tekrarda bulunan oranların
%95GA’ı hesaplanmıştır. Tahminlerin güven aralığının, gerçek oranı (0.191) içermesi ve göreli etkinlik
(ARE=s2brö/s2srö) oranına göre SRÖ ve BRÖ örnekleme yöntemleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: Tahminlerin güven aralığında gerçek oranın bulunma durumuna göre her iki yöntem birbirine
göre üstün bulunmamıştır. BRÖ ile tahmin oranlarının %29,5’inde SRÖ ile tahminlenen oranların
%29.6’sında güven aralıklarında gerçek değeri içerdiği saptanmıştır. Göreli etkinlik değeri ile de yapılan
değerlendirmede, SRÖ’nin etkinliği gösterilememiştir.
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmamızda, demans oranı için eş bütünleşik değişken olan yaşa göre sıralama
yapılarak örneklem seçildiğinde, SRÖ yönteminin kitle oranını tahminlemede etkin olduğu saptamamıştır.
Veri tabanı incelendiğinde demansı belirleyen bir değişken olan standardize minimental test ve eş bütünleşik
değişken yaş ile korelasyonunun 0,42 olması nedeni ile SRÖ’nün üstünlüğü bu veride gösterilememiştir.

S03
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Tanecik Filtreleme Metodu İle Biyolojik Sistemlerde Parametre Tahminlerinde Tanecik Sayısının
Tahmin Doğruluğuna Etkisi
Melih Ağraz, Vilda Purutçuoğlu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara
E-posta: melih.agraz@yahoo.com, vpurutcu@metu.edu.tr

Reaksiyon, tepken (reactant) ile ürün arasındaki değişim ve dönüşümü göstererek biyolojik bir olayı ifade
etme yoludur. Reaksiyonların birleşimiyle ise tüm bir biyolojik olayı, belli varsayımlara dayanarak, bir
sistemi oluşturacak biçimde anlatmak mümkündür. İşte bu şekilde reaksiyonlar kümesi olarak tarif edilen bir
sistem, Boolean, adi diferansiyel denklemler ve stokastik modeller gibi değişik şekillerde matematiksel
olarak modellenebilirler. Bunlar arasında sistemin rasgele işleyişi, sadece, reaksiyondaki bilinen molekül
sayısına dayanan stokastik yaklaşım tarafından hesaba katılır ve eğer sistemin davranışı durağan şartlar
altında değerlendirilirse, modelleme, adi diferansiyel denklemler gibi deterministik metotlarla yapılabilir. Bu
çalışmada, biyolojik bir sistem için bayesci çerçevede, biyokimyasal sistemin model parametrelerinin
tahmini, tanecik filtreleme yöntemi yaklaşımının difüzyon modeli ile beraber kullanılmasıyla yapılacaktır.
Tanecik filtereleme yöntemi, şu an literatürde sıralı sütun güncellemesi (column-wise update) ve modifiye
edilmiş difüzyon köprü metoduna (modified diffusion bridge) alternatif olarak önerilen, özellikle, sistem
hakkında gözlemlenen protein sayısının, sistemi oluşturan tüm genlere göre oldukça az olduğu durumlarda
ve proteinler arasında aynı zamanda zamana bağlı gözlemlerinde, yüksek bağımlılık sorununun bulunduğu
şartlarda, son olarak, parameter sayısının çok olması halinde önerilen bir metotdur. Algoritma, belirtilen tüm
bu problemlerin eş zamanlı görülmesi durumunda, hala sistem için parametre tahminini başarılı olarak
yapabilmesi sebebiyle, gerçekçi büyüklükteki biyolojik ağların tahmin edilmesinde de oldukça etkili bir
yaklaşım olarak görülmektedir. Diğer yandan difüzyon modellemesinin, sistemin rassal yapısını ifade etmede
başarılı olduğu literatürdeki çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle bu çalışmada da tanecik filtreleme
metodu, difüzyon modeli ile modellenmiş bir sistem için kullanılacaktır.
Uygulamada orta büyüklükteki bir ağın model parametreleri olan reaksiyon oran sabitleri için gözlemler, veri
büyütme metodu (data augmentation) yardımıyla arttırılacak ve parameter tahmininde Bayesci yaklaşımlar
kullanılacaktır. Çalışmadaki yenilik ise, özellikle, tanecik filtreleme yönteminde karar mekanizması öncesi
yaratılan taneciklerin sayısının tahmine etkisinin değerlendirilmesidir. Sonuçlar simülasyon yardımıyla
yaratılmış bir sistem üzerinden değerlendirilerek, farklı tanecik sayılarına karşılık, tahmin değerlerinin
doğruluğu ve kabul edilme olasılıkları karşılaştırılacaktır. Ayrıca değerlerin iz (trace) grafikleri ve olasılık
grafikleri çizilerek hem uygulanan Bayesci yaklaşımın karma özelliği (mixture feature) hem de ne derece
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şartlı sonsal dağılımı gösterdikleri değerlendirilecektir. Çalışmada geliştirilen metotlar, sadece seçilen sistem
için değil, başka biyokimyasal sistemlere de kolaylıkla uygulanabilir.
Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK, TBAG-112T772 araştırma projesi tarafından desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Tanecik filtreleme metodu, difüzyon modellemesi, Bayesci parametre tahmini, veri
arttırımı metodu, sistem biyoloji.
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S04
Sayımla Elde Edilen Verilerin Modellenmesinde Kullanılan Bazı Regresyon Yöntemlerinin Tahmin
Performansları Üzerine Bir Benzetim Uygulaması
Hatice Yağmur GÜRKAN, Erdem KARABULUT
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyostatistik Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
h.yagmur.gurkan@gmail.com , ekarabul@hacettepe.edu.tr
Amaç
Bu çalışmanın amacı, belli senaryolar altında üretilen veri setleri için sıfır değer yığılımlı Poisson ve sıfır
değer yığılımlı Negatif Binom regresyon modellerinin tahmin performanslarının karşılaştırılması ve veri
yapısına en uygun modelin seçilmesidir.
Yöntem
Sayıma dayalı olarak elde edilen bağımlı bir değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin
modellenmesinde, bağımlı değişkene ilişkin dağılımın yapısına göre tercih edilebilecek farklı regresyon
modelleri geliştirilmiştir. Bu verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan Poisson regresyon modelinde
bağımlı değişkenin varyansının ortalamasına eşit olduğu varsayımının sağlanması oldukça güçtür ve gerçek
hayatta karşılaşılan sayma verilerinin genellikle aşırı yayılım ve/veya sıfır değerlerde aşırı yığılım
göstermesinden dolayı kısıtlı bir uygulama alanına sahiptir. Bu durumda aşırı yayılımı dikkate alan
regresyon modellerinin kullanılması parametre tahminlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından önemlidir.
Ancak genellikle, sıfır değerli gözlemlerde aşırı yığılım sayımla elde edilen verilerdeki aşırı yayılıma katkıda
bulunan faktörlerden biridir ve bu modeller her ne kadar aşırı yayılımı yakalamakta iyi olsalar da pek çok
uygulamada sıfır yığılımlı durumu modellemekte yetersiz kalmaktadırlar. Belirli bir dönemde yapılan
gözlem sonucu elde edilen verinin aşırı yayılım gösterdiği ve aynı zamanda gözlemlenen sıfır sayısının
varsayılan modelde beklenen sıfır sayısından fazla olduğu durumda kullanılmak üzere geliştirilen
modellerden, sıfır yığılımlı modeller ise veride mevcut olan fazla sıfırlara ilişkin yoğunluğun temel sayı
dağılımından ayrı tutularak hesaplanması nedeniyle iki durumlu süreçler olarak da adlandırılmaktadır. Bu
modeller, bağımlı değişkenin sıfır değeri için Bernoulli denemesi yapılarak belirlenen bir yoğunlukla sıfır
değerini de kapsayan kesikli bir dağılımın karmasından oluşmaktadır.
Sıfır yığılımlı modeller verinin iki ayrı veri üretim sürecinden: biri sadece sıfır değer üreten ve diğeri ya
Poisson ya da Negatif Binom veri üretim süreci olmak üzere bir bileşik süreçten geldiğini varsaymaktadırlar.
Bernoulli denemesinin sonucu hangi süreçten gözlem üretileceğine karar vermek için kullanılmaktadır.
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Çalışmada, bu veri üretim yöntemi kullanılarak belli senaryolar altında 1000’er veri seti üretilmiştir. Üretilen
her veri seti için sıfır yığılımlı Poisson ve Negatif Binom regresyon modelleri incelenmiş; karşılaştırma
amacıyla Poisson, NB1, NB2 regresyon modelleri de analizde kullanılmıştır. Tümel olarak anlamlı bulunan
tüm modeller AIC bilgi kriterine göre incelenmiş aynı zamanda Voung testi kullanılarak ikili olarak
karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar
Örneklem genişliği, modelde kullanılan bağımsız değişken sayısı ve türü, bağımsız değişkenlerin katsayıları,
kullanılan yayılım parametresi gibi faktörler sayımla elde edilen bağımlı değişkene ilişkin dağılımının
yapısına etki etmekte, bu durum ise kullanılan modellere ilişkin sonuçların farklılaşmasına neden olmaktadır.
İlgili bağımlı değişkenin dağılımının yapısına göre sıfır yığılımlı Poisson ve sıfır yığılımlı Negatif Binom
modeller seçilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sayım Verisi, Regresyon, Sıfır değer yığılımlı Poisson, Sıfır değer yığılımlı Negatif
Binom.

9

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

10-12 Eylül 2014, Side ANTALYA

S05
Landmark Güvenirliğinde Genelleştirilebilirlik Katsayısının Etkisinin İncelenmesi
Mehmet Onur KAYA1, Deniz SIĞIRLI2, İlker ERCAN2
e-mail: monurkaya@gmail.com
1

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul

2

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Bursa

ÖZET
Amaç: Çalışmada modern güvenirlik teorisinde genelleştirilebilirlik katsayısının (GK) etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Yapılan çalışmada, kulak şekli üzerinde 3, 6, 9 ve 12 landmark dikkate alınarak, %5, %10 ve
%50’lik değişim katsayıları ile n=10, n=50 ve n=500 örneklem için GK’ları 1000 kez simüle edilerek elde
edilmiş ve elde edilen sonuçlar bir birleri ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Simülasyon sonucunda elde edilen GK’na ait bulgular aşağıdaki gibidir. 3, 6, 9 ve 12
landmarkların GK’larının medyan (min: maks) değerleri, değişim katsayısı %5 olduğunda, n=10 için,
0,87(0:0,97), ile 0,98(0,96:0,99) arasında, n=50 için, 0,97(0,84:0,99) ile 1(0,99:1) arasında ve n=500 için ise,
1(0,98:1) ile 1(1:1), arasında değişmektedir. Benzer şekilde, değişim katsayısı %10 olduğunda, n=10 için,
0,39(0:0,90) ile 0,91(0,80:0,94) arasında, n=50 için, 0,80(0:0,96) ile 0,98(0,96:0,98) arasında ve n=500 için,
0,98(0,84:0,99) ile 1(1:1) arasında değişmektedir. Son olarak, değişim katsayısı %50 alındığında, n=10 için,
0,05(0:0,84) ile 0,16(0:0,60) arasında, n=50 için, 0,03(0:0,86) ile 0,51(0:0,76) arasında ve n=500 için,
0,01(0:0,88) ile 0,92(0,83:0,94) arasında değişmektedir. Ayrıca tüm ikili karşılaştırmalarda istatistiksel
olarak anlamlı farklar bulunmuştur.
Sonuç: Genelleştirilebilirlik katsayısının, değişim katsayısının artışıyla azalmakta, örneklem hacminin
artışıyla artmakta olduğu görülmüştür. Ayrıca landmark sayısının artışıyla da genelleştirilebilirlik
katsayısının arttığı görülmüş ve bunun nedeninin ise landmark sayısının artışının şekli daha iyi tanımladığı
düşüncesidir.
Anahtar Kelimeler: Genelleştirilebilirlik Katsayısı, Güvenirlik, İstatistiksel Şekil Analizi, Landmark.
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S06
Aralık Regresyon Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulama
Mustafa ALTUN, Şengül CANGÜR, Handan ANKARALI
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Amaç: Bir araştırmada sonuç değişkeninin sansürlü olması durumunda klasik regresyon yöntemleri yerine
sansürlü regresyon yöntemlerinden yararlanılır. Sonuç değişkeninin veri tipi sağdan, soldan ya da aralık
sansürlü iken, gerçeğe daha yakın tahminler yapabilmek ve değişkenin doğasına uygun yorumlarda
bulunabilmek için Aralık regresyon analizi kullanılır. Bu regresyon yöntemi aslında sansürlü regresyon
yönteminin genelleştirilmiş hali olarak bilinir. Yöntem, ilk olarak ekonomi alanında yapılan araştırmalarda
kullanım alanı bulmuştur ayrıca uluslararası düzeyde yapılan sağlık araştırmalarında daha çok
epidemiyolojik çalışmalar ve kanser araştırmalarında kullanılmıştır. Ülkemizde ise henüz yaygın bir
kullanım alanı bulamamıştır. Bu çalışmanın amacı, Aralık regresyon analizinin teorik özelliklerini tanıtmak,
sağlık araştırmalarında hangi koşullarda kullanıldığını ve avantajlarını açıklamak ayrıca uygun bir araştırma
verisi üzerinde yöntemin uygulamasını göstermektir.
Yöntem: Aralık regresyon yönteminin teorik özellikleri açıklandıktan sonra uygulamasını göstermek
amacıyla obezite üzerine yapılan bir araştırmadan elde edilmiş veriler kullanılmıştır. Bu verilerdeki total
kolesterol miktarı, kandaki yağ oranı, insülin miktarı ve yaşın, obezite sınıflamasına göre gruplandırılmış
vücut kitle indeksi (VKİ) üzerindeki etkisini belirlemek için Aralık regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz
STATA 11 programında yapılmıştır.
Bulgular: Aralık regresyon analizi sonucunda VKİ için önerilen modelin anlamlı olduğu bulunmuştur
(p<0.001). Bu modelde yaş, kandaki yağ oranı ve insülin miktarının VKİ üzerinde anlamlı düzeyde etkili
oldukları (p<0.05), total kolesterolün ise VKİ üzerinde önemli düzeyde etkili olmadığı gözlenmiştir
(p>0.05). Bu analizde VKİ’nin alt ve üst sınır değerleri sonuç değişkeni olarak alındığından, bu model
yardımıyla VKİ’nin gerçek değerlerine en yakın tahmin değerleri elde edilmiştir.
Sonuç: Bu yöntemde aralıklı sansürlü veri tipindeki bir değişkenin alt ve üst sınır değerleri sonuç değişkeni
olarak alındığından, hem değişkenin özellikleri göz ardı edilmeden hem de etki genişliğine ilişkin bilgi kaybı
yaşanmadan bulguların yorumlanması sağlanmıştır. İlgili yöntem için koşulların sağlandığı sağlık alanı
araştırmalarında yansız tahminlerde bulunmak için Aralık regresyon analiz yönteminin tercih edilmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aralık regresyon, Sansürlü regresyon, Sansürlü gözlem
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S07
Çoklu Tedavilerde Propensity Skor Ağırlıklandırma Yöntemi: Multinomial Lojistik
Regresyon ve Genelleştirilmiş Boosted Model Karşılaştırması
Osman Demira Anıl Dolgunb İlker Etikana Yunus Emre Kuyucua Osman Saraçbaşıb
a

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat
b

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Gözlemsel çalışmalarda bireylerin tedavi gruplarına atamasının mümkün olmadığı
durumlarda, tedavilerin etkilerinin değerlendirmesinde multinomial lojistik regresyon ve
genelleştirilmiş boosted modelden elde edilen propensity skorları kullanılarak modellerin
karşılaştırması amaçlanmaktadır.
Yöntem: Çalışmada Propensity skor hesaplamalarında Multinomial Lojistik Regresyon ve
Genelleştirilmiş Boosted modelden elde edilen sonuçlar bir benzetim çalışması yardımıyla
karşılaştırılacaktır. Benzetim çalışmasında üç kategorili tedavi grubu, sürekli yanıt değişkeni ve
sürekli/dikotom ortak değişkenlerin olduğu, üç farklı senaryo altında 1000 tekrar kullanılarak,
n=500, 1000, 2000 örneklem büyüklüğüne sahip veriler türetilecektir.
Multinomial lojistik regresyon ve genelleştirilmiş boosted modelden elde edilen propensity skorları
yardımıyla propensity ağırlıklarına ulaşılacak ve bu ağırlıkları kullanarak, tedavi etkilerini
değerlendirmede kullanılan, ortalama tedavi etkisi (OTE) ve tedavi edilenler arasında ortalama
tedavi etkisi (TOTE) kestirimleri elde edilecektir. Ayrıca denge metrikleri kullanılarak
(standartlaştırılmış yanlılık ve kolmogorov istatistiği) dengenin değerlendirmesi yapılacaktır.
Sonrasında yanıt değişken üzerinde tedavi etkileri değerlendirilecektir. Çalışmada R programındaki
“twang” paketi kullanılacaktır.
Bulgular: Multinomial lojistik regresyon modelden elde edilen OTE ağırlıkları kararsız ve zayıf bir
denge göstermektedir. Aşırı ağırlıkların kırpılması ya da kaldırılması dengenin artmasını
sağlamaktadır. TOTE ağırlıkları için Multinomial lojistik regresyon ve GBM metotları dengenin iyi
düzeyde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte GBM genel olarak daha iyi denge
sağlamaktadır. Ağırlıklandırmadan önceki gruplar arasındaki farklılık OTE ve TOTE
ağırlıklandırmadan sonra bazı tedavi grupları için farksızlaşmaktadır. Dolayısıyla ortak değişkenler
verildiğinde Multinomial lojistik regresyon modelden ve GBM’den elde edilen ağırlıklar yardımıyla
yapılan kestirimler sonrasında, tedavi grupları arasındaki farklılığı gidermek mümkün
olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Propensity skor, Genelleştirilmiş Boosted Model, Tedavi etkinliği,
Multinomial Lojistik Regresyon
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S08
Paralel Test Oluşturmada Ortak Soru Seçimini Etkileyen Faktörlerin
Benzetim Çalışması ile Değerlendirilmesi
Pervin Demir1, Atilla Halil Elhan2, Derya Öztuna2
1

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD, ANKARA
2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, ANKARA
e-mail: pervin.demir@hotmail.com

Bilimsel çalışmalarda ölçme önemlidir. Eğitim ve sosyal bilim alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da
doğrudan ölçüm yapılamayan özelliklerin ölçümünde ölçeklerin kullanımı yaygındır. Sağlık alanında
hastalara uygulanan tedavilerin/yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde farklı ölçme araçları
kullanılmaktadır. Hastaların zamana bağlı değişimlerinin ortaya konması veya aynı amaca yönelik farklı
ölçek uygulanan bireylerin karşılaştırılabilmesi için testi oluşturan soruların güçlük ve ayırt edicilik
düzeylerinin benzer olduğu paralel (eşdeğer) testler oluşturulmalıdır. Paralel testlerin oluşturulması
aşamasında, testin belirli sayıda ortak madde/soru içermesi istenir. Ortak olan maddelerin seçimi, hastaların
incelenen özellik tahminlerinin standart hatası/güvenirliği üzerinde önemli bir etkinliğe sahiptir. Ortak
madde seçiminde kaç maddenin ortak olması gerektiği ve bu maddelerin neye göre belirleneceği
bilinememektedir. Ortak madde setinde yer alan soru sayısı, sorunun incelenen özellik düzeyi ekseni
üzerindeki konumu, testte yer alan toplam madde sayısı ve maddelerin kategori sayısı, elde edilecek
tahminlerin doğruluğunu etkileyebilecek faktörler arasında yer alır.
Bu çalışmanın amacı, iki sonuçlu yanıt kategorisine sahip maddelerden oluşan farklı sayıdaki soru bankaları
için, paralel test oluşturmada test eşitleme (anchoring) için kullanılacak en iyi ortak madde setinin
belirlenmesinde etkili olan faktörlerin benzetim çalışması ile incelenmesidir. Benzetim çalışmasında, Rasch
Analizi ile test eşitleme işleminde ortak madde seçiminin etkisi 16 farklı senaryo (2 farklı soru sayısı*2 farklı
ortak madde sayısı*Ortak maddelerin cetveldeki 4 farklı konumu) için incelenecektir. Çalışmada orijinal set
için 1000 bireyin iki sonuçlu yanıt desenleri türetilecek, belirtilen koşullarda oluşturulacak iki farklı setin
eşitlenmesinde madde yanıt teorisi eşitleme yöntemlerinden yararlanılacaktır. Her bir koşul için 1000 Monte
Carlo (MC) tekrarı yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Test eşitleme, İkili Rasch model, Madde yanıt teorisi, Ortak madde sayısı
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S09
Gen Ekspresyonuna Dayalı Tümör Sınıflandırmasında Köşegenel Doğrusal ve Köşegenel Karesel
Ayırma Analizleri
Ahmet Öztürk1, Gökmen Zararsız1, Gözde Ertürk1, Ferhan Elmalı1
ahmets67@hotmail.com
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Kayseri
ÖZET
Güvenilir ve doğru bir tümör sınıflandırması, kanser hastalıklarının başarılı tanı ve tedavisinde büyük önem
taşımaktadır. Son yıllarda moleküler genetik alanındaki teknolojik gelişmeler ile birlikte, binlerce genin
ekspresyon seviyesi eş zamanlı incelenebilmekte ve bu sayede tümörler arasındaki moleküler varyasyonlar
daha bütünsel olarak anlaşılarak daha tutarlı ve güvenilir bir tanı konabilmektedir. Gen ekspresyonuna dayalı
olarak tümör sınıflandırmasında sıklıkla yararlanılan bir yaklaşım doğrusal ve karesel ayırma analizleridir.
Lakin gen ekspresyon verilerinde onlar ile ifade edilen gözlem sayına (n) karşın, binler ile ifade edilen
değişken sayısının (p) varlığı kovaryans matrisinin tekil olmasına yol açmakta ve bu yöntemlerin
uygulanabilirliğini kısıtlamaktadır. Köşegenel doğrusal ve köşegenel karesel ayırma analizleri daha güncel
yaklaşımlar olup, en çok olabilirlik ayırma kuralına göre sınıflandırma yapmaktadır. Bu yaklaşımlar genler
arasındaki korelasyonları ihmal etmekte ve n<p durumunda iyi performans göstermektedir. Bu çalışmada her
iki yöntem tanıtılacak, ve hangi koşullarda kullanımlarından bahsedilecek, ayrıca gerçek gen ekspresyon
verileri üzerinde uygulamaları gösterilecektir.
Anahtar kelimeler: Ayırma analizi, gen ekspresyonu, kovaryans matrisi, sınıflandırma analizleri
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S10
Tobit Regresyon Analizi Ve Sağlık Alanında Bir Uygulama
Özge PASİN, Handan ANKARALI, Şengül CANGÜR
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D,Düzce

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tobit regresyon modelinin teorik özelliklerini tanıtmak, hangi durumlarda
kullanılması gerektiğini açıklamak ve sağlık alanında sık kullanılan ölçek puanlarının tahmin edilmesinde
tobit regresyon modeli ile tahmin yapmanın uygunluğunu bir veri seti üzerinde göstermektir.
Yöntem: Regresyon modelleri uygulama alanında en yaygın kullanılan istatistik modellerinden birisi olup
modelde yer alan bağımlı, bağımsız değişkenlerin sayısı ve elde ediliş şekline bağlı olarak farklı regresyon
modelleri geliştirilmiştir.
Bağımlı değişken değerlerinin elde edilişinde diğer regresyon modellerinden farklılıklar gösteren ve
son yıllarda uygulama alanına giren modellerden birisi 1958 yılında geliştirilen tobit regresyon modelidir.
Tobit, probit modelin bir uzantısı olduğu için tobin ve probit isimlerinden türetilmiştir. Tobit analizi doğrusal
regresyon modellerinin aksine bağımsız değişkenin bilinen değerlerine karşılık, bağımlı değişkenin
değerlerinin bazılarının gözlenemediği durumlarda kullanılmaktadır. Bağımlı değişken değeri kimi zaman
üstten kimi zaman alttan sansüre tabidir. Veri sansürlemesi olduğunda, en küçük kareler doğrusal
modellerinin tahmin edicilerinin yanlı ve tutarsız olduğu birçok araştırmada simülasyon çalışmaları ile
kanıtlanmıştır. Tobit modelde belirli bir değerde sansürlenmiş olan sürekli bir bağımlı değişken kullanılır.
Bağımsız değişkenlerin elde ediliş şekli açısından bir kısıtlama yoktur. Tobit regresyon analizi iktisadi
çalışmalarda bağımlı değişken değerlerinin alttan veya üstten sınırlandırılmak zorunda olması sebebiyle
sıklıkla kullanılmaktadır. Ülkemizde sağlık alanında yapılan araştırmalarda tobit modellerin kullanımının
sınırlı olduğu gözlenmiştir. Uluslar arası düzeyde yapılan çalışmalarda ise genellikle EQ-5D, EQ-VAS gibi
yaşam kalitesini gösteren ölçütlerin tahmin edilmesinde tobit regresyon modeli kullanılmıştır.
Bu çalışmada, diyalize giren kadın hastalarda yaş, medeni durum, huzursuz bacak sendromu varlığı,
genel uykululuk sorunu yaşaması ve cinsel disfonksiyonunun olmasının Hamilton Ankisiyete skoru üzerine
etkilerini değerlendirmek için tobit regresyon modelini kullandık. Tobit regresyon modelinin uygulamasında
STATA 11 programı kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada yer alan deneklerin Hamilton Ankisiyete Ölçek puanı en düşük 0, en yüksek 56 olarak
gözlenmiştir. Bu değerler aynı zamanda ölçeğin alt ve üst sınır değerleridir. Hamilton Ankisiyete skoru
üzerine yaşın ve cinsel disfonksiyonun varlığının etkisi olduğu görülmüştür (sırasıyla p değerleri
p<0,001;p=0,026). Veri setini en iyi açıklayan modelin seçiminde en çok kullanılan Akaiki bilgi ölçütü
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(AIC) ve Bayesian bilgi ölçütü (BIC), tobit modelde doğrusal regresyon modeline göre daha küçük değer
almıştır (915, 42). Bu veri seti için tobit modelin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Sonuç: Sağlık alanında yapılan araştırmalarda tahmin edilecek bağımlı değişken değerlerinin alttan ve üstten
sansürlenmesi ve sınırlandırılması durumuyla karşılaşıldığı için tobit regresyon analizinin kullanımının
yaygınlaştırılması ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime: Tobit model, Sağdan Sansür, Soldan Sansür, Probit model
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S11
İkili Ve Tekrarlı Cevap Değişkeni Durumunda Uygulanabilecek Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Duygu SIDDIKOĞLU*, Pavlina MESİRİ**, Sofia KANAVOU**, Chrysostomos KALYVAS**
(*)Yük.Lis.Öğr. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı- ADANA
(**)Yük.Lis.Öğr. Hasselt Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı- Hasselt BELÇİKA
Özet
Amaç: Uzunlamasına veri çalışmaları aynı denekler üzerinde tekrarlanan ölçümlerin birbirini takip eden
zamanlarda elde edildiği çalışmalardır. Korelasyon yapısı ve uzun zaman sürecinde toplanması nedeniyle
kayıp verilerin sıklığı gibi nedenlerle karmaşık yapıya sahip olan bu tip verilerin cevap değişkeninin zaman
içindeki değişimini incelenmesi önemli bir konudur. Bu çalışmada ikili(binary) ve tekrarlı cevap değişkenini
etkileyen bağımlı değişkenlerin modellenmesinde uygulanabilecek farklı modellerin hipotetik bir
uzunlamasına veri seti üzerinde istatistiksel değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Sağlık alanında sıklıkla kullanılan uzunlamasına veri çalışmalarında, izlenen değişkene ait
ölçümlerin belirli bir zaman aralığında popülasyon üzerinde ortalama değişiminin değerlendirilmesi ve farklı
çalışma alt gruplarında değişiminin değerlendirilmesi sağlanır. Bu durumlara uygulanabilecek farklı
istatistiksel modeller olan: marjinal, rassal etki ve geçiş modelleri, ikili ve tekrarlı olarak oluşturulmuş bir
veri seti üzerindeki uygulamalarla, istatistiksel ve çıkarım açısından (SAS 9.0 paket programı kullanılarak)
değerlendirilmiştir. Ayrıca, alternatif metotların kullanılmasının uygulamaya katkıları ve etkinlikleri
arasındaki farkları değerlendirilmiş ve sonuçların birlikte derlenmesi duyarlılık analizi yaklaşımı ile
sağlanmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çalışmada ikili ve tekrarlı olarak oluşturulmuş bir veri seti üzerindeki marjinal model
uygulamasında; genelleştirilmiş tahmin denklemleri, alternatif lojistik regresyon ve lineerizasyon tabanlı
metotlar uygulandığında empirik katsayı tahminleri ve standart sapmaları benzer sonuçlar vermiştir. Rassal
etki modeli altın standart olan adaptive quadrature – nlmixed ve daha az güvenli olan penalized quasilikelihood -glmm yöntemi ile karşılaştırılmış, empirik katsayı tahminleri birbirine yaklaşık ancak marjinal
modelden farklı sonuçlar vermiştir. Aynı hipotetik veri seti üzerinde farklı model yapılarının
değerlendirilmesi, empirik katsayıların farklılığı, istatistiksel açıdan ve çıkarsamaların farkları araştırma
sorusu bakımından değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Uzunlamasına veri çalışmaları, kesikli veri, GEE, GLMM
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S12
Atama Ve Terfi Sisteminin Motivasyon Düzeyine Etki Seviyesinin Logistik Regresyon İle TUİK
Örneğine Modellenmesi

Tahir Baysal1, Mehmet Kıvrak2
Malatya İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Malatya

1

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü, Malatya

2

tahirbaysal@tuik.gov.tr

Amaç: TUİK Yöneticilerinin atama ve terfi sistemine ilişkin tutumlarının, motivasyonu etkileyen unsurlar
ile belirlenmesi ve bir bütün olarak atama ve terfi sisteminin motivasyon düzeyini ne yönde etkilediğinin
saptanmasıdır.
Yöntem: Anket formunun uygulanma aşamasındaki organizasyon yapısına göre Türkiye genelinde kurulmuş
bulunan toplam 26 Bölge Müdürlüğünün tamamında 1 Bölge Müdürü, 1 Şube Müdürlüğü, 2 Grup ve bu
grupların altında yer alan toplam 6 adet Takım bulunmaktadır. Dolayısı ile her bölge müdürlüğü için toplam
10 yöneticinin görev yapması esastır. Ancak bazı bölge müdürlüklerinde bir kişi birden fazla birimin
yöneticilik görevini de üstlenebildiğinden bu sayı değişebilmektedir. Uygulama sırasında 26 bölge
müdürlüğünde yöneticilik yapan toplam 249 kişi bulunmaktadır. Merkez teşkilatında ise çalışmanın
gerçekleştirildiği dönem içinde yöneticilik yapan takım sorumlusundan kurum başkanına kadar toplam 137
kişi bulunmaktadır. Dolayısı ile çalışmanın ana evreni 386 kişi olmaktadır.
Araştırma sonuçları SPSS 16.0 analiz programı kullanılarak çözümlenmiştir. TÜİK yöneticilerinin atama ve
terfi sistemine ilişkin tutumlarının, motivasyonu etkileyen unsurlarla ilişkili tutumlarının belirlenmesi ve bir
bütün olarak atama ve terfi sisteminin motivasyon düzeyini ne yönde etkilediğinin sıralı lojistik regresyon
modellemesi ile saptanması araştırılmıştır.
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Bulgular:
Model Uygulama Bilgisi
Chi-Square (Ki
Model

-2 Log Olabilirlik

Kesişme

391,958

Final

263,421

kare)

128,537

df

Sig.

63

,540

Link Fonksiyonu: Probit.
Yukarıdaki tabloda probit bağlantı fonksiyonu ile kurulan model paralel eğriler varsayımını sağlamış ve
modelin uygunluk testleri (ki kare) anlamlı sonuçlar vermiştir. Buna göre H0 hipotezi reddedilmemiştir. Yani
ilişki regresyon katsayısının bağımlı değişkenin tüm kategorilerine göre aynıdır. (p>0,05)

Goodness-of-Fit & Pseudo R-Square
ChiSquare
Pearson
Devianc
e

df

Sig.

258,186

708

,0650

263,421

708

1,000

Cox and Snell

,392

Nagelkerke

,502

McFadden

,328

Link fonksiyonu: Probit.
Modelin uygunluğunu belirlemek için kikare uyumluluk testi sonuçları uygulanmıştır. Bu sonuçlar göz
önüne alındığında probit bağlantı fonksiyonlu lojistik regresyon modelinin uygun olduğu görülmektedir.
(p>0,05) Bağımlı değişken (Motivasyon Düzeyi) ile açıklayıcı değişken(Yöneticiliğe Atanma ve Görevde
Yükselme Sistemi) arasındaki ilişkinin gücünü ölçmek ve test eden R² değerleri; Cox-Snell (0,392),
Nagelkere (0,502) ve Mc Fadden (0,328) olarak bulunmuştur. Burada R² değerleri bağımlı değişkendeki
değişkenliğin açıklayıcı değişkenler tarafından açıklama oranını göstermektedir. Bu sonuçlara göre model
istatistiksel olarak anlamlı çıkmış ancak açıklama düzeyi olarak beklenen değerlere ulaşamamıştır. Yani
model anlamlıdır fakat mevcut veriler, istatistiksel anlamda aradaki ilişkiyi ortaya koyma noktasında yeteri
kadar açıklayıcı değildir. Bu durum, örneklem sayısından kaynaklanmış olabileceği gibi soru sayısından da
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kaynaklanabilir. Bu çalışmada TÜİK’te görev yapan tüm yöneticilere ulaşılmış ve ankete cevap vermeleri
talep edilmiştir. Katılım düzeyi beklenen seviyeye ulaşmıştır. Daha yüksek bir katılım sağlanabilmesi için
cevap verme zorunluluğu getirmek gerekir ki böyle bir çalışma için bu söz konusu değildir.
Aşağıdaki tablo, modelde yer alan değişkenlerin parametre tahminlerini, standart hataları ve p değerlerini
göstermektedir. Burada yapılan, bağımlı değişken olan motivasyon düzeyine tek tek bağımsız değişkenlerin
etkisini belirlemek ve bağımlı değişkenleri üç kategoriye indirgeyerek (Yöneticilik; Yöneticilik Eğitimi;
Yöneticiliğe Atanma) kategorik olarak bağımlı değişkene etkilerini tespit etmektir.

95% Güven

Std.
Tahmin
Eşik

[S=1]

Hata

Wald

df

Sig.

Aralığı
-

-25,811

4,835
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1

,000

-35,287

-22,392

4,766

22,072

1

,000

-31,734

-18,021

4,595

15,381

1

,000

-27,027

-9,015

[S19=1]

1,970

0,630

9,786

1

,002

-3,203

-0,736

[S19=2]

1,951

0,601

10,547

1

0,01

-3,128

-0,774

[S23=1]

-1,512

0,448

11,381

1

,001

-2,390

-,634

[S23=2]

-1,035

0,353

8,570

1

,003

-1,727

-,342

[S23=3]

-1,058

0,372

8,089

1

,004

-1,787

-,329

[S28=2]

,830

0,408

4,128

1

,042

-1,630

-,029

değer
[S=2]

[S=3]

16,335
13,051

Link fonksiyonu: Probit. * Anlamlı çıkmayan satırlar tablodan çıkarılmıştır.

Analiz sonucuna göre her üç alt başlık da istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Yani modelde bağımsız
değişkeni açıklamak için üç bağımlı değişkene de ihtiyaç vardır. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi
mevcut veriler motivasyon düzeyini açıklamakta çok yeterli olmadığından sadece üç soruya verilen
cevaplarda istatistiksel olarak anlamlı bulgulara ulaşılabilmiştir. Bunlardan ilki ‘Bulunduğum pozisyonda
olmaktan memnunum’ ifadesine ‘tamamen katılıyorum’ ve ‘katılıyorum’ cevaplarıdır. İkinci olarak, ‘Bir
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yönetici olarak, yönetim sorumluluğu olmayan çalışanlara imreniyorum’ ifadesine ‘tamamen katılıyorum’,
‘katılıyorum’ ve ‘kararsızım’ cevapları anlamlı bulunmuştur. Diğer anlamlı bulunan yanıt ise ‘Kurumda
yöneticilik pozisyonlarına atama yapılırken liyakat esas alınmaktadır’ ifadesi için ‘katılıyorum’ seçeneğidir.
Sonuç: Motivasyon düzeyini etkileyen faktörlerin önem sırasına göre sıralanması yönündeki soruya verilen
yanıtlar irdelendiğinde, işteki başarı düzeyi ve takdir edilmenin en önemli faktör olduğu görülmektedir.
Bunun ardından hemen hemen aynı orana sahip olan özlük hakları ve çalışma ortamı seçeneği gelmektedir.
Beklenildiği gibi maddi unsurlar, motivasyon düzeyi açısından önemli görülmektedir. TÜİK yöneticileri,
yetki ve sorumluluğun çalışanlar arasındaki dağılımının diğer faktörlere göre daha az önemli olduğunu
düşünmektedir. Motivasyon düzeyini arttırmak için kullanılan araçlar içerisinde de ücret, sosyal haklar, ödül
ve prim seçeneği en önemli görülmektedir. Bunun anlamı, motivasyon düzeyini arttırmak için kullanılan
araçlardan en etkilisinin maddi nitelikli araçlar olduğu yönünde genel bir kanı söz konusu olduğudur. Bunun
dışında kalan seçeneklerden saygınlık, kişisel gelişim olanakları ve kariyer planlaması, hemen hemen aynı
oranda oy almıştır. Bu soruda da en az önemli görülen araç yetki ve sorumluluğun dağılımı olarak
belirlenmiştir. TÜİK yöneticilerinin kurumun atama ve terfi sisteminde rol oynayan ölçütler hakkındaki
değerlendirmesi de ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. TÜİK yöneticilerine göre kurumda yöneticilik
görevlerine atama yapılırken dikkate alınan en önemli ölçüt mesleki bilgi birikim ve yeterliliktir. Yani
yöneticiler, kurumda yönetici olarak belirlenen kişilerin liyakate göre seçildiğini düşünmektedir. Hizmet
süresi ve deneyimin belirleme ölçütü olduğunu düşünenlerde yaklaşık aynı oranlardadır. Bununla birlikte üst
yönetimle iyi ilişkiler kurma ve olumlu referansa sahip olmanın, yüksek performans seçeneğinden daha
önemli olduğu da görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kamu Yönetimi, Yönetici, Kamu Yöneticisi, Motivasyon.
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S13
Oranlar Arası Farkın Hipotez Testinde Düzeltilmemiş ve Bonferroni Yaklaşımıyla Düzeltilmiş Tip I
Hata Olasılıklarının İncelenmesi
Şengül CANGÜR, Handan ANKARALI
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D., Düzce
Amaç: Oranlar arası farkın hipotez testinde, örneklem genişlikleri ve gruplarda olayın görülme sıklıklarında
meydana gelen değişimin, ikili karşılaştırmalar sonucunda elde edilen düzeltilmemiş ve Bonferroni
yaklaşımıyla düzeltilmiş Tip I hata üzerine etkilerini incelemektir.
Yöntem: Bu amaç doğrultusunda simülasyon çalışması planlanmış ve simülasyon denemesinde 4 grupta
olayın görülme sıklıkları her denemede birbirine eşit olacak şekilde 0.10 ile 0.90 arasında seçilmiştir. Ayrıca
örneklem genişlikleri 20 ile 1000 arasında değişen büyüklükte alınmıştır. Bu senaryolara göre Tip I hata
olasılıkları hem düzeltilmemiş olarak hem de Bonferroni yaklaşımıyla düzeltildikten sonra hesaplanmıştır.
Simülasyon çalışması için Minitab programı kullanılmış ve her bir deneme 10000 kez tekrarlanmıştır.
Bulgular: Simülasyon sonucunda her iki yaklaşımla da elde edilen Tip I hata olasılıklarının örneklem
genişliği ve olayın görülme sıklığındaki değişimle ilişkisi, doğrusal olmayan regresyon modelleriyle
incelenmiştir. İki yaklaşımla da Tip I hata olasılığı ve örneklem genişliği arasında anlamlı derecede S eğrisi
şeklinde bir ilişki var iken Tip I hata olasılığı ve olayın görülme sıklığı arasında karesel bir ilişki
bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada, iki yaklaşıma göre hesaplanan Tip I hata olasılıklarının örneklem genişliği ve olayın
görülme sıklıklarındaki değişim ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Örneklem genişliği ve olayın görülme
sıklığının bilindiği çalışmalarda iki farklı yaklaşımla gözlenen Tip I hata olasılığını tahmin edebilmek için
fonksiyonel ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca düzeltilmemiş Tip I hataya ilişkin fonksiyonel bağıntıdan tahmin
edilen Tip I hata olasılıklarının, literatürde geçen -sadece başlangıçta belirlenen hata seviyesi ve grup
sayısına bağlı olan- bağıntıyla hesaplanan değerden daha küçük olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oran karşılaştırması, Tip I hata, Bonferroni
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S14
k Bağımsız Grubu Karşılaştıran Dayanıklı Yöntemler
İrem YILMAZ, A. Fırat ÖZDEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
iremm-yilmazz@hotmail.com
firat.ozdemir@deu.edu.tr
ÖZET
k bağımsız grubu karşılaştırırken geleneksel olarak kullanılan tek-yönlü ANOVA F-testi’nin normal teori
varsayımlarının geçerli olduğu durumda kullanılması gerektiği bilinmektedir. Bu çalışmada literatürde
sıklıkla karşılaşılan varsayım bozulmaları durumunda ANOVA’ya alternatif olarak önerilen Welch yöntemi
(Welch 1951), Box yöntemi (Box, 1954, Lix and Keselman 1998), budanmış ortalama ile Welch yöntemi
(Wilcox, 2012), budanmış ortalama ve bootstrap-t ile Welch yöntemi (Wilcox, 2012), McKean-Schrader
standart hatası ile kitle ortancalarını karşılaştıran yöntem (McKean & Schrader 1984, Wilcox 2012), kitle Mkonum ölçülerini karşılaştıran Schrader & Hettmansperger yöntemi (Schrader & Hettmansperger 1980,
Wilcox 2012) ve Kruskal-Wallis yöntemleri incelenerek I.tip hatanın korunması ölçütü ile karşılaştırılmıştır.
Gerçek ve teorik dağılımlardan üretilmiş veriler ile 21 farklı deneysel durum için gerçekleştirilen simülasyon
çalışmasında dayanıklı konum kestiricilerin kullanıldığı yöntemlerin nominal anlam düzeyini korumada
ANOVA-F ve Kruskal-Wallis’e göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dayanıklı metotlar, budanmış ortalama, bootstrap-t, .winsorized varyans, tek adımlı M
kestiricisi, 1. Tip hata,
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S15
Ki Kare Testi için Post Hoc Prosedürlerinin Tip 1 ve Tip 2 Hata Oranları
İlker ÜNAL, Refik BURGUT, Yaşar SERTDEMİR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Adana, Türkiye
ÖZET
Ki Kare testi, sıfır hipotezi doğru olan test istatistiğinin örneklem dağılımının Ki Kare dağılımı olduğu bir
hipotez testidir. Ki Kare testi en çok bilinen ve parametrik olmayan en önemli testtir. Literatür taramalarına
göre yayınlanan bilimsel çalışmaların büyük bir çoğunluğunda Ki Kare testine başvurulmaktadır. Ki Kare
testinde aynı anda birçok durum karşılaştırılabildiği için karşılaştırma sonrası Post Hoc süreçler gerekli
olabilmektedir. Varyans analizi sonrası uygulanan Post Hoc testlere benzer şekilde birçok farklı yaklaşım
önerilmiştir (Delucchi, Marascuilo ve Serlin, Seaman ve Hill, Gardner). Varyans analizinde de yapıldığı gibi
bu yaklaşımlarda da yapılan işlem kritik değerin düzeltilerek elde edilmesidir.
Bu çalışmada önerilen bu Post Hoc testlerin Tip 1 ve Tip 2 hata düzeyleri; satır ve sütun sayısı ve örneklem
büyüklüğü değiştirilerek üretilmiş veri setleri kullanılarak hesaplanacak ve testlerin üstünlük ve eksiklikleri
sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ki Kare testi, Post Hoc Testler, Tip 1 hata oranı, Tip 2 hata oranı
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S16
Çok Örneklem Cucconi Testinin Tanıtılması Ve Bir Uygulaması

Mutlu UMAROĞLU, Osman SARAÇBAŞI, Pınar ÖZDEMİR
mutlu.umaroglu@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Sıhhıye-Ankara

1

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, konum-ölçek problemini çözmeye yönelik geliştirilmiş parametrik bir yöntem
olmayan Çok Örneklem Cucconi Testi (MCT) (The multisample Cucconi Test) hakkında bilgi verilerek, bir
uygulama ile tanıtılması amaçlanmıştır.
Yöntem: MCT, İtalyan ulusal dergisinde yayımlanan ve fazla bilinmeyen Cucconi testinin ikiden çok
örneklem için genelleştirilmiş halidir. Permutasyon ve ranklara dayalı parametrik olmayan bir konum-ölçek
testidir. Wilcoxon ve Ansari-Bredley test istatistiğinin birleştirilmesine dayalı çok örneklem Lepage
testlerine alternatif olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. MCT, diğer yöntemlerin aksine konum testi ve
ölçek testinin birleştirilmesinden oluşmaz; analitik olarak test istatistiği ve güç hesaplanabilir. Permutasyon
sayısı arttığında P değerinin doğruluğu artmaktadır. Dağılımlar arasındaki uzaklığı hesaplarken mahalanobis
uzaklığından yararlanılmakta ve verilerin dağılımları arasındaki fark arttıkça test istatistiği büyümektedir.
Sonuç: Çok örneklem Cucconi testi, parametrik koşulların sağlanmadığı durumlarda ikiden çok örneklem
için konum-ölçek testi olarak kullanılabilecek bir testtir. Diğer yöntemlere göre yorumlamanın daha kolay
olması ve test istatistiğini hesaplanabilir olması bu yöntemi tercih edilebilir bir yöntem yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: non-parametrik test, çok örneklem konum-ölçek problemi, rank testi, Cucconi Testi
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S17

Dairesel Veri Analizi ve Hipotez Testleri
Sıddık KESKİN1

1

Yıldırım Demir2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kampus-Van
2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Meslek Yüksekokulu, Kampus-Van

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada; dairesel veri analizinde kullanılan grafik yöntemler, tanımlayıcı istatistikler, uyum
iyiliği testleri ve hipotez kontrolleri hakkında genel bilgiler verilerek uygulama ile birlikte tanıtılması
amaçlanmıştır.
Yöntem: Bilindiği üzere, birey yada nesnelerin herhangi bir özelliğinin rakamlarla ifadesi olarak adlandırılan
ölçmenin tipine göre; isimsel (nominal) ölçek, sıralı (ordinal) ölçek, oransal (ratio) ölçek ve aralıklı (interval)
ölçek olmak üzere, yaygın olarak bilinen dört ölçek türü vardır. Aralıklı ölçeğin özel bir hali olarak bilinen
dairesel ölçeğe birçok bilim dalında rastlamak mümkündür. Biyolojide kuşların uçuş yönü ve herhangi bir
uyarı sonrası arıların hareket yönü, Meteorolojide rüzgâr veya okyanustaki akıntı yönü, Tıp ve Sağlık
bilimlerinde Sirkadyan ritmi, hastaların acil servise gelme zamanı ve bebeklerin doğum zamanı gibi birçok
ölçümler dairesel ölçeğe örnek verilebilir. Dairesel veriler, herhangi bir büyüklüğü olmadığından, bir birim
çemberin çevresinde orijinden başlayan bir doğru olarak ifade edilebilir. Birim çember üzerinde
gösterilebilmesi nedeniyle de bu veriler dairesel veri olarak adlandırılır.
Sonuç: Dairesel (circular) veya yönlü (directional) veriler, kendine has özellikleri nedeniyle, diğer veri
türlerinden farklı yapıdadır. Çember üzerinde uygun bir başlangıç noktası seçimi ve dönüş yönünün
(gerektiğinde) değişiyor olması nedeniyle elde edilen sonuçlar değişebilir. Bu nedenle, dairesel veri
analizinde bilinen standart istatistik yöntemlerin kullanılması ile yanlış veya yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar kelimeler: Von Mises dağılımı, ortalama yön, azimut, gül diyagramı
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S18
Meta-Analizi Protokolüne Güç Analizinin Dahil Edilmesi Gerekli midir? Probiyotiklerin Alerjik Rinit
Tedavisindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama
Mehtap Akçil Ok, 2Işıl Adadan Güveç

1

Başkent Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

1

Başkent Üniversitesi İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi

2

AMAÇ: Meta-analizi uygulamalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri kaç çalışma alınacağı ve
uygulanan testlerin güç analizlerinin verilip verilmeyeceğidir. Aslında çalışma sayısından çok meta-analizi
uygulayıcısının belirlediği dahil etme kriterleri ve istatistiksel yöntemleri dikkate alarak çalışmasını bilimsel
sınırlar içinde yürütebilmesidir. Bu çalışmada, meta-analizi yayınları için retrospektif ve prospektif güç
analizi yöntemlerinin tanıtılması ve alerjik rinit tedavilerinde tedaviye ek olarak verilen probiyotiklerin
etkisini inceleyen 2 yayınlanmış, 1 yayınlanmamış (doktora tezi) ve şu anda tarafımızdan yürütülen metaanalizi çalışmasının güç analizlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bireysel araştırmacının çalışmasında gücü göz ardı ederek yayınlaması, o çalışmanın metaanalizini de direkt olarak etkileyecek ve hatta gücün çok düşük olması sonucu yayınlayamadığı negatif
sonuçlar da yayın yanını ortaya çıkaracaktır. Aslında meta-analizi çalışması yapılmasının yada onu yapmaya
ihtiyaç duyulmasının temel nedenlerinden biri, tek tek yürütülmüş/örneklem sayısı göreceli düşük olan
çalışmaları bir araya getirerek, daha yüksek güce sahip parametre tahminleri yapabilmektir. Ancak bu
gerekçe her zaman gerçekleşmekte midir? Bunun için en az kaç çalışma gerekliliği vardır? Prospektif bir güç
analizi için öncelikle parametre bilgilerine ihtiyaç vardır ve bu durum meta-analizi çalışmalarında oldukça
zordur. Bu amaç için pilot çalışma yapmak da meta-analizinde büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Meta-analizi
uygulayıcısı, hipotezini desteklemek için sabit yada rasgele etkiler modellerine dayanan ve seçilen
istatistiksel sonuca göre (etki büyüklüğü) önemlilik testini uygular, sonucu yorumlar ve hatta çoğu
konularına göre çok iddialı genellemelerde bulunur. Bu nedenle son yıllarda meta analizi istatistiksel test
sonuçlarının güç hesaplamasına büyük ilgi artmıştır. Bu çalışmada, Comprehensive Meta-Analysis yazılımı
ve SAS’da geliştirilen macrolar aracılığı ile güç analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Alerjik rinit tedavilerinde tedaviye ek olarak verilen probiyotiklerin etkisini inceleyen 2
yayınlanmış, 1 yayınlanmamış (doktora tezi) ve şu anda tarafımızdan yürütülen (tamamlanmamış) metaanalizi çalışmalarının güç analizleri incelenmiştir. Sadece iki çalışmanın dahil edildiği yayınlanmış birinci
meta-analizinde çalışmalardan birinin istatistiksel gücü %6 iken diğerinin %99 olarak bulunmuştur. Diğer
yayınlanmış çalışmada 4 çalışma dahil edilmiş ve sırasıyla güç değerleri %13.5, %63.1 ve ikisinin
%99’dur.Tez çalışmasına 4 çalışma dahil edilmiş ve sırasıyla, %7.8, %27.5, %57.7 ve %65.7 güç değerleri
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hesaplanmıştır. Şu anda yürütülen meta-analizinde ise 12 çalışma dahil edilmiş ve çalışmaların 7’sinin %99
geri kalanının ise %13.9 ile %79.9 arasında güç değerleri elde edilmiştir.
SONUÇ: Literatüre dayanan %80 güç kriterine göre çalışmalar gücü düşük ve güçlü olmak üzere alt
gruplara ayrılıp tekrar özet etki büyüklükleri ve güç değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar arasında büyük
oranda farklılık saptanmıştır. Bu nedenle hem bireysel hem de meta-analitik çalışma sonuçlarının güç
analizlerini de birlikte vererek çalışmalarını yayınlaması bilimsel olarak ortaya çıkabilecek hataların büyük
oranda azalmasını sağlayacaktır.
Keyword: Meta-Analizi, Güç Analizi, Alerjik Rinit, Probiyotik
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S19
Veteriner Hekimlerin Et Türü Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması:
Konjoint Analiz Örneği
Ender UZABACI1, İlker ERCAN2, M.Mustafa OĞAN3
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

1

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

2
3

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma veteriner hekimlerin et türü tercihlerinde etkili faktörlerin araştırılması için yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmada karmaşık kararların alınmasının tek faktöre ya da kritere dayanmadığı aksine birçok
faktörün birlikte düşünülerek kararların alındığı noktasına dayanarak geliştirilmiş konjoint analiz yöntemi
kullanılmıştır. Et türü tercihlerini etkileyen faktörlerin düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin çeşitli
kombinasyonlarından ortogonal bir deney düzeni oluşturulması yolu ile soru formuyla veteriner hekimlerin
görüşleri alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 68 veteriner hekim katılmış olup genel olarak değerlendirildiğinde tavuk, dana, kuzu
ve hindi eti türleri için sağlığa verdikleri önemlilik değerleri en yüksek bulunmuş olup sırasıyla 36.456,
37.043, 36.918 ve 41.789’ dur. Erkekler için tavuk ve kuzu eti tercih sıralaması en çok önem verdiklerinden
en az önem verdiklerine göre sağlık, lezzet, hijyen iken bu sıralama kadınlarda hindi eti tercihi için aynıdır.
Ailesinde kalp damar hastalığı öyküsü bulunan veteriner hekimlerde dana, kuzu ve hindi eti için bu sıralama
en çok sağlık sonra lezzet en son hijyen iken aynı sıralama ailesinde kalp damar hastalık öyküsü olmayan
bireylerin tavuk, dana ve kuzu eti tercihlerinde aynıdır. Ailede kanser öyküsü olan bireylerde tavuk, dana ve
kuzu eti için, hastalık öyküsü olmayan bireylerde tavuk ve kuzu eti için tercih sıralaması en çoktan en aza
doğru sağlık, lezzet ve hijyen şeklinde olup, kanser öyküsü olan hastalarda hindi eti ve kanser öyküsü
olmayanlarda dana ve hindi eti tercihlerinde en ön sırayı sağlık alırken onu sırasıyla hijyen ve lezzet
izlemektedir.
Sonuç: Sonuç olarak et tüketiminde et türü ne olursa olsun bireyler öncelikli olarak sağlığa önem
vermektedir. Lezzet ve hijyen tercihi ise cinsiyete ve hastalık öyküsünün varlığına göre değişiklik
gösterebilmektedir.
Anahtar kelimeler: et tüketimi, tercih sıralaması, konjoint analiz.
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S20
Kayıp Veri İçeren Bir Sınıflandırma Probleminde, Random Forests ve K En Yakın Komşu
Yöntemlerinin Kayıp Değer Atama Bakımından Karşılaştırılması
Hülya YILMAZ, Cengiz BAL, Kazım ÖZDAMAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD.
Amaç: Bu araştırmada, kayıp verili sınıflandırma probleminde kullanılan Random Forests (RF)
yönteminin kayıp değer atama algoritmasıyla, K En Yakın Komşu (KNN) ile kayıp değer atama yönteminin
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Karşılaştırmalar benzetim çalışmaları kullanılarak yapılmıştır. (100000/n) Monte Carlo
benzetim tekniği örnek hacimlerine (n=100, 200, 500, 1000) ve tekrar sayılarına (s=1000, 500, 200, 100)
karar vermek için kullanılmıştır. Çok değişkenli standart normal dağılımdan, önemli değişkenlerinin
birbirleri ile düşük, orta ve yüksek (r=0.1, 0.5, 0.9) derecede ilişkili olduğu veri setleri türetilmiştir. Bu veri
setlerinin iki değişkeni üzerinde aynı anda ve aynı yüzdeliklerde (%5, %10, %15, %20, %25) kayıp değerler
oluşturulmuştur. Kayıp değerler RF’nin atama algoritması ve farklı komşuluk değerli (k=5, 10, 15, 20) KNN
ile kayıp değer atama yöntemleri tarafından ayrı ayrı tamamlandıktan sonra farklı veri setleri elde edilmiştir.
Atanmış farklı veri setleri, aynı RF algoritmasına ayrı ayrı yerleştirilerek sınıflandırma sonuçları
incelenmiştir. Doğru sınıflandırma oranları (DSO) kullanılarak atama yöntemleri karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Benzetim çalışmalarında atama yöntemleri benzer DSO sonuçları vermiştir. Örnek
hacimleri ve değişkenler arasındaki ilişki arttıkça DSO artmakta, fakat kayıp değer yüzdesi arttıkça DSO
azalmaktadır. Orta ve düşük derecede ilişkili veri setlerinde KNN ile kayıp değer atama yöntemi, yüksek
derecede ilişkili veri setlerinde ise RF’nin kayıp değer atama yöntemi daha iyi sonuçlar vermiştir. En yüksek
DSO tahmin değeri örnek hacminin 1000’e eşit olduğu %5 kayıp değerli yüksek derecede ilişkili (r=0.9) veri
setlerinde RF’nin atama algoritması tarafından %95.66 olarak bulunmuştur. En düşük DSO tahmin değeri ise
örnek hacminin 100’e eşit olduğu %25 kayıp değerli düşük derecede ilişkili (r=0.1) veri setlerinde RF’nin
atama algoritması tarafından %78.27 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışma; bir sınıflandırma probleminde, kayıp değerli veri setlerine atama yapmak için her
iki yöntemin de kullanılabileceğini göstermektedir; ancak veri setinin ilişki yapısına göre en uygun atama
yönteminin seçilmesi önerilmektedir. Düşük ve orta derecede ilişkili veri setlerinde komşuluk değerinin
k=10, 15 ya da 20’e eşit olduğu KNN ile kayıp değer atama yöntemi kullanılmalıdır. Yüksek derecede ilişkili
veri setlerinde ise RF’nin atama algoritması tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Random Forests, Kayıp veri analizi, K en yakın komşu ile kayıp değer atama yöntemi
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S21
Benign Prostat Büyümesi Tedavisinde Açık ve Kapalı Ameliyatın Maliyet-Etkililik Analizi
Merve KATRANCI, Mevlüt TÜRE, İmran Kurt Ömürlü

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın

1

Amaç: Sağlık alanında ekonomik değerlendirme yöntemlerinden biri olan maliyet etkililik analizi bu
alandaki en önemli karar alma mekanizmasıdır. Bu çalışma, benign prostat büyümesi tanısı alan hastaların
tedavisinde kullanılan açık ve kapalı ameliyatın maliyet ve etkililiklerinin karşılaştırılarak, hangi tedavinin
maliyet-etkili olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda hastalar açık (n=28) ve kapalı (n=58) ameliyat olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı
ve toplam 86 hasta yaş (yıl), boy (m), kilo (kg), ameliyat türü (açık, kapalı), kronik hastalık varlığı, sigara
içme durumu, operasyon süresi (dk), prostat spesifik antijen (ng/mL) (PSA), prostat ağırlığı (gr), rektal tuşe
muayene sonucu (yumuşak, sert) (rt), hastanede kalma süresi (gün) ve toplam maliyet (TL) açısından
incelendi. Hastaların hastanede kalma süresi boyunca hastaneye olan toplam maliyetleri hesaplandı.
Tedavilerin etkililiğini ölçmede, hastaların hastanede kalma süreleri dikkate alındı. Sürekli değişkenlerin
toplam maliyete etki eden değerlerini bulmak amacıyla, sürekli değişkenler ile toplam maliyetin ilişki grafiği
çizildi ve sürekli değişkenlerin her biri iki gruba ayrılarak kategorize edildi. Değişkenlerin gruplarına göre
toplam maliyet normal dağılmadığı için gruplar arası karşılaştırmada Mann Whitney U testi kullanıldı.
Sınıflandırma ve regresyon ağacı yöntemi ile her bir ameliyat türünün maliyetine etki eden değişkenler
bulundu. Bu yöntemler dikkate alınarak benign prostat hastalığı için karar ağacı çizildi ve maliyet-etkililik
analizi gerçekleştirildi.
Bulgular: Açık ameliyat olanların toplam maliyeti kapalı ameliyat olanlara göre daha yüksek bulunmuştur
(p<0,001). Sigara içenler ile içmeyenler arasında toplam maliyet bakımından istatistiksel olarak farklılık
yoktur (p=0,373). 64 yaşından büyük hastaların toplam maliyeti, 64 yaş ve daha küçük hastalara göre daha
yüksek bulunmuştur (p<0,001). Operasyon süresi 50 dk’nın üzerinde olan hastaların toplam maliyeti 50 dk
ve altında olan hastalara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,001). PSA değeri 5,5 ng/mL’nin üzerinde olan
hastaların toplam maliyeti 5,5 ng/mL ve altında olan hastalara göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,005).
Prostat ağırlığı 64 gr’ın üzerinde olan hastaların toplam maliyeti, 64 gr ve altında olan hastalara göre daha
yüksek bulunmuştur (p=0,001). Kronik hastalığı olanlar ile olmayanlar arasında toplam maliyet bakımından
istatistiksel olarak farklılık yoktur (p=0,159). Rektal tuşe muayene sonucu sert olanların toplam maliyeti,
muayene sonucu yumuşak olanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,037). Sınıflandırma ve regresyon
ağacı yöntemine göre açık ameliyat olanların toplam maliyetine hiçbir değişkenin etki etmediği; kapalı
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ameliyat olanların toplam maliyetini ise yaş, rt ve süre değişkenlerinin etkilediği bulunmuştur. Maliyetetkililik analizine göre kapalı ameliyat olanların hastanede 1 gün kalma maliyeti 177,28 TL/gün; açık
ameliyat olanların ise 987,12 TL/gün bulunmuştur.
Sonuç: Benign prostat büyümesi tedavisinde kullanılan kapalı ameliyatın maliyet-etkili bir tedavi olduğu
belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Benign prostat büyümesi, maliyet etkililik analizi, sınıflandırma ve regresyon ağacı
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S22
Zaman Serisi Verilerinin Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı İle Çözümlenerek Altın Fiyatının Tahmin
Edilmesi
M. Özgür DOLGUN1, Osman Saraçbaşı2, Atakan YENİLER1
Anadolu Araştırma, Kavaklıdere, ANKARA

1

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Ankara

2

ozgurdolgun@anadoluarastirma.com
Amaç
Altın tüm dünyada yatırım aracı olarak değer gören, fiyatları uluslararası olarak belirlenen bir finansal
varlıktır. Tüm dünyada altın fiyatları sürekli değişmektedir. Günümüzde hem bireysel olarak hem de şirketler
açısından geleceğe yönelik ekonomik öngörülerde bulunmak oldukça önemli bir hal almıştır. Altın
fiyatlarına yönelik tahminler 3 farklı biçimde gerçekleştirilir.

1. Kısa vadeli tahminler: Saatlik, günlük veya haftalık.
2. Orta vadeli tahminler: Aylık veya 3 aylık.
3. Uzun vadeli tahminler: Yıllık veya daha uzun süreçler.

Bu çalışmada 3 Ocak 2011 tarihinden itibaren günlük TL bazlı altın kapanış fiyatları, yapay sinir ağları ve
zaman serileri analiz yöntemleri kullanılarak kısa vadeli olarak tahmin edilmiştir. Yapay sinir ağlarının
zamansal verilerin kullanıldığı diğer yöntemlere göre başarılı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.
Çalışmada da yapay sinir ağları, çeşitli zaman serisi yöntemleri ile karşılaştırılmış ve sonuçları elde
edilmiştir.

Kullanılan yöntemler;

1. Yapay Sinir Ağları: Yapay sinir ağları insan beyninden esinlenerek şekillendirilmiştir. İnsan
beyninin karmaşık yapısı daha karmaşık öğrenme makinelerinin oluşturulmasında model olarak
alınmış ve yapay sinir ağları olarak adlandırılmıştır.
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2. Zaman Serileri Analizi: Olayların zaman içinde gözlemlenmesi ile elde edilen ölçümlerin
oluşturduğu serilere zaman serileri denir. Zaman serileri analizlerinde çeşitli yöntemler
bulunmaktadır.

Bulgular
3 Ocak 2011’den 30 Haziran 2014 gününe kadar altına ilişkin TL kapanış fiyatları kullanılarak yapılan
analizlerde yapay sinir ağlarının, zaman serisi yöntemlerine göre daha başarılı tahminler verdiği tespit
edilmiştir. Aşağıdaki grafikte en iyi sonuçları veren yapay sinir ağı ve zaman serisi yöntemlerini eğitim
verisine göre sonuçları verilmiştir. Kelime kısıtlamasından kaynaklı olarak diğer sonuçlar sunum sırasında
detaylı olarak anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Altın fiyatı, zaman serisi, yapay sinir ağları, tahmin.
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S23
KÜTLE-SPEKTROMETRESINE DAYALI PROTEOMIK VERILERININ ENSEMBLE VERI
MADENCILIĞI YÖNTEMLERI ILE SINIFLANDIRILMASI
Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Gökmen ZARARSIZ, A. Ergun KARAAĞAOĞLU
dincer.goksuluk@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye Ankara
Amaç: Kütle spektrometresi, proteinlerin karakterizasyonu ve belirlenmesinde moleküler genetikteki önemli
teknolojilerden biri olup, yüksek işlem kapasitesi ile metabolik hastalıkların tanısı ve yenidoğan
taramalarında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu teknoloji kullanılarak, tüm proteom içerisinden aday
biyobelirteçlerin tespit edilmesi, proteomik alanındaki en önemli problemlerden biridir. Az sayıda biyolojik
örnekten elde edilen yüksek boyutlu verilerin analizinde klasik istatistiksel algoritmalar yetersiz kalmış, bu
verilerden anlamlı bilgi çıkarılmasında yeni, etkili algoritmaların geliştirilmesi veya uyarlanması zorunlu
hale gelmiştir. Bu çalışmada amaç, ensemble veri madenciliği yaklaşımlarını kullanarak anlamlı proteomik
değişkenlerini belirlemek ve biyolojik örnekleri sınıflandırmaktır.
Yöntem: Analiz aşamasında UCI veri tabanından alınan, 44 hasta ve 56 sağlıklı bireye ait proteomik
verileri kullanılmıştır (https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Arcene). Bu veri her bir hasta için 10000 farklı
gen bilgisi içermektedir. Hastalık üzerinde etkisi olmayan ve varyansı sıfır olan genler filtrelenerek analiz
dışında tutulmuştur. Her gen düzeyinde hasta ve sağlıklı grupların t-testi ile karşılaştırılmış, en anlamlı
genler 20-200 arasında 20 birimlik artışlar ile seçilmiştir. Gen sayısı ayrıca 200-2000 aralığında da
incelenmiş ve alınması gereken gen sayısı 1400 olarak belirlenmiştir. Seçilen genlerin hastalığın tanısındaki
etkinliği

destek vektör makineleri (SVM), sınıflama ve regresyon ağaçları (CART), cezalandırılmış

doğrusal ayırma analizi (Penalized-LDA) ve esnek ayırma analizi (FDA) yöntemleri ile incelenmiştir. Her
bir yöntem için bagging algoritması uygulandıktan sonraki performanslar elde edilmiş ve orijinal değerleri
ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İncelenen gen sayısı 20-200 arasında alınması durumunda en yüksek sınıflama performansı
destek vektör makineleri ile elde edilmiştir. SVM ile hastaların %77'si doğru sınıflanırken, CART yöntemi
hastaların %70'ini, FDA yöntemi %74'ünü ve cezalandırılmış LDA yöntemi %72'sini doğru
sınıflayabilmiştir. İncelenen gen sayısının arttırılması durumunda ise sınıflama performansları önemli
ölçüde değişme göstermiştir. Bu durumda SVM yönteminin sınıflama başarısı %91'e yaklaşırken diğer
yöntemlerde de %6-8 seviyelerinde bir artış gözlenmiştir.
Sonuç: Bagging algoritması ile sınıflama performansı düşük olan veya tutarlı sonuçlar vermeyen sınıflama
yöntemlerinde daha yüksek doğruluk oranı ve daha tutarlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak, geleneksel
yöntemler ile eğitilen veri setlerinde çok yüksek sınıflama performansı elde edildiğinde, bagging algoritması
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sınıflama performansı üzerinde önemli bir değişim yaratmayabileceği gibi, sınıflama performansında
düşüşlere de neden olabilmektedir. Bu sebeple, ensemble makine öğrenme yöntemlerinin, doğru sınıflama
oranının düşük olduğu verilerde kullanılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: ensemble sınıflandırma, kütle spektrometresi, veri madenciliği, proteomik
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S24
Değişken Seçim Kriterlerinin SNP-SNP Etkileşimlerinin Belirlenmesine Etkisi
Erdal Coşgun
RGENETİK Ar-Ge Biyoinformatik Ltd.Şti., Hacettepe Teknokent, Ar-Ge 2 Binası, Beytepe, Ankara
Amaç
Son yıllarda özellikle Tek Nükleotid Polimorfizmi (SNP) hastalıkların nedenlerinin belirlenmesinde önemli
rol oynamaktadır. Belirli SNP’lerin arasındaki etkileşimlerin bulunması ile yeni ilaç keşifleri ve tedavi
yöntemleri geliştirilmektedir. Bu noktada en önemli sorun: dizileme sonucu elde edilen verinin boyutunun
büyük olmasıdır. Cihazlardan elde edilen verinin direkt olarak analiz edilmeden önce bir ön-işleme ile SNPfiltreleme yapılması gerekmektedir. Çünkü verideki tüm etkileşimleri hesaplatmak ciddi bir zaman ve bilişim
alt yapısı gerektirmektedir. Filtrelemede kullanılan tekniklerden en önemlileri Random Forest (RF), Gain
Ratio (GR), Information Gain (IG) ve Relief-F’ dir. Bu çalışmadaki amaç, hasta-sağlıklı gibi popülasyon
tabanlı SNP verilerde bu yöntemlerle filtrelenen ve en önemli SNP’lerin bulunmasından sonra SNP-SNP
etkileşimlerinin Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) yöntemi ile belirlenmesidir. Bu seçim
kriterlerinin performansını karşılaştırarak daha çok bilgi sağlayan modeller elde edilecektir.
Yöntem
Uygulama verisi olarak 6 farklı yapay veri seti oluşturulmuştur. Veri üretimi PLINK yazılımı ile yapılmıştır.
İlgili senaryolarda 50.000 ve 100.000 SNP için 250,500 ve 1000 kişilik hasta-sağlıklı birey içeren dengeli
dağılımlar oluşturulmuştur. SNP veri elde edilen deneylerde genel olarak gruplardaki birey sayısı dengeli
olarak belirlenir. Bu nedenle yapılacak model karşılaştırmalarında bu dengeli yapı tercih edilmiştir. Bu
çalışmada önemli SNP’lerin belirlenmesi için değişken filtrelemede en sık kullanılan Machine Learning
(ML) kriterleri (RF, GR, IG, Relief-F) tercih edilmiştir. Belirlenen önemli SNP’ler arasındaki etkileşimi
belirlemek için MDR yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem için 10 parçalı çapraz geçerlilik (ÇG) ve 1000
iterasyon ile 2’li ve 3’lü etkileşimler hesaplanmıştır. Filtreleme yöntemlerinin karşılaştırılması için etkileşim
kuralının test seti doğruluk ve ÇG değerleri kullanılmıştır.
Bulgular
Altı farklı yapay veri seti için kullanılan 4 filtreleme yöntemine göre SNP’ler sıralanmıştır. Bu sıralama
sonrasında her yöntem için ilk 100, 250 ve 500 SNP seçilmiş ve SNP-SNP etkileşimleri elde edilmiştir. Buna
göre 50.000 SNP için 250, 500 ve 1000 kişilik verilerde RF yöntemi en yüksek etkileşim doğruluğunu
vermiştir. (0.712, 0.734, 0.756); 100.000 SNP için 250 kişilik verilerde GR yöntemi 0.657, 500 ve 1000
kişilik verilerde RF yöntemi 0.689 ve 0.703 doğruluk değeri ile en yüksek performansı göstermiştir. Bu en
yüksek doğruluklar ilk 250 SNP seçildiği durumlarda elde edilmiştir.
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Sonuç
Bu çalışma SNP veri analizi ön-işleme aşamasındaki kriter seçimi konusunda araştırıcılara yol gösterecektir.
Çok fazla seçeneğe sahip araştırıcılar özellikle RF yönteminin belirlediği önemli SNP’leri kullanmanın
getireceği avantajları görmüş olacaklardır. Ayrıca, hangi kriter, hangi örneklem büyüklüklerinde, hangi SNP
sayısında daha iyi etkileşim kombinasyonunu gösterecektir? gibi önemli sorulara daha hızlı cevaplar
bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: SNP-SNP Etkileşim, Değişken Seçimi, Genom Analizi
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S25
RNA-Dizileme Verileri ile Gen Ekspresyonuna Dayalı Sınıflandırmada
Yeni Bir Yaklaşım ve MLSeq R/BIOCONDUCTOR Yazılımı

Gökmen Zararsız1,2,*, Dinçer Göksülük1, Selçuk Korkmaz1, Vahap Eldem3, İzzet Paruğ Duru4,
Turgay Ünver5, Ahmet Öztürk6
gokmenzararsiz@hotmail.com
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Ankara

1

Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Biyoinformatik Birimi, Kayseri

2

3

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul

4

5

Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Kayseri

6

Amaç: RNA-dizileme, yeni nesil dizileme teknolojisinin kullanılması ile ilgilenilen organizmanın
transkriptom profillemesini yapan güçlü, hızlı ve etkin bir tekniktir. Bu teknik sayesinde, binlerce
transkriptin ekspresyon düzeyi eş zamanlı olarak incelenebilmekte ve bu bilgiden yararlanarak; (i)
hastalıkların moleküler tanısının konulması, (ii) gelişim esnasındaki transkriptom kompozisyonu ve
dinamiğinin genom düzeyinde belirlenmesi, (iii) stres ajanlarına karşı hücresel cevap mekanizmasının
aydınlatılması ve (iv) farklı fenotiplerin transkriptomik yanıt süreçlerinin belirlenmesi gibi amaçlar için gen
ekspresyonuna dayalı sınıflandırma yapılabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, bir makine öğrenimi
yaklaşımı olan ve farklı destek vektör makineleri (DVM) modellerinin sonuçlarının bir araya getirilmesine
dayanan bagging destek vektör makineleri (bagDVM) algoritmasını geliştirerek RNA-dizileme verilerini
sınıflandırmaktır. BagDVM, öncelikle bootstrap yöntemini kullanarak örneklemler çekmekte ve her
örnekleme DVM algoritmasını uygulamakta, daha sonra her DVM modelinin sonuçlarını en çok oylama
yöntemi ile birleştirmektedir. Ayrıca, bagDVM’nin uygulanabilirliğini göstermek için bir
R/BIOCONDUCTOR paketi olan MLSeq yazılımının geliştirilmesi amaçlandı.
Yöntem: BagDVM’nin performansı hem gerçek, hem de türetilmiş RNA-dizileme verileri kullanılarak
değerlendirildi. Gerçek veriler kullanıma açık olan ‘Sequence Read Archive’ veritabanından çekildi,
türetilmiş veriler ise 144 farklı senaryo altında negatif binom dağılımı kullanılarak türetildi. Tüm veri
setlerine deseq dönüşümü ve varyans sabitleme dönüşümleri uygulandı. Performans değerlendirmesi hem
dönüşümsüz, hem de dönüşümlü verilerde yapıldı. Ayrıca, elde edilen sonuçlar Poisson doğrusal ayırma
analizi (PDAA), DVM, sınıflandırma ve regresyon ağaçları (SRA) ve random forests (RF) yöntemleri ile
karşılaştırıldı. Model geçerliliği için tüm yöntemlere 5-parça çapraz geçerlilik uygulandı, ve bu işlem 10 kez
tekrarlandı.
Bulgular: Yaygınlığı az olan veri setlerinde en iyi performansı veren algoritma bagDVM oldu. Yaygınlığın
arttığı durumlarda PDAA ve RF yöntemlerinin performanslarında artışlar görülsede, DVM yöntemi dönüşüm
yapılmayan verilerde %79’luk, dönüşüm yapılan verilerde %83’lük doğru sınıflandırma başarısı gösterdi.
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Rank birleştirme ve birleştirici hiyerarşik kümeleme yöntemleri uygulanarak tüm veri setlerindeki doğru
sınıflandırma oranları dikkate alındığında, dönüşümsüz veride en iyi performansı bagDVM, dönüşümlü
verilerde ise PDAA ile birlikte bagDVM gösterdi.
Sonuç: Yeni nesil dizileme sistemleri ile elde edilen ekspresyon verileri kullanılarak yapılabilecek
sınıflandırma analizlerinde bagDVM yönteminin iyi ve etkin bir alternatif olduğu gösterildi. Ayrıca, bu
algoritmanın
uygulanabilmesi
için
MLSeq
yazılımı
geliştirildi.
MLSeq
yazılımına
http://www.bioconductor.org/packages/devel/bioc/html/MLSeq.html adresinden ulaşılabilir.

Anahtar kelimeler: bagging, destek vektör makineleri, RNA dizileme, transkriptomik, yeni nesil dizileme
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S26
Koroner Arter Hastalığının Risk Faktörlerinin İrdelenmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Genetik
Algoritmalar
Hande ŞENOL1 ,Beyza AKDAĞ1 ,Handan ANKARALI3
1

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Denizli
2

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmadaki amaç; koroner arter hastalığının risk faktörlerini Genetik Algoritma (GA)
yöntemiyle optimize ederek, Random Forest (RF) yönteminin GA optimizasyonlu ve optimizasyonsuz
sonuçlarını karşılaştırarak daha iyi bir sınıflama başarısı elde etmektir.
YÖNTEM: Bu çalışmada, GA ile optimize edilerek sınıflama yapılmış olan 20, 50, 100, 500 ve 1000 ağaçlı
RF sonuçları; tek bir Karar Ağacından(KA) elde edilen sonuçlarla, GA ile optimizasyon yapılmamış olan 20,
50, 100, 500 ve 1000 ağaçlı RF sonuçlarıyla aynı zamanda da sınıflamalara etki eden en önemli 9 değişken
temel alınarak sınıflama yapılmış olan 20, 50, 100, 500 ve 1000 ağaçlı RF sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Bu
çalışmada R for Windows paket programı ve Salford Systems tarafından geliştirilmiş olan SPM v7.0 Salford Predictive Modeler software suite paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar incelenecek olursa; GA ile optimize edilmiş olan RF
modelinde doğru sınıflama yapma oranlarının optimize edilmeden ele alınan RF modellerine göre çok daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde bağımsız değişken sayısı azaltılarak kurulmuş olan
modellerin oranlarına ve KA sonucunda elde edilmiş olan oranlara göre de GA sonuçlarının daha başarılı
olduğu görülmektedir. Duyarlılık değerleri incelendiğinde; kurulan modeller içerisinde hastaları en yüksek
oranda belirleyen model GA ile optimize edilmiş olan 100 ağaçlık RF modeli (%79,17) ve 9 değişkenle
kurulmuş olan 20 ağaçlık RF modelidir (%79,17). Seçicilik değerleri incelendiğinde; kurulan modeller
içerisinde sağlıklı olan bireyleri en yüksek oranda tespit eden modellerin GA ile optimize edilmiş olan
modeller olduğu görülmektedir. Bu modellerin içerisinde 50, 500 ve 1000 ağaçlık RF sonuçlarının seçicilik
değeri %89,8 olarak bulunmuştur. Doğruluk oranları incelendiğinde ise, doğruluk oranı en yüksek olan
model %83,51 oranında başarılı sınıflama yapabilmiş olan GA optimizasyonu yapılmış 100 ağaçlık RF
modelidir.
SONUÇ: Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, GA yöntemiyle optimize edilerek
kurulan RF modellerinin, optimize edilmemiş olan RF modellerine oranla çok daha yüksek başarıya sahip
olduğu söylenebilir. Aynı şekilde RF modellerinin sınıflama başarısının yükselmesi açısından, ağaç sayısı
kaç olursa olsun, kurulacak olan modellerin GA yöntemiyle optimize edilmesi, yapılan bu çalışma
sonucunda ulaşılmış olan en önemli sonuç olmuştur.
Anahtar Sözcükler: Genetik Algoritma, Random Forest, Sınıflama ve Regresyon Ağaçları
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S27
Cerrahi İşlem Gören Hastaların Yatış Surelerini Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemi
İle Tespiti
Meryem GÖRAL YILDIZLI,

Z. Nazan ALPARSLAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç:
Günümüzde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) çok yoğun tıbbi veriler içeren, tıbbi araştırmalar için
büyük veri kaynağı olan sistemlerdir. Sağlıkla ilgili bir çok alanda alınan kararlara, bu kaynaklardaki veriler
bilgilere dönüştürerek destek sağlayacaktır.

Bu çalışmada veri madenciliği yöntemleri kullanılarak

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi HBYS’den cerrahi hastaların hastane yatış surelerine
etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntem:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

HBYS’den hastane yatış surelerine etkileyen

faktörleri belirlemek amacıyla 2010 ve 2013 yılları arasında ameliyat olan 59869

hastaların bilgileri

alınmıştır. Veri madenciliği WEKA programı kullanılarak kümeleme yöntemi K-Ortalama metodu ile analiz
yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç:
Veriler bir Veri Madenciliği kümeleme yöntemi olan K-Ortalama metodu ile analiz edilmiştir.
Yatış sürelerini etkileyebilecek değişkenler olarak seçilen,

yaş, cinsiyet, yapılan müdahale hakkındaki

bilgiler (tipi ve sayısı), girişimsel işlem sayısı, hastanın tanısı gibi değişkenlerle kümelemeler yapılmış ve
oluşan kümelere göre hasta yatış surelerindeki farklılığa neden olabilecek faktörler belirlenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Veri Madenciliği, K-Ortalama, Hasta Yatış Süresi , HBYS
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S28
Makine Öğrenimi Yaklaşımı İle Homolog Protein Tespiti

Selçuk KORKMAZ, Gökmen ZARARSIZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Osman SARAÇBAŞI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye Ankara

Amaç: Proteinlerin 3 boyutlu yapılarının belirlenmesi ilaç tasarımı ve yapısal genomik çalışmalarının en
önemli adımlarından birini oluşturmaktadır. Proteinlerin 3 boyutlu yapılarını ortaya çıkarmak için X-ray
kristalografisi ve NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopisi gibi deneysel yöntemler
kullanılmasına rağmen bu deneysel yöntemlerin kullanımı bazen zor veya imkansız olmaktadır. Bu durumda,
3 boyutlu yapısı bilinen protein yapıları kullanılarak 3 boyutlu yapısı bilinmeyen protein yapıları
kestirilebilir. Yöntem: Bu çalışmada, destek vektör makineleri (DVM) ve bagging algoritması kullanılarak 3
boyutlu yapısı bilinmeyen proteinler için homolog protein yapıları kestirilmeye çalışılmıştır. Veri setini
oluşturmak için SCOP (Structural Classification of Proteins) 1.75 veri tabanı kullanılmış ve proteinler
arasındaki benzerliklerin birer ölçüsü olan 5 adet değişken (Position-Specific Iterated BLAST, Reversed
Position Specific BLAST, Secondary Structural Elements Alignment, Profile-Profile Alignment, ProfileStructural-Profile-Alignment) hesaplanmıştır. Çalışma için 1225 adet protein çifti kullanılmış ve bunların
164 tanesi homolog, 1061 tanesi ise homolog olmayan proteinlerden oluşmuştur. Sınıflayıcıların
performanslarını değerlendirmek için duyarlılık, seçicilik, pozitif kestirim değeri, negatif kestirim değeri,
doğru sınıflama oranı ve Matthew korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular: DVM yöntemi ile
duyarlılık: %85, seçicilik: %99, pozitif ve negatif kestirim değeri: %97, doğru sınıflama oranı: %92,
Matthews korelasyon katsayısı: 0.89 olarak elde edilmiştir. Bagging DVM yönteminde ise duyarlılık: %90,
seçicilik: %99, pozitif kestirim değeri: %97, negatif kestirim değeri: %98, doğru sınıflama oranı: %95,
Matthews korelasyon katsayısı: 0.92 olarak elde edilmiştir. Bagging algoritmasının DVM sınıflayıcısının
performansını arttırdığı görülmüştür. Sonuç: Homolog protein tespiti, 3 boyutlu yapısı bilinmeyen protein
yapılarının ortaya çıkarılması için sıklıkla kullanılan önemli bir yöntemdir ve makine öğrenimi yaklaşımı bu
yöntemin etkinliğini arttırabilir.
Anahtar Kelimeler: Homolog protein, Makine öğrenimi, Destek vektör makineleri, İlaç tasarımı
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S29
Yaşam Analizi ve Bağımlı Değişkenin Çok Düzeyli Olduğu Çalışmalar için Propensity Skor
(Eğilim Skoru) Yönteminin Kullanımı
Elif Çiğdem Kaspar1, Nural Bekiroğlu2, Ayşe Batırel3

. Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul.
ecaltunok@yeditepe.edu.tr

1

. Marmara University, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul.
nural@marmara.edu.tr

2

. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyok Hastalıkları ve Klinik Mkrobiyoloji
Kliniği, aysebatirel@yahoo.com

3

Amaç: Gözlemsel çalışmalarda araştırmacının olgu ve kontrol gruplarındaki birimleri rastlantısal olarak
gruplara atama işleminde kontrolü yoktur. Bu nedenle, olgu-kontrol gruplarına düşen bireylerin ortak
değişkenlerinde bazı farklılıklar gözlemlenebilir ve bu farklılıklar tedavi etkisinin yanlı (bias) tahminlerine
neden olabilmektedir. Bir dengeleme skoru olarak tanımlayabileceğimiz Propensity Skor (Eğilim Skoru-ES),
tedavinin gözlenen ortak değişkenlere göre koşullu olasılığı olarak ifade edilir. ES gözlemsel çalışmalarda
örneklemedeki yanlılığın azaltılmasında, kesinliğin arttırılmasında, bazı ortak değişkenlerin etkilerini ortaya
koyabilmek amacıyla kullanılır. Tahmini ES ile yeniden örnekleme yapılarak elde edilen yeni veri seti için
tedavi etkisinin tahmini yapılır. Orijinal versiyonun da Eğilim Skoru, iki düzeyli (binomial) bağımlı
değişkenler için hesaplanmaktadır, ancak bir çok çalışmada da bağımlı değişken ikiden çok düzeyli
(multinomial) olabilmektedir. Bunun yanında ES kullanılarak yapılmış bir çok makale olmasına karşın,
bunlardan çok azı sağ kalım verileri üzerine yapılmıştır. Çalışmamızda çok düzeyli sağ kalım verilerine, ES
öncesi ve sonrası örneklem için Cox-regresyon uygulandığında risk faktörlerinin anlamlılıklarındaki farkları
ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma, Ocak 2009 ile Ağustos 2012 yılları arasında Türkiye’nin 7 bölgesindeki, 27 üçüncü
basamak sağlık kuruluşlarında tedavi alan, N=214 aşırı ilaç dirençli Acinetobacter kan dolaşım enfeksiyonlu
(XDR-ABSI) hastanın verileri kullanılarak yapılmıştır. Mortaliteye etki eden bağımsız risk faktörlerini
ortaya koyabilmek için, farklı kombinasyonlarda Kolistin bazlı tedavi alan hastalarda16 risk faktörü ile Coxregresyon analizi yapılmıştır. Çok düzeyli lojistik regresyon ile tahmini ES hesaplanmış, ve yeni veri setine
Cox-regresyon analizi uygulanmıştır.
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Bulgular: ES ile oluşturulmuş yeni örneklemedeki gruplar hemen hemen aynı karakteristiklere sahip olmuş
ve yanlılık azaltılmıştır.

ES Eşletirmesi Öncesi

ES Eşleştirmesi Sonrası

Risk Faktörleri

HR (%95 GA)

P değeri

HR (%95 GA)

P value

Yaş

1.04 (1.02-1.05)

<0.0001

1,02 (1.01.06)

<0.0001

Cinsiyet

0.88 (0.59-1.32)

0.111

0.93 ( 0.61.58)

0.993

XDR-ABSI öncesi Hastane yatış
süresi

1.2 (1.1-1.3)

0.02

1.2 (0.98-0.99)

0.024

XDR-ABSI öncesi Yoğun bakım
ünitesi yatış süresi

1.3 (1.2-1.4)

0.01

1.3 (1.2-1.4)

0.042

Pitt bakteriyemi skoru

1.19 (1.1-1.29)

0.02

1.2 (1.1-1.4)

<0.0001

APACHE 2 skoru

1.05 (1.05-1.08)

<0.0001

1.06 (1.02-1.1)

0.007

Charlson Co-morbidite Indeksi

1.2 (1.1-1.3)

<0.0001

1.2 (1.03-1.3)

0.017

Erken/geç terapi

0.76 (0.47-1.22)

0.7

1.19 (0.61.93)

0.629

Eşlik eden diğer enfeksiyonlar

1.26 (0.84-1.91)

0.8

1.41 (0.872.29)

0.161

Sonuç: ES öncesi ve sonrası örneklem için tedavi grupları için uygulanan Cox-Regresyon analizi sonucu risk
faktörlerinin anlamlıklarında bazı farklılıklar oluşmuştur. ES bağımlı değişkenin çok düzeyli olduğu
durumlarda gruplar arasıda yanlılığın azaltılmasında ve yaşam analizi sonuçlarının kesinliğinin
arttırılmasında kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Propensity Skor (Eğilim Skoru), Yanlılığın (bias) azaltılması, Yaşam analizi
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S30
Yarışan Riskler Analizi ve Diğer Yaşam Analizi Yöntemlerinin Gerçek ve
Simüle Veri Setlerinde Değerlendirilmesi

Gözde Ertürk1, Yaşar Sertdemir1, Ferhan Elmalı2, H. Refik Burgut1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2

ÖZET
Sağ kalım analizlerin de Kaplan-Meier (K-M) ve Cox oransal hazard (proportional hazard) modelleri
olay meydana gelinceye kadar geçen süre ile ilgili verilerin analizinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
K-M analizi sansürlü (censored) verilerden oluşan bir veri setinde, bir olayın (ölüm gibi) birikimli sıklığının
(cumulative incidence) parametrik olmayan tahmini K-M yöntemi kullanılarak elde edilmektedir. Aynı anda
birden fazla olayla ilgilenildiğinde (kanserden ölüm, kanser dişi nedenlerden ölüm ve nüks olasılığı) K-M
yöntemi sadece bir olay ile ilgilenilmektedir ve diğer durumlar göz ardı edilerek sansürlü kabul edilmektedir.
Cox Regresyon analizi K-M yöntemine ilave olarak çok değişkenli analizi mümkün kılmaktadır.
Klasik sağ kalım analizlerinde genellikle tek bir başarısızlık (ölüm, hastalığın, nüksetmesi vb.)
nedeni araştırılmaktadır. Ancak çoğu kez, başarısızlığa birden fazla faktör etki etmekte ve bu faktörlerden
birisi öne çıkarak başarısızlığa neden olursa, sağ kalım analizlerinin yarışan riskler dikkate alınarak
yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla yarışan risklerin varlığın da K-M veya Cox Regresyon analizi yerine, Meydana gelmesi
olası bütün olayları dikkate alarak analiz eden birikimli sıklık yöntemini kullanan yarışan riskler yönteminin
kullanılması

daha

uygundur.

Burada

eğrilerin

karşılaştırılmasında

Gray’s

test

yönteminden

yararlanılmaktadır
Bu çalışmada yarışan risklerin olduğu durumlarda bu riskleri etkileyen faktörlerin daha doğru
belirlenmesini amaçlayan ve risklerdeki bağımlılığı göz önünde bulunduran yöntemleri uygulayarak, yarışan
riskler ve diğer yaşam analizi yöntemlerini karşılaştırmayı amaçlıyoruz.

Anahtar sözcükler: Yarışan Riskler, Risk modelleri, Yaşam Analizi

46

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

10-12 Eylül 2014, Side ANTALYA

S31
Bağımlı Yarışan Riskler için Kapula Modellemesi
Beyza Doğanay Erdoğan1, Aslıhan Alhan2, Çiğdem Topçu Gülöksüz3
1
2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.

Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Uygulamalı İstatistik AD

3

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yarışan riskler problem için kapula fonksiyonunun tanımlanması ve yarışan
risklerin bağımlılığı durumunda bir model bulunmasıdır.
Giriş: Sağkalım analizleri genellikle ölüm gibi başarısızlık olayları ile ilgilenir. Bu tip analizlerde, yarışan
riskler durumu önemli bir problem olarak ortaya çıkabilir. Yarışan risk kavramı, ilgilenilen sonucun ortaya
çıkmasına engel olan ya da bu sonucun ortaya çıkma şansını değiştiren bir faktördür. Yarışan riskler ya da
sansürlü verilerde, tahmin modelleri için değişkenlerin bağımsız olması gerekmektedir. Bu durum
uygulamada her zaman sağlanamayabilir. Kapulalar, tek değişkenli marjinalleri üzerinde tekdüze [0;1]
dağılıma sahip ve çok değişkenli bileşik dağılımları bu tek değişkenli marjinallere bağlayan fonksiyonlardır.
Kapula fonksiyonları rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapılarını ortaya koyar. Bu özelliğinden
dolayı başarısızlık türlerinin bağımsız olamayabileceği durumda yarışan risklerin analizi için kapula
fonksiyonu kullanılması uygun olabilmektedir. Bunun yanı sıra yarışan riske özel sağkalım süreleri
arasındaki bağımlılığın yapısı kapula fonksiyonu ile modellenebilir.
Sonuç: Yarışan risklerin bağımlı olduğu durumlarda model oluşturabilmek için klasik yöntemler uygun
olmayabilir ve altermetif olarak kapula fonksiyonlarının kullanılması uygun olabilir.
Anahtar Kelimeler: Yarışan riskler, Kapula fonksiyonları, Sağkalım analizi
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S32
Sağdan Sansürlü Verilerde İki Grubun Sağkalım Eğrilerinin Karşılaştırılmasında Kullanılan
Testlerin İncelenmesi
Pınar GÜNEL KARADENIZ, İlker ERCAN

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Bursa

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağkalım eğrilerini karşlaştırmada kullanılan testlerin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmamızda, iki grubun sağkalım eğrilerini karşılaştırmada kullanılan; Logrank, GehanWilcoxon, Tarone-Ware, Peto-Peto, Modifiye Peto-Peto, Fleming-Harrington (F-H) (1, 0), F-H (0.5, 0.5), FH (1, 1), F-H (0, 1), F-H (0.5, 2) testlerinin Tip I hata oranları bir simülasyon çalışması ile incelenmiştir.
Simülasyon çalışması; 10, 30, 50 ve 100 birimlik örneklem genişliklerinde 200 tekrarlı olarak yapılmıştır.
Simülasyon çalışmasında izlem süreleri, Weibull, Lognormal, Üstel ve Ters Normal dağılımlarının farklı
şekil ve ölçek parametreleri kullanılarak türetilmiştir. Sansürlü veriler, eşit olasılıklı olarak türetilmiştir.
Sonuç: Sağkalım testlerinde, örneklem büyüklüğünün ve örneklemin çekildiği anakitlenin dağılımının Tip I
hata oranı üzerinde etkisi olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağkalım analizi, sağkalım eğrilerinin karşılaştırılması, sağdan sansürlü gözlemler
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S33
MVN: Çok Değişkenli Normal Dağılıma Uygunluğun Belirlenmesi için Bir R Paketi
Selçuk KORKMAZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Gökmen ZARARSIZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye Ankara
selcuk.korkmaz@hacettepe.edu.tr
Amaç: Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), ayırma analizi, temel bileşenler analizi gibi çok
değişkenli istatistiksel yöntemlerin en önemli varsayımlarından biri çok değişkenli normal dağılıma
uygunluk varsayımıdır. Literatürde çok değişkenli normal dağılımın kontrol edilmesi için çeşitli normallik
testleri önerilmiştir. Ancak, her test belirli koşullar altında farklı sonuçlar verdiği için hangi testin
kullanılacağına karar vermek zorlaşmaktadır. Test sonuçlarının yanı sıra, grafiksel yöntemlerin kullanılması
da çok değişkenli normalliğin belirlenmesi açısından yararlı olmaktadır. Fakat, bu testler çoğu istatistiksel
analiz programında bulunmamaktadır. Bu nedenle, hem çok değişkenli normal dağılım testlerini hem de
grafiksel yöntemleri içeren MVN isimli bir R paketinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca,
testlere ilişkin Tip 1 ve Tip 2 hata oranları karşılaştırılarak testlerin farklı dağılımlar altında gösterdikleri
performanslar ortaya konulacaktır.
Yöntem: Açık kaynak kodlu, ücretsiz ve güçlü analiz becerilerine sahip olması açısından paket R programı
kullanılarak geliştirilmiştir. Daha sonra, bu paket diğer kullanıcılarla paylaşılması için CRAN
(Comprehensive R Archive Network) ağına yüklenmiştir. R paketi içerisinde literatürde sıklıkla kullanılan
üç adet normal dağılım testi bulunmaktadır: Mardia’nın basıklık ve çarpıklık testi, Henze-Zirkler testi,
Royston testi. Bu testlerin yanı sıra paket üç adet grafiksel yöntem içermektedir: Ki-kare Q-Q grafiği,
perspektif grafiği ve kontur grafiği. Tip 1 ve Tip 2 hata oranlarını hesaplamak için Monte-Carlo benzetim
yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Geliştirilen R paketi yardımıyla, hem çok değişkenli normallik testleri hem de çok değişkenli
normallik grafikleri bir arada sunularak kullanıcıların her iki yöntemi aynı anda kullanarak daha güvenilir
sonuçlar elde etmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca, Monte-Carlo benzetim tekniği ile farklı dağılım
senaryoları altında üretilen veriler yardımıyla çok değişkenli normallik testlerinin Tip 1 ve Tip 2 hata
oranları karşılaştırılmıştır.
Sonuç: MVN paketine http://cran.r-project.org/web/packages/MVN/index.html adresinden ücretsiz olarak
ulaşılabilir.
Anahtar Kelimeler: Çok değişkenli normal dağılım, Çok değişkenli grafikler, R, Mardia, Henze-Zirkler,
Royston
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S34

İkili Uzaklık ve Benzerlik Ölçülerinin Kümeleme Analizi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi –
Gerçek Veri Üzerine Bir Uygulama

Hasan YILDIRIM, Sadullah SAKALLIOĞLU
ÖZET
Amaç: İkili benzerlik ve uzaklık ölçüleri, uygun ölçü seçimi daha doğru ve güvenilir sonuç ortaya
koyacağından dolayıdır ki sınıflandırma, kümeleme analizi ve tespit-teşhis çalışmalarında önemli yere
sahiptir. Bu konuda uzun süredir çok sayıda çalışma yapılmış olup, farklı alanlarda çeşitli metotlar üzerinde
uygulamalarını görmek mümkündür. Bu çalışmada ki amacımız da en yoğun olarak kullanılan 20 ikili yapıda
ki uzaklık ve benzerlik ölçüsünün yapısını ve kümeleme analizi üzerinde ki etkilerini incelemektir. Elde
edilecek sonuçların araştırmacıların ölçü seçiminde faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Yöntem: Çalışmada öncelikle ikili uzaklık ve benzerlik ölçülerinin tanım ve ifadeleri verilip, devamında
gerçek bir veri seti üzerinde bu ölçülere dayalı olarak ayrı ayrı kümeleme analizi yürütülüp, elde edilecek
sonuçlar karşılaştırılarak, ölçülerin kümeleme analizi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu incelenecektir.
Bazı küme geçerlik indeksleriyle de elde edilecek yapıların yorumlanmasına nesnel bir bakış eklenmiş
olacaktır.
Bulgular: Simülasyon çalışmaları devam ettiğinden dolayı bulgular eklenememiştir. Tamamlandığında
eklenip, tekrardan tarafınıza iletilecektir.
Anahtar Kelimeler: Benzerlik ölçüleri, uzaklık ölçüleri, kümeleme analizi, sınıflandırma, ikili benzerlik ve
uzaklık ölçüleri.
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S35
Altın Standart Yokluğunda Tanı Testlerinin Bayesci Yaklaşım İle Değerlendirilmesi
Yusuf K. ARSLAN, H. Refik BURGUT, Yaşar SERTDEMİR, İlker ÜNAL
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Adana

ÖZET

Tanı testleri, hasta ve sağlıklı bireylerin oluşturduğu heterojen bir kitlede bireyin gerçek durumunu
belirlemek amacıyla kullanılır. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış altın standart testler ile bireylere “hasta”
ya da “sağlıklı” tanısı konulabilir fakat bazı altın standart testlerdeki uygulama zorlukları, maliyetlerin
yüksek oluşu ve bazı hastalıklarda girişimsel olmaları nedeniyle her şüpheli durumda kullanılmaları mümkün
değildir. Bu nedenle, kesin olmayan altın standart(KAOS) testler kullanılmakta fakat elde edilen doğruluk
ölçütleri yanlı olabilmektedir. Doğruluk ölçütlerindeki bu yanlılık farklı yaklaşımlar kullanılarak
düzeltilebilir, bu yöntemlerden birisi de Bayesci yaklaşımdır. Bayesci istatistik, araştırmacılar tarafından
değişik alanlarda yaygın olarak uygulanmakta ve uygulamada MCMC, BUGS ve WinBUGS gibi programlar
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, istatistiksel yöntem olarak Bayesci çıkarsama, Gibbs örneklemesi, Markov
Zinciri Monte Carlo (MCMC) yöntemleri kullanılacak ve Helicobacter Pylori ile ilgili verilerden dışkı
antijen testi (HpSA)’ne ait doğruluk ölçütleri elde edilip sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Bayesci Yaklaşım,Kesin Olmayan Altın Standart, Tanı Testleri, Doğruluk Ölçütleri,
Gibbs Örneklemesi, MCMC
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P01

BAYES AĞLARI VE BİR UYGULAMA
Afra ALKAN1, Selcen YÜKSEL1, Huri GÜVEY2,S. Yavuz SANİSOĞLU1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD, ANKARA

1

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji AD, ANKARA

2

afra.alkan@gmail.com

İnsan sağlığını tehdit eden faktörlerin artması, bazı hastalıkların benzer belirtilere sahip olması ve bir
hastalık için birden çok risk faktörünün bulunması nedeniyle tıbbi karar alma zorlayıcı bir süreçtir. Bu
zorluğun nedenlerinden biri de hekimlerin bazen yetersiz ve kesin olmayan bilgiler ışığında karar vermek
zorunda olmalarıdır. Ayrıca hekimlerin kaynak ve zaman kaybından kaçınmak için tıbbi kararları doğru
şekilde ve zamanında almaları gerekir. Bu sebeple, hastalığın kesin sebebini belirlemek tanıyı ve tedavi
sürecini etkileyeceği için sağlık sektöründe tanı koyma ve tedaviyi belirleme aşamalarında denetim
mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Bayes Ağları değişkenler arası ilişkileri ortaya koymak için koşullu olasılıkları kullanan grafiksel bir
metottur. Belirsizlik durumları ve karmaşık sistemlerde dahi yüksek doğruluğa sahiptir. Yapay Zeka ve
Uzman Sistemleri içerisinde etkili bir veri gösterimi ve güçlü bir çıkarım mekanizması olduğu belirlenmiştir.
Bir Bayes Ağı, veri ile uzman bilgisini entegre eden yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafiktir
(Directed Acyclic Graph: DAG); düğümler (değişkenler), koşullu olasılık tablosu (ilişkilerin gücü) ve
düğümler arasındaki oklardan meydana gelmektedir. İki düğüm arasındaki ok, o düğümler arasındaki
bağımlılığı gösterir. Okun yönü ise genellikle neden-sonuç ilişkisinin yönünü belirtir. Burada amaç, belirli
bilgiler ışığında sonsal olasılıkları hesaplayarak sonuca varmaktır.
Bu çalışmada, sağlık alanından elde edilen gerçek bir veri üzerinde Bayes Ağı oluşturulacak ve
sonuçlar yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bayes Ağları, koşullu olasılık, belirsizlik.

53

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

10-12 Eylül 2014, Side ANTALYA

P02
Uzaklık Ölçütlerinin Örneklem Büyüklüğünden Etkilenme Durumu Üzerine Bir Simülasyon
Çalışması
Asena Ayça ÖZDEMİR, E. Arzu KANIK
Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin
a.aycaozdemir@hotmail.com

Amaç: Çok değişkenli istatistik analizlerinde çok sık kullanılan uzaklık ölçütlerini tanıtmak ve bu ölçütlerin
sınıflama modellerinde örnek genişliğinden nasıl etkilendiklerini bir simülasyon çalışması ile ortaya
koymaktır.
Yöntem: Sağlık bilimlerinde bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak çok sayıda değişkeni bir
arada değerlendiren çok değişkenli istatistik yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin temel
amacı veri grubunda birbirine benzer ve yakın olan gözlemlerin bir arada gruplandırılmasını sağlayarak
sınıflama ve regresyon temelli modeller ortaya koymaktır. Bu modellerin temel prensibi uzaklık ölçülerine
dayanmaktadır. Literatürde sayısal veriler için, Öklid, Kare Öklid, Chebychev, Manhattan City-Block,
Minkowski, Karl-Pearson, korelasyon uzaklık ölçüleri kullanılmaktadır. İkili yapıdaki veriler için, Öklid,
Kare Öklid, büyüklük farkları, biçim farkları, değişim, durum, Lance ve Williams uzaklık ölçüleri
kullanılmaktadır. Ayrıca sıklık verileri için de Ki-Kare ve Phi-Kare uzaklık ölçüleri kullanılmaktadır. Bu
çalışmada sınıflama amaçlı bu ölçütler farklı örnek genişlikleri (n=30,100 ve 1000) için kullanılmıştır.
Normal dağılımdan seçilen farklı büyüklüklerde iki grup ortalamaları arasındaki farklılık 0-0.5-1 ve her iki
grubun standart sapmaları 1 olacak şekilde 3 farklı deneme planı için oluşturulmuştur. Her iki grupta üç
deneme planında da iki grup arasındaki ortalama uzaklık Öklid, Chebychev ve Manhattan City-Block
uzaklık ölçüleri kullanarak 1000 simülasyon denemesi uygulanmış ve Matlab 7.1 paket programında
ortalama uzaklık matrislerini hesaplanmıştır.
Bulgular: İki ortalama arasındaki fark sıfır ve standart sapmalar 1 olmak üzere sırası ile örneklem
büyüklüğü 30, 100 ve 1000 olduğunda Öklid uzaklık ölçüsü için7.6545; 14.0723; 44.7057, Chebychev
uzaklığına için 3,2751; 3,8528; 4,8395, Manhattan City-Block uzaklığı için 33.7096; 112.5742; 1128.3407
olarak hesaplanmıştır (Deneme Planı 1). İki ortalama arasındaki fark 0.5 ve standart sapmalar 1 olmak üzere
sırası ile örneklem büyüklüğü 30, 100 ve 1000 olduğunda Öklid uzaklık ölçüsü için 8.1229; 14.9469;
47.3972, Chebychev uzaklığı için 3.4737; 4.0772; 5.0950, Manhattan City-Block uzaklığı için 35.8263;
119.6990; 1197.5995 olarak hesaplanmıştır (Deneme Planı 2). İki ortalama arasındaki fark 1 ve standart
sapmalar 1 olmak üzere sırası ile örneklem büyüklüğü 30, 100 ve 1000 olduğunda Öklid uzaklık ölçüsü için
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9.4072; 17.2825; 54.7201, Chebychev uzaklığı için 3.9074; 4.5346; 5.5766, Manhattan City-Block uzaklığı
için 41.8945; 140.0083; 1398.2951 olarak hesaplanmıştır (Deneme Planı 3).
Sonuç: Chebychev uzaklık ölçütü ortalamalar arası farktan ve örnek genişliğinden en az etkilenen uzaklık
ölçüsüdür.
Anahtar Kelimeler: Uzaklık Ölçüleri, Örneklem Büyüklüğü, Simülasyon
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P03

Dengesiz Grupları Dengeli Hale Getirmek İçin Bir Çözüm Önerisi :Propensity Skor
Asena Ayça ÖZDEMİR, Gülhan OREKİCİ TEMEL, Emine Arzu KANIK

Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin
a.aycaozdemir@hotmail.com

Amaç: Yapılan ileri istatistik analizlerde kontrol ve tedavi gruplarındaki; örnek genişliği, geçmiş ortak
değişkenlerin birbirinden çok farklı yapıda olması ve bu yapı ile analizlere devam edilmesi yanıltıcı
sonuçlara neden olmaktadır. Genellikle gözleme dayalı çalışmalarda bu tür veri dengesizliği ve heterojenlik
daha fazla görülmektedir. Bu çalışmanın amacı tedavi alacak birimin yardımıyla kendisine en uygun kontrol
grubunu seçerken tesadüflüğü sağlamak için bir yöntem önermektir.
Yöntem: Sistematik hatanın çok, kesinliğin az olduğu çalışmalar için; ortak değişkenlerden yararlanarak bir
eğilim skoru oluşturmak ve verileri tekrar düzenlemek gerekmektedir. Literatürde bu sorun için en uygun
yöntemlerden biri bir eğilim skoru olan propensity skoru kullanmaktır. Propensity skoru hesaplamanın bir
yolu lojistik regresyondur. Lojistik regresyonun logit modelleri normal sayıldığı için bu modelin kullanılması
en uygun yöntemlerden biridir. Propensity skorları tahmin ettikten sonra hasta ve kontroller arasındaki
birbirine en yakın propensity skorlar seçilerek eşleştirilir ve aynı işlem tedavi gruplara göre hasta grupları
bitene kadar devam edilir.
Bu çalışmada propensity işleyişini göstermek amacıyla örnek veri seti Minitab15.0 paket programında
üretilmiştir. Gözlemsel çalışmalarda kontrol grubunda deney grubuna oranla daha çok veri bulunduğu
durumu da dikkate alarak, bir sürekli değişken (yaş, bmi gibi), bir kategorik değişken (cinsiyet, sigara
kullanımı gibi) seti üretilmiştir. Sürekli yapıdaki 100 kontrol 30 deney grubu verisi sırasıyla ortalaması sıfır
standart sapması 1 ve ortalaması 1 standart sapması 1 olacak şekilde normal dağılımdan üretilmiştir.
Kategorik verilerin, hasta grubunda gözlenme olasılığını 0.70, kontrol grubunda gözlenme olasılığını 0.30
olacak şekilde binom dağılımına sahip olduğu düşünülerek üretilmiştir.
Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında önerilen yöntem uygulanmadan önce gruplarda 100 ve 30 birey
olduğunda student t testi uygulandığında, testi sonucunda iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
çıkmıştır (p<0,0001), kategorik değişkenler için ise Ki-Kare testi sonucunda istatistiksel anlamlı bir fark
çıkmıştır (p=0,0001). Propensity skoru uygulama sonrasında hastaya göre aynı eğilimde olan kontrol grupları
seçilmiş ve gruplarda 30’ar gözlem olduğunda sürekli değişkenler için t-testine göre gruplar arası istatistiksel
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anlamlı bir fark çıkmamıştır (p=0,112), kategorik değişken için Ki-Kare testine göre gruplar arası istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,505).
Sonuç: Propensity skorunun uygulanması için başlangıçta ortak değişken sayılarının ve değişkenlerin
dağılımına ilişkin herhangi bir varsayım yer almamaktadır. Bu durum yöntemin avantajı olarak kabul
edilebilir. Yöntem uyguladıktan sonra hasta ve kontrol grubundaki örnek genişliği problemi ortadan
kalkmıştır ve araştırma başlangıcında gruplar arasında demografik özellikler bakımından gözlenen fark
ortadan kalmıştır. Bu skor sayesinde tedavi alacak birimin yardımıyla kendisine en uygun kontrol grubunu
seçerken rasgeleliği sağlamış olması en büyük avantajlarından biridir.
Anahtar Kelimeler: Örnek genişliği, Varyansların homojenliği, Propensity skor
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P04
Uluslararası Anatomi Dergilerinde Yayınlanan Çalışmalarda Morfometrik Ölçümler İçin Kullanılan
İstatistiksel Yöntemler
Betül DAĞOĞLU, Y. Kemal ARSLAN, Z. Nazan ALPARSLAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Adana
Giriş
Morfometri; biyolojik, tıbbi, zirai ve adli araştırmalarda çok önemli bir araçtır. Morfometrik analiz veya
çözümleme; şekli, boyutu ve bu özelliklerin diğer değişkenlerle ortak değişimini inceleyen istatistiksel
çalışmalardır. Şekil çoğunlukla nesnenin ölçekleme, döndürme ve öteleme altında değişmeyen bir özelliği
olarak tanımlanabilir. Boyut ise mesafeyi veya nesne üzerinde belirlenen noktaların koordinatlarını temel
alan skaler bir büyüklüktür. Günlük hayatımızda genel olarak boyut ve şekil parametreleriyle ilgili
tahminlerde bulunuruz. Şekil ve boyut değişimi ile ilgili çalışmalar günden güne toplumu etkileyen önemli
bir hal almaktadır. Parmak izinin tanınması, kusurlu genin gelişmeye etkisinin nicel olarak değerlendirilmesi
bunlara örnek olarak verilebilir. Sağlık alanında anatomi ve patoloji gibi bilim dallarında yapılan
antropolojik çalışmalarda insana ait kafatası kemiğinden veya diğer kemiklerden çeşitli yöntemlerle cinsiyet,
yaş vb. özellikler belirlenebilir. Organizmanın anatomik niteliklerinin karşılaştırılması yüzyıllardır
biyolojinin temel konularından biridir. Bu çalışmada anatomide gerçekleştirilen morfometrik ölçümlerin
değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler belirlenerek, bu yöntemlerin kronolojik bir çerçevede
incelenmesi ve gelişiminin sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem
Başlıca anatomi dergilerinde son 20 yıldır yayınlanan çalışmaların, morfometrik ölçümlerini
değerlendirme aşamasında kullanılan istatistiksel yöntemler incelenmiş ve tarihsel süreç dikkate alınarak
istatistiksel yöntemler özetlenmiştir.
Bulgular ve Sonuç:
Uluslararası anatomi dergilerinden; Annals of Anatomy, Clinical Anatomy ve Journal of Anatomy
adlı 3 dergide yapılan tarama çalışması sonucunda, ilk dönemlerde morfometrik ölçümleri değerlendirmek
adına tanımlayıcı istatistikler kullanılırken, daha sonra bu ölçüm araçlarının gelişmesine bağlı olarak daha
güncel ve gelişmiş istatistiksel yöntemler kullanılmakta ve gelişmelerin paralel olduğu görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Morfometri, Morfometrik ölçümler, Anatomi, İstatistiksel yöntemler.
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P05
Örnekleme Yöntemlerinin Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Tarafından Bilinirliği Araştırması
Deniz SIĞIRLI1, Fatma Ezgi CAN1, Ilker ERCAN1, Ömer UYSAL2
1

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa

Bezmialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul

2

ÖZET

Amaç: Bu anket çalışmasının amacı, tıpta uzmanlık öğrencilerinin örnekleme yöntemleri hakkındaki bilgi
düzeylerinin araştırılması ve bu düzeyin, çalışmalarının planlama ve/veya analiz aşamasında biyoistatistik
uzmanından danışmanlık alıp almamalarına göre değişiminin incelemesidir. Yöntem: Uludağ Üniversitesi ve
Bezmialem Üniversitesi tıp fakültelerinden 36 tıpta uzmanlık öğrencisi çalışmaya katılmıştır.

Veriler,

uygulanan soru formu ile elde edilmiştir. Soru formunda örnek olaylar verilmiş ve hangi örnekleme
yöntemine uygun olduğu sorulmuştur. Bulgular: Basit rasgele örnekleme uygulaması gereken durum için 10
(%27,78), tabakalı örnekleme uygulaması gereken durum için 5 (%13,89), sistematik örnekleme uygulaması
gereken durum için ise 2 (%5,56) uzmanlık öğrencisi doğru örnekleme yöntemini seçmiştir. Sonuç: Yapılan
anket çalışması sonucunda, uzmanlık öğrencilerinin örnekleme yöntemleri bakımından bilgi düzeylerinin
oldukça düşük olduğu gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Örnekleme, basit rasgele örnekleme, tabakalı örnekleme, sistematik örnekleme, tıpta
uzmanlık öğrencileri
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P06
Parametrik Olmayan Yöntemlerin Yanlış Kullanımı ve Doğurabileceği Sonuçlar: Simülasyon
Çalışması
H. Didem OVLA, Merve TÜRKEGÜN, A. Ayça ÖZDEMİR, V. Bennu ÖZCÖMERT,
Bahar TAŞDELEN
Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin
e-mail: didemovla@yahoo.com

Amaç: Pratikte özellikle Nöroloji alanında ağrı şiddetinin değerlendirilmesinde sıkça kullanılan vizüel
analog skala (VAS) ve psikiyatri alanında pek çok depresif ve nörolojik bozukluğun değerlendirilmesinde
kullanılan ölçekler dar aralığa (range) sahiptir. Bu tip ölçekler genellikle Likert tipinde olup bağımsız
grupların karşılaştırılmasında parametrik olmayan yöntemler (Mann-Whitney U veya Kruskal-Wallis)
kullanılmaktadır. Bununla birlikte ölçekler değerlendirilirken bir grupta diğerinden daha fazla aykırı değer
bulunabilmektedir ve bu durum Mann-Whitney veya Kruskal-Wallis test sonuçlarının güvenilirliğini
gölgelemektedir. Nitekim sonuçların grafik yöntem ile uyuşmazlıkları da kaçınılmazdır. Buradan yola
çıkarak, bu çalışmanın amacı dar aralıklı ve aynı zamanda aykırı değerlere sahip (çarpık) iki veya daha fazla
grubun karşılaştırılmasında, sık kullanılan yöntemlerin irdelenmesidir.
Yöntem: Çalışma bir simülasyon çalışması olarak planlanmıştır. Bu doğrultuda, ağrı değerlendirmesinde en
sık kullanılan VAS değerleri temel alınarak, 0-10 aralığında çarpık dağılımlar türetilmiştir. İki grup
karşılaştırmalarında, H0: M1=M2 ve H1: M1M2 hipotezini test etmek için medyanları eşit olmak koşuluyla;
1) ikisi de simetrik (p=0,50), 2) ikisi de pozitif çarpık (p=0,25), 3) ikisi de negatif çarpık (p=0,75) ve 4) biri
pozitif diğeri negatif çarpık dağılımlardan her grupta n=5, 10, 30, 50 ve 100 birim olacak şekilde sayılar
üretilmiştir. Her bir simülasyon 1000 kez tekrarlanmıştır. Grupların karşılaştırılmasında Student t-test,
Mann-Whitney U test ve Medyan Test kullanılarak doğru olan H0 hipotezinin ret edilme yüzdeleri
incelenmiştir. Üç ve daha fazla grup için simülasyon çalışmaları devam etmektedir.
Bulgular: İki grup karşılaştırması için yapılan simülasyon çalışması sonuçları incelendiğinde n<10 için
parametrik olmayan test sonuçlarının Tip I hata oranı daha düşük olmakla birlikte, n10 için t-test
sonuçlarının parametrik olmayan yöntemler ile eşdeğer olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bir grupta
aykırı değer sayısının diğerinden fazla olması durumunda Medyan test sonuçlarının daha güvenilir olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuç: Normal dağılım varsayımının sağlanmadığı durumda ve sıralı (ordinal) veriler içeren bağımsız grup
karşılaştırmalarında grup sayısına bağlı Mann-Whitney U testi ve Krusal-Wallis testi yaygın kabul görmüş
testler olmakla birlikte, kullanımının uygun olmadığı durumlar da mevcuttur. Buna rağmen bu iki testin
uygun olmayan (misusing) ve gereksiz kullanımı (overusing) bilimsel literatürde yanlı sonuçlar
doğurmaktadır. Oysaki Mann-Whitney U testi daha güçlü olmasına karşın aykırı değerlere karşı sağlam
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değildir. Kruskal-Wallis testinin normal dağlım koşulu olmamakla birlikte, varyansların eşitliği koşulu
vardır. Sonuç olarak, aralığı dar ve aynı zamanda homojen olmayan varyanslı grupların karşılaştırılmasında
Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Aykırı Değer, Medyan, Parametrik Olmayan Yöntemler, Vizüel Analog Skala.
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P07
RNA-Dizileme Verilerinde Kullanılan Anlamlılık Testlerine İlişkin Hesaplama Sürelerinin
Karşılaştırılması

Dinçer GÖKSÜLÜK1,*, Gökmen ZARARSIZ1,2, Selçuk KORKMAZ1, Vahap ELDEM3,
İzzet Paruğ DURU4
dincer.goksuluk@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Ankara

1

Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Biyoinformatik Birimi, Kayseri

2

3

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul

4

Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul

ÖZET
RNA-dizileme biyoloji biliminin farklı alanlarında gen regülasyonu, gelişimi ve hastalıklar üzerine yapılan
çalışmalarda transkriptom profillemesi için kullanılan yeni ve etkin bir yeni nesil dizileme tekniğidir. Daha
hatasız veri üretme ve yeni transkript bölgelerini belirleyebilme gibi avantajları sayesinde, son yıllarda bu
teknik mikrodizilim tekniğinin yerini almıştır. Araştırıcıların mikrodizilim ve RNA-dizileme gibi teknikleri
kullandıklarında genellikle amaçları farklı koşullar arasında gen ekspresyonlarının karşılaştırılmasıdır. Bu
karşılaştırmaya farklı hastalık grupları üzerinde, farklı dokular arasında veya ilgilenilen bir dokunun farklı
gelişim basamakları arasında etkin rol oynayan genlerin belirlenmesi örnek gösterilebilir. Mikrodizilim
verilerinde sürekli türde veri elde edilirken, RNA-dizileme verilerinde kesikli sayma türünde verilerin elde
edilmektedir. Bu nedenle mikrodizilim tekniği için geliştirilen yöntemlerin aksine, RNA-dizileme verilerinde
Poisson ve negatif binom gibi kesikli olasılık dağılımlarına dayalı yeni istatistiksel yaklaşımlara ihtiyaç
duyulmuştur. Geliştirilen bu yaklaşımların etkin olması ile beraber veri yapısının yüksek boyutundan dolayı
araştırıcılar açısından hesaplama maliyetinin daha az olması da büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada,
RNA-dizileme verileri ile anlamlılık testlerinde kullanılan en etkin yöntemler olan DESeq, edgeR ve limma
yöntemlerinin hesaplama sürelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmalar ‘Sequence Read
Archive’ veri tabanından elde edilen gerçek veriler üzerinde yapılacaktır.

Anahtar kelimeler: DESeq, edgeR, limma, RNA-dizileme, yeni nesil dizileme
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P08
Femur İnterkondiler Çentiğin İstatistiksel Şekil Analizi İle İncelenmesi
Gökhan OCAKOĞLU1, İlker ERCAN1, Senem TURAN ÖZDEMİR2, Namık ŞAHİN3
ocakoglu@uludag.edu.tr
1

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa
2

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Bursa

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

3

AMAÇ: Osteoartrit, eklemlerde kıkırdak dokunun yapısında bozulma, kıkırdakta incelme, aşınma ile
kendini gösteren eklem hastalığıdır. Femurun tibia üzerindeki aşırı eksternal rotasyonu ve aşırı anterior
translasyonuna karşı diz ekleminin stabilizasyonunda rol oynayan ön çapraz bağ hasarlanması osteoartrit
etiyolojisinde bir risk faktörü olarak değerlendirilmekte ve ön çapraz bağın tutunduğu femur distal ucundaki
interkondiler çentiğin morfolojisine dikkati çekmektedir. Bu çalışmada istatistiksel şekil analizi yöntemi
kullanılarak osteoartritli olgular ile normal diz MR‘ları üzerinde interkondiler çentik şeklinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu çalışmada interkondiler çentik şeklinin ortaya konmasında üç adet anatomik
landmark(Landmark 1: Femur lateral kondilin alt ucunda çentiğin başlangıç noktası, Landmark 2:
İnterkondiler çentiğin en üst noktası, Landmark 3: Femur medial kondilin alt ucunda çentiğin bitiş noktası)
kullanılmıştır. Landmarklar femur distalinden geçen MR görüntüleri üzerinde belirlenmiş ve işaretlenmiştir.
Landmark işaretlemesi yapılmadan tüm MR lar femur kondillerin altından geçen düzlem horizontal plana
getirilerek standardize edilmiştir.

İstatistiksel şekil analizinde Genelleştirilmiş Procrustes Analizi

kullanılmıştır. Sağlıklı ve osteoartritli olguların İnterkondiler çentik şekillerinin Procrustes şekil ortalamaları,
şekiller arası uzaklık için Riemannian şekil uzaklığı (ρ), genel şekil değişkenliğinin ölçüsü hakkında bilgi
sahibi olabilmek için RMS(df) (her bir konfigürasyondan tam procrustes ortalamasına kadar ölçülen tam
procrustes uzaklığının kareli ortalamasının karekökü) istatistiği hesaplandı. İnterkondiler çentik şekli, gruplar
arasında iki örneklem Hotelling T2 testi kullanılarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya 28 sağlıklı (ortalama yaş: 57,76±8,45 yıl) ve 18 osteoartritli (ortalama
yaş:61,28±10,38 yıl) toplam 46 kadın dahil edilmiştir. Sağlıklı grup ve osteoartritli hastalar arasında
interkondiler çentik şekli bakımından yapılan karşılaştırmada gruplar arasında fark bulunmuştur(p=0,042).
Sağlıklılar ve osteoartritli olgular arasındaki şekil uzaklığı incelendiğinde 0,032 olarak bulundu. RMS(d f)
değerleri ise sağlıklı grupta 0,065 ve osteoartritli grupta 0,075 olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Analiz sonuçlarına göre sağlıklı ve osteoartritli gruplar arasında interkondiler çentik şekli
bakımından farklılık olduğu belirlenmiştir.
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P09
Robust Regresyon Tahmin Yöntemleri İle En Küçük Kareler Regresyonunun Karşılaştırılması Ve
Uygulaması
Feyza İnceoğlu1, Talat Kılıç2, Emek GÜLDOĞAN1, Cemil Çolak1, Saim Yoloğlu1
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya

1

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya

2

emek.guldogan@inonu.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada; veri setinde aykırı değerler olduğu zaman standart regresyon yöntemi varsayımlarının
sağlanmaması durumunda, Robust regresyon tahmin yöntemleri (Tukey’s Biweight, Huber ve Andrew’s
Sine) ile en küçük kareler (EKK) tahmin yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları servisinde tedavi olan
194 pulmoner emboli hastasına ait veriler kullanılmıştır. Hastaların arteriyel kan pH değerleri bağımlı
değişken; pCO2 (parsiyel karbondioksit basıncı), pO2 (parsiyel oksijen basıncı), HCO3 (bikarbonat) ve
oksijen satürasyon değerleri ise açıklayıcı değişkenler olarak ele alınmıştır. Robust regresyon tahmin
yöntemlerinden Tukey’s Biweight, Huber ve Andrew’s Sine ile EKK tahmin yöntemine ilişkin sonuçlar
karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Analiz sonucunda; EKK regresyon yöntemi en küçük açıklayıcılık katsayısına (R2=0.68)
sahipken, açıklayıcılık katsayısına göre küçükten büyüğe doğru sıralandığında; Huber (R2=0.79), Tukey’s
Biweight (R2=0.86) ve Andrew’s Sine (R2=0.89) Robust regresyon tahmin yöntemleri elde edilmiştir.
Sonuç: pH değerlerinin kestiriminde en başarılı yöntem, Robust regresyon tahmin edicilerinden Andrew’s
Sine olarak belirlenmiştir. Veri setinde aykırı değerler olduğu zaman, Robust regresyon tahmin
yöntemlerinin kullanılması daha iyi sonuçlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Robust Regresyon, Huber, Tukey’s Biweight, Andrew’s Sine

64

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

10-12 Eylül 2014, Side ANTALYA

P10
COSİNOR ANALİZİ VE BİR UYGULAMASI
Emine Ebru ÖZDEMİR, Afra ALKAN, Selcen YÜKSEL, S. Yavuz SANİSOĞLU, Mesut AKYOL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD, ANKARA
e.ebruozdemir@hotmail.com
Fizyolojik ve davranışsal tepkilerin belirli periyodlar içinde tekrarlanmasına biyolojik ritim denir. Biyolojik
ritimler, canlı yaşadığı sürece tekrar eden ve onun dış ortama adaptasyonunu sağlayan fizyolojik olaylardır.
Kalbin elektriksel aktivitesi, hormonların salgılanması gibi birçok biyolojik olay belirli bir ritimde
gerçekleşir. Yaşam için önemli birçok biyolojik olay, ritmiktir. Yıllık ritme bağlı olarak bitkiler yapraklanır
veya daha sonra onları dökerler. İnsanda yumurta üretimi de aylık ritme dayanarak olur. Birçok hayvan ve
insanda da uyuma ve çalışma gibi olayların gerçekleştiği günlük ritim de vardır. Bütün bunlar biyolojik ritim
kavramı ile ifade edilir. Biyolojik ritimlerin zamana bağlı değişimlerini inceleyen bilim dalına kronobiyoloji
denir.
Kronobiyolojide en çok kullanılan analiz yöntemlerinden biri Cosinor Analizidir. Bu yöntem zaman
serilerinde tanımlanmış bazı parametrelerin belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu analizde en küçük
kareler yöntemine göre uygun bir kosinüs eğrisi ve daha sonra eğri ile ilgili parametreler belirlenir. Bu
parametreler Period, Amplitude(Genlik), Akrofaz ve Mesor’dur.
Cosinor Analizinin diğer yöntemlere göre avantajları aşağıda sıralanmıştır:
Basit Lineer Regresyon analizi, periyodik özellikteki verilerin analizinde yetersiz kalmaktadır, Cosinor
analizi bu soruna çözüm bulur.
Ritmik karaktere sahip verilerin Cosinor Analizi ile değerlendirilmesi, Basit Lineer regresyon Modeline göre
daha kesin sonuçların elde edilmesini sağlar.
Genlik parametresi sayesinde, tek başına düşünüldüğünde bir anlamı olmayan ve aşırı değerleri içeren
değişim aralığı yerine, genliğin iki katına eşit olan minimum ile maksimum değer arasındaki uzaklığı
tanımlar. Bu sayede analiz sonuçları aşırı değerlerden etkilenmez.
Maksimum değere dayanan tek bir değer yerine tüm yüksek değerleri içeren Akrofaz gibi bir zamanlama
ölçüsünün elde edilmesini sağlar.
Bu çalışmanın amacı, Cosinor Analizinin tıpta bir uygulamasını sunmaktır. Matlab and Simulink (1994-2014
The MathWorks Inc.) Free Product Trial Versiyon programı aracılığıyla veriler analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Cosinor analizi, biyolojik ritim
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P11
İki Bağımlı Duyarlılık ve Seçicilik Arasındaki Farklılıklar için Güven Aralıkları Yöntemleri
Semra ERDOĞAN Gülhan OREKİCİ TEMEL
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
semraerdogann@gmail.com

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada amaç, iki bağımlı duyarlılık ya da iki bağımlı seçicilik değerleri arasındaki farklılıklar
için, literatürde yer alan Wald güven aralıkları yöntemleri ile onlara alternatif olarak geliştirilmiş skor güven
aralıkları yöntemlerinin teorik esaslarının tanıtılması, birbirlerinden farklılıklarının ve hangi koşullarda hangi
yöntemlerin kullanılmasının uygun olabileceği konusunda araştırmacılara öneriler getirebilmektir.
Yöntem: Tanı testlerinin doğruluğu ve uygulanabilirliği değerlendirilirken, hastalığın varlığı ya da
yokluğunda test sonucunun nasıl değiştiğini ve bireylerin gerçek durumuna ilişkin kesin olmayışlığı
belirlemek üzere tanı testlerini karakterize etmek için geliştirilmiş tanı doğruluğuna ilişkin bazı istatistiksel
ölçütler bulunmaktadır. Uygulamada sadece doğru testlerin kullanıldığından emin olmak için tanı testlerinin
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir ve tanı doğruluğu çalışmaları bu değerlendirme
sürecinin önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Tanı doğruluğuna ilişkin istatistiksel ölçütler olarak,
duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif kestirim değerleri, odds oranları, olabilirlik oranları ve işlem
karakteristik eğrileri (ROC) olarak verilebilmektedir. İki tanı testinin duyarlılıkları arasındaki farklılıklar için
pek çok yöntem geliştirilmiştir. Güven aralığının tahminleri için yöntemler, literatürde yer alan standart
olarak bilinen asimptotik güven aralıkları olan Wald güven aralıkları yöntemleri ile asimptotik (Asymptotic),
koşullu (conditional), koşulsuz (unconditional), skor (score) ve parametrik olmayan (nonparametric) güven
aralıkları yöntemleri olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmada özellikle asimptotik güven aralıkları olarak
bilinen Wald güven aralığı ve Wald güven aralığından uyarlanmış güven aralıkları yöntemleri ile skor güven
aralıklarından Wilson, Wilson phi ve Tango güven aralıkları ele alınmıştır.
Bulgular: Alerji tespitinde gold standart olarak Patch testi (PT) kullanılmaktadır. Strip patch testin (SPT),
PT testinden daha iyi performans gösterdiği düşünülmektedir. Her bir hastaya her iki test uygulanmış ve
alerji olup olmadığı belirlenmiştir. Testlerin doğruluğunun incelenmesi için Nikel sülfat (Ni), Potasyum
Dikromat (Cr) ve Lanolin Alkol (La) olmak üzere üç ana madde araştırılmıştır. Üç farklı madde için farklı
örneklem büyüklükleri (büyük, küçük ve satır veya sütun toplamı sıfır olan örneklemler) göz önünde
bulundurularak duyarlılıkları ve seçicilikleri arasındaki farklılıklara ait güven aralıkları hesaplanmıştır.
Sonuç: Büyük örneklemlerde, asimptotik güven aralıkları benzer sonuçlar göstermekte olup skor
yöntemlerine göre daha dar bir güven aralığına sahiptir. Küçük örneklemlerde, düzeltilmiş Wald yöntemi
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haricindeki yöntemler benzer sonuçlar göstermekte ancak Wilson yöntemine göre elde edilen güven
aralıklarının daha geniş olduğu saptanmıştır. Wilson phi yöntemine göre güven aralıkları ancak satır veya
sütun toplamı sıfır olan örneklemler için hesaplanabilmektedir ve Wilson skor yöntemi ile aynı sonucu
vermektedir. Wilson skor yöntemi, Wilson phi yönteminin tercih edilmesi gerektiği durumlarda bile
kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Wald güven aralığı, Wilson skor güven aralığı, Tango skor güven aralığı
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P12
De-Bruijn Grafikleri ile De Novo Genom Dizileme Analizleri

Gökmen ZARARSIZ1,2,*, Vahap ELDEM3, Selçuk KORKMAZ1, Dinçer GÖKSÜLÜK1,
İzzet Paruğ DURU4,5, Turgay ÜNVER6, Ahmet ÖZTÜRK7
gokmenzararsiz@hotmail.com
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Ankara

1

Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Biyoinformatik Birimi, Kayseri

2

3

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul

4
5

Marmara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Kayseri

6

ÖZET
Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve genom biyolojisinin temelini oluşturan "genom dizileme",
organizmaların tüm DNA dizi bilgisini ortaya çıkarılmasını amaçlayan bilimsel çalışmadır. Genellikle
uluslararası konsorsiyumlar ile yürütülen genom dizileme çalışmaları; (i) ekonomik ve ekolojik öneme sahip
organizmların gen kaynaklarinin belirlenmesi, (ii) evrimsel ve filogenetik süreçlerin aydınlatılması ve (iii)
biyolojik sorulara yanıt aranması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Genom dizileme çalışmaları büyük ölçekte
yeni nesil dizileme platformları kullanılarak yapılmaktadır. Bu platformaların çok sayıda okuma kapasitesine
karşın, okuma uzunlukları düşük olması nedeniyle, genom analizinin en kilit noktası olan veri birleştirme
(ing. assembly) adımında ciddi problemler yaşanmaktadır ve doğru bir veri birleştirme elde edilememektedir
. Bu problemin çözümünde yaygın olarak De-Bruijn grafikleri kullanılmaktadır ve de novo veri birleştirme
analizi yapılmaktadır. Bu çalışmada, De-Bruijn grafikleri yaklaşımı açıklanacaktır. Bu yaklaşımın güçlü
matematiksel altyapısı ve bu yaklaşıma dayalı algoritmaların neler olduğu, hangi durumda, hangi
algoritmanın tercih edilmesi gerektiği ve diğer yaklaşımlara olan üstün yönleri gerçek projeler üzerinden
özetlenecektir.

Anahtar kelimeler: De-Bruijn grafikleri, de novo dizileme, genom projeleri, yeni nesil dizileme

68

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

10-12 Eylül 2014, Side ANTALYA

P13
RNA-Dizileme Verilerinin İstatistiksel Değerlendirmesi

Gökmen ZARARSIZ1,2,*, Selçuk KORKMAZ1, Dinçer GÖKSÜLÜK1, Vahap ELDEM3,
Ahmet ÖZTÜRK4
gokmenzararsiz@hotmail.com

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Ankara

1

Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Biyoinformatik Birimi, Kayseri

2

3

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Kayseri

4

RNA-dizileme, bir canlının transkriptom profillemesini gerçekleştirmek üzere yeni nesil dizileme
teknolojisinin üstün yönlerinden faydalanan etkin bir tekniktir. Yeni nesil dizileme teknolojisindeki
gelişmeler ile birlikte onbinlerce genin ekspresyon düzeyi eş zamanlı olarak incelenebilmektedir. Son
yıllarda, RNA-dizileme birtakım avantajlarından dolayı gen ekspresyonunun ölçülmesinde mikrodizilim
teknolojisinin yerini almıştır. Bu avantajlar arasında hatasız veri üretmesi, yeni transkript ve izoformlarını
tespit edebilmesi ve dizileme öncesi transkriptlere özgü bir ön hazırlık yapılmasına gerek duyulmaması
sayılabilir. Bu teknik kullanılarak ve yeni istatistiksel yaklaşımlardan yararlanılarak, ilgilenilen koşullar
üzerinde anlamlı transkript ve izoformlar tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, deneysel süreçlerden
kaynaklanan örnekler arası farklılığı gidermek üzere kullanılan normalizasyon yöntemleri, ortalama ve
varyans ilişkisinin modellemesine dayanan dönüşüm yöntemleri, Poisson ve negatif binom dağılımına dayalı
yeni istatistiksel analiz yaklaşımlarından bahsedilecektir. Gerçek veri uygulamaları ile birlikte farklı
algoritmaların üstün yanları da tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: DESeq, edgeR, limma, RNA-dizileme, voom, yeni nesil dizileme
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P14
İlk Trimester Tarama Testi Parametrelerine Dayanarak Kötü Gebeliği Tahmin Etmede
C5.0, Random Forests ve k En Yakın Komşu Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması
İmran KURT ÖMÜRLÜ1, Mehmet Tunç CANDA2, Mevlüt TÜRE1, Merve KATRANCI1
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın

1

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kent Hastanesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada, C5.0, random forests (RF) ve k en yakın komşu (k-EYK) yöntemlerinin kötü gebelik
sonuçlarını tahmin etmede performanslarının karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmamızda veri seti, normal gebelik sonucu olan grup (n=632) ve kötü gebelik sonucu olan
grup (n=236) olmak üzere ikiye ayrıldı ve toplam 868 gebe kadın ilk trimester tarama testi parametreleri olan
baş popo mesafesi (mm), ense deri kalınlığı (mm), nazal kemik uzunluğu (mm), serum serbest insan
koryonik gonadotropin hormon düzeyi (fβhCG) (MoM), serum gebelik ile ilişkili plazma protein-A (PAPPA) (MoM), fetal mesane çapı (mm), yaş (yıl) ve kilo (kg) açısından incelendi. Tahmin modellerini
geliştirmek için 5-katlı çapraz geçerlilik yöntemi kullanıldı ve elde edilen modellerin performansını
karşılaştırmak için veri setinden rasgele çekilmiş bağımsız bir set kullanıldı. Modellerin tahmin yeteneğini
değerlendirmek için duyarlılık, özgüllük, doğruluk oranları, Youden indeksi hesaplandı ve karar eğrileri
çizildi.
Bulgular: Kötü gebelik sonuçlarını tahmin etmede karar eğrilerine göre, RF modelinin diğer yöntemlere
göre daha yüksek net yarar ile en iyi tahmin modeli olduğu belirlendi. k-EYK modeli RF modeline yakın
sonuçlar gösterirken, C5.0 modelinin RF ve k-EYK modellerine göre tahmin yeteneğinin daha düşük olduğu
belirlendi. Tüm yöntemlerin özgüllük oranları yüksek olmasına rağmen duyarlılık oranlarının oldukça düşük
olduğu bulundu.
Sonuç: Farklı yöntemlerle incelenen bu veri setinde, ilk trimester tarama testi parametrelerinin normal
gebeliği daha iyi tahminlerken kötü gebeliği ise iyi ayıramadığı görüldü. Performansı en iyi olan RF
modelinden elde edilen değişkenlerin önem sırasının baş popo mesafesi, fβhCG, PAPP-A, annenin kilosu,
fetal mesane çapı, nazal kemik uzunluğu, annenin yaşı ve ense deri kalınlığı olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: C5.0, random forests, k en yakın komşu, kötü gebelik, ilk trimester
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P15
Quantal Denemelerde

Değerinin Tahmin Edilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
İsmet DOĞAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD.
ÖZET
Giriş ve Amaç: En geniş anlamı ile biyolojik deneme kavramı, fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikolojik veya
fizyolojik herhangi bir uyarıcının (stimulus) canlı materyalde oluşturduğu reaksiyon aracılığı ile etki
gücünün (potency) ölçülmesi olarak anlaşılmalıdır. Biyolojik deney, başta uygun deney hayvanları olmak
üzere insan, organ, doku, hücre vb. canlı materyale verilen vitamin, hormon, ilaç vb. dozları için elde edilen
sonuçların değerlendirilmesinde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.
Doz-cevap çalışmalarında temel amaç, doz-cevap ilişkilerini belirlemek veya minimal etkili dozu bulmaktır.
Özellikle ilaç geliştirme ile ilgili olmakla birlikte tedavi amaçla kullanılan vitamin, hormon vb. şeyler ile
ilgili çalışmalarda uygun dozun belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü bunların düşük dozda olmaları etkisiz
olmalarına, yüksek dozda olmaları ise kabul edilemez sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, quantal (kantal) biyolojik denemelerde

değerinin tahmin edilmesinde kullanılan

istatistiksel yöntemlerin, farklı senaryolar içeren simülasyon çalışmaları ile zayıf ve üstün tarafları
belirlenerek karşılaştırılmaları amaçlanmıştır.
Yöntem: Quantal biyolojik denemelerde istatistiksel yöntemler kullanılarak
edilebilmesi için verilerin;
Doz
Miktarı

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
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değerinin tahmin edilmesi ile ilgili literatürde yaygın olarak kullanılan on

farklı yöntem, farklı senaryolar içeren simülasyon çalışmalarından elde edilen sonuçlar dikkate alınarak
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, doz miktarının ardışık olarak artırıldığı
durumlarda

değerinin tahmini ve buna ait güven aralığı için Logit ve Probit Analizi sonuçlarının

birbirine çok benzediği, en düşük tahmin değerlerinin Reed-Muench Yöntemi’nden, en yüksek tahmin
değerlerinin ise Thompson Hareketli Ortalama Yöntemi’nden elde edildiği görülmüştür. Ayrıca, Logit ve
Probit Analizleri’nden elde edilen güven aralıkları diğer yöntemlerin birçoğundan elde edilen güven
aralıklarını da içerecek şekilde daha geniştir.

Anahtar Kelimeler: Quantal Biyolojik Deneme, Lethal Konsantrasyon, Doz-Yanıt
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P16
Graphical Modeling for Item Difficulty in Medical Faculty Exams
Leman TOMAK1, Yüksel BEK,1 Mehmet Ali CENGİZ2
1

Department of Biostatistics and Medical Informatics, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University,
2

Department of Statistics, , Ondokuz Mayis University

Abstract
Aim: There are different indexes used in the evaluation of exam results. One important index is the
difficulty level of the item which is also used in this study to obtain control charts. This article offers some
suggestions for the improvement of multiple-choice tests using item analysis statistics
Methods: The graphical modeling is important for the rapid and comparative evaluation of test results. The
control chart is a tool which can be used to sharpen our teaching and testing skills by inspecting the
weaknesses of measurements and producing reliable items. The research data for the application of control
charts were obtained by using the results of the fourth and fifth grade student’s exams at Ondokuz Mayis
University, Faculty of Medicine.
Results: I-chart or MR-chart is preferred for whole variable data. It is seen that all observations are within
control limits for I-chart, but three points on MR-chart are settled on the LCL. By using X-bar chart with
subgroups, it was determined that control measurements were within the upper and lower limits in both
charts. The difficulty levels of items were examined by obtaining different variable control charts. The
difficulty level of the two items exceeded the upper control limit in R and S-charts.
Conclusion: The control charts have the advantage for quick summaries of various aspects of the quality of
items of exams. Simply classify items as acceptable or unacceptable based on item difficulty criteria. Also
this type of charts tends to be more easily understood by lecturer or other related people who are unfamiliar
with quality control procedure or other statistical quality control index expectations.
Key words: Quality control, Statistical process control, Variable control charts, Item difficulty.
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P17
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesindeki 2013 Yılı Yatan Hastalarda Antibiyotik Kullanımı
Meryem GÖRAL YILDIZLI, Z. Nazan ALPARSLAN, Ferit KUŞÇU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

ÖZET
Giriş ve Amaç:
Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı
bir alandır. Antibiyotik direnci tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Antibiyotik-dirençli
bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalığın ve ölüm oranlarının artması ve hastanede geçirilen sürenin
uzaması ile sonuçlanmakta ayrıca tedavi maliyetlerinde de artışa neden olmaktadır. Ülkemizdeki ilaç
tüketiminde önemli bir yeri olan antibiyotiklerin akılcı ilaç kullanımı süreçlerinin desteklenmesi amacıyla
yapılan araştırmalar için gerekli olan veriler Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinden (HBYS)
karşılanmaktadır. Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi HBYS’den yatışı
yapılan hastalarda antibiyotik kullanım sıklığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi HBYS’den 2013 yılına ait hastaneye yatışı yapılan
36788 hastaların bilgileri alınmıştır.

Veri madenciliği WEKA programı kullanılarak kümeleme yöntemi

K-Ortalama metodu ile analiz yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç:
Veriler, Veri Madenciliği kümeleme yöntemi olan K-Ortalama metodu ile analiz edilmiştir. Hastaneye
yatışı yapılan hastalarda antibiyotik kullanımının tespiti için seçilen, yaş, cinsiyet, yatış süresi, antibiyotik
türü, miktarı, hastanın yattığı bölüm gibi değişkenlerle kümelemeler yapılmış ve oluşan kümelere göre
antibiyotik kullanım durumu sıklık ve verilen antibiyotiğin tipi itibariyle tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, K-Ortalama, Antibiyotik kullanımı, HBYS
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P18
2002-2012 Yıllarında Farklı Yaş Gruplarındaki Bireylerde İntihar Nedenlerinin
Cinsiyete Göre Değişiminin Çoklu Faktör Analizi ile İncelenmesi
Mevlüt TÜRE, Merve KATRANCI, İmran Kurt ÖMÜRLÜ, Can TÜRKİŞ
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Çoklu kontenjans tablosu yapısında olan veri setlerinin analizi için kullanılan yöntemlerden biri
çoklu faktör analizidir. Bu çalışmada, 2002-2012 yıllarında farklı yaş gruplarındaki bireylerde intihar
nedenlerinin cinsiyete göre değişiminin çoklu faktör analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır. Bu çalışmada 2002 ve 2012 yıllarına ait yaş,
cinsiyet, intihar nedeni (hastalık, aile geçimsizliği, geçim zorluğu, hissi ilişki-istediği ile evlenememe,
öğrenim başarısızlığı ve diğer nedenler) olmak üzere 3 değişken incelenmiştir. Her iki yılın verileri, 6 intihar
nedeni (satırda) ve erkek ile kadınların yaş gruplarını (sütunda) içeren çoklu çapraz tablodan oluşmaktadır.
Verilerin analizinde R (FactoMineR) programı kullanılmıştır.
Bulgular: Birinci bileşen toplam değişimin %58,82’sini, ikinci bileşen ise %15,30’unu açıklamaktadır.
Erkeklerde, her iki yılda da geçim zorluğu ve diğer nedenlerden dolayı intiharlar kadınlara göre daha
fazladır. 29 yaş altı erkeklerde ve 24 yaş altı kadınlarda, 2002 yılında aile geçimsizliği, hissi ilişki-istediği ile
evlenememe ve diğer nedenlerden dolayı intiharlar gözlenirken; 2012 yılında sadece hissi ilişki-istediği ile
evlenememeden dolayı intihar vakaları gözlenmiştir. 25 yaş üzeri kadınlarda ve 30 yaş üzeri erkeklerde,
2002 yılında geçim zorluğu ve hastalıktan dolayı intiharlar gözlenirken; 2012 yılında bu nedenlere ek olarak
aile geçimsizliği ve diğer nedenlerden dolayı intiharlar gözlenmiştir.
Sonuç: Erkek ve kadınlar arasında yaş grupları bakımından bir farklılık bulunmamıştır. 25 yaş üzeri
kadınlarda ve 30 yaş üzeri erkeklerde yaş arttıkça, 2012 yılında 2002 yılına göre intihar nedeni sayısında
artış gözlenmiştir. Diğer intihar nedenleri hem yıllara göre hem de cinsiyete göre farklılık gösterdiğinden
dolayı “diğer” kategorisinin içeriğinin genişletilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyum analizi, çoklu faktör analizi, intihar nedenleri
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P19
Meta Analizlerde Yayın Yanlılığını Azaltmak İçin Yöntemler
Duygu SIDDIKOĞLU, Z. Nazan ALPARSLAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı- ADANA

ÖZET
Aynı konuda yapılmış pek çok araştırmanın sonuçları arasında ortaya çıkan uyumsuzlukların kaynaklarının
incelenmesini, bulgular arasındaki ilişkinin incelenmesini ve konu hakkındaki tüm kanıtın toparlanıp tıbbi
bilginin kazanılmasını standart protokollerle sağlayan meta analizi; aynı konuda farklı yer, zaman ve
merkezlerde yapılmış olan araştırma sonuçlarını niteliksel ve niceliksel olarak birleştirmeye yardımcı olan
istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntemle elde edilen sonuçların güvenirliği yapılan analizlerden öte, derlenen
yayınlarla ilgili birçok faktöre de bağlıdır. Meta analiz çalışmalarında mevcut tüm kanıtın değil de bir alt
kümesinin çalışmaya dâhil edilmesi, özellikle de çalışmaya dahil edilmeyen grup dahil edilen gruptan farklı
sonuçlar içeriyorsa, çalışmanın yanlı olmasına neden olur, geçerliliğini ve güvenilirliğini tehdit eden bir
durum ortaya çıkarır. Bu yüzden yayın yanlılığı değerlendirmesi bir meta analizinin vazgeçilmez bir bölümü
olup ve meta analizi raporlaması ile ilgili raporlama formatlarında da çeşitli alt başlıklarla talep edilir. Bu
çalışmada yayın yanlılığını azaltmak konusunda Cochrane Collaboration’ın klavuzundan edinilen bilgiler
ışığında mevcut değerlendirmeye genel bakış ve yakın zamanda literatürde yer verilmiş yöntemlerin
derlemesi yapılacaktır. Klinik dal dergilerinde kurallaştırılması önerilen yöntemlerin farklı çalışma
gruplarında alınması tavsiye edilen aksiyonlara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: meta analizi, yayın yanlılığı, yayın yanlılığının azaltılması.
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P20
Standart Sapmaları Homojen Olan Çoklu Grup Ortalamalarının Fark Veya Farksızlığının Örneklem
Sayısı Ve Standart Sapma Değerlerine Göre Değişimi
Gökalp ERAL1, Nurgül BULUT 2, Hayriye ERTEM VEHİD1, Mustafa Ş. Şenocak1
1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
2

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Sağlık Biliminde nicel verilerin değerlendirilmesinde, değerlendirilen verilerin normal dağılıma uygunluğu
yanı sıra gruplarda değerlendirilen verilerinin varyanslarının homojen olup/olmaması da önem taşımaktadır.
Bilindiği gibi, bu kavramlar verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak doğru yöntemin seçilebilmesi için
gereklidir.
Nicel, normal dağılıma uygun ve varyansları homojen olan iki grup ortalamasının benzerliğinin
değerlendirilmesinde Student’s t testi kullanılmaktadır. Karşılaştırılan grup sayısı ikiden fazla olduğu zaman
ise grup ortalamalarının karşılaştırılmasında ANOVA uygulanmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda, grup
ortalamalarının farklı olması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını göstermek için özel şartlar
belirtilmemişse genellikle Tukey HSD analizi uygulanır. Tukey analizinin uygulanabildiği veri yapılarında
REGWQ testinin de uygulanabilirliği kaynaklarda gösterilmiştir.
Aynı ortalama ve standart sapmaya sahip verilerin sonuçlarının örneklem sayısı ve karşılaştırılan grup
sayısına bağlı olarak benzerliğinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda artan standart sapma
değerlerinin artışının etkisinin de gösterilmesi amaçlanmıştır.
Bu kavramlara göre NCSS paket programında, n=20, n=40 ve n=100 örnek büyüklükleri ve aşağıda gözlenen
düzenlerin her biri için;

N (100 7), N (102,5 7), N (105 7), N (107,5 7) ve N (110 7)
N (100 14), N (102,5 14), N (105 14), N (107,5 14) ve N (110 14)
N (100 21), N (102,5 21), N (105 21), N (107,5 21) ve N (110 21)
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N (100 7), N (105 7), N (110 7), N (115 7) ve N (120 7)
N (100 14), N (105 14), N (110 14), N (115 14) ve N (120 14)
N (100 21), N (105 21), N (110 21), N (115 21) ve N (120 21)

N (100 7), N (110 7), N (120 7), N (130 7) ve N (140 7)
N (100 14), N (110 14), N (120 14), N (130 14) ve N (140 14)
N (100 21), N (110 21), N (120 21), N (130 21) ve N (140 21)
20, 40 ve 100 örnek büyüklüğüne sahip üç grup, dört grup ve 5 gruba ait veriler üretildi.
Sonuç olarak, REGWQ’nun homojen alt kümeler ayırma açısından Tukey HSD ve Gabriel’e göre daha
belirgin sınırlar çizebildiği ancak, her üç yöntemin de kesin sınırlarla ayrılmış ve farklı kümeler içeren alt
kümeler oluşturmadığı gözlenmektedir. Doğal olarak beklendiği üzere örnek sayısının artması alt kümelerin
daha belirgin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Buna karşılık geniş dağılım aralıkları (SD) alt
kümelerin belirgin olarak ortaya çıkmasında olumsuz etki etmektedir.

Anahtar kelimeler: varyansların homojenliği, çoklu karşılaştırma testleri, Tukey HSD, REGWQ, Gabriel
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P21
Kovaryans Analizinden Sonra Kullanılan Çoklu Karşılaştırma Testleri
Nurhan DOĞAN, İsmet DOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

ÖZET
Giriş ve Amaç: Bazı denemelerde cevap değişken Y’ye etkide bulunabilecek tüm iç ve diş faktörleri (yaş,
cinsiyet, ağırlık, boy vb.) deneme planlanırken eşleştirmek ve diğer faktörlere göre standardizasyon mümkün
olmayabilir. Bu gibi durumlarda kontrol altına alınamayan ve bağımlı değişken ile birlikte değişim gösteren
ortak değişkenlere (kovaryate) ilişkin ölçümler analiz modeline katılarak istatistiksel düzeltme yöntemlerine
başvurulur. Bu işlemlere kovaryant değişkenlerin Y üzerindeki etkisinin giderildiği ve denemelerin Y
üzerindeki kalan miktarın etkisi için çözümlendiği yönteme Kovaryans Analizi adı verilmektedir.
Varyans analizinden sonra yapılan çoklu karşılaştırma testleri kovaryate değişkenini dikkate almamakta
dolayısı ile de yanlış sonuç ve yorumlara neden olmaktadır.
Kovaryans analizinde grup içi varyansın küçük olması testin gücünü artırmaktadır. Varyans analizinde,
deneydeki toplam değişkenlik deneme etkisinin ve rasgele dalgalanmanın (random fluctuation) bir
fonksiyonu olarak görülürken; Kovaryans analizinde toplam değişkenlik, deneme etkisi, rasgele dalgalanma
ve kovaryant değişkeni üzerindeki performansın bir fonksiyonu olarak görülmüştür.
Yöntem: Kovaryate değişkenin dikkate alındığı kovaryans analizinden sonra kullanılan farklı çoklu
karşılaştırma testleri bulunmaktadır. Literatürde en sık kullanılan çoklu karşılaştırma testleri,

Bryant-

Paulson Testi, Tukey-Kramer Testi, Fisher-Hayter Testi, Bonferroni Doğrusal Bağıntı Testi ve Scheffe
Doğrusal Bağıntı Testi olarak sıralanabilir. Bu çalışmada söz konusu yöntemlere ait teorik bilgiler
verilmiştir.
Sonuç: Çalışmada bahsedilen ve Kovaryans Analizinden sonra kullanılan çoklu karşılaştırma testleri
kovariate değişkeni dikkate aldığı için diğer çoklu karşılaştırma yöntemlerine tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Deney Düzenleme, Kovaryans Analizi, Çoklu Karşılaştırma Testleri
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P22
Hastane Biyokimyasal Verilerinden Sağlıklı Alt Grubun Belirlemesi: Bhattacharya Prosedürü

Gülhan OREKİCİ TEMEL1, H.Didem OVLA1, Didem DERİCİ YILDIRIM1, Hakan KALAFAT2
Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı,

1

2

Ordu Devlet Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı,

gulhan_orekici@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hastane verileri ile referans aralık hesaplaması yapılırken, sağlıklı
popülasyonun seçimini sağlayacak Bhattacharya prosedürlerini tanıtmak ve bir uygulama yapmaktır.
Yöntem: Referans popülasyonun belirlenmesi Direkt Örnekleme Yöntemi ve İndirekt Örnekleme Yöntemi
ile belirlenmektedir. İndirekt yöntemle veriler hastane verilerinden elde edilir. Böyle bir durumda da sağlıklı
ve hasta grupları birbirine karışır. Başlangıçta verileri ayrıştırmak için uç değer kontrolü yaparak referans
aralık hesaplamak sorun yaratabilir. Hastane verilerinden Bhattacharya prosürü kullanılarak sağlıklı alt grup
elde edilebilir. İlk olarak elde edilen tüm veriler h sınıf aralığı olmak üzere, eşit aralıklı olarak sınıflandırılır.
Her sınıfın orta noktası belirlenir. Orta değerlere karşılık gelen frekansların logaritma veya ln (logy veya lny)
değerleri alınır. Her orta değere karşılık gelen frekansların logaritmaları ya da ln değerleri bir sonraki orta
değere karşılık gelen frekansların logaritmaları veya ln değerlerinden çıkartılarak delta (∆ logy veya ∆ lny)
değerleri elde edilir. Her bir orta değer ile elde edilen delta değerleri için saçılım grafiği çizilir. Elde edilen
grafikte noktalardan kendi içinde doğrusal özellik gösterenler, sağlıkla ilişkili veriler olarak kabul edilir. Bu
noktalara ait eğimi veren doğrunun y-ekseninde 0’ı kestiği x noktası λ değerini verir. λ değeri yardımıyla
metoda ait ortalama ve varyans değerleri, µi = λi + h/2 ve σi2 = h ∆x/ ∆ ( ∆ lny ) – h2/12 formülleri yardımı ile
hesaplanır. Bu şekilde oluşturulan artık sağlıklı olduğu kabul edilen referans aralıkları parametrik yöntem
kullanılarak hesaplanır. Bulgular: Çalışmaya ait veriler, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında sadece bir kez polikliniğe başvuran hastaların kayıtlı 40.486
bireye ait ASpartatTransaminaz (AST) ölçümleri kullanılmıştır. Hem klasik yöntem hem de Bhattacharya
yöntemi kullanılarak referans aralık hesaplanmıştır. Klasik yöntemle veriye ait uç değer kontrolü yapılmıştır
ve 10.486 veri uç değer olarak atılmıştır. Ortalama 22.90 standart sapması 8.91’dir. Dağılım normal dağılıma
sahip bulunmamıştır (p<0.001). Verilere logaritmik dönüşüm uygulanmıştır. Parametrik olmayan yöntem ile
referans aralığı %95 güvenle [12.28-49.00] aralığında hesaplanmıştır. Bhattacharya yöntemine göre ortalama
değer 19.68, standart sapma 6.29, referans aralık ise [7,1-32.26] olarak hesaplanmıştır. Üretici firma referans
aralık sınırlarını [0-31] olarak önermiştir. Sonuç: Bhattacharya yöntemin kullanılabilmesi için büyük veri
setlerine ihtiyaç vardır (n≈8000). Bu yöntemin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bhattacharya
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analizinde, referans aralığı çok yüksek oranda dağılıma bağımlıdır. Veri büyük ölçüde normal dağılıma
uygun olmalıdır. Dağılım çarpıklaştıkça daha yüksek üst referans limiti bulma olasılığı artmaktadır. Klasik
yöntem ile Bhattacharya sonuçları karşılaştırıldığında Bhattacharya yönteminin referans aralığı daha dar bir
aralıkta ve üretici firma sonuçlarına daha yakın çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bhattacharya Yöntemin, Sağlıklı Alt Grup, Referans Aralık
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P23
Prognostik Modellerin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
Gülhan OREKİCİ TEMEL1, Semra ERDOĞAN1
1

Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin
gulhan_orekici@hotmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı, prognostik modellerin performansının değerlendirilmesi için kullanılan klasik
yöntemleri birer uygulama üzerinde göstermek, yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktır.
Yöntem: Prognostik model bir ya da daha fazla prognostik biomarker ile sonuç arasındaki ilişkinin
matematiksel bir eşitlik ile gösterilmesidir. Literatürde prognostik modellerin kullanımı ile ilgili klasik
istatistiksel yöntemler ve bunlara alternatif geliştirilen yöntemler bulunmaktadır. Bir prognostik modelin
performansının değerlendirilmesi için kullanılan iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar hasta ve kontrol
arasındaki farklılığın ne kadar iyi ayrıldığının(discrimination, ayrıma) ve gerçek sınıf üyelikleri ile tahmin
edilenler arasındaki uyumun ölçüsü (calibration, kalibrasyon) ile ilgilidir. Ayırma farklı gruptaki bireyleri
modelin ayırma gücüdür. Ayırmanın hesaplanması için Harrel C indexi kullanılır. Ayırma indeksini
hesaplamak için örneklemdeki bütün çiftler bir arada değerlendirilir. Bütün çiftlere ait karşılaştırma
(comparable) ve uyum (concordance) olasılıkları hesaplamaları yapılarak C-indexi hesaplanır. Ayırma
indeksi 0  C  1arasında değer alabilir. Kalibrasyon ise gözlenen gerçek olasılık ile model tarafından
tahmin edilen olasılıklar arasındaki uyumun ölçüsüdür. Hosmer and Lemeshow modelin kalibrasyonunu
ölçen bir test istatistiğidir. Kalibrasyonu hesaplamak için kurulan model sonunda pozitif olayın gerçekleşme
olasılığı en düşükten, en yükseğe göre sıralanır. Üst gruptaki bireyler pozitif olayının gerçekleşme
olasılığının en az, alt kısımdaki bireyler için de olayın gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğu kısımdır.
Daha sonra bu olasılık değerleri Q alt gruba bölünür. Genellikle Q=10 alınır. Harrel gruplarda en az 20 birey
alınmasını önermiştir. Test istatistiği Q-2 serbestik dereceli ki kare testi yardımı ile yapılır. Bulgular:
Demografik özeller (yaş, cinsiyet), sigara içme durumu, Total ve HDL kolesterol gibi çok sayıda biyomarker
5 yıl takip edilmiş ve 70 bireyin kalp krizi geçirip geçirmediğine bakılmıştır. Takip süresi boyunca 40 vakada
kalp krizi geçirme durumu gerçekleşmiştir.

Kurulan model, kalp krizi geçirip geçirmeme durumunu,

kullanılan risk faktörleri ile mükemmel ayırmıştır. Fakat kalibrasyon, grup sayılarına gör farklı sonuçlar
ortaya koymuştur. Sonuç: Modellerin performansı değerlendirilirken ayırma ve kalibrasyon ölçümlerinin
birlikte değerlendirilmesi gerekir. Fakat böyle çalışmaların sayısı çok azdır. Ayrıca kalibrasyonun
hesaplamasında grup sayısının bir ölçüte keyfi olarak seçimi farklı kategoriler için farklı p değeri elde
edilmesine neden olmaktadır. Modelin tahmin edilen olasılıkları çok küçük değerler ise test istatistiğinin
değeri de çok küçük olacaktır. Bu durumda da tip I hata muhtemelen beklenenden küçük olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ayırma, Kalibrasyon, Performans Ölçütleri
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P24
Kalite Planlama Araçlarının Klinik Kimya Laboratuvarındaki Önemi
Leman Tomak, Yüksel Bek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı,
ÖZET
Amaç: Bir laboratuvarda kalite planlaması, bir test için istenilen ya da gerek duyulan kalitenin tasarlanması
şeklinde tanımlanabilir. Uygun seçimle en verimli kalite kontrol kuralları ve kontrol ölçüm sayısının
saptanması hedeflenir. Bu çalışmada kalite kontrol prosedürü seçiminde kullanılan kalite planlama
araçlarının özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Bu çalışmada kalite kontrol prosedürü seçiminde kullanılan kalite planlama araçları
simülasyonla oluşturulan veri için çalıştırıldı. Bu araçlar, hem klinik “karar aralığı”, hem de analitik toplam
hata modeli için oluşturuldu. Her iki model için veriler EZ Rules 3.0 programı ile değerlendirilerek OPSpecs
grafiği ve kritik hata grafiği oluşturuldu.
Bulgular: Kritik hata grafiği, klinik “karar aralığı” modeli için N=4, R=1 olan kontrol prosedürlerinin
tümünün hata tespit olasılığı % 90’ın üstünde ve yanlış red olasılığı % 5’in altında, analitik toplam hata
modeli için hata saptama olasılığı % 100 ve yakın bir değer olup, yanlış red olasılığı % 5’in altında olarak
saptandı. OPSpecs grafiğine ait “karar aralığı” modeli ve toplam hata modeli için kullanılabilir uygunlukta
olan prosedürler N=4 ve R=1 şeklinde idi.
Sonuç: Sonuç olarak ölçüm prosedürünün gözlenen rasgele hata, sistematik hata temelinde gerekli kontrol
ölçümleri sayısı ve kontrol kurallarının seçimini kolaylaştıran bu yaklaşımlar, klinik kimya
laboratuvarlarında kalite kontrol değerlendirmeleri için önemlidir. Bununla birlikte yazılım programları
olmadan elde edilmesi ve yorumlanması zordur.
Anahtar Kelimeler: Kalite kontrol, kalite planlama araçları, laboratuvar yeterlilik testi
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P25
Kovaryans Analizi Alternatifleri
Şirin ÇETİN1, S. Kenan KÖSE2 Can ATEŞ2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

2

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Kovaryans analizi (ANCOVA) alternatiflerini karşılaştırmaktır. Kovaryans
analizinin varsayımları sağlanmadığında farklı alternatifler kullanılabilir.
Kovaryans Analizinin alternatifleri olarak 1967’de Quade’nin önerdiği

Quade’s Yöntemi, 1969’da

Puri’nin önerdiği Puri ve Sen’s Yöntemi, 1971’de McSweeney’in önerdiği McSweeney ve Porter’s
yöntemi kullanılabilir. Regresyon eğrilerinin heterojenliği durumunda Kovaryans analizi kullanılamadığı
durumlarda; araştırıcılar koveryet ve gruplar arasındaki etkileşimi yorumlamak için Johnson-Neyman ve
Picked-Point tekniklerini kullanırlar. Bu teknikler WILCOX programında kolayca hesaplanabilir. Bu
yöntemlerde çekilen örneklerle regresyonların homejenliği test edilir. Regresyon eğrilerinin
heterojenliğinde kullanılan diğer yöntemler ise Rank ANCOVA, Robust Linear model, 1998 yılında
Koch ve ark.tarafından önerilen Randomazition-based yöntemi ve Cox orantısal Hazard modelidir.
Kovaryans analizinin varsayımları sağlanmadığında kullanılan yöntemler tip I hatanın artmasına ve
testin gücünün azalmasına sebep olur. Rank ANCOVA hesabı çok kolay bir şekilde yapılabilir ancak
sonuçlar yeterince orijinal veriyi yorumlayamaz. Bu sebeple bu çalışmada farklı yöntemler sunularak
daha güçlü analizlerin yapılabileceği sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Rank ANCOVA, Randomization-based, Robust ANCOVA, Nonparametrik

ANCOVA
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P26
Gini Katsayısı İle Sıtma Kontrolünde Aktif Ve Pasif Sürveyans Yöntemlerinin Etkinliğinin
Karşılaştırılması
Ferit KUŞCU1, Yaşar SERTDEMİR2, İlker ÜNAL2, Z. Nazan ALPARSLAN2
1

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

GİRİŞ: Sıtma, etkili tedavisi olan bir enfeksiyon hastalığı olmasına rağmen, dünyada halen önde gelen ölüm
nedenlerinden biri olarak önemini korumaya devam etmektedir. Sıtma kontrolünde esas, paraziti taşıyan
insanların bulunarak tedavi edilmesidir. Kaynak yok etme çalışmaları denen bu çalışmalar, aktif ve pasif
sürveyans olarak adlandırılan iki yöntemle yapılır. Aktif sürveyans ile tüm aileler 15 gün ara ile ziyaret
edilir, hastalık semptomları açısından sorgulanır ve semptomları olanlara kalın yayma yapılarak tedavi
başlanır. Pasif sürveyansda ise başlangıç noktası sağlık kurum ve birimlerine başvuran şüpheli olgulardan
kalın yayma yapılmasıdır. Çeşitli dönemlerde uygulanan sağlık politikaları ile bu iki yöntemden biri ya da
ikisi birden öne çıkar. Gini katsayısı, ekonomik eşitsizliklerin değerlendirilmesinde uzun yıllardır
kullanımda olan bir yöntemdir. Bu çalışmada, yurdumuzda uygulanan sürveyans yöntemlerinin etkinliğinin,
sağlık alanında da son yıllarda başarılı kullanımlarına rastlanılan Gini katsayıları aracılığı ile karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu çalışmada Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma
Merkezi tarafından 2002-2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen aktif ve pasif sürveyans verilerinden
yararlanıldı. Adana ili, ilçelerine göre, aktif ve pasif sürveyans ile bakılan kan yaymalarının sayısı ve sıtma
tanısı konulan hasta sayıları kullanılarak her yıl için Gini katsayıları ve güven aralıkları R istatistiksel paket
programı yardımıyla hesaplandı.
BULGULAR VE SONUÇ: Aktif ve pasif sürveyans yöntemleri ile 2002 yılı içinde 133 hastaya; 2003
yılında 44 hastaya; 2004 yılında ise 25 hastaya sıtma tanısı konulmuştur. Aktif sıtma sürveyansı ve sıtmalı
hasta sayısı kullanılarak 2002 yılı için hesaplanan Gini katsayısı 0,7558 (%95GA: 0,4619-1); pasif sıtma
sürveyansı ve sıtmalı hasta sayısı ile hesaplanan Gini katsayısı ise 0,6133 (%95GA: 0,1498-1) bulundu.
Benzer şekilde 2003 yılı için hesaplanan Gini katsayıları sırasıyla aktif sürveyansla, 0,3597 (%95GA:00,9840); pasif sürveyansla 0,1470 (%95GA:0-0,3744) olarak tespit edildi. 2004 yılında hesaplanan Gini
katsayıları ise aktif sürveyansla 0,3406 (%95GA:0,1007-0,5806); pasif sürveyansla ise 0,2107 (%95GA:00,9876) bulundu. Hastaların tespitinde uygulanan iki sürveyans yönteminin Gini katsayıları farkı, istatistiksel
olarak manidarlık yaratacak seviyede değildi.
Anahtar Kelimeler: Gini katsayısı, sıtma, aktif sürveyans, pasif sürveyans.
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P27
Bitkilerde Hiperhidrisite Sendromu Üzerinde Anlamlı Genlerin Tespitinde DESeq, edgeR ve limma
Testlerinin Uyumunun Değerlendirmesi
Vahap ELDEM1,*, Gökmen ZARARSIZ2,3, Yakup BAKIR4, Turgay ÜNVER5
eldemvahap@gmail.com
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik A.D., Ankara
3
Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Biyoinformatik Birimi, Kayseri
4
Biotek Biyoteknoloji, Klonal Propagasyon Birimi, Kırklareli
5
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı
1

2

Amaç: Doku kültürü tarım alanında bitkilerin klonal olarak hızlı çoğaltılması ile üremenin hızlandırılması
amacıyla sıklıkla kullanılan etkin bir tekniktir. Doku kültürünün birçok avantajı olmasına rağmen, bitkileri
yapay bir ortamda kültürlemek hiperhidrisite gibi bazı fizyolojik sendromlara yol açmaktadır. Islata bağlı
olarak gelişen morfolojik, anatomik ve fizyolojik anormallikler olarak bilinen hiperhidrisitenin tedavisi için
gerekli genetik mekanizmanın anlaşılması ve hiperhidrisite üzerinde etkili genlerin tanımlanması, tarıma ve
ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır. Bu genlerin belirlenmesinde yeni nesil dizileme teknolojisini
kullanan RNA-dizileme etkin bir tekniktir. Bu teknik ile binlerce genin ekspresyon düzeyi eş zamanlı olarak
incelenebilmekte ve DESeq, edgeR ve limma gibi istatistiksel yaklaşımlar kullanılarak anlamlı genler tespit
edilebilmektedir. Bu yöntemler yeni geliştirilmiş yaklaşımlar olup, farklı olasılık dağılımlarına ve
normalizasyon yöntemlerine dayalı olarak analiz yapmaktadır. Bu çalışmada biz hiperhidrisite sendromu
üzerinde etkili genleri tespit etmede bu üç yaklaşımın uyumunu araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Prunus .. Illumina Hiseq 2000 platformunda dizilendi. Elde edilen ham veriler şeftali referans
genomu ile eşleştirildi ve eşleşen okuma sayıları kaydedildi. DESeq yönteminde deseq normalizasyonu ve
vst (variance stabilizing transformation) dönüşümü uygulandı. edgeR yönteminde TMM (trimmed mean of
M values) dönüşümü uygulandı. Her iki yöntem için negatif binom dağılımına dayalı testler uygulandı.
Limma yönteminde ise voom dönüşümü yapılarak empirik Bayes yaklaşımı uygulandı. p<0.10 düzeyindeki
genler anlamlı olarak alındı. Her yöntem için ortak olarak belirlenen anlamlı genleri tespit etmek üzere
Venn-diyagramları kullanıldı. Analizler R 3.0.3 programının BIOCONDUCTOR ağında yer alan çeşitli
paketlerde gerçekleştirildi.
Bulgular ve Sonuç: RNA-dizileme ile 60,994,078 sayıda ham okuma elde edildi ve kalite kontrol ve
filtreleme işlemi sonrası bu sayı 45,491,774’e indirgendi. Bu okumaların %90.3’ü referans genom ile
eşleştirildi ve anlamlılık testleri sonrası DESeq, edgeR ve limma yöntemleri ile sırasıyla 304, 782 ve 1.583
gen anlamlı olarak belirlendi. Bu genlerden 198 tanesi her üç yöntem tarafından, 246 tanesi edgeR ve limma
yöntemleri tarafından, 73 tanesi DESeq ve limma yöntemleri tarafından, 23 tanesi ise DESeq ve edgeR
yöntemleri tarafından ortak olarak anlamlı tespit edildi. Ayrıca test sonrası 10 genin yalnızca DESeq
yönteminde, 315 genin yalnızca edgeR yönteminde, 1.066 genin ise yalnızca limma yönteminde anlamlı
olduğu görüldü. Analizler sonrası DESeq yönteminin diğer iki yönteme göre daha katı sonuçlar verdiği,
edgeR yönteminin daha ılımlı sonuçlar verdiği, limma yönteminin ise her iki yönteme göre daha esnek
sonuçlar gösterdiği gözlendi.
Anahtar kelimeler: doku kültürü, DESeq, edgeR, hiperhidrisite, limma, RNA-dizileme
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P28
Faktör ve Regresyon Analizi Yöntemleriyle, Adana’da Yaşayan Çocuklarda Obezite
Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerin Belirlenmesi
Yaşar SERTDEMİR, Refik BURGUT, İlker ÜNAL
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
ÖZET
Obezite, dünya genelinde yaşanan bir sağlık sorunudur. Gelişen teknoloji ve ev aletlerinin sağlamış
olduğu kolaylıklar insanların artan zamanını fiziksel aktivite yerine televizyon, mobil cihazlar veya
bilgisayar başında geçirmesine neden olmaktadır. Hareketsiz yaşam tarzına ilave olarak küçük yaşlarda
edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları obezitenin oluşumunda en önemli faktörlerdir. Bu çalışmada Adana il
merkezinde yaşayan ailelerde aşırı kilo/obezite prevalansının tahmin edilmesi ve faktör analizi ile
oluşturulan bileşenlerle çocukların obez olmasında etkili olan risk faktörlerinin regresyon yöntemleriyle elde
edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla Adana il merkezinde yaşayan bireylerin fiziksel ölçümleri, sosyoekonomik durum
belirleyicileri, fiziksel aktivite durumları ve besin gruplarını hangi sıklıkla tükettikleri bilgileri toplanacaktır.
Toplanan veriler yukarıda verilen yaklaşımlarla analiz edilip sonuçlar sunulacaktır.

Anahtar kelime: Obezite, Faktör Analizi, Regresyon Analizi, Beslenme.
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P29
Yarışan Riskler Varlığında Sağkalım Analizi
Zeynep YAVUZ, Ebru TURGAL, İrem DAĞLI, Beyza DOĞANAY ERDOĞAN,
S. Kenan KÖSE, Yasemin YAVUZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yarışan riskler probleminin tanımlanması ve yarışan riskler varlığında sağkalım
analizinin incelenmesidir.
Giriş: Sağkalım analizleri genellikle ölüm gibi başarısızlık olayları ile ilgilenir. Bu tip analizlerde, yarışan
riskler durumu önemli bir problem olarak ortaya çıkabilir. Yarışan risk kavramı, ilgilenilen sonucun ortaya
çıkmasına engel olan ya da bu sonucun ortaya çıkma şansını değiştiren bir faktördür. Örneğin, diyaliz
tedavisi süresince ölüm olayı çalışıldığında, hastaların böbrek nakli olması durumu, asıl ilgilenilen ölüm
olayının ortaya çıkmasına engel olan ya da ölüm riskini değiştiren bir yarışan risk olarak kabul edilir.
Standart bir sağkalım analizinde, gözlem süresi boyunca ilgilenilen olayın gözlenmediği kişiler, çalışma
bitiminde sansürlü veri olarak kabul edilir. Bu kişilerin ilgilenilen olay ile karşılaşıp karşılaşmayacağı ya da
ne zaman karşılaşacağı bilinmez. Sansürlü veriler çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Kaplan-Meier
gibi standart sağkalım yöntemlerinin önemli varsayımlarından biri, belirli bir zaman noktasında ortaya çıkan
sansürlü verilerin, aynı zaman noktasında risk altındaki grubun rastgele bir örneklemi olduğudur. Örneğin,
izlem süresi içinde başka bir şehre taşınan ve bu nedenle çalışma dışına çıkan kişiler sansürlü kabul edilir.
Bu durumun rastgele olarak ortaya çıktığı ve bu kişilerin çalışmaya devam eden kişilerle aynı riske sahip
olduğu düşünülür. Yarışan riskler varlığında, sansürlü verilerin bağımsızlığı varsayımı ihlal edilmiş olur.
Yani, belirli bir zaman noktasında yarışan risk faktörünün gözlendiği kişiler, bu zaman noktasından sonra
yarışan risk faktörünün gözlenmediği kişiler ile asıl ilgilenilen risk faktörü bakımından aynı riske sahip
olmazlar. Böyle bir durumda, klasik Kaplan-Meier analizinde, sadece ilgilenilen başarısızlık riski dikkate
alınıp diğer riskler sansürlü veri olarak değerlendirildiğinden sansürlü verilerin bağımsızlığı gözardı edilmiş
olup, asıl ilgilenilen olayın başarısızlık olasılığı gerçek değerin üzerinde tahmin edilebilir. Bu gibi
durumlarda
Kaplan-Meier yöntemi yerine birikimli sıklık yönteminin kullanılması önerilmektedir. Log-rank testi
kullanılarak sağkalımlar bakımından gruplar arasında istatistiksel bir farklılığın olup olmadığı test edilse de,
Kaplan-Meier yöntemi ile bu gruplara ilişkin etki büyüklükleri elde edilemez. Yaşam analizlerinde etki
büyüklükleri hazard oranı ile belirlenir. Hazard oranı Cox orantısal hazard regresyon modeli ile kestirilebilir.
Yarışan riskler varlığında, Cox orantısal hazard regresyon modelinde de, yarışan risk faktörünün gözlendiği
kişiler sansürlü veri olarak ele alınır. Böyle bir durumda da, yarışan riskler sağkalım regresyonu alternatif
yöntem olarak önerilmektedir. Literatürde yarışan riskler sağkalım regresyonu için çeşitli yöntemler
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bulunmaktadır. Ancak genellikle Fine ve Gray (1999) tarafından önerilen orantısal subhazard modeli tercih
edilmektedir.
Sonuç: Kaplan-Meier ya da Cox orantısal hazard regresyon gibi klasik yöntemler yarışan riskler varlığında
uygun olmayabilir ve yarışan riskler durumuna özel olarak geliştirilmiş yöntemlerin kullanılması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Yarışan riskler, birikimli sıklık, Kaplan-Meier, Hazard oranı.
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P30
Deming Regresyon İle İki Yöntem Arası Uyum Karşılaştırması
Hatice AKTAS, S. Yavuz SANISOGLU
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD
hilalhaticeaktas@gmail.com
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; doğrusal regresyon yöntemine alternatif bir regresyon yöntemi olan Deming
regresyon yönteminin tıpta bir uygulamasını sunmaktır.
Klinik çalışmalarda son yıllarda oldukça kullanılan bir teknik olan Deming regresyon, Tip II parametrik
regresyon tekniği olarak da bilinmekte ve standartlaştırılmış temel bileşenler analizine benzemektedir. Hem
bağımlı hem bağımsız değişkenin hatalı ölçümlere sahip olması durumunda gözlem değerlerine en iyi uyacak
doğru denklemini verecek fonksiyonun minimize edilmesini sağlar.
Klinik çalışmalarda, ele alınan iki yöntem arasındaki uyumu araştırmada her zaman bilinen klasik
regresyon tekniklerinden yararlanmak doğru sonuçlar vermemektedir. Ele alınan iki teknikle yapılan
ölçümler dikkate alındığında,tekniklerden herhangi birisi bağımlı, diğeri bağımsız değişken olarak
düşünüldüğünde, klasik regresyon varsayımına göre bağımsız değişkenin herhangi bir ölçüm hatası
içermediği, ortaya çıkan hataların bağımlı değişkenden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Oysa ele alınan bu
iki teknikle yapılan ölçümlerin ikisi de aslında bir miktar hata içermektedir. Her iki gözlem değişkenin de
hata içerdiği düşünülerek kurulan regresyon modellerinde Literatürde Tip II regresyon modelleri olarak
geçen yöntemlerden Deming Regresyon kullanılmalıdır.
Yöntem karşılaştırma çalışmalarının özünde, A ve B gibi iki farklı teknik ile yapılan ölçüm değerleri
arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu ölçüm değerlerinden hareketle ele alınan bu tekniklerin uyumlu olup
olmadığına, hatta yeni geliştirilen bir yöntemin sağlayacağı kazanç daha fazla ise mevcut referans teknik
yerine kullanılıp kullanılamayacağına karar verilmek istenebilir. Bu çalışmada, tıpta kullanılan iki yöntem,
deming regresyon tekniği kullanılarak, R.3.1.0 programında yer alan ‘MethComp’ kütüphanesi yardımıyla
karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Deming regresyon, yöntem karşılaştırma
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P31
Sağlıklı Çocuklarda Kan Basıncı Eğrilerinin Polinomiyal ve Kantil Regresyon
Modelleriyle Belirlenmesi
Timur Köse, Pembe Keskinoğlu, Suriye Özgür, Ahmet Keskinoğlu, Mehmet N. Orman
Giriş: Hipertansiyon dünyada çok önemli bir sağlık sorunudur. Çocuklarda hipertansiyonu belirlemek için
erişkinlerdeki değerler kullanılamaz. Çocuk gelişen bir organizma olduğundan kan basıncı, yaşa ve boya
göre değişmektedir. Kan basıncı, yaş ve boy değişkenleri ile tahminlenebilir.
Amaç: Bu çalışmada 2-18 yaş grubu sağlıklı çocukların kan basıncı normal değer eğrilerinin farklı
modellerle belirlenmesi ve modellerin performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel çalışma yapılmış ve olasılıklı örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Toplam örneklem
büyüklüğü 3456 çocuk olarak hesaplanmıştır. Sosyoekonomik durumu farklı üç bölgede 10 okul (kreş,
anaokulu, ilköğretim, lise) seçilmiş (n=5417) ve öğrencilerin %92 sine (n=4984) ulaşılmıştır. Çocukların;
boy, kilo ve kan basınçları ölçülmüştür.
Polinomiyal regresyon yöntemi kullanılarak değişkenlerin 4. derecelerinin modelde yer aldığı aşağıdaki
eşitlikle kan basıncı eğrilerinin tahminlemesi yapılmaktadır. Modelde boy ve ağırlığa ait Z skoru değerleri
yer almaktadır.
∑

∑

Bu çalışmada yukarıdaki model kullanılarak kantil regresyon ve polinomiyal regresyon yöntemleri ile
tahminlemeler yapılmıştır. Polinomiyal regresyon için, R programı, version 3.0.2 (2013-09-25) ve kantil
regresyon için, R programı version 2.15 kullanılarak kan basıncı eğri modelleri tahminlenmiştir.
Bulgular: Sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçüm ortalamaları her iki cinsiyette yaşa ve boya ait
değişkenlerle artmaktadır.
Her iki cinsiyette, sistolik ve diyastolik kan basıncı için farklı iki regresyon yöntemi ile elde edilen eğriler
incelendiğinde, 50. persantil tahminlerinin birbirine yakın olduğu, hipertansiyon tanı değeri olan 90. ve 95.
persantil değerlerinde ise kantil regresyon yöntemi ile elde edilen tahminlerin daha yüksek olduğu
bulunmuştur.
Sonuç: Literatürde çocuk kan basıncı eğrilerini tahminlemede genellikle polinomiyal regresyon modeli
kullanılmaktadır. Bu çalışmada her iki regresyon yöntemi ile elde edilen tahminlerin küçük, büyük yaş
gruplarında ve 90. ve 95. persantillerde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca Türk çocuklarının kan basıncı
tahmin değerleri, sıklıkla kullanılan Amerikan çocuklarının kan basıncı tahminlerinden farklı olduğu
saptandığından, kan basıncı eğrilerinin ülkeler bazında güncellenmesi uygun olacaktır.
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P32
Oranların Trendi İçin Cochran-Armitage Testi Örneklem Genişliği
Mustafa Agah TEKİNDAL1, Ayşe Canan YAZICI1, Yasemin YAVUZ2
1

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik Anabilim dalı

2

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyoistatistik Anabilim dalı
ÖZET

Bir maddenin biyolojik aktivitesi, o maddenin artan ya da azalan dozları ile yapılan bir dizi deneyle
incelenebilir. Bu tür çalışmaların amaçlarından biri dozlara göre yanıtların trendinin belirlenmesidir. Bu
amaçla yapılan çalışmalarda uygun örneklem genişliğinin çalışma sonucu verilecek kararların
güvenilirliğinde etkisi tartışılmazdır. Günümüzde oranların trendinin belirlenmesi amacıyla kullanılan çeşitli
istatistik yöntemler mevcuttur. Bu testlerden biri de Cochran-Armitage testidir. Kategorik veri analizinde k
kategorili iki değişkenin kategorileri arasındaki trendi Cochran-Armitage testi ile belirleyebiliriz.
Bu çalışmada Nam J. (1987)’nin Cochran-Armitage testi için geliştirdiği örneklem genişliği hesaplama
yönteminin incelenmesi amaçlanmıştır. Tip I hatanın 0,05 olarak dikkate alındığı durumda, farklı kategori
sayılarında ve her bir kategori için farklı örneklem genişliklerinde, klinik olarak en küçük anlamlı farklar ve
standart sapmalar değiştiğinde testin gücü incelenmiştir. Bu amaçla Monte Carlo benzetim yöntemi ile her
bir durum için 10000 tekrar yapılarak elde edilen sonuçlar incelenmiştir.
Benzetim çalışmaları sonucunda klinik olarak en küçük anlamlı farklar ve standart sapmalar değiştiğinde
testin gücü farklı kombinasyonlarda oldukça farklılık göstermektedir. Kategori sayısı 2 olduğunda trendin
belirlenmesi çok büyük örneklemlerle çalışmayı gerektirmektedir. Kategori sayısı 3 ve 4 olduğunda 2 olduğu
duruma göre daha küçük örneklemlerle hedeflenen güce ulaşılabilmektedir. Kategori sayısı 4’ten fazla
olduğunda ise hedeflenen güce ulaşmak için örneklem büyüklüğünde ciddi bir artışa ihtiyaç duyulacağı
gözlenmiştir. Marjinal frekansların değişiminin örneklem büyüklüğüne çok fazla etkisi olmadığı
görülmüştür.
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P33
Sağdan Sansürlü Verilerin Parametrik, Yarı Parametrik Ve Parametrik Olmayan
Yöntemlerle Değerlendirilmesi
Mustafa Agah TEKİNDAL1, Özlem GÜLLÜ2, Ayşe Canan YAZICI1, Serdal Kenan KÖSE3,
Beyza DOĞANAY ERDOĞAN3, Can ATEŞ3, Yasemin YAVUZ3, Melike TEKİNDAL4
1
2

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
3

4

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara

Durdurma zamanları rasgeleliğe bağlı nedenlerle belirlenirse rassal durdurma ortaya çıkar. Basit bir rassal
durdurma sürecinde her bir bireyin t i yaşam sürdürme zamanı ve c i durdurma zamanına sahip olduğu
varsayılır. t i ve c i bağımsız, sürekli rasgele değişkenlerdir. Durdurma elde edilen bilgi türüne göre farklı
tiplerde sınıflanır. Sağdan durdurma; tıbbi alanda yapılan çalışmalarda, t 0 anında tedavisine başlanan her
hasta t 0 + t zamanında iyileşecektir. Ancak, hastanın yaşam sürdürme zamanı t, hala iyileşmemesi ya da
takibinin mümkün olmaması durumunda bilinemeyebilir. Eğer bireyin en son belirli bir zamanda daha
iyileşmemiş olduğu biliniyor ise, en son bilginin alındığı bu zaman bir durdurulmuş yaşam sürdürme
süresidir. Bu durdurma, birey çalışmaya dahil olduktan sonra ortaya çıkar ve en son bilinen yaşam sürdürme
süresinin sağ tarafıyla ilgili olduğundan “sağdan durdurma” (right censoring) olarak adlandırılır. Sağdan
durdurulmuş yaşam sürdürme süresi, bilinmeyen gerçek yaşam sürdürme süresinden daha küçük olur. Diğer
bir deyişle zamana bağlı izlenerek bir sonucun ortaya çıktığı olguların değerlendirildiği ve bu sonucun
meydana gelmesinde etki edebilecek ikiden fazla değişkenin etkilerinin araştırıldığı durdurma tipidir.
Çalışma örneklemini Ankara Numune Hastanesi’nde, 2001-2006 yılları arasında izlenen 17 yaş üstündeki 88
hasta oluşturmuştur. Hastalara ait verilere, hasta dosyalarından, izlem kartlarından ve laboratuar
kayıtlarından ulaşılmıştır. Olgu tanımları, “Hastalıkları Kontrol Merkezi”nin yenilenmiş kriterleri esas
alınarak yapılmıştır. 88 hasta için standart bir form oluşturulmuştur. Veri toplama sırasında gizliliğe özen
gösterilmiştir. HIV virüsüne sahip 88 hasta için 2 yeni tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Grupları bu 2 yeni
tedavi yöntemi oluşturmuştur. Hastaların yaşam sürdürme zamanları arasındaki fark Kaplan-Meier Tahmin
Edicisi yöntemine göre, Yaşam Tablosu yöntemine göre ve Parametrik Testlere göre (Üstel ve Weilbull)
analiz edilmiştir. Kaplan-Meier tahmin edicisi yöntemine göre ikinci ilaç türünün kullanıldığı hastaların 1
aydan çok yaşama olasılıklarının %90 olduğu, 6 aydan çok yaşama olasılıklarının %85 olduğu, 12. aydaki
verilerin tamamının durdurulmuş gözlem olduğu belirlenmiştir. Birinci ikinci ilaç türünün kullanıldığı
hastaların 18 aydan çok yaşama olasılıklarının %78,9 olduğu, 18. aydan sonra gözlenen hastaların ise
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tamamının durdurulmuş gözlem olduğu için hesaplanamadığı belirlenmiştir. Yaşam tablosu yöntemine göre
1. grubun medyan yaşam sürdürme zamanı 42 ay, 2. grubun medyan yaşam sürdürme zamanı ise 36 aydır.
Üstel dağılım parametresi kestirimi 1. grup için yaklaşık 70,79±16,24 olarak 2. Grup için ise yaklaşık
110±55 olarak tahmin edilmiştir. 1. grup için Weilbull dağılımın şekil parametresi 0,474±0,102 ve ölçek
parametresi 244,434±175,88 olarak, 2. grup için ise şekil parametresi 0,51±0,24 ve ölçek parametresi
459,55±794,74 olarak tahmin edilmiştir. Yöntemler karşılaştırıldığında parametrik olmayan Kaplan-Meier
tahmin edicisi mevcut örnek için en iyi öngörüyü bildirmektedir. Parametrik varsayımları gerektiren üstel
dağılım parametrelerine göre tahmin yöntemi değerlendirildiğinde Kaplan-Meier yöntemine oldukça yakın
bir sonuç alınmaktadır. Parametrik, yarı parametrik ve parametrik olmayan yöntemler farklı örnek
genişlikleri ve sansür oranlarına göre simülasyon ile değerlendirildiğinde daha belirgin sonuçlar ortaya
çıkacaktır.

Anahtar kelimeler: Kaplan Meier Tahmin Edicisi, Yaşam Tabloları, Üstel dağılım, Weilbul Dağılımı,
Sağdan durdurma
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P34
Kök Hücre Alıcıları Ve Donör Bilgilendirme İşleminde Görsel Yöntemlerin Etkinliği
Çağla SARITÜRK1, Mahmut YERAL2, Süheyl ASMA3, Songül DURMAZ4,
Can BOĞA1, Hakan ÖZDOĞU1

Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi, Medikal İstatistik

1

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Departmanı, Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi,

2

3

Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Departmanı,

Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi, JACIE Kalite Yönetimi,

4

Amaç: Bu çalışmada hematopoetik kök hücre alıcıları ve dönör bilgilendirilmesinde kullanmak üzere hasta
ve donörler için hazırlanmış bilgilendirme animasyonu’nun etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışma prospektif, randomize, kesitsel (cross sectional) tek merkezli bir çalışma olarak
yürütüldü. Randomizasyon, rasgele sayılar tablosu ile seçim yöntemi ile yapıldı. Çalışmaya otolog ve
allojenik kök hücre nakli yapılacak tüm hastalar ve allojenik nakil yapılacak hastaların/dönorleri katıldı.
Hastaların memnuniyet düzeylerini belirlemek için uygulanan anket de 20 soruluk bir ölçek kullanılmıştır.
Hastalar her bir soruyu memnuniyet derecelerine göre 1 den 10 a kadar verdikleri puanlarla değerlendirdiler.
Hazırlana bu ölçeğin 7 sorusu yazılı bilgilendirilmiş onam formu ile alakalı, 7’si doktor bilgilendirmesi ile
alakalı, 6’sı video anlatımı ile alakalıydı. Grup 1 de sözel ve yazılı bilgilendirme ardından hasta ve
donörlerin bilgilendirme işlemi için sözlü ve yazılı bilgilendirmede kullanılan alt başlıklara göre üretilen
bilgilendirme animasyonu izlettirildi ve anket uygulandı kullanıldı. Grup 2 deki hastalara sözel ve yazılı
bilgilendirme işleminden sonra anket uygulandı. Ardından grup ikideki hastalara da bilgilendirme videosu
gösterilip anketin ikinci bölümü uygulandı.
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. Anket soruları arasındaki uyum
Güvenilirlik analizi ile test edildi, Cronbach alfa değeri ile değerlendirildi. Gruplar arasında sürekli
ölçümlerin karşılaştırılmasında dağılımlar kontrol edildi, parametrik dağılım gösteren değişkenler için
Student T test, göstermeyen değişkenler de Mann Whitney U testi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel önem
düzeyi 0.05 alındı.
Bulgular: B.Ü Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinde otolog ya da allojenik hematopoietik periferik
kan kök hücresi nakli planlanan hastalar ile periferik kan kök hücresi toplanması planlanan kök hücre
bağışçısı olan toplam 82 kişi çalışmaya dahil oldu. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 47±14 (15-67) dir.
95

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

10-12 Eylül 2014, Side ANTALYA

Hastaların demografik özellikleri ile gruplar arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Ölçek sorularının güvenilirliği Reliability test cronbach alfa katsayısı ile edildi, cronbach alfa değeri 0.94
(%95 GA 0.92 - 0.96) olarak bulundu. Genel olarak hastaların memnuniyetleri yüksek olmakla birlikte genel
memnuniyet ortalama değeri 184.8±19.8 olarak bulundu. Gruplar arasında yazılı bilgilendirilmiş onam form
memnuniyeti ortalama puanları ararsında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Grup 1 deki hastaların
memnuniyetleri grup 2 ye oranla daha yüksek olduğu saptandı.
Sonuç: Genel olarak bilinen öğrenme sürecinde vizuel araçların kullanılması öğrenmeyi
kolaylaştırmakta ve öğrenme zamanını kısaltmaktadır (8,9). Bu konu bir Çin atasözü olan ‘’Duyarsam
unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.’’ ifadesini hatırlatmaktadır. Sonuç olarak, kemik iliği
nakli alıcıları ve donör bilgilendirmesi sırasında standart yöntemler ile amaca uygun olarak hazırlanmış
görsel araçların kullanılması hasta/donör algısını pozitif yönde etkileyebileceği ve yersiz endişelerin önüne
geçebileceği fikrini destekleyebilir.
Anahtar Kelimeler: Memnuniyet Anketi, Güvenilirlik Analizi, Randomizasyon
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P35
Sağlık Sektöründe Radyasyon ile Çalışan Erkek Personelin Çocuklarının Cinsiyet Dağılımı ve
Etkileyen Faktörler
Pınar AMBARCIOĞLU 1, Suphi VEHİD 2, Mustafa DEMİR 3, Mustafa Ş. ŞENOCAK 4
1

4

Arş. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik ABD
2

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

3

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp ABD

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD

Giriş: Gelişmekte olan teknoloji ile birlikte radyasyonun kullanımı artmakta ve kullanım alanları çeşitlilik
göstermektedir. Günlük yaşamda farklı dozlarda ve türlerde radyasyona maruz kalınmasının yanı sıra, çeşitli
meslek grubu çalışanları sürekli olarak yüksek dozlarda radyasyona maruz kalmaktadır. Radyasyonun insan
vücudu üzerinde yararlı veya zararlı pek çok etkisinin olduğu bilinmekle birlikte, radyasyona maruz kalan
kişilerin çocuklarının cinsiyet dağılımını da etkilediği düşünülmektedir.
Amaç: Bu çalışmada öncelikli olarak, üremede cinsiyet belirlenmesinde erkek bireyin rolü göz önünde
bulundurularak, sağlık sektöründe radyasyon kullanılan birimlerde görev yapan erkek personelin
çocuklarının cinsiyet dağılımını belirlemek amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu personelin çalışma koşullarının
ve çalışma süresinin de cinsiyet dağılımı üzerindeki etkisi incelenmek istenmiştir.
Yöntem: Hazırlanan ankete bağlı kalınarak 209 erkek sağlık personeli ile görüşülmüştür. Bu ankette babanın
yaşı, çalışma süresi, görevi, maruz kaldığı radyasyon tipi, çalışmaya ara verip vermediği, haftalık çalışma
süresi, kullandığı dozimetre tipi ve yıllık ortalama maruz kaldığı radyasyon dozu, ayrıca çocuklarının yaşı ve
cinsiyeti sorulmuştur. Radyasyona maruz kalan babanın çocuklarının cinsiyet dağılımı ve çalışma
koşullarının cinsiyet dağılımına etkisi uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.
Bulgular ve sonuç: Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda direkt radyasyona maruz kalan erkek
sağlık personelinin indirekt radyasyona maruz kalanlara göre 1,695 kat daha çok kız çocuk sahibi olduğu,
fakat diğer faktörlerin cinsiyet dağılımını değiştirmediği bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Radyasyon, Cinsiyet Dağılımı, Cinsiyetin Belirlenmesi, Mesleki Radyasyon
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P36
Türk Safkan Arap Atlarında Kazanılan Yarış İkramiyesinde Etkili Olabilecek
Bazı Faktörlerin İncelenmesi

Doğukan ÖZEN, İ. Safa GÜRCAN

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

ÖZET
Amaç: Bu araştırmada Türk safkan Arap atlarının yarışlardan elde etmiş olduğu ortalama ikramiye miktarına
etkili olabilecek bazı faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmanın materyali, 2007-2013 yılları arasında yarışmış ve yarış hayatı sonlanmış 2376 Türk
safkan Arap atına ait verilerden oluşmaktadır. Yarış başına kazanılan ikramiye miktarına etki edeceği
düşünülen sahiplik durumu, cinsiyet, yarışa başlama yaşı, yetiştiği hara tipi, tek tip pistte koşma durumu gibi
faktörler incelenmiş, bu faktörlere ait risk oranlarının hesaplanmasında ise lojistik regresyon analizi: geriye
doğru değişken çıkarma yönteminden yararlanılmıştır. İstatistiksel analizlerin hesaplanmasında SPSS 14.01
paket programından yararlanılmıştır.
Bulgular: Atın, yarışa başlama yaşı, yetiştiği hara tipi, cinsiyet ve tek tip pistte koşma durumu yarış başına
kazanılan kazanç miktarına etkili ve istatistiksel açıdan anlamlı faktörler olarak belirlenmiştir. Yapılan
analizler sonucu devlet harasında yetişen, yarış hayatına 3,5 yaşından önce başlayan ve yarış hayatı boyunca
tek tip pistte koşan erkeklerin yarış başına kazancının ortalamanın üstünde olma olasılığının daha yüksek
olduğu hesaplanmıştır.
Sonuç: At yetiştiriciliğinde başarı yarış performansı ile ölçülmektedir. Yarış performansını belirleyen en
önemli faktörlerden birisi ise atın kazanç bilgisidir. Atın kazanç durumuna etki edecek faktörlerin etkisinin
bilinmesi, ileriye dönük yapılacak at yetiştiriciliği faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arap atı, kazanç, lojistik regresyon
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P37
Laktasyon Verimlerinin Hesaplanmasında Kullanılan Doğrusal Olmayan Regresyon
Modellerin İncelenmesi

Ufuk KAYA , Doğukan ÖZEN, İ. Safa GÜRCAN

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

ÖZET

Laktasyon, buzağılama ile başlayıp hayvanın kuruya çıkarılmasıyla tamamlanan süt verimi olup yaklaşık 305
gün süren bir dönemdir. Bu süre içerisinde genetik ve çevresel faktörler, bakım koşulları ve besleme ile süt
veriminde değişiklikler meydana gelir. Bu değişimler laktasyon eğrisi olarak adlandırılır.
Hayvanların laktasyon verimlerinin bilinmesi sürü sağlığı ve işletme ekonomisi açısından büyük katkılar
sağlamaktadır. Bu verinin doğru bir şekilde saptanması için her sağımda süt veriminin ölçülmesi
gerekmektedir. Bu nedenle laktasyon verimini gerçeğe en yakın tahminlemeye yarayan hesaplama teknikleri
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı laktasyon verimlerinin doğrusal olmayan Wood, Schaeffer ve Glasbey
modelleriyle hesaplanması hakkında bilgiler vermektir.
Anahtar Kelimeler: Glasbey modeli, laktasyon eğrisi, Schaeffer modeli, Wood modeli
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