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Experiment is the sole source of 
truth

• “Experiment is the sole source of truth, it alone can teach 
us something new, it alone can give us certainty”,it alone 
can teach us something new, it alone can give us certainty”, 

said the mathematician, Henri Poincaré. Science and 
Hypothesis by Henri Poincaré , 1902“

• Legions of great thinkers have fallen into this trap of equating science with truth, 
so it is no surprise that many medical researchers, doctors, and patients have 
come to believe likewise. The Lancet/MedicReS

https://www.goodreads.com/book/show/1016007.Science_and_Hypothesis
https://www.goodreads.com/author/show/5558801.Henri_Poincar_
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Results are presented not as facts, but as probabilities and uncertainties.

• But in medical research, truth in its purest form is rarely 
apparent. Results are presented not as facts, but as 
probabilities and uncertainties. The Lancet

• Güven aralığı kullanma alışkanlığının olmaması 
Mikrobiyoloji alanındaki yayınlarda önemli bir sorun.

• Tanı testi sonuçları duyarlılık , seçicilik , pozitif ve negatif 
tahmin değerleri mutlaka %95 güven aralıklarıyla beraber 
verilmelidir.

• Prevelans için de bunu sıklıkla görüyoruz. Örneğin Flora 
Dergisinde yayınlanan bir makale, çok iyi dizayn edilmiş 
olmakla beraber, birkaç konuda hemen her makalede 
gördüğümüz hatalar göze çarpıyor.



• Yanlış gösterim, ….. 40 yaş üstü erkek popülasyonunda  HIV 
prevelansı %17 bulunmuştur.  

• Doğru: %95 olasılıkla %17( %5, %25)

• Yeni tanı testinin duyarlığı %82 dir

• %95 olasılıkla %82(%58-%90)

• Odds oranı 2.5 bulunmuştur.

• Odds oranı%95 olasılıkla 2.5 (0.9-4.0)

• Tedavi grubunda iyileşme oranı 0.70 bulunmuştur.

• Tedavi grubunda iyileşme oranı %95 olasılıkla 0.70(0.55-0.95)

• Hastalık şiddeti ve beta 2 defensin arasında korelasyon -0.70 
bulunmuştur.

• Hastalık şiddeti ve beta 2 defensin arasında korelasyon %95  -
0.70 ( -0.40,-0.82)bulunmuştur.

Bazı örnekler…





Prevelansa dayalı örneklem genişliği belirlenmiş



ile örneklem genişliği hesaplayabilirsiniz



Sonuç olarak prevelans kesin bir sonuç gibi güven aralığı olmadan 
verilmiş, e-picos ile hesaplanınca  

%83.2 (%79.3- %87.1)



Latent class ile gold
standart olmadığı 
durumlarda gerçek 
sonuca yakın sonuç 
verdiği düşünülen bir 
ya da daha fazla test 
ile Se, Sp, PPV, NPV  
hesaplanabilir. 

Usage of Latent Class 
Analysis in Diagnostic 
Microbiology in the 
Absence of Gold 
Standard Test
G. Bayram A Kanık

Bayram abiha, Gül & Kanik, Arzu. (2016). Usage of Latent Class Analysis in Diagnostic Microbiology in the Absence of Gold 
Standard Test. Archives Medical Review Journal. 25. 467-488. 
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MedicReS İyi Tıp Araştırması

 Etik

 Klinik ve İstatistik Açıdan Değerli

 Geçerli (Yansız ) Güvenilir ve Güçlü

MedicReS İyi Tıp Araştırması ve Araştırmacısı  Online Eğitimleri ve E-
PICOS Programları kurumlar arasında imzalanan protokollerle
T.C. Sağlık Bakanlığına   ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine Bağlı 

EAH’larda, Mersin Üniversite’inde ve bazı derneklerden üyelerine 
sağlanan imkanlarla ücretsiz olarak  erişime açıktır.

www.medicres.org
www.medicres.org/turkey.html

http://www.medicres.org/
http://www.medicres.org/turkey.html


P değerlerinin gösterimi
0.01 den küçük p değerleri 2 basamaklıdır ve 0.051,0.052,0.053 

ve 0.054 gibi değerlerde Ho red edilmelidir.

Doğru kullanıma bir örnek; 



Arşiv verileriyle çalışırken araştırma etiği

Arşiv verileriyle çalışırken yayın etiği



Arşiv verilerinde etik konular

• Human Subjects – olmasına rağmen klinik 
araştırmalar etik kurulundan muafiyet 

• Aynı verilerin birden çok kez birden çok 
araştırmada kullanımı- ikincil veri kavramı

• Seconder data – Primer data

• Eğer araştırma amaçlı olarak verileri araştırma 
ekibi topladıysa primer data

• Başka bir araştırmanın verisi ise ikincil veri 
kullanımı söz konusu

• Araştırma amaçlı olmadan toplanan veriler arşiv 
verisi



Klinik araştırmalar etik kurulundan 
muafiyet koşulları

https://humansubjects.nih.gov/human-specimens-cell-lines-data



Detaylı bilgi



Arşiv verileriyle çalışırken hangi araştırma tasarımını seçmeliyim?

E-PICOS ile araştırma tasarımı seçimi



Arşiv verileri için hangi tasarımlar uygun?
E-PICOS ta sorulara cevap vererek bulabilirsiniz.

• Retrospektif vaka serileri

• Retrospektif kohort

• Kohort içinde vaka çalışmaları ( Nested Case Control)



https://flowhealth.com/blog/2014/05/claims-data-the-good-the-bad-and-the-ugly/



Arşiv verilerinde

• Zaman içinde tanı ve tedavi 
protokollerindeki değişiklikler

• Beslenme ve Hijyen- Sosyo ekonomik 
durum değişiklikleri

• ICD kodlarındaki hatalar

• MARS tekniği- zamana bağlı bir değişim var 
mı? Kırılma noktaları nelerdir?

• Propensity Score ile arşiv verisinde 
karşılaştırlabilir gruplar sağlanabilir mi?



A Retrospective Cohort Study



Nested Case Control Çalışmalar



The Lancet Says That MedicReS
AIMS….

• MedicReS aims to educate researchers and provoke 
discussion about good scientific method, statistics, 
ethics, publication, and education. Faced with 
stifling bureaucracy, competition for funds, and 
employer pressure to deliver results, finding the 
time and space to produce the best research can 
seem an arduous process.



MedIcReS Club Üyeliği 

https://www.medicres.org/turkiye-2016-2017-programlar.html
https://www.medicres.org/turkiye-2016-2017-programlar.html


GERİ BİLDİRİMLERİNİZ VE SİZE 
ULAŞMAMIZ İÇİN

Henüz Üye Olmadıysanız 

www.medicres.club

https://goo.gl/ZmLwHj

http://www.medicres.club/


Prof. Dr. Arzu Kanık
Scientific Director & Editor of MedicReS

• 1968 Ankara Doğumlu

• 1985 Ankara Lisesi Mezunu

• 1985 -1989 Lisans Ankara Üniversitesi

• 1989-1999  Yüksek Lisans + Doktora –Araştırma Görevlisi 
(Biyometri ve Genetik)

• 2000  Şubat,  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Biyoistatistik AD kurucu öğretim üyesi

• 2000 den beri Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı

• 2000 -2004 Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği

• 2005-2006  Baş Koordinatör, Tıp Fakültesi

• 2006-2007 ME. Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mersin 
Üniversitesi

• 2011-2014  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi

• 2006 MedicReS Austria, Kurucu Üyeliği

• 2007-2011 MedicReS Austria, Scientific Coordinator

• 2011 Ağustos 2011 Aralık Harvard  School Public Health, Boston

• 2012 den beri MedicReS Scientific Director, New York, USA 

• 2014 den beri AEK Araştırma Geliştirme Eğitim Ltd. Şti Kurucusu, 
Mersin Teknopark

• 2014 MeStACon Türkiye Temsilcisi

• 2000 den fazla Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği alanında bilimsel 
araştırmada istatistik danışmanlık yaptı

• 250 den fazla araştırma makalesi

• 160 den fazla SCI kapsamında yayın

• H-index 32

• 2012 den beri Chief Editor, MedicReS Publications

• 2017’ Ocak’tan den beri Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Biyoistatistik 
AD Başkanı



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER…




