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p-de eri aç k m  yoksa kapal  m  yaz lmal ?

Say n Editör,

Anlaml l k s namas nda kullan lan olas l k (p) de erinin 

akademik sunumlarda ve yay nlarda aç k olarak verilmesi 

son zamanlarda gereklilik haline gelmektedir. Dergi edi-

törleri, y llar öncesinden ba layarak, küçük çal ma grup-

lar nda yap lan çal malara dayanan genellemeleri önle-

mek amac yla yazarlardan p-de erlerini istemeye ba la-

m lard r. Hatta, Dr. Franz J. Ingelfinger 1967-1977 y llar  

aras ndaki “The New England Journal of Medicine” der-

gisindeki editörlü ü s ras nda “anlaml ” sözcü ünün 

gerekli p-de eri verilmeden dergisinde kullan lmas n  

yasaklam t r (1). Günümüzde de p-de erlerinin aç k ola-

rak verilmesi gere i ortaya ç kmaktad r. Bunun ba l ca 

sebeplerini a a daki gibi k saca özetleyebiliriz;

i) Günümüzde meta analizi derlemeleri, klinik denemele-

rin uyguland  tedavilerin de erlendirilmesindeki kla-

sik derlemelerin yerini almaya ba lam t r (2). Bu 

nedenle yap lan çal malar n, ileride yap lacak olan 

meta analizi çal malar na kaynak olmas na imkan 

tan nmak isteniyorsa p-de erlerinin aç k bir ekilde 

belirtilmesi gerekmektedir.

ii) Yay mlanmas  için bir dergiye gönderilen çal malar-

da, p-de erleri aç k olarak verildi inde, biyoistatistik 

uzman  taraf ndan yap lan inceleme sürecinde, uygun 

olmayan istatistiksel yöntemler uygulanm  ve yanl  

p-de erleri verilmi  ise baz  durumlarda bu hatalar 

belirlenebilir.

iii) Ne yaz k ki, baz  ara t rmac lar baz  durumlarda çal -

malar na görecelik katarak “bu kadar farkl l k nas l olsa 

istatistiksel olarak anlaml d r” gibi dü üncelerle test 

yapmadan “p<0,05’dir” kan s na vararak, etik d  dav-

ranabilmektedir. Bu durumlar n engellenmesinde de 

p-de erlerinin aç k olarak verilmesi cayd r c l k unsuru 

olmaktad r.

iv) Çal malarda p-de eri, istatistiksel anlaml l k s n r  ola-

rak al nan de ere -ki bu de er sa l k bilimlerinde 

=0,05’tir- oldukça yak n de erler almas  durumunda 

(örne in p=0,055; p=0,061 gibi) p-de erinin kapal  

olarak p>0,05 eklinde gösterilmesi durumunda, oku-

yucu “anlaml l k düzeyine çok yak n” oldu u bilgisin-

den mahrum b rak lacakt r. 

v) Çal malarda yap lan istatistiksel ç karsamalara ait 

p-de erlerinin p>0,05 eklinde kapal  olarak verilmesi 

p=0,112 ile p=0,980 içinde ayn  anlam  ta maktad r. 

Bu durum da okuyucunun yine detayl  bilgi sahibi 

olmas na engel olu turacakt r.
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