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(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 29 Haziran 2021 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.)  

 
 

TANIM:  

Lokman Hekim Üniversitesi (LHÜ) Biyoistatistik Uygulama ve Araştırma Birimi (BUAB), 

uygulamalı biyoistatistik konusunda uluslararası standartları karşılayan ve biyoistatistik alanındaki 

güncel yaklaşımlar ile uyumlu olarak bilimsel çalışmalara ve projelere katkı sağlayan, ulusal ve 

uluslararası projeler ile LHÜ görünürlüğü ve bilimsel tabanına değer katan bir birimdir.  
 

Birimin Amaçları:  

• LHÜ’de yürütülen araştırmaların tasarımına, planlanmasına istatistiksel olarak yardımcı 

olmak ve istatistiksel değerlendirilme süreçlerine danışmanlık yapmak, 

• Bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin planlanması ve yürütülmesi 

süreçlerine katılmak veya katkı sağlamak, 

• Biyoistatistik alanında yayın, eğitim, proje yürütücülüğü yapmak ve/veya katkı sağlamak, 

• LHÜ stratejilerine bağlı olarak ilişkili çalışmalar bünyesinde toplanan verilerin analizlerine 

katkı sağlamak, 

• Biyoistatistik alanında araştırma ve projeler kapsamında uluslararası ve ulusal işbirlikleri 

sağlamak. 
 

Birimin Görevlerı̇:  

LHÜ BUAB, yukarıda belirlenen amaçlarına ulaşmak için üniversitenin ilgili akademik ve idari 

birimleri ile iş birliği içinde aşağıdaki başlıklar dahilinde biyoistatistiksel uygulama ve araştırma 

faaliyetlerini yürütür:  

Biyoistatistik alanında; 

• Eğitim, seminer ve çalıştay düzenlemek 

• Biyoistatistiksel uygulama ve danışmanlık 

• Ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak 

• Bilimsel yayın süreçlerinde katkı vermek 

• Ar-ge projelerine katkı vermek  

 



 

BUAB Çalışma İlkeleri 

1. Araştırmacı, proje/çalışmanın tasarımı aşamasında BUAB’a başvurabilir. 

2. Araştırmacı, yürütmekte olduğu çalışmanın biyoistatistik alanında danışmanlık hizmetine 

ihtiyaç duyduğu farklı aşamalarda da başvuru yapabilir.  
 

Birime Başvuru ve Değerlendirme: 

1. Birim ile yapılacak çalışmalar (proje, araştırma, yayın vb) için araştırmacı, Birime üst yazı 

ile başvurur ve çalışma konusuna ilişkin yapılandırılmış BUAB İşbirliği Başvuru Formunu 

(Ek-1) doldurarak çalışma ile ilgili ön bilgileri birim ile paylaşır. 

2. Araştırmacı tarafından, araştırma konusundaki biyoistatistik veri setleri tam ve eksiksiz 

olarak birime sunulmalıdır. 

3. Birim, başvuruyu değerlendirir, gerekirse çalışmaya ilişkin ilave bilgi ve/veya referans 

dokümanları talep eder.  

4. Biyoistatistiksel değerlendirme için bir çalışma takvimi belirlenir.  

5. Birimin tasarım aşamasından itibaren dahil olduğu ve ortak yürütülmesi planlanan 

çalışmalar için işbirliği protokolü imzalanır.  

6. Araştırmanın yayına hazırlanması aşamasında, uluslararası yazarlık kriterleri göz önünde 

bulundurularak birimin yayına katkısı değerlendirilir.   Bu değerlendirmeye göre yayında 

birime sadece teşekkür edilebilir veya birimde katkı veren araştırmacı yayında yazar olarak 

yer alabilir.  

7. Proje çalışmalarında gerçekleştirilen analiz yöntemleri ve sonuçların fikri mülkiyet 

hususlarına konu olması durumunda ilgili hak paylaşımı taraflar arasında yapılır. 

 

BİRİM PERSONELİ:  

Birim Koordinatörü:  

Biyoistatistik, istatistik uygulamaları, istatistiksel analiz ve araştırma yöntemleri alanlarında 

uzman ve deneyimli bir kişidir.  

Biyoistatistik/ İstatistik Uzmanı:  

Birimde görev alacak uzman/uzmanlar aşağıdaki özelliklerden birine sahip kişi/kişilerdir:  

1. Biyoistatistik veya istatistik alanında en az lisans eğitimi almış,  

2. İstatistiksel uygulama programlarında deneyimli,  



3. Sağlık bilimlerinde biyoistatistik veya istatistik uygulamaları konusunda deneyimli,  



Ek-1: BUAB İŞBİRLİĞİ BAŞVURU FORMU* 

LHÜ BUAB hizmeti kapsamında yapmış olduğunuz başvuru, incelenerek formda belirtilen 

iletişim adresine başvurunuz ile ilgili dönüş yapılacaktır. 

Başvurular, başvuru sırası ve Birimin uygunluk durumuna göre değerlendirilecektir. 

BAŞVURU TARİHİ: …………………….. 

ADINIZ ve SOYADINIZ: ……………………………………………………………………. 

GÖREV ALDIĞINIZ FAKÜLTE / MESLEK YÜKSEK OKULU/ENSTİTÜ: ………… 

GÖREV ALDIĞINIZ BÖLÜM / ANABİLİM DALI: …………………………………………. 

KURUM İÇİ DAHİLİ TELEFON NUMARANIZ: ………………………………………….. 

CEP TELEFONUNUZ: ……………………………………….. 

E-POSTA ADRESİNİZ: ……………………………………… 

GÖREVİNİZ: 

a) Araş. Gör./Araş. Gör. Dr./Hemşire 

b) Uzman/Uzman Dr. 

c) Öğr. Gör./Öğr. Gör. Dr. 

d) Dr. Öğretim Üyesi 

e) Doç. Dr. 

f) Prof. Dr. 

g) Diğer: 

BAŞVURULAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

ÇALIŞMANIN TÜRÜ: 

a) Proje  



b) Klinik Araştırma 

c) Tez (Yüksek lisans, doktora, uzmanlık vb) 

d) Makale 

e) Diğer:………….. 

ÇALIŞMANIZ PROJE İSE DESTEKLEYİCİ KURUMU (TÜBİTAK, BAP, KOSGEB, vb.) 

BELİRTİNİZ: …………………….... 

ÇALIŞMANIZIN MEVCUT DURUMUNU ve BUAB’dan TALEBİNİZİ BELİRTİNİZ: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Başvurunun kabul edilmesi durumunda aşağıdaki bilgi/belgeler sizlerden elektronik olarak 

talep edilecektir. 

• Çalışmanın özeti 

• Çalışmanın amaç ve hipotezleri, araştırma soruları ve kullanılacak parametreler 

• Veri Seti (Excel veya SPSS uzantılı) 

• Veri setinde yer alan değişken tanımlamaları, kısaltmaları ve kodlamalar 

• Veri toplama formu  

• Çalışmanızdaki parametrelere benzer parametrelerin kullanıldığı, benzer yöntemin 

uygulandığı örnek makale (minimum 3, maksimum 6 olmak üzere) örneklem 

büyüklüğü hesaplanmasında kullanılacaktır, eğer örnek makale yok ise lütfen amaç ve 

hipotezler belgesinde olmadığını belirtiniz. 

• Diğer: Etik Kurul Onayı/Başvurusu, Hakem Değerlendirme Raporu vb. 

*Bu formu elektronik olarak doldurduktan sonra lhubuab@lokmanhekim.edu.tr adresine 

gönderiniz. 


