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GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR

• Araştırmaya katılanların yalnızca gözlemlendiği ve katılımcılara herhangi bir 
girişimin/müdahalenin yapılmadığı çalışmalardır. Araştırmaya katılanların 
bir konu hakkındaki görüşlerinin alınması, çocuklarda işitme bozukluğu 
prevalansının saptanması bu tür araştırma örnekleridir. Benzer şekilde 
sayımlar da gözlemsel çalışmalara örnektir. 

• Gözlemsel araştırmalar; olgu sunumu çalışmaları, olgu serisi çalışmaları, 
kesitsel çalışmalar, geriye yönelik (olgu-kontrol), ileriye yönelik 
çalışmalar, vb. şeklinde düzenlenirler



• Olgu sunumu ve olgu serisi çalışmaları klinik dallarda sık kullanılan çalışma 
türleridir. Olgu sunumu (raporu), az karşılaşılan bir hastalık tablosunun veya bilinen 
bir hastalığın farklı bir klinik şeklinin klinik ve laboratuvar bulgularıyla ayrıntılı bir 
şekilde tanımlandığı çalışma türüdür. Adı gereği bir olgu sunumu çalışmasında  “bir 
olgu (veya 1-2 olgu)” (örneğin hasta) vardır ve bu nedenle de istatistiksel bir 
çözümlemeye gerek yoktur.  Olgu serisi çalışmalarında ise çoğunlukla az rastlanan 
olgu (hasta) grubunda gözlenen ilginç bulgular kayıt altına alınarak elde edilen 
verilere ilişkin tanımlamalar yapılır. Bu tür bir çalışmanın, neden-sonuç ilişkisini 
irdelemek ya da bir tedavinin üstün olup olmadığını tartışmak gibi bir amacı yoktur. 
Bu tür çalışmalar daha ileri düzeydeki çalışmalar [kesitsel, geriye dönük (olgu-
kontrol), ileriye yönelik (kohort), vb.] için yol gösterici çalışmalardır. Olgu serisi 
çalışmalarında evrenle ilgili çıkarımlarda bulunmak uygun değildir; çünkü evreni 
temsil eden bir örneklem yoktur.



• “Şu anda ne oluyor?” 

• “Şu andaki durum nedir?” 
Kesitsel çalışma

Ya da kısa bir zaman dilimi içinde (zaman faktörünün etki etmeyeceği kadar kısa bir süre)r



• gribal enfeksiyonun Ocak ayında görülme sıklığı nedir?

• gribal enfeksiyonla İLİŞKİLİ durumlar????
• Toplu taşıma araçlarını kullanma durumu

• Kalabalık ortamda çalışma durumu

• Sigara içme durumu

• Düzenli spor yapma durumu

• El ve yüz bölgelerini düzenli olarak temizleme durumu

gribal enfeksiyonu 
olan ve olmayan 
bireylerde 
?????KONTROL 
GRUBU?????

PREVALANS



• Orta eğitimdeki öğrencilerin veya performans sporcularının sigara içme 
sıklığının saptanmasına ve sigara içme nedenlerine yönelik bir çalışma da 
kesitsel bir çalışmadır. Veriler anket, sağlık kayıtları, vb. ile elde edilebilir. 



NEDENSEL İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

• Geriye yönelik (olgu-kontrol)

• İleriye yönelik

• Olgu-kontrol ve ileriye yönelik çalışmalarda sırasıyla sonuçtan nedene ve nedenden sonuca 
doğru bir yol izlenerek hastalık nedeni bulunmaya çalışılır. 

• Olgu-kontrol çalışmalarında “ne oldu?” sorusuna yanıt aranır ve araştırmanın yönü, zaman 
boyutunda geriye yöneliktir.

• İleriye yönelik çalışmalarda bir etkenin etkisi altındaki sağlıklı bireylerle, bir etkenin etkisi 

altında olmayan sağlıklı bireyler ileriye doğru belirli bir süre izlenerek bir hastalığa 
yakalanma yönünden incelenirler. 











DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

• deneklere bilerek girişimde (müdahalede) bulunulur ve girişimin etkisi incelenir.

• Bu tür çalışmalar tıp alanında klinik çalışmalar/araştırmalar olarak bilinir. 
Klinik araştırmalar insanlar üzerinde, yeni geliştirilen bir ilacın ya da herhangi 
bir işlemin (ameliyat, tedavi yöntemi, tanı testi, beslenme rejimi, vb.) klinik, 
farmakolojik etkisini incelemek, aynı amaçla kullanılan ilaç ya da yöntemlere 
göre üstünlüğü olup olmadığını saptamak amacıyla düzenlenen ve müdahale 
gerektiren araştırmalardır.



• bu çalışmalarda deney grubuna (işlem, vb. uygulanan grup) uygulanan ilaç ya 
da işlemden elde edilen sonuçla kontrol ilacı ya da plasebo uygulanan 
gruptan elde edilen sonuç karşılaştırılarak karara varılır49. Bu tür çalışmalar 
genelde deney  ve kontrol grubu (işlemin uygulanmadığı grup) gibi iki grup 
olacak şekilde planlanmakla birlikte daha fazla grup olacak şekilde de 
planlanabilir. Bazen kontrol grubuna da işlem uygulanabilir. 



• Klinik çalışmalar arasında en üstün olanı rastgele kontrollü (kontrol grubunun 
kullanıldığı) çift kör deney düzenidir.

• Körleme, denek ya da araştırmacı tarafından yapılabilecek yan (taraf) tutmanın 
oluşmaması için kullanılan bir yöntem olup deneğin kendisinin hangi grupta olduğunu 
ve/veya araştırıcının deneğin hangi grupta olduğunu bilmemesi temeline dayanır. 

• Tek kör çalışmada denek hangi grupta olduğunu bilmezken (yani yalnızca hastalar 
uygulanan ilaçtan/yöntemden haberdar olmazken), çift kör çalışmada hem hastalar 
hem de araştırmacı hangi gruba hangi ilacın/yöntemin verildiğini bilmez. Rastgelelik
(randomizasyon) bu çalışmalarda tarafsızlığı sağlayan en önemli etken olup, 
hastaların/deneklerin gruplara (örneğin deney ve kontrol gruplarına) araştırıcının 
müdahalesi olmadan rastgele atanması ve deneklerin rastgele belirlenmesidir.



SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME
Sistematik gözden geçirme bir araştırma sorusu üzerine 
odaklanmış literatür incelemesidir. 

Sistematik değerlendirme bu soruyla ilgili yüksek 
kalitede araştırmalara ilişkin kanıtları değerlendirmeye 
ve sentezlemeye çalışır.

Amaç:

Bir araştırma sorusu ile ilgili literatürün ayrıntılı bir özetini 
sağlamaktır.



SİSTEMATİK GÖZDEN GEÇİRME

•Araştırma sorusunun belirlenmesi-
Problem Tanımı
•Literatür incelemesi (???)
•Çalışmaların değerlendirilmesi (???)
•Veri toplama
•Sonuçların birleştirilmesi  (???)
•Yorumlama
•Sonuçların güncellenmesi

Yüksek kaliteli, randomize kontrollü çalışmaların 
sistematik gözden geçirmesinin yapılması kanıta dayalı 
tıp açısından büyük önem taşıyor.



ARAŞTIRMA SORUSUNUN BELİRLENMESİ-PROBLEM 
TANIMI

¨ Katılımcı (denek) 
¡ Yer-zaman-teknoloji
¡ Yaş-cinsiyet-ırk-diğer faktörler-yer  (hastane/toplum)

¨ Müdahale Türleri 
¡ Örnek: ilaç müdahalesi… hazırlanış,doz,süre,sıklık?
¡ Karşılaştırma…Plasebo? Hiçbirşey? Başka yöntem?

¨ Sonuç Türleri
¡ Nasıl ölçülmüş olmalı
¡ Nezaman ölçülmüş olmalı
¡ Hangi sonuç değişkeni en önemli
¡ Hangi sonuç değişkenleri daha kötü

¨ Çalışma Türleri



LİTERATÜR İNCELEMESİ

¨ Çok yayına ulaşma duyarlığı
¡ Google Scholar,  Web of Science, ScienceDirect, 

PubMed, Public Library of Science

¡ Çalışma Makalesi, konferans notları, tamalanmamış araştırma raporları, tezler, 
bildiri-poster

¡ Yayın dili-İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince,…..

¡ Yayın referansları

¨ Yazarlarla görüşme

¨ Aynı çalışmanın birden fazla yayınlanmış olması!!!!!

¨ Uygunluk kontrolü-başlık, özet

¨ Yanlılığı en aza indirgeme-Objektif ve şeffaf yaklaşımlar



ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Kriter listesi- seçilmiş çalışmaların metodolojik kalitesine ilişkin değerlendirme kriteri

• Randomizasyon

• Körleme

• Güç/örneklem genişliği

• Sonuç değişkeni

• Ölçüm biçimi

• İstatistiksel analizler

• Sunum-yorum



VERİ TOPLAMA

• İlgili sonuç değişkenine ulaşma

• Nitel verilerde istenilen ölçü elde edilebilir

• Test istatistiklerinin verildiği durumlar



SONUÇLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

• Çalışmaların birleştirilmesi- istatistiksel teknikler/skorlama

• Yorum



NEDEN META ANALİZİ? 
¨ Küçük örneklem genişliği kullanılarak yapılmış çalışmaları  birleştirip

¡ İstatistiksel gücü az olan çalışmalardan istatistiksel gücü daha yüksek sonuçlar elde 
etmek

¡ Parametre  kestirimlerinin kesinliğini  sağlamak,

¨ Literatürde ortaya çıkan tutarsızlıkları değerlendirmek ve nedenlerini 
incelemek,

¨ Çalışmalar arasında ortaya çıkan heterojenliğin doğru kaynaklarını bulmak,

¨ Birincil çalışmalarda düşünülmeyen ancak etkisi olduğu varsayılan değişimleri 
incelemek,

¨ İleride yapılacak olan araştırmalara ve alınacak kararlara yardımcı 
olabilmek,

¨ Elde edilen bulgulara göre ileride incelenmesi gereken yeni araştırma 
konuları ortaya çıkarmak



META ANALİZİ

¨ Sistematik gözden geçirmenin önemli bir bileşenidir.

¨ Analizlerin analiz edilmesidir.

¨ Birleştirilebilir olarak kabul edilen birden çok bağımsız ancak ilişkili çalışmaların sonuçlarını 
bir araya getirerek, bu çalışmalardan tek bir ortak sonuç çıkaran istatistiksel bir yöntemdir.

¨ Tedavinin etkinliğini belirlemede tek bir çalışmadan daha yüksek bir istatistiksel güce 
sahiptir. 

¨ Farklı çalışmalara ait standartlaştırılmış etki büyüklükleri, korelasyon katsayıları veya p 
değerleri gibi niceliklerin özet istatistiklerinin tipik bir analizidir.






