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ARAŞTIRMA TÜRLERİ 

Araştırmanın yapılacağı yer, amaç, kapsadığı zaman ve 

veri toplama biçimine göre değişik biçimlerde 

sınıflandırılabilir. 

Araştırmanın kapsadığı zamana göre: 

  1. Kesitsel Araştırmalar 

  2. İleriye Yönelik Araştırmalar 

  3. Geriye Dönük Araştırmalar 



Veri Toplama Biçimine Göre: 

  1. Kayıt Araştırmaları 

  2. Anket Yöntemi ile Araştırma 

  3. Deneysel araştırma 

  4. Gözlem 

Araştırmanın Amacına Göre: 

  1. Tanımlayıcı  Araştırmalar 

  2. Analitik Araştırmalar 



Tıp Araştırmalarında Çalışma Düzenleri 

1. Gözlemsel Çalışmalar 

2. Deneysel Çalışmalar (klinik denemeler) 

3. Meta Analizi 



1. Gözlemsel Çalışmalar 

Bir ya da birden fazla denek grubu (hastalar, 

sağlamlar,..) gözlenir ve deneklerin (gözlemlerin) 

özellikleri kaydedilerek analiz edilir. 

2. Deneysel  Çalışmalar 

Deneysel çalışmalarda araştırıcı, araştırmaya müdahale 

eder. Bu müdahale bir ilacın, bir yöntemin ya da bir 

tedavinin belirli kurallar ve koşullar altında deneklere 

uygulanması şeklinde olabilir. Daha sonra, deneklerin 

etkene verdiği yanıtlar karşılaştırılarak karar varılır.  



3. Meta Analizi 

Aynı konuda yapılmış ve yayınlanmış farklı çalışmalara 

ilişkin sonuçları birleştirerek tümel bir sonuç elde etmeyi  

amaçlar. 



I. Gözlemsel Çalışmalar 

Dört grupta incelenebilir. 

 Gözlemsel Çalışmalar 

Olgu Grubu 

Çalışmaları 

Olgu-Kontrol 

Çalışmaları 

Kesitsel Çalışmalar 

Kohort Çalışmaları 



Olgu Grubu (case series) çalışmalarında çoğunlukla 

küçük bir olgu (hasta) grubunda gözlenen ilginç 

sonuçlar tanımlanır.  

İzlem süresi  kısadır ve bir araştırma hipotezi de yoktur. 

Bu tür çalışmalar  genellikle daha ileride  yapılabilecek  

olan olgu-kontrol,  kesitsel  ve   kohort çalışmalarına yol 

gösterici olurlar.  

Olgu Grubu çalışmaları 



Olgu-kontrol ve Kohort çalışmaları daha uzun 

süreli  çalışmalardır. Çünkü bazı sonuçların ortaya 

çıkması için zamana gereksinim vardır. Bu nedenle 

bu tür çalışmalara, uzunlamasına çalışmalar 

(longitudial studies) adı da verilir. Bu iki çalışma 

düzeninin temel farklılığı çalışmanın yönüdür. 



UZUNLAMASINA ÇALIŞMALAR 

Olgu-Kontrol çalışmalarına 
geriye yönelik çalışmalar 
(retrospective studies) da 
denir. Bu tür çalışmalarda 
bir sonuçtan risk faktör-
lerine ulaşma amaçlanır.  

Kesitsel Çalışmalar (The cross-sectional 
studies) bir zaman diliminde bir grup denekten 
toplanan verinin incelenmesidir. 

Kohort çalışmalarına, 
ileriye yönelik çalışmalar 
(prospective studies) da 
denir. Bu tür çalışmalar-
da bir risk etkeninin 
etkisi ileriye doğru 
incelenir.  



Olgu-Kontrol Çalışmaları 

Bu çalışmalarda “ne oldu” sorusuna yanıt aranır. Araştırmanın 

yönü, zaman boyutunda geriye yöneliktir. Bu çalışmalarda, 

hastalığa yakalanan (olgu)  kişilerle, hastalığa  yakalanmayan 

(kontrol/sağlam) kişiler hastalığın oluşumuna  neden  olduğu 

düşünülen etken (risk etkeni) yönünden karşılaştırılır.  

Olgular 
(Hastalar) 

Kontroller 

(sağlıklılar) 

Risk Etmeni var 

Risk Etmeni Yok  

Çalışmanın yönü 

Risk Etmeni var 

Risk Etmeni Yok  
Çalışmaya 

Başlama Anı 



Örneğin, akciğer kanserine yakalananlar 

ile sağlıklı bireylerden (kanser ve benzeri 

hastalığı olmayan) oluşan grublara 

geçmişte sigara içip içmedikleri, ne 

sıklıkta içtikleri, vb. sorular yöneltilir ve 

her iki grup için sigara içenlerin yüzdesi 

saptanarak aralarında anlamlı bir fark olup 

olmadığı istatistiksel yöntemlerle saptanır. 



Kesitsel  Çalışmalar 

Bu tür çalışmalarda, şu anda “ne oluyor” sorusuna 
yanıt aranır. Bu amaçla, kısa bir zaman diliminde 
bir grup denekten veriler  elde edilir. Zaman 
diliminde bir noktaya odaklanan çalışmalar 
olduğu için bazen prevalans   çalışmaları olarak da 
adlandırılır. Örneğin, bir toplumda bir hastalığın 
ya da olayın bir zaman diliminde bulunma 
sıklığının (prevalansının) belirlenmesi kesitsel bir 
çalışmadır.  



Bazen, kesitsel araştırmalar daha ayrıntılı 
şekilde planlanır ve ilgili prevalansın bazı 
olası faktörlerle ilişkisi incelenir.  Kesitsel 
çalışmalarda kontrol grubu seçmeye gerek 
yoktur. İncelen toplumdan seçilen örnekten 
elde edilen bulgulara göre; “nedensel” 
faktörlerle karşılaşmış olan ve olmayanlar ile 
hasta olan ve olmayanlar karşılaştırılabilir. 
Veriler anket, sağlık kayıtları,  vb. elde 
edilebilir.  



Kohort  Çalışmaları 

Bu tür çalışmalarda  “ne olacak”  sorusuna  yanıt aranır.  

Bu  tür çalışmalara  ileriye  yönelik (prospective)   

çalışmalar da  denir. Kohort belirli bir özelliğe sahip  

bireylerin  oluşturduğu  izleme topluluğu olarak 

tanımlanır.   

Topluluk  kuramsal  bir  başlangıç noktasından (bu nokta 

doğum, belli bir ögenin etkisine girmek, belli bir 

tedaviye başlangıç, belli bir  hastalığın tanı anı  gibi bir 

özellik olabilir) yola çıkıp zaman içinde uzunlamasına 

izlenir ve bu süreçte beliren etkenler ve sonuçlar izleme 

sonunda yargılanır.  



Bu çalışma yönteminde, bir etkenle karşılaşan 

ve karşılaşmayanların belirli bir süre içinde 

belirli bir hastalığa yakalanma olasılıkları 

saptanır. Tam gün okula giden çocuklarla yarım 

gün okula giden çocukların ileriye doğru izlenip 

gribe yakalanma sıklıklarının incelenmesi gibi. 



Bu çalışma 
için seçilmiş 
kohort grubu 

Risk Etmeni var 

Risk Etmeni Yok 

Hasta 

Çalışma başlangıcı Çalışmanın Yönü 

Sağlıklı 

Hasta 

Sağlıklı 



Olgu-Kontrol ve Kohort Çalışmalarının Karşılaştırılması 

• Her ikisi de hastalıkların risk etkenlerinin ve nedenlerinin 

ortaya çıkartılmasını amaçlar.  

• Geriye yönelik (olgu-kontrol) çalışma düzeni daha kısa 

sürede ve daha ucuza bir maliyetle sonuçlanır. 

• İleriye yönelik (Kohort) çalışmaların süresi nadir görülen 

hastalıkların ortaya çıkması için yeterli olmayabilir. 

• Geriye yönelik çalışmalarda, ilgilenilen risk etkenleri 

dışında da gözden kaçan ya da kontrol edilemeyen etkenler 

olabilir.  



II) Deneysel Çalışmalar  

 (Klinik Denemeler) 

Deneysel çalışmalarda genellikle tanı ve tedavi ile 

ilgili yöntemlerin/ilaçların etkinlikleri üzerinde durulur.  

Kontrollü Denemeler: 

Etkinliği araştırılan ilaç ya da 

tedavi yöntemi başka bir ilaç, 

tedavi yöntemi ya da plasebo 

ile karşılaştırılır.  

Kontrolsüz Denemeler: 

Deneklerin tümüne aynı yöntem 

uygulanır ve sonuçlar elde edilir. 

Kontrolsüz çalışmalar kontrollü 
çalışmalara göre daha az değerli 

çalışmalardır. 



Kontrollü çalışmalarda: 

• İki hasta grubundan birine etkinliği incelenecek 
yeni ilaç ya da yöntem (tanı/tedavi yöntemi) 
uygulanırken, diğer gruba standart ilaç, yöntem ya 
da plasebo uygulanır (deney ve kontrol grupları). 

• Deneklerden ya da araştırıcıdan kaynaklanan 
yanlılığı azaltmak için bu çalışmalar genellikle 
çift kör şeklinde düzenlenir. Çift kör yöntemi ile 
düzenlenen deneyde, deneğin hangi grupta 
olduğunu hem araştırıcı hem de denek bilmez. Bu 
yöntem, denek ve araştırıcıdan kaynaklanabilecek 
yan tutma olasılığını azaltır.   

• Deneklerin gruplara atanması için bazı rasgelelik 

yöntemlerinden yararlanılır. 



III) Meta Analizi 

Aynı konuda yapılmış ve yayınlanmış farklı 

çalışmalara ilişkin sonuçları birleştirerek tümel bir 

sonuç elde etmeyi amaçlar. 

Özellikle az gözlemle yapılan çalışmalardan elde 

edilen sonuçlar ile farklı sonuçlara ulaşılan araştırma 

sonuçlarının birleştirilmesini amaçlar. 
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