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ÖZET
Araﬂt›rmalar›n kalitesini art›rmak için gerekli olan önemli kurallardan birisi
de örnekleme hatalar›n›n olmamas›d›r. Örnekleme hatalar›; taraf tutma, yanl›ﬂ
örnekleme tekni¤i kullanma, yeterli say›da denek kullanmama, örneklemenin
yap› ve özellik yönünden kitlenin benzeri olmamas› (örneklemenin kitleyi
iyi temsil etmemesi) olarak say›labilir. Araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›n›n denek
seçimi aﬂamas›nda bu temel kurallar› yerine getirmeleri araﬂt›rman›n kalitesini
art›racakt›r.
SUMMARY
One of the major rules for improving the quality of the researches is to avoid
sampling errors. Most frequent sampling errors are; bias, using inappropriate
sampling technique, using insufficient number of cases, and structural and
characteristic differences between sample and population (sample does not
represent the population). Quality of the researches will improve as the
researchers implement the basic rules during the sampling procedure.

Bir önceki (cilt-4 say› 1) makalede araﬂt›rman›n beﬂ evresinin
• Planlama
• Deneklerin seçimi (Örnekleme)
• Veri toplama ve çözümlemeye haz›rlama
• Çözümleme
• Yorumlama ve rapor yaz›m›
oldu¤undan söz etmiﬂ ve bunlar içerisinde araﬂt›rmac›larca
önemsenmeyen buna karﬂ›n en önemli evrenin “planlama”
oldu¤undan söz etmiﬂtik. Mükemmel bir planlama yap›lmas›
araﬂt›rman›n baﬂar›l› bir ﬂekilde sonuçlanaca¤› anlam›na gelmez.
Kuﬂkusuz iyi bir araﬂt›rman›n di¤er tüm evrelerinin de baﬂar› ile
tamlanm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
Sa¤l›k alan›ndaki yap›lan bilimsel çal›ﬂmalarda veri
• Anket çal›ﬂmalar›
• Bilgi formlar›
• Laboratuar sonuçlar›
• Tan›-tarama testi sonuçlar›
• Kay›tlar(hasta dosyalar› vb.)
• Fizik muayene sonuçlar›
• Deneysel çal›ﬂmalar
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Vb. kaynaklardan elde edilir. Sa¤l›k bilimlerinde ›slak laboratuar
çal›ﬂmas› ve simülasyon çal›ﬂmalar› d›ﬂ›ndaki bilimsel çal›ﬂmalardan
elde edilen veriler üç farkl› kaynaktan elde edilir:
• Kitle (evren)
• Örnek
• Vaka çal›ﬂmalar›
Özellikle T›p alan›nda yap›lan, sa¤l›k sorunlar›n› ortaya koyan ve
çözüm yollar› arayan araﬂt›rmalar, tek tek bireyler üzerinde de¤il
onlar›n oluﬂturdu¤u y›¤›nlar (da¤›l›mlar) üzerinde yap›l›r. Kitle;
Belirli özellikleri taﬂ›yan bireylerin tamam›d›r. Verilerin elde
edildi¤i di¤er kaynak olan örnek ise; Kitlenin tüm özelliklerini
taﬂ›yan, onu temsil etme yetene¤ine sahip bir parças›d›r. Bu parça,
kitleden belirli yöntemlerle seçilmiﬂ bir gruptur.
Veriler ne zaman kitleden toplan›r ne zaman örnekleme yap›l›r,
bunun karar›n› aﬂa¤›da say›lan olanak ve güçlükler belirler:
• Parasal Kaynaklar (araﬂt›rma için ayr›lan)
• ‹nsan kaynaklar›(Kaliteli araﬂt›rma elemanlar›)
• Zaman(Veri toplama ve de¤erlendirme süresinin uzamas›n›n
sak›ncalar› )
• Araﬂt›rma kapsam›ndaki tüm bireylere ulaﬂma güçlü¤ü
• Hukuksal engeller
• Ahlaki ve insani engeller
Yukar›daki belirtilen olanak ve k›s›tlamalar›n sorun olmad›¤›
durumlarda kitle ile çal›ﬂmak daha iyidir. Ama bu güçlükler ço¤u
zaman tam olarak aﬂ›lamaz. Bu durumda özellikle T›p alan›ndaki
çal›ﬂmalar kitle yerine örnekleme yöntemleri kullan›larak yap›l›r.
Örneklemeden kaynaklanan sorunlar ise ﬂunlard›r;
• Taraf tutma
• Yanl›ﬂ örnekleme teknik kullanma
• Yeterli say›da denek kullanmama
• Örnekleme yap› ve özellik yönünden kitlenin benzeri olmama
(örneklemenin kitleyi iyi temsil etmemesi)
• Örnekleme hatas›n›n yüksek olmas›
Örnek nedir? Ne de¤ildir?
Bilimsel çal›ﬂmalarda s›kça görülen bir yanl›ﬂ tutum vard›r ki bu
da her denek grubuna “örnek” ad› verilmesidir. Bu yarg›n›n do¤ru
olabilmesi için kitlenin çerçevesi örnekleme çerçevesi için bir
model olmal›d›r. Örne¤in; kendisine 1 y›l içinde baﬂvuran
hastalardan elde etti¤i bulgular Antalya'n›n yada Türkiye'nin bir
örne¤i de¤ildir. Hatta hiçbir kitlenin örne¤i de¤ildir. Sadece
kendisine baﬂvuran hastalardan elde edilen sonuçlard›r. Bu sonuçlar
kullan›larak Antalya yada Türkiye hakk›nda ç›karsama yap›lamaz.
Bu çal›ﬂma bir vaka çal›ﬂmas›d›r.
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Örnekleme üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda temel kural kitle
içersindeki her bir bireyin örnekleme ç›kma ﬂans›n›n eﬂit olmas›
ve örneklemenin kitleyi temsil etme durumuyla do¤ru orant›l›d›r.
Örnek seçiminde yap›lan en yayg›n hata taraf tutmad›r(yanl›
davranma).
Taraf Tutma ‹ki Türlüdür:
• Bilinçli
• Bilinçsiz
Bilinçli Taraf Tutma:
• Örnek seçiminde taraf tutma
• Deney ve kontrol gruplar›n› seçerken taraf tutma
Araﬂt›rmac›lar yapt›klar› çal›ﬂmalarda bilinçli ya da bilinçsiz olarak
hipotezleri do¤rultusunda sonuç almak isterler ve bu isteklerini
gerçekleﬂtirmenin en kolay yolu denek seçimini tarafl› olarak
yapmakt›r. Özellikle rasgele kontrollü denemelerin (randomised
controlled trials RCT) gruplar aras›ndaki farkl›l›¤›n ya da farks›zl›¤›n
nedenin yap›lan tedavi ya da uygulamadan kaynakland›¤›n›
söyleyebilmek için rasgele seçim kurallar›n›n tam olarak
uygulanmas› gerekmektedir. Tam olarak aç›klanamayan
randomizasyon uygulamalar›nda etkinli¤in gerçek mi yoksa taraf
tutmaktan m› (bias) ortaya ç›kt›¤›n› kestirmek çok zordur. ‹yi
bir rasgele kontrollü çal›ﬂmada, deneklerin gruplara nas›l ayr›ld›¤›,
ayr›lma sürecinde taraf tutmay› ortadan kald›racak körleme
sisteminin kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n belirtilmesi gerekmektedir.
Körleme sistemi örnek seçiminde, kontrol ve deney gruplar›n›
belirlemede ve veri toplama (ölçümlerin yap›lmas›) aﬂamalar›nda
kullan›l›r.
Rasgele kontrollü denemelerin güçlü ve eksik taraflar›n›n
anlaﬂ›labilmesi için, kullan›lan yöntemin okuyuculara iyi aç›klanm›ﬂ
olmas› gerekmektedir. Her ne kadar son y›llarda bu konuda önemli
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ olsa da rasgele kontrollü denemelerin
aç›klanmas›nda hala s›k›nt›lar bulunmaktad›r. 1990’lar›n ortalar›nda
klinikçilerin, istatistikçilerin, epidemiyologlar›n ve biyomedikal
editörlerin kat›l›m›yla oluﬂan bir grup bu amaçla CONSORT
bildirgesi ad› verilen bir makale yay›mlad›lar. O günden günümüze,
bilimsel makalelerin yay›nland›¤› birçok önemli sayg›n yay›n
organlar›nda bu bildirge desteklenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu yay›n
organlar› araﬂt›rmac›lardan gruplar› belirlerken uygulad›klar›
k›s›tlamalar› ve seçim aﬂamas›ndaki süreçleri bir iﬂ ak› ﬂemas›
üzerinde belirtmelerini istemiﬂler ve bu amaçla geliﬂtirdikleri
aﬂa¤›daki ﬂablona uyulmas›n› benimsemiﬂlerdir.
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Randomize
edilen kiﬂiler
(n=..)

Uygulamaya dahil edilenler (n=..)
Uygulamaya alınanlar (n=..)
Uygulamaya alınamayanlar,
nedenleri ile birlikte (n=..)

Uygulamaya dahil edilenler (n=..)
Uygulamaya alınanlar (n=..)
Uygulamaya alınamayanlar,
nedenleri ile birlikte (n=..)

‹zlem s›ras›nda ç›kanlar (n=..)
Uygulamadan ç›kar›lanlar,
nedenleri ile birlikte (n=..)

‹zlem s›ras›nda ç›kanlar (n=..)
Uygulamadan ç›kar›lanlar,
nedenleri ile birlikte (n=..)

Analize dahil edilenler (n=..)
Analiz d›ﬂ› b›rak›lanlar,
nedenleri ile birlikte (n=..)

Analize dahil edilenler (n=..)
Analiz d›ﬂ› b›rak›lanlar
nedenleri ile birlikte (n=..)

CONSORT bildirgesi temel olarak bir kontrol listesi ve bir de ak›ﬂ
diyagram› içermektedir. Bu iki bileﬂenin bütününe CONSORT
ad› verilir. Esas olarak amaç, basit iki gruptan oluﬂan rasgele
kontrollü denemelerin yaz›m, gözden geçirme ve de¤erlendirilme
aﬂamalar›nda sistematik bir bütünlük sa¤layabilmektir. CONSORT
bildirgesi yay›nland›¤› günden bu güne üzerinde çal›ﬂ›lmaya devam
edilen ve yeni ﬂartlara göre tekrar düzenlenerek evrimleﬂen bir
proje olarak kullan›lmaktad›r. Art›k önemli bilimsel yay›n
organlar›n›n büyük bir k›sm›nda kullan›m› artarak yayg›nlaﬂm›ﬂ,
yay›n›n kabulü için önﬂart olarak yay›n kurallar›nda yer alm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmalarda yap›lan örnekleme yönelik di¤er hata kaynaklar›
ise;
• Kitleye uygun örnekleme tekni¤i kullanmamak
• Yeterli say›da denek seçmemek
olarak say›labilir. Kitleyi temsil edecek örnekleme tekni¤inin
kullan›lmas›n›n önemi yap›lacak seçimin kitlenin yap›s›ndan
do¤rudan etkilenmesidir. Homojen kitlelerden seçim kolayd›r ve
az say›da denekle olabilir. Örne¤in hastadan al›nan kan örne¤i
gibi, bu seçim kolay ve basittir. Kitle heterojense kitle içindeki
her farkl› özellikteki gruplar› temsil edecek deneklerin örnekleme
al›nmas› gerekmektedir. Bu durumda seçim yöntemi daha karmaﬂ›k
ve gerekli denek say›s› daha fazlad›r. Öyle ise kitlenin yap›s›na
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Ç›kar›lanlar (n=..)
Kat›lma kriterine uymayanlar (n=..)
Kat›lmay› reddedenler (n=…)
Di¤er sebepler (n=..)

göre örnek seçim yöntemleri de farkl› olmal›d›r. Bu farkl›l›klara
örnekleme teknikleri diyoruz.
Örneklemede teknikleri iki ana grupta toplan›r:
• Olas›l›kl› Örnekleme
• Olas›l›ks›z Örnekleme
Bilimsel çal›ﬂmalarda olas›l›kl› örnekleme teknikleri kullanmak
yap›lan çal›ﬂman›n etkinli¤ini ve kitle için kestirimlerin yap›lmas›n›
sa¤lar. Daha önce tan›mland›¤› gibi olas›l›kl› örneklemede kitle
içindeki deneklerin örnekleme ç›kma ﬂans›, kitlede görülme
olas›l›¤›na ba¤l›d›r. Kitle homojense bu olas›l›k her bir denek
için eﬂittir. Vaka çal›ﬂmalar› bir çeﬂit olas›l›ks›z örnekleme
uygulamalar›d›r. Sa¤l›k alan›nda yayg›n olarak kullan›lan olas›l›kl›
örnekleme teknikleri;
• Basit Rasgele Örnekleme
• Sistematik Örnekleme
• Tabakal› Rasgele Örnekleme
• Küme Örneklemesi
• Aﬂamal› Örnekleme
Bu yöntemlerin özellikleri ve kullan›m kurallar› istatistik veya
örnekleme kitaplar›ndan ayr›nt›l› bir ﬂekilde anlat›lmaktad›r.
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Örneklemenin hatas›, uygun örnekleme tekni¤inin seçimi, yeterli
örnekleme büyüklü¤ü saptanarak azalt›labilir. Bu noktadan
hareketle ideal örnekleme büyüklü¤ü nedir? Bu büyüklük nas›l
belirlenir? sorular›n›n yan›tlar› verilmelidir.
Ölçümle Belirtilen Veriler ‹çin Örnekleme Büyüklü¤ü
Örnekleme büyüklü¤ü belirlenirken kitle büyüklü¤ünün bilinip
bilinmemesi durumuna göre iki farkl› formül kullan›l›r.
Say›mla Belirtilen Veriler ‹çin

Kitle büyüklü¤ü biliniyorsa:
Nt 2

n=
d2

2

(N-1)+t 2

t2

Nt 2 pq

n=

2

d 2 (N-1)+t 2 pq

Kitle büyüklü¤ü bilinmiyorsa:
n=

Kitle büyüklü¤ü biliniyorsa:

Kitle büyüklü¤ü bilinmiyorsa:

2

n=

d2

t 2 pq

görülmektedir. Varyanslar› ayn› kalmak koﬂulu ile denek say›s›
art›kça güç artar.
Örnek;
Örnek: Ana çocuk sa¤l›¤› konusunda araﬂt›rma yapmak isteyen
araﬂt›rmac› örneklem büyüklü¤ünü belirlemede kullanaca¤›
parametre malnütrisyon oran› p=0.15 alm›ﬂt›r. Bölgedeki denek
say›s›n› bilmedi¤ine göre araﬂt›rmas›nda kaç denek seçmelidir ki
denek kitleyi temsil etsin?

d= 0.05
1.96x0.15x0.85

n=

= 100

0.0025

denek seçilmesi gerekir.

Örnekleme büyüklükleri belirlenirken kitle varyans› da dikkate
al›narak ne kadarl›k bir güç öngörüldü¤ü(genel olarak 0.70 den
büyük olmas› beklenir) önceden belirlenir. Yada istenen gücü
elde etmek için kaç denek seçilmesi gerekti¤i önceden saptan›r.
‹stenen güce karﬂ›l›k örnekleme büyüklü¤ünü yada örnekleme
büyüklü¤üne karﬂ›l›k gelen gücü hesaplayan çeﬂitli istatistik paket
programlar› bulunmaktad›r.

d2

Örnekleme Büyüklü¤ünün Saptanmas›nda Kullan›lan Parametreler

N=15

Power=
.34

2=

Kitle varyans›
p = Aranan olgunun kitlede görülme oran›
q = Aranan olgunun kitlede görülmeme oran›
d = Aranan olgunun görülebilecek s›kl›¤›na göre kabul edilen sapma miktar›
t = Yan›lg› düzeyinde n serbestlik derecesi için t de¤eri
N = Biliniyorsa kitle büyüklü¤ü
n = Hesaplanmas› planlanan örnekleme büyüklü¤ü

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60
N=30

Power=
.59

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Örnek;

N=45

Power=
.77

Kitle varyans› 2=16 olan bir kitleden
denek say›s›nda 0.05 hata ile
kitleyi temsil edecek kaç denek seçilmelidir?

n=

(1.96) 2 (16)
(0.05) 2

= 24586

denek seçilmelidir.

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Power
1

0.9
0.8

Son y›llarda bilgisayar kullan›m›n›n artmas› ve istatistik paket
programlar›n›n yayg›nlaﬂmas› sonucu bilimsel çal›ﬂmalar yay›n
organ›n›n hakemleri taraf›ndan daha titiz incelenir oldu. Bu
ba¤lamda örnekleme büyüklükleri için , kullan›lacak yöntem ve
o yöntem için gerekli olan güç(Power) s›n›rlar› aras›nda olmas›
koﬂulu getirildi. Bilindi¤i gibi “Bir kitleden örnekleme kurallar›na
göre seçilen denek say›s› art›kça örneklemenin kitleyi temsil etme
olas›l›¤› artar” yani örneklemenin gücü artar. Güçle örnekleme
büyüklü¤ü aras›ndaki iliﬂki aﬂa¤›da verilen grafiklerde

0.7
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0.5
0.4
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0.1
0
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