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Çalışma bulguları geçerli mi? 
Çalışma net bir şekilde 
odaklanmış bir konuya mı işaret 
ediyor? 

Evet  Bir konu aşağıdaki noktalara odaklanabilir: 
- İncelenen toplum,  
- İncelenen risk faktörleri,  
- çalışmanın faydalı mı yoksa zararlı bir 

etkiyi mi bulmaya çalıştığı. 

Hayır  
Belirlenemedi  

Yazarlar sorularını yanıtlamak 
için uygun bir metot kullanmışlar 
mı? 

Evet  - Belirtilen şartlar altında bu soruyu 
yanıtlamak için vaka kontrol çalışması 
yapılması uygun mu?  

- Çalışma sorusu net şekilde belirtilmiş mi?  

Hayır  
Belirlenemedi  

Vakalar kabul edilebilir şekilde 
alınmış mı? 

Evet  Bulguların geçerliliğini bozabilecek seçim 
yanlılığı (selection bias) olup olmadığına 
bakıyoruz: 
- Vakalar net bir şekilde tanımlanmış mı? 
- Vakalar tanımlanmış bir toplumu temsil 

yeteneğine sahip mi? 
- Tüm vakaları seçebilmek için güvenilir ve 

kanıtlanmış bir sistem kullanılmış mı? 
- Vakalar insidan mı prevalan mı? 
- Vakalarla ilgili şüphe çeken bir ortak özellik 

var mı? 
- Çalışmanın süresi hastalık/maruziyet 

ilişkisini görebilmek için yeterli mi? 
- Yeterli sayıda vaka seçilmiş mi? 
- Güç analizi yapılmış mı? 

Hayır  
Belirlenemedi  

Kontroller kabul edilebilir şekilde 
seçilmiş mı? 

Evet  Bulguların genelleştirilebilirliğini bozabilecek 
seçim yanlılığı (selection bias) olup 
olmadığına bakıyoruz: 
- Kontroller tanımlanan toplumu temsil ediyor 

mu? 
- Kontrollerle ilgili şüphe çeken bir ortak 

özellik var mı? 
- Yanıt vermeme oranı yüksek mi? Yanıt 

vermeyenler/kontrol grubuna 
alınamayanları buna iten bir sebep olabilir 
mi? 

- Kontroller eşleştirilmiş mi? toplum-kökenli 
mi? Yoksa rastlantısal olarak mı alınmış? 

- Yeterli sayıda kontrol seçilmiş mi? 

Hayır  
Belirlenemedi  

Yanlılığı azaltmak için maruziyet 
doğru bir şekilde ölçülmüş mü? 

Evet  Hatırlama (recall) ya da Sınıflama 
(classification) yanlılığı olup olmadığını 
değerlendiriyoruz: 
- Maruziyet net bir şekilde tanımlanmış ve 

doğru bir şekilde ölçülmüş mü? 
- Yazarların kullandığı ölçüm yöntemi 

objektif mi sübjektif mi? 
- Ölçüm yöntemi ölçmesi beklenen şeyi 

ölçebiliyor mu? (ölçüm yönteminin 
geçerliliği değerlendirilmiş mi) 

Hayır  
Belirlenemedi  
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- Hem vakalar hem de kontroller için aynı 
ölçüm yöntemi kullanılmış mı? 

- Mümkün olan yerlerde körleme yapılmış 
mı? 

- Araştırılan temel maruziyet-sonlanım ilişkisi 
doğru ve beklenebilecek bir ilişki mi? 

Deneysel girişim dışında gruplar 
benzer şekilde tedavi edilmiş 
mi? 

Evet  Yazarların atlamış olabileceği, sizin aklınıza 
gelen genetik, çevresel, sosyoekonomik 
etmenleri belirtin. 

Hayır  
Belirlenemedi  

Yazarlar hesap ve/veya 
analizlerinde olası karıştırıcı 
faktörleri hesaba katmış mı? 

Evet  Karıştırıcı faktörler yönünden düzeltebilmek 
için çalışma dizaynı ve tekniğinde yapılan 
kısıtlamalara (modelleme, tabakalandırma, 
regresyon vb) ya da duyarlılık analizi yapılıp 
yapılmadığına bakın. 

Hayır  
Belirlenemedi  

 
 
 
 

Bulgular neler? 
Tedavi etkisi ne kadar büyük? En önemli bulgu ne? 

Yapılan istatistiksel analiz dizayna göre uygun bir analiz mi? 
Maruziyet ve sonlanım arasındaki ilişki ne kadar güçlü (Odds oranı 
güven aralığıyla beraber verilmiş olmalı) 
Bulgular karıştırıcılar yönünden düzeltilmiş mi? Hesaba katılmamış 
karıştırıcılar bulunan ilişkiyi halen açıklayabilir mi? 
Yapılan düzeltmeler Odds Oranında büyük değişikliklere yol açmış 
mı?  

Tedavi etkisinin büyüklüğü 
tahmini ne düzeyde kesin? 

- P-değerinin büyüklüğü 
- Güven aralığının genişliği 
- Yazarların önemli tüm değişkenleri hesaba katıp katmadığı 
- Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen kişilerin etkisinin ne 

olabileceği 
noktalarını değerlendirin. 

Bulgulara güveniyor musunuz? - Büyük etki büyüklüklerini gözardı etmek zordur 
- Şans, yanlılık ya da karıştırıcılar yüzünden bu bulgulara ulaşılmış 

olabilir mi? 
- Çalışmanın dizayn ve metodu bulguları güvenilir olmaktan 

uzaklaştıracak kadar kusurlu mu? 
- Bradford Hills kriterlerini değerlendirin 
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Çalışma sonuçları hastalarımıza uygulanabilir mi? 
Çalışma sonuçları yerel topluma 
ya da hasta grubumuza 
uygulanabilir mi? 

Evet  Aşağıdaki noktaları değerlendirin: 
- Çalışmada yer alan kişiler sizin kendi 

toplumunuzdan şüphe oluşturacak kadar 
farklı mı?  

- Yerel kurum ve çevreniz çalışmadakinden 
çok mu değişik? 

- Yerelde fayda ve zararı sayısallaştırabiliyor 
musunuz? 

- Farklıysa ne yönlerden farklı? 

Hayır  
Belirlenemedi  

Çalışmanın bulguları diğer 
mevcut kanıtlarla örtüşüyor mu? 

Evet  Tüm RKÇ, sistematik derleme, meta-analiz, 
kohort, vaka-kontrol çalışmalarından elde 
edilen verilerle tutarlılık açısından 
karşılaştırın. 

Hayır  
Belirlenemedi  

Bu çalışmanın pratikte faydaları 
neler olabilir? 

Evet  Tek bir gözlemsel çalışma nadiren klinik 
pratiği değiştirecek kadar kesin kanıtlar 
sunabilir. Gözlemsel çalışmalardan elde 
edilen sonuçların ve önerilerin tutarlılığı diğer 
kanıtlarla uyumlu ve aynı yönde oldukça 
artar. 

Hayır  
Belirlenemedi  
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Bradford Hill Kriterleri 

 
1965’de İngiliz İstatistikçi Sör Austin Bradford Hill, farzedilen sebep ile gözlenen etki arasındaki 
sebep-sonuç ilişkisine epidemiyolojik kanıt sağlamak için 9 kriterden oluşan bir set önermiştir.  
 
Güç (etki büyüklüğü) [Strength (effect size)]: küçük bir ilişki sebep-sonuç ilişkisi olmadığı 
anlamına gelmez, ama ilişki ne kadar büyürse sebep-sonuç ilişkisi olma ihtimali artar.  
 
Tutarlılık (tekrarlanabilirlik) [Consistency (reproducibility)]: Farklı kişilerce, farklı yerlerde, farklı 
örneklemlerle tutarlı bulguların gözlenmesi etki ihtimalini kuvvetlendirir.  
 
Özgüllük (specificity): Çok özel bir yerdeki çok özel toplumda hastalığın başka olası bir açıklaması 
yoksa sebep-sonuç ilişkisi muhtemeldir (nükleer reaktör yakınında yaşayanlarda kanser vb). Bir 
faktör ile etki arasındaki ilişki ne kadar özgülse sebep-sonuç ilişkisi olasılığı o kadar yüksektir.  
 
Zamansallık (Temporality): Etki sebepten sonra görülmelidir (eğer aralarında bir süre geçtikten 
sonra görülmesi bekleniyorsa, bu kadar süre geçtikten sonra görülmelidir).  
 
Biyolojik değişim derecesi (Biological gradient): Daha büyük maruziyetler genelde daha yüksek 
etki insidansına yol açmalıdır. Ama bazı durumlarda önemsiz düzeyde bir faktör bile etkiyi 
tetikleyebilir. Diğer durumlarda tersine bir oransallık gözlenir: maruziyet büyüdükçe insidans azalır. 
 
İnandırıcılık (Plausibility): sebep ile sonuç (etki) atasındaki mekanizma inandırıcı olmalıdır (ama 
mekanizma hakkındaki bilgimiz o gün için kısıtlı olabilir). 
 
Uyum (Coherence): Epidemiyolojik ve laboratuvar bulguları arasındaki uyum etki olasılığını arttırır. 
 
Deney (Experiment): "Bazen deneysel kanıt elde etmek bile mümkün olabilir ". 
 
Benzeştirme (Analogy): Gözlenen ilişki ile başka ilişkiler arasında benzeştirmeler yapma ve 
benzerlikler bulma yöntemi kullanılabilir.  
 
+ Geri döndürebilirlik (Reversibility): Sebep ortadan kaldırılınca sonuç da ortadan kalkar. 
 

 
 


