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Meta-Analiz Nedir? 

• Sistematik inceleme (Systematic Review) eldeki 
araştırmalar ışığında odaklanılmış bir sorunun 
cevabını aramak için yapılan eleştirel bir 
değerlendirmedir. Genel bakış olarak da 
tanımlanabilir. 

• İki şekilde yapılabilir: Nitel sentez ve İstatistiksel 
sentez 
 

• Meta-Analiz (Meta-analysis): Birden fazla 
çalışmanın sonuçlarının tek bir sonuca 
birleştirilmesi için kullanılan nicel bir yöntemdir. 
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Meta-Analiz Nedir? 

•  “Meta-analiz” terimi ilk olarak Gene Glass 
tarafından 1976 yılında ortaya atılmıştır. 

• Geleneksel literatür taramasına bir alternatiftir 

• Tarama yapan araştırmacılara birden fazla 
çalışmanın bulgularını sayısal (nicel) olarak 
birleştirme ve analiz etme imkanı sunar. 
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Meta-Analiz Nedir? 

• Geleneksel literatür taraması tarama yapan 
kişinin temaları ve sonuçları analiz ve sentez 
etmesine dayanır. 

• MA birçok çalışmadan nicel sonuçları toplayıp 
çalışmalar arası genel etki hakkında çıkarımlar 
yapar. Bunu yaparken orijinal çalışmaların ne 
sonucunda bulunduğuna bakmaz. 

• Bir nevi araştırmaların araştırması olduğu için 
“meta” sözcüğü kullanılmaktadır. 

• Kısaca belirtmek gerekirse bir konu hakkındaki 
büyük resmi ortaya koymak için sistematik şekilde 
yapılan nicel bir incelemedir.    
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Meta-Analiz 

• İlk olarak farklı çalışmalardan elde edilen bulguları 
birleştirme işlemi: 

• Bu çalışmalarda rapor edilen korelasyon katsayılarının 
özetlenmesine (Pearson, 1904),  

• p değerlerinin birleştirilmesine (Fisher, 1932; Tippet, 
1931)  

• Bağımsız çalışmalardan elde edilen aritmetik 
ortalamaların ortalamasını almaya (Cochran, 1954) 
dayalı olarak yapılmaktaydı.  

• Glass bu değerler yerine etki büyüklüğü (effect size) 
değerlerini kullanmayı önermiştir (Glass, 1976; 1977). 
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Meta-Analizde Etki Büyüklüğü 

• Etki büyüklüğü meta-analiz yapmayı mümkün kılan 
değerdir. 
– Meta-analizde “Bağımlı değişken”dir 
– Çalışmalar arası standartlaştırılarak elde edildiği 

için karşılaştırılabilir bir istatistik ortaya çıkarır. 
 

• Standartlaştırılmış her indeks (standartlaştırılmış 
ortalama farkı, korelasyon, risk oranı)  “çalışmalar 
arası karşılaştırılabilir, örneklemden bağımsız ve 
araştırmanın büyüklüğü ve yönünü belirttiği sürece” 
etki büyüklüğü olarak kullanılabilir. 
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Meta-Analiz 

• Meta-analiz etki büyüklüğünün çalışmalar 
arasındaki ortalamasından ibaret değildir! 

• Daha kesin tahminler için daha fazla ağırlık veren 
bir yaklaşımdır. Yani örneklem büyüklüğü fazla 
olan çalışmalara daha büyük bir ağırlık 
vermektedir. Ağırlıklandırma faktörü 1/(standart 
hata)2 şeklinde yapılır. Standart hatası düşük olan 
çalışmaların meta-analiz sonucu oluşturulan 
genel ortalamaya katkısı daha fazla olmaktadır. 
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Neden ve Ne Zaman Meta-Analiz 
Kullanılır? 

• Meta-analizde asıl amaçlardan biri de eldeki 
çalışmaların oluşturduğu örnekler vasıtasıyla tüm 
çalışmaları içeren evrene genelleme yapmak. 

• Çalışmalar arası varyansın/farklılığın şansla 
gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmek. 

• Eğer çalışmalar arası şans dışı gerçekleşen bir 
varyans varsa bunu açıklayabilmek için çalışma 
özelliklerini (katılımcılar ya da ölçme araçları vb.) 
kullanmak. 
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Neden ve Ne Zaman Meta-Analiz 
Kullanılır? 

• Eğer bir araştırma konusu üzerine yapılmış bir 
yığın çalışma varsa 

• Bu çalışmalar araştırmacının etki büyüklüğü 
değerini hesaplayabileceği nicel veriler içeriyorsa 

• Her bir çalışmanın karakteristiği diğer çalışmaların 
karakteristikleriyle karşılaştırılacak düzeyde 
yeterli detayda bahsedilmişse  

• İlgi duyulan araştırma konusunda daha önce bir 
meta-analiz yapılmamışsa 

• o araştırma konusu üzerinde meta-analiz 
yapılabilir. 
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Meta-analiz 

çalışmaları

nın ülkelere 

göre 

dağılımı. 
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ISI: 10 Feb, 2008.  Topic=meta-analysis; Education Disciplines, Results 
found: 612, Sum of the Times Cited: 12,294, Average Citations per Item 

:20.09, h-index : 54  

 Eğitimde yapılan meta-analiz 
çalışmaları ve atıfları 
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Meta-Analizin Yararları 

• Daha yüksek güç (power) 

• Birçok çalışmanın sonucu bir tek çalışmanın 
sonucundan daha doğru olmaktadır.  

• Birçok çalışma arası genelleme yapma şansı sunar 

• Çalışmalar arası farklılık (varyasyon) her zaman 
gözlenmektedir. Bireysel çalışmalarda anlaşılmayan bu 
farklılığın çalışmaların hangi özelliklerinden 
kaynaklandığını meta-analiz sayesinde belirleyebiliriz. 

• Özet istatistiklerin kolay yorumlanabilmesini sağlar. 

• Araştırma alanındaki eğilimleri görmemizi sağlar. 
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Meta-Analizin Sınırlılıkları 

• Bireylerin cevaplarından çok ortalamalarıyla 
yapılır. Daha az bilgi sunar. 

• Sadece basılmış çalışmaları yansıtır. 

• Büyük çaba gerektirir. 

• Çalışma seçiminde yanlılıklar olabilir. 

• Çalışmaların kalitesiyle sınırlıdır. 

• Orijinal çalışmada yapılmış olan hatalar 
kontrol edilemez. 
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Meta Analiz Adımları 
• Araştırmanın konusu ve problem durumu belirlenmelidir.  
• Araştırma ölçütleri belirlenmelidir. 
• Araştırma ölçütlerine göre çalışmalar belirlenir ve toplanır. 
• Çalışmalar arasında uygun çalışmaların nasıl seçileceğine 

karar verilmelidir. 
• Kalite kontrol/Hassaslık incelemeleri yapılmalı 
• Seçilen çalışmalarda kullanılacak etki büyüklüğüne karar 

verilmeli ve her çalışma için etki büyüklüğü hesaplanmalıdır.  
• Uygun istatistiksel analizler seçilmeli ve hipotez test edilmeli  
• Varsa çalışma konusuna giren değişkenler belirlenmelidir. 
• Sonuçlar yorumlanmalı 
• Yukarıda belirtilen işlemlerin detayları meta-analiz 

bulgularıyla beraber rapor edilmelidir. 
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Meta Analiz Adımları 

Bir araştırma 
sorusu belirle 

İlgili çalışmaları 
belirle 

Bir kodlama 
dosyası oluştur 

Çalışmaları 
topla 

Pilot kodlama 

Verileri kodlama 
dosyasına girip etki 

büyüklüğünü 
hesapla 

Asıl analizler Ek analizler Raporlama 

15 Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 15 



Hipotez/Araştırma Sorusu 

• Sistematik tarama bir araştırma sorusu ya da 
hipotez eşliğinde yapılmalıdır. 

• Bu hipotez tarama işlemine başlamadan karar 
verilmelidir. 
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Meta-analizle Cevaplanabilecek 
Sorular 

1. Çalıştığımız etki ne kadar güçlü? 

2. Çalışmaların toplamı sıfır hipotezini reddediyor mu? 

3. Çalışmalar arası varyans ne kadar ve bu varyansı neler 

etkiliyor? 

4. Bazı çalışmaların yayımlanma(ma)sından kaynaklanan 

yanlılık oluyor mu? 

5. Bulduğumuz sonucu değiştirecek yeteri sayıda basılmamış 

çalışma bulunmakta mıdır? 
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Örnek Araştırma Soruları 

• Deney ve Kontrol grunbu karşılaştırması 

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hızlı okuma 
programının deney grubu üzerindeki etkisi nedir? 

• Öntest-sontest farkları?  

Motivasyonda zaman içerisinde bir değişim olmuş mudur? 

• İki değişken arası korelasyon nedir? 

Akademisyenlerin eğitim etkinliliği ile araştırma 
üretkenlikleri arasındaki ilişki nedir? 

• Bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler 

Akran öğretiminin akademik başarı üzerindeki etkisini 
cinsiyet ne ölçüde etkilemektedir? 
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Literatür Tarama 

• Çok kapsamlı bir literatür taraması meta-
analizin kalbini oluşturmaktadır. 

• Araştırma sorusu ışığında çalışılan spesifik 
konu ile ilgili tüm çalışmalara ulaşılması 
önemlidir. 
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Taranacak Çalışmalar 

• Olabildiğince sayıca çok olmalı (tüm 
çalışmalara ulaşılmalı, yayınlanmamış 
çalışmaları da içermeli) 

• Başlangıçta bir ekleme ve çıkarma kriterleri 
belirlenmeli ve kriterlere uygun olan her 
çalışmayı toplamalıyız. 

• Genelde anlamlı bulunan çalışmalar anlamlı 
bulunmayan çalışmalardan daha çok 
yayınlanma eğilimindedir (file drawer 
problem) 
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Taranacak Çalışmalar 

• Meta-analiz çalışmalarının elde edilebileceği 
kaynaklar: 
– Bilgisayara bağlı kaynakça veritabanları 
– Çalışma alanındaki yazarlar 
– Konferans programları 
– Tezler 
– Derleme makaleler 
– Kaynakçalar 
– İlgili dergilerde yapılan elle aramalar 
– Devlet raporları, bibliyografyalar 
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Literatür Tarama 
• İlk önce başlamayı düşündüğünüz konuda meta-analiz yapılmış mı kontrol etmek daha sonra 

da bir planlama yapmak gerekir. Araştırmada farklı veri tabanları kullanarak olabildiğince çok 
veritabanı kullanmanız doğru bir strateji olacaktır. 

• Popüler veritabanları listesi: 

– Pubmed/Medline 

– Embase 

– Cochrane Review 

– ISI Web of Science (Science Citation Index) 

– SCOPUS 

– PsycINFO 

– ProQuest 

– Firstsearch 

– EBSCO Host  

– Blackwell Publishing  

– Google scholar  

– Intute: Social Sciences  

– Academy of Management 

Bunlara ek olarak  kongre özetleri,  kaynakçalar, yazar ağı ve kütüphanede manuel arama 
yapmak gerekebilir. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 22 



Literatür Taraması-Yanlılık 
• Literatür taraması yaparken alandaki her çalışmaya 

ulaşılamaması yanlılık oluşturur.  

• Bunun en başta geleni yayım yanlılığı (publication bias) olarak 
bilinen sadece yayımlanmış (çoğunluğu anlamlı bulgular içeren) 
çalışmaların hesaba katılmasıdır.  

• Diğer yanlılıklar da dilden kaynaklı ve atıftan kaynaklı olanlardır. 

• Dil yanlılığı sadece İngilizce ya da sadece Türkçe yayınların 
hesaba katılması diğer dillerdeki yayınların göz ardı 
edilmesinden kaynaklanan yanlılıktır.  

• Atıftan kaynaklanan yanlılık da sadece anlamlı ve olumlu 
bulgular içeren çalışmaların diğer çalışmalar tarafından atıfta 
bulunulması ve anlamlı olmayan ve negatif bulgular içeren 
çalışmalara göre daha çok hesaba katılması. 
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Literatür Taraması-Yanlılık 

• Yayımlanan çalışmalar daha çok anlamlı bulgular içermektedir. 
Bu konuda herkesin uzlaştığı bir çözüm bulunamamıştır. 

• Bu duruma neden olmamak için olabildiğince çok çalışmaya 
ulaşması ve anlamlı anlamsız bulgular içeren tüm çalışmaları 
meta-analize eklemesi  

• Alanyazında yayın yanlılığı sorununu tespit etmek ve çözüm 
sunabilmek için birçok yöntem geliştirilmiştir (e.g., Fail-safe N, 
Trim ve Fill metodu). 

• Bu sorunu tamamıyla ortadan kaldırmak olası gözükmese de 
meta-analize başlamadan önce yayın yanlılığının çalışma 
sonuçlarını etkilemeyecek düzeyde olduğu ortaya 
konulmalıdır.  
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Yayım Yanlılığı 
• Sadece yayınlanmış ve anlamlı bulunmuş çalışmaların 

meta-analize katılmasından kaynaklanan yayım 
yanlılığının olup olmadığını kontrol etmek için funnel 
plot (huni grafiği) kullanılmaktadır. 
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Yayım Yanlılığı 

• Huni grafiğindeki asimetrilik 
yayım yanlılığına işaret eder. Yani 
p-değeri .05’ten büyük olan 
çalışmaların olmadığına işaret 
eder. 

• Bu durumu engellemenin bir yolu 
olmasa da araştırmacıların .05 
değerini kullanmaktan 
vazgeçmeleri gerekir. 

• Ya da sadece büyük örneklemli 
çalışmaları analiz etmek gerekir. 

  

effect 
magnitude 

0 

SE 

value with 
huge sample 

funnel of 
studies if 
effect=0 

SE 

funnel of 
unbiased 
studies 

funnel of 
non-sig. 
missing 
studies 
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Huni Grafiği (Funnel Plot) 
Etki büyüklüğü ile örneklem 
büyüklüğünün grafiksel 
gösterimidir. 

Yayım yanlılığı olup olmadığını 
anlamak için huninin sol alt 
tarafına bakmalıyız. Sol alt 
tarafta negatif ya da anlamlı 
olmayan çalışmalar yer 
almaktadır. 

Eğer sol alt taraf boş ise 
(asimetrik plot) yayım yanlılığı 
var demektir 

Yandaki grafikte yayım 
yanlılığı yok gibi diyebiliriz. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 27 



Simetrik grafik yayım yanlılığının olmadığına 
işaret eder.  

Asimetrik grafik yayım yanlılığının mevcut 
olduğuna işaret eder. 

Küçük örneklemli çalışmalardan kaynaklanan 
düşük metodolojik kalitesi asimetrik grafiğe 
dolayısıyla yayım yanlılığına işaret eder. 
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Yayım Yanlılığının Kontrol Edilmesi 
• Ntot:  toplam örneklem büyüklüğü 
• NE and NC deney ve kontrol grubu örneklem büyüklükleri 
• S: iki gruptaki toplam olay başarısı sayısı  
• F:  Ntot – S.  
• İlk 3 test (Begg 1994, Egger 1997a, Tang 2000) sürekli bağımlı değişkenler için kullanılır. 
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Çalışma Kalitesi 

• Meta-analize katılacak çalışmaların kalitesi de 
meta-analizin sonucunu etkileyen faktörlerden 
birisidir. 

• Bazı kriterlere göre bir çalışmanın iyi olup 
olmadığına karar verilebilir: 
– Büyük örneklem büyüklüğü;  
– Daha temsil edici örneklemler;  
– Daha iyi ölçümler/ölçme aracı;  
– Seçkisiz atamanın kullanılmış olması;  
– Yanlılık olup olmadığının kontrol edilmesi;  
– Ayrılma/cevap vermeme oranının düşük olması 
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Literatür Nasıl Taranmalı? 

• Araştırma sorusu uygun bir şekilde formüle 
edilmeli 

• En az 2 anahtar kelime belirleyin 

• Anahtar kelimeleri kullanarak araştırma 
veritabanları üzerinde arama yapmaya 
başlayın 

• Arama yaparken birden fazla anahtar kelime 
aratırken aralarına “ve” “veya” koymayı 
unutmayınız. 
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Boolean Mantığı:Ve (and) 

İki daire arasındaki ortak bölgeyi gösterir. 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 32 



Boolean Mantığı:Veya (or) 

İki bölgeyi de içeren bütün bölgeyi 

gösterir. 
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Örnek Araştırma Sorusu 

• Örneğin bir araştırmacı iyimserlik ile mutluluk arasında 
bir ilişki var mı sorusunu daha önce yapılan çalışmaları 
tarayarak cevaplandırmak istiyor.  

• Bu durumda “iyimserlik” ile “cinsiyet” kavramları 
arasına “veya”/”OR” eklediğimiz zaman iyimserlik 
üzerine yapılan tüm çalışmalar ile beraber mutluluk 
üzerine yapılan tüm çalışmalar da karşımıza çıkacaktır. 

• “iyimserlik” ve/AND “mutluluk” olarak arattığımızda bu 
iki kavramı içeren ortak çalışmalar karşımıza çıkacaktır. 
Muhtemelen daha az çalışma karşımıza çıkacaktır. 
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VEYA 
• Bu iki kavram arasında OR/VEYA kullanarak elde edilen sonuçlar: 
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VE 
• Bu iki kavram arasında AND/VE kullanarak elde edilen sonuçlar: 
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Çalışmaları Elde Etme Planı 

BULUNAN ÇALIŞMALAR META-

ANALİZ İÇİN UYGUN MU? 

ÇIKAR 

EVET 

HAYIR 

DAHA ÖNCE BELİRLEDİĞİN BİR VERİ 

TABLOSUNA EKLE 

EKLE ve ÇALIŞMADAKİ 
VERİYİ ÇIKAR/BUL 
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Ekleme/Çıkarma Kriterleri 

• Ve/Veya bağlaçlarıyla bulduğumuz her 
çalışmanın meta-analize eklenmesi mümkün 
değildir. Araştırma sorusunu belirleyen 
araştırmacı bu arada ekleme ve çıkarma 
kriterleri de belirlemelidir.  

• Örneğin sadece Türkçe çalışmalara bakacak 
olan bir araştırmacı çıkarma kriteri olarak 
Türkçe olmayan makaleler çıkarılacak şeklide 
belirleme yapmalıdır. 
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Ekleme/Çıkarma Kriterleri 

I. Yayım dili (sadece İngilizce) 

II. Araştırma çeşidi/deseni (sadece nicel çalışmalar) 

III. Araştırmaların toplanacağı zaman periyodu (1980-
2000) 

IV. Ayırt edici özellikler 

V. Anahtar kelimeler (iyimserlik ve mutluluk) 

VI. Kültürel kısıtlamalar (belirli bölgede yapılmış olması) 

VII. Yayım türü (sadece tezler vey sadece makaleler) 

Bu ekleme/çıkarma kriterlerini araştırmacı kendi alanına 
göre artırabilir. 
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Veri Tablosu Oluşturma 

• Genel olarak Excel’de (ya da tercih ettiğiniz başka 
bir dosya programı) boş bir dosya açılır. 

• Bulunan her çalışma için aşağıdaki bilgileri 
girebileceğimiz sütunlar oluşturulur. 
– Çalışmanın adı 
– Çalışmanın yazarı ve yayınlandığı yıl 
– Deney grubundaki (eğer varsa) katılımcı sayısı 
– Kontrol grubundaki (eğer varsa) katılımcı sayısı 

• Bu başlangıçta eklediğimiz özelliklere ek olarak 
ileride karar vereceğiniz etki büyüklüğü ve 
çalışmalara ait başka özellikleri de ekleyebilirsiniz. 
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Kısmi Veri Tablosu 

• Bu tabloya ek olarak etki büyüklüğü ve çalışmalara 
ait özellikler de sütun olarak eklenebilir. 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 41 



Veri Tablosu Oluşturma 

• Veri tablosu oluştururken mutlaka çalışma 
özellikleri (yıl/yazar/tür vb.) yanında çalışmalara 
katılan katılımcıların özellikleri de  (cinsiyet, 
öğrenim durumu, yaş vb.) eklenmelidir.  

• İleriki slaytlarda gösterilecek olan etki büyüklüğü 
türlerini elde edebilecek istatistikler (N, SS, r, t, F, 
vb.) eklenmeli. 

• Bu veri tablosu en az iki kişi tarafından 
oluşturulup güvenirliği sağlanmalı. İki kişi 
arasında oluşacak anlaşmazlıklar görüş 
alışverişinde bulunup çözülmeli. 
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Pilot Kodlama 

• Rasgele seçilen çalışmalar (tüm çalışmaların 
%30’u) iki kodlayıcı tarafından kodlanır. 

• Kodlamalarını karşılaştırmak için buluşurlar 

• Eğer uyuşmazlık varsa tartışıp düzeltilir. 

• Kodlama yapılan veri tablosu gerek duyulursa 
düzeltilir. 

• Her seferinde farklı çalışmalar üzerinden pilot 
kodlama tekrarlanabilir. 
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Kodlama Güvenirliği 

• Birden fazla kodlayıcının yaptığı kodlamalar üzerinden 
kodlayıcılar arası güvenirliğin hesaplanması gerekir. 
Bunu yapmak için aşağıdaki yöntemlerden biri 
kullanılabilir: 

• Uyuşma yüzdesi: Yaygın ama tavsiye edilmez 

• Cohen’s kappa katsayısı: iki kodlayıcı arasında uyum 
olanlar için 1 uyuşmayan kodlamalar için 0 girilir. Bu 
değerler kullanılarak Cohen’s kappa hesaplanır. 0.40 
üzeri değerler orta düzey uyuşma için yeterlidir. 

• İki kodlayıcı arası korelasyon değeri 

• Sınıf-içi-korelasyon (Intraclass correlation) katsayısı 
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Etki Büyüklüğüne Karar Vermek 

• Meta-analizi yapılacak çalışmalara 
ekleme/çıkarma kriterlerine göre karar 
verdikten ve 41. slayttaki gibi veri tablosunu 
oluşturduktan sonra analizleri yapacağınız etki 
büyüklüğü değerine karar vermelisiniz.  
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Etki Büyüklükleri 

• Meta-analizde kullanılan etki büyüklüğü değerleri 
temel istatistik konularında (t-testi, ANOVA) bahsedilen 
etki büyüklüğü türlerinden farklı olabilmektedir.  

• Toplanan çalışmalardan elde edilen istatistiklerden 
(e.g., t-testi, ANOVA, çoklu regresyon, korelasyon, risk 
oranı, ki-kare, vb.) araştırmacı ortak bir ölçekte ifade 
edilecek bir etki büyüklüğü hesaplamalıdır.  

• Bu ortak ölçekte ifade edilebilen etki büyüklükleri 
standartlaştırılmış ortalama farkı, korelasyon ve risk 
oranıdır. En genel anlamda meta-analizde kullanılan 
etki büyüklüğü değerleri bunlardır. 
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Etki Büyüklükleri (ES) 
• Standartlaştırılmış ortalama farkı (bağımlı değişken 

süreklidir) 
    -deney grubu ve kontrol grubu durumlarında 
    -ya da iki grubun karşılaştırıldığı durumlarda 
• Korelasyon 
    - iki değişken arası ilişkiyi belirtir. 
• Risk oranı (bağımlı değişken iki-kategorilidir) 
     -deney grubu ve kontrol grubu durumlarında 
    -ya da iki grubun karşılaştırıldığı durumlarda 
 
Sunum boyunca etki büyüklüğü (Effect Size) için İngilizce 

adının kısaltması olan ES kullanılacaktır!!! 
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Standartlaştırılmış Ortalama Farkı 

Sürekli bir değişken üzerinde iki grubun 
ortalamalarının karşılaştırılmasıyla bulunan bir etki 
büyüklüğü değeridir. Üç çeşidi vardır. Paydadaki 
standart sapma hesaplamalarında çok az farklılıklar 
olan bu üç yöntem de ortalama farkı hesabına 
dayanmaktadır. Genel olarak “d” kullanılır. 

– Cohen’s d 
– Hedges’ g 
– Glass’s Δ  
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Standartlaştırılmış Ortalama Farkı 
Örnek 

• Standartlaştırılmış Ortalama Farkı değeri 
hesaplayabilmemiz için bir makalede olması gereken 
değerler iki gruba ait aritmetik ortalama, standart sapma 
ve örneklem büyüklüğü değerleridir (Bkz. aşağıdaki tablo). 

Çalışma1 Aritmetik ortalama 
(X) 

Standart Sapma (s) Örneklem 
Büyüklüğü (n) 

Deney Grubu 25 4 100 

Kontrol Grubu 23 3 100 

• Tabloda verilen değerlere göre Cohen d 
değerimiz 0.5657 çıkmaktadır. 
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Standartlaştırılmış Ortalama Farkı 
Örnek 

• Bu hesabı formülleri kullanarak elle yapabileceğiniz gibi 
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-
size-calculator sitesinden MEANS AND STANDART DEVIATIONS 
kısmında açılan ekrana bu değerleri girerek CALCULATE kutucuğunu 
tıklayarak elde edebilirsiniz. Eğer Excel’de formül yazabiliyorsanız 
tek seferde tüm çalışmalar için Cohen’s d değerini hesaplamanız 
daha pratik olacaktır. 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 50 

https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator


Korelasyon 

• İki sürekli değişken arası ilişkiyi göstermek için 
kullanılır ve genelde çalışmalar içerisinde “r” 
harfi ile rapor edilir. Pearson korelasyon 
katsayısı olarak da bilinir. Çalışmalar içerisinde 
rapor edildiği için meta-analiz yapan çalışmacı 
tarafından çoğu zaman hesaplanmadan direk 
makaleden alınabilir. 

rES 
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Korelasyon 

• Pearson korelasyonunun problemli bir standart 
hata değeri vardır (normal dağılım göstermez) 

• Meta-analizde standart hata önemli bir yer 
edinmektedir 

• Bu sebeple Pearson r olarak toplanan korelasyon 
değerleri Fisher’s Zr değerlerine dönüştürülerek 
analizler gerçekleştirilir. 

• Daha sonra yorum yapılırken bulunan ortalama 
etki büyüklüğü değeri geri Pearson korelasyona 
dönüştürülür. 















r

r
ESZr

1

1
ln5.

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 52 



Korelasyon 

• Meta-analizde korelasyon 
kullanmaya karar veren 
araştırmacı Pearson 
korelasyon katsayılarını 
çalışmalardan topladıktan 
sonra bu değerleri Fisher 
korelasyonuna çevirip 
analiz etmesi 
gerekmektedir. İstatistik 
programlarının çoğu bu 
işlemi otomatik olarak 
yapmaktadır. Excelde de 
FISHER() formülü ile Fisher 
korelasyon değerlerini elde 
edebilirsiniz. 
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Risk Oranı 

• Risk oranı aşağıdaki gibi 2x2 çaprazlık 
tablosundan elde edilir. 
 
 
 
 
 
 

• Risk oranı deney grubundaki başarı olasılığının 
kontrol grubundaki başarı olasılığına 
bölünmesiyle elde edilir. 

Frequencies

Success Failure

Treatment Group a b

Control Group c d
bc

ad
ES 
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Risk Oranı Örnek 
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ORES

Frekans Tablosu Frekans 

Deney Grubu Başarı (success) 265 

Deney Grubu Örneklem büyüklüğü (n) 297 

Kontrol Grubu Başarı (success) 204 

Kontrol Grubu Örneklem büyüklüğü (n) 279 
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Etki Büyüklükleri 

• Her çalışma karar verdiğimiz etki büyüklüğünü 
doğrudan elde edebileceğimiz değerler 
içermeyebilir. Bu yüzden topladığımız 
makalelerdeki istatistiksel değerleri kullanarak 
dönüşüm yapmalı ve karar verdiğimiz ES(etki 
büyüklüğü) hangisi ise onu elde etmeliyiz. 
Bunu formülleri kullanarak elle 
yapabileceğimiz gibi bu amaçla hazırlanan 
hesap makinelerini de kullanabiliriz. 
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Etki Büyüklükleri 

Ortalamalar ve 

Standart Sapmalar 

Korelasyonlar 

p-değerleri 

F-istatistiği 

d 

t-istatistiği 

“diğer” test istatistikleri 

Nicel makalelerde 
verilen hemen hemen 
her değerden etki 
büyüklüğü d değeri 
hesaplanabilmektedir. 
Bu hesaplamalar için 
dönüşüm formülleri 
Meta-Analiz 
kaynaklarında 
bulunmakla beraber 
bazı web sitelerde 
oluşturulan hesap 
makineleri aracılığıyla 
da bu dönüşümler 
yapılabilmektedir. 
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Dönüşümler: "r" den "d"ye, "d" den 
"r"ye 

58 

Örneğin bir makaledeki 
korelasyon (r) değerinden 
Cohen’s d değerini yandaki 
formülle elde etmek 
mümkünken verilen d 
değerinden r değeri de 
üstteki dönüşüm 
formülüyle elde edilebilir. 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 58 



Etki Büyüklüğü Hesap Makinesi 

• Online etki büyüklüğü hesap makinesi: 

• https://www.campbellcollaboration.org/this-
is-a-web-based-effect-size-calculator 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 59 

https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator
https://www.campbellcollaboration.org/this-is-a-web-based-effect-size-calculator


Yanlılık Düzeltmesi 

• Daha önce meta-analizde örneklem 
büyüklüğünün önemli olduğunu belirtmiştik. 
Özellikle küçük örnekleme sahip çalışmaların 
yanlılık oranını artırdığı iddia edilir ve 20’den 
küçük (n < 20) örnekleme sahip çalışmalar için 
Hedges bir düzeltme önermektedir. Elde edilen 
etki büyüklüğü  (ES) değerini 1-(3/(4N-9)) ile 
çarparak düzeltme yapabiliriz. 
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Ağırlıklandırma (Weighting) 

• Meta-analiz için toplanan çalışmaların hepsi aynı 
örneklem büyüklüğüne sahip olmadığı için 
hepsinin sonuçları da aynı kesinlikte 
olmamaktadır. Meta-analizdeki ortalama etki 
büyüklüğünü hesaplarken her çalışmayı örneklem 
büyüklüğü miktarınca çalışmaya katmaktayız. 
Örneğin n=100 olan bir çalışma ile n=25 olan bir 
çalışma aynı şekilde meta-analize 
eklenmemektedir. Bu sebeple her çalışmaya 
örneklem büyüklüğüne bağlı olan bir ağırlık 
eklemekteyiz. 
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Ağırlıklandırma 

• Etki büyüklükleri varyansın tersi  (1/v) ile 
ağırlıklandırılmaktadır (weight) ve bu 
ağırlıklandırma “w” harfi ile gösterilmektedir. 

 

)(2)(

)(

21

2

21

21

nn

d

nn

nn
v i

i







SE =  vi 
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Etki Büyüklüğünün İstatistiksel 
Analizleri 

• Veri tablosundaki değerlerden aşağıdaki üç 
istatistiği elde edebilecek şekilde makalelerin bir 
araya getirilmesi gerekmektedir. 

    - Etki büyüklüğü 
    -Varyans değeri 
    -Heterojenlik testi 
• İki grafik: Forest grafiği ve huni grafiği (funnel 

plot) 
• İlk olarak eldeki çalışmaların heterojen dağılım 

gösterip göstermedikleri test edilmelidir. 
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Örnek Veri 

• Meta-analiz makaleleri toplarken oluşturduğumuz veri 
tablosuna aşağıdaki gibi bir veri girişi yapabiliriz. Bu örnek 
veride deney ve kontrol grubuna ait özet istatisitik değerleri 
girildiği görülmektedir. 
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Örnek Veri 

• Örnek verideki özet istatistikler ve meta-analiz 
formülleri/hesap makinesi kullanılarak Cohen 
d değerleri elde edilebilir. 
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Örnek Veri 
• Aşağıdaki örnek veride Cohen d değerlerinin yanında d değerlerinin 

varyansları (v) ve ağırlıkları (w) meta-analize giren çalışmaların 
ağırlıklı ortalamasını bulmak için gereklidir. Bu değerleri de fomüller 
yardımıyla ya da hesap makinesi aracılığıyla elde edebilirsiniz. Bazı 
programlar otomatik olarak hesaplama imkanı vermektedir. Ayrıca 
toplanan makalelerin ortak özelliklerinin (bu verideki okul ve disiplin 
değişkenleri gibi) ayrı değişkenler olarak girilmesi meta-analizde 
regresyon yaparak heterojenliği açıklama imkanı sunmaktadır. 
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Veri Analizindeki Adımlar 

• Çalışmalar arası heterojen dağılım var mı test 
edilmeli 

• Meta-analizin yapılacağı uygun model (sabit 
etkiler ya da rastgele etkiler) seçilmeli 

• Ortalama etki büyüklüğü değeri hesaplanmalı 

• Forest ve funnel plot çizerek yayım yanlılığı ve 
heterojenliğe bakılmalı 

• Ek analizler (mümkünse) yapılmalı (alt grup 
analizi (ANOVA), meta-regresyon) 
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Meta-Analiz Modelleri 

• Geleneksel meta-analiz literatüründe ortalama 
etki büyüklüğünü elde edebileceğimiz iki 
model bulunmaktadır: 

• Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) 

• Rasgele Etkiler Modeli (Random Effects 
Model) 
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Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects 
Model) 

• Çalışmalar arası heterojenlik düşüktür. 
• Tüm çalışmaların aynı gerçek etkiyi (ortak tek bir 

eki: sabit etki) tahmin ettiğini varsaymaktadır. 
Yani tüm çalışmalardaki gerçek etki büyüklüğü 
aynıdır. 

• Çeşitlilik sadece çalışmalar içerisindeki 
katılımcıların örneklenmesinden(örnekleme 
hatasından) kaynaklanmaktadır. 

• Kesinlik sadece çalışma örneklem boyutuna 
bağılıdır. 
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Rasgele Etkiler Modeli (Random Effects 
Model) 

• Çalışmalar arası heterojenlik fazladır. 
• Çalışmaların farklı gerçek etkiyi tahmin edebileceğini 

varsaymaktadır. Yani tüm çalışmalardaki gerçek etki 
büyüklüğü farklıdır. Meta-analiz sonucu tahmin edilen 
etki büyüklüğü bu farklı etki büyüklüklerinin 
ortalamasının tahminidir. (bir rasgelelik bulunmaktadır.) 

• Çeşitlilik sadece çalışmalar içerisindeki katılımcıların 
örneklenmesinden kaynaklanmamaktadır. Ayrıca 
çalışmalar arası farklılıktan da kaynaklanmaktadır. Bir 
rasgelelik vardır. 

• Genelde daha büyük varyans üretir. 
 



Heterojenlik Testi 
• Eğer çalışma sonuçlarının güven aralıkları çok az kesişiyor ya da 

kesişmiyorsa (Forrest plota bakılır) genelde heterojenlik olduğuna 
işaret eder.  

• Çalışmalar arası heterojenlik olup olmadığına aşağıdaki istatistikler 
yardımıyla bakılır. 

• Cochrane Q istatistiği: p-değerine bakarak anlamlı derecede 
heterojenlik olup olmadığı test edilir. p<0.1 heterojenliğe işaret eder. 
Testin gücü düşük olduğu için 0.05 yerine 0.1 tavsiye edilir. 

• I2 istatistiği: Çalışmalar arası varyansın şanstan değil de 
heterojenlikten kaynaklandığını gösteren yüzdelik değerdir..  

1.  0% to 40%: heterojenlik çok düşüktür; 
2. 30% to 60%: orta düzey heterojenlik; 
3. 50% to 90%: yeterli derecede heterojenlik; 
4. 75% to 100%: yüksek düzey heterojenlik. 
Bu değerler genelde istatistik programı tarafından hesaplanır. 
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Homojenlik/Heterojenlik testi 

• Cochran’s Q istatistiği: 

 

χ2-dağılım (sd=k-1)  

k=Örneklem sayısı 

α=0.10 

p-değerine bakarak anlamlı derecede heterojenlik olup olmadığı test edilir. 
p<0.1 heterojenliğe işaret eder. 

Düşük örneklemlerde düşük güç (low power) 
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Heterojenliğin Sayısal İfadesi 

I2 istatistiği 
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kQ
I




0-100% arasında değişir. (100’e yaklaştıkça artar) 

 

I2 > 50%: Yüksek heterojenlik  

I2 > 75%: Çok büyük heterojenlik 
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Forest Plot 
The dotted line passes 
across null, or 1.0 

Her çalışmadan elde edilen 
etki değeri büyüklüğü 
(nokta) bir çizgi üzerinde 
gösterilir. 

Elmas sembolü ortalama ES 
değeridir. 

Çizgilerin iki ucu %95 güven 
aralığıdır 

Siyah kutuların boyutu çalışmanın ağırlığını gösterir. 
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Heterojenlik 

• Eğer çalışmalar arası anlamlı ve yüksek düzeyde 
heterojenlik bulunduysa araştırmacının bu 
heterojenliğin neyden kaynaklandığını açıklaması 
beklenir. 

• Heterojenliğin kaynağı çoğu zaman açıklanamadığından 
rasgele etkiler modeli kullanılması tavsiye edilir. 
Heterojenlik testi sonuçlarına dayanarak rasgele etkiler 
modelinin seçilmesi alanyazında eleştirilen bir 
uygulamadır. 

• Rasgele etkiler modeli yaptıktan sonra heterojenliğin 
sebebini açıklamak adına alt grup analizleri (ANOVA) ya 
da meta-regresyon yapmak tavsiye edilir. 
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Heterojenliğin Olası Nedenleri 

• Farklı çalışma desenleri 

• Çalışma kalitesi 

• Çalışma seçiminden kaynaklanan yanlılık 

• Diğer yanlılık etkileri 

• Farklı istatistiksel metotların kullanılmış olması 
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Alt Grup Anlizleri (ANOVA) 

• Toplanan çalışmalar aşağıdaki çalışma özellikleri 
açısında gruplara ayrılır: 

• Katılımcı özellikleri (cinsiyet, yaş, klinik teşhis, 
coğrafi bölge) 

• Çalışma deseni özellikleri (deney/müdahale türü, 
çalışma süresi, kullanılan ölçme arası vb.) 

• Bu özellikler açısından gruplara ayrılan çalışmalar 
ayrı ayrı etki büyüklüğü ortalaması bulmak için 
analiz edilir. Mesela katılımcılar açısından kadın ve 
erkeklerden elde edilen çalışmaları ayrı ayrı analiz 
edip ayrı ayrı elde edilen sonuçları 
raporlayabilirsiniz. 
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Meta-Regresyon 

• 10’dan fazla çalışma toplandığı zaman 
kullanılabilir. 

• Bağımlı değişkenimiz etki büyüklüğüdür. 

• Bağımsız değişkenlerimiz de çalışma özellikleri ya 
da katılımcı özellikleri olabilir. Bu değişkenlerin 
etki büyüklüğü değerini ne derecede etkilediğini 
aynı regresyonda olduğu gibi inceleyebiliriz. 
Bildiğimiz regresyon analizinin etki büyüklüğünü 
bağımlı değişken olarak kullanılmasıyla 
yapılmasıdır. 
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Ters Varyans Ağırlığı (Inverse variance 
weight) 

• Meta-analizde amaç ortalama etki büyüklüğü 
değerini elde etmektir. 

• Bu değer bir aritmetik ortalamadan çok 
ağırlıklı ortalamadır. 

• Örneklem büyüklüğüne göre her çalışma için 
bir ağırlık (w) değeri kullanılır. 

• Bu ağırlığa varyans değerinin tersi ile elde 
edildiği için ters varyans ağırlığı (Inverse 
variance weight) da denir. 

2

1

SE
w

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 79 



Ters Varyans Ağırlığı (Inverse variance 
weight) 

• Standartlaştırılmış ortalama farkı için: 

 

 

• Korelasyon için: 

 

• Risk oranı için: 
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Hesaplamalar (Genel) 
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Ortalama ES: 

Ortalama ES’in standart hatası (se): 

Z-testi değeri: 

95% Güven Aralığı: 
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Etki Büyüklüğü Sonuçlarının 
Yorumlanması 

• Cohen’s “Rules-of-Thumb” 

– Standartlaştırılmış ortalama fakı için: 

• küçük = 0.20 

• orta = 0.50 

• büyük = 0.80 

– korelasyon katsayısı 

• küçük = 0.10 

• orta = 0.25 

• büyük = 0.40 
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Meta-analiz Rapor Edilişi 

• Meta-analiz çalışmalarının nasıl rapor edileceği 
konusunda birçok protokol geliştirilmiştir. Meta-analizi 
yapan çalışmacı makalede nasıl rapor etmesi 
gerektiğine bu protokollere bakarak karar verebilir. Bu 
protokoller meta-analizlerin raporlanmasını 
standartlaştırmak için geliştirilmiştir. 

• -Quality of Reports of Meta-analysis [QUOROM]  

• -Observational Studies in Epidemiology [MOOSE] 

• -Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses [PRISMA] 

• APA Manual 
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Meta-analiz Yazılımları 

• Ücretsiz 
– RevMan [Review Manager] 
– Meta-Analyst 
– Epi Meta 
– Easy MA 
– Meta-Test 
– Meta-Stat 
– MIX 
– R programındaki «meta» paketi 
– SPSS Macro (Lipsey Wilson) 

• Ücretli 
– Comprehensive Meta-analysis (CMA) 
– Meta-Win 
– WEasy MA 

• Genel Kullanım İstatistik Paketleri 
– Stata 
– SAS 
– S-Plus 

 
Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 86 



Comprehensive Meta-analysis (CMA) 
Programı 

• https://www.meta-
analysis.com/pages/demo.php?cart=BVHH876
491 

 

• Linkinden ad, soyad ve e-posta bilgileriniz 
aracılığıyla 10 gün/10 kullanımlık ücretsiz 
sürümünü elde edebilirsiniz. 
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Comprehensive Meta-analysis (CMA) 
Programı 
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R Programı İle Meta-Analiz 

• Ücretsiz olan R programını kullanmayı biliyorsanız 
meta paketini yükleyerek meta-analiz 
uygulamalarınız gerçekleştirebilirsiniz. 

• meta (Yazar: Guido Schwarzer)  
• metafor (Yazar: Wolfgang Viechtbauer)  
• rmeta (Yazar: Thomas Lumley) 
• meta paketi hakkında bilgi edinmek için 
• https://cran.r-

project.org/web/packages/meta/meta.pdf 
• adresindeki dosyaya göz atabilirsiniz. 
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SPSS Programı İle Meta-Analiz 

• Genel istatistik analizlerini yapabildiğimiz SPSS 
programı ile meta-analiz uygulamalarını 
gerçekleştirmek mümkündür. SPSS 
menüsünde bulunan diğer istatistik 
analizlerinin aksine meta-analiz 
uygulayabilmeniz için bu amaçla hazırlanmış 
macroları bilgisayarınıza kaydedip o macrolar 
üzerinde kendi değişkenlerinizin adını girerek 
meta-analiz gerçekleştirebilmeniz 
mümkündür. 
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SPSS Programı İle Meta-Analiz 

• SPSS için Wilson tarafından hazırlanmış 
macroları aşağıdaki web adresinden 
indirebilirsiniz: 

• http://mason.gmu.edu/~dwilsonb/ma.html 

• Bu sitede ayıca stata ve SAS programı 
kullanıcıları için hazırlanmış macrolar da 
bulunmaktadır. 
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