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Tan testi çalşmalarnda, gözlemciler içi/aras uyumun
değerlendirilmesinde güvenirlik önemli rol oynamaktadr.
Bunun için, iki sonuçlu tan testlerinde gözlemciler aras
uyumu değerlendirmede; Basit uyum indeksi, Cohen’s
Kappa, PABAK, Scott‘s uyum istatistiği, G-Index ve AC1
uyum istatistikleri kullanlmaktadr. Yaplan çalşmada bu
uyum istatistiklerinin karşlaştrlmas ve en uygun uyum
istatistiğinin seçimi ele alnmştr. Bu amaçla, MS Excel ve
IBM SPSS Statistics 22 programlarndan yararlanlmştr.
Denge ve simetriklik durumlarna göre hipotetik verilerle
oluşturulan tablolarda gözlemciler aras uyum istatistikleri
hesaplanmştr. Duyarllk, seçicilik ve prevelanstan
etkilenme durumlarna göre gerekli düzenlemeler
yaplarak, ayn gözlemci kümesi üzerinde hesaplanan
uyum istatistiği sonuçlar karşlaştrlmş, en iyi sonucu
AC1 istatistiğinin verdiği gözlenmiştir.

I.

GİRİŞ

Koruyucu tp veya klinik çalşmalarda bireylerin
sağlam olup olmadklarn belirlemek amac ile
kullanlan laboratuvar tekniklerine, klinik gözlemlere
veya özgün gereç ölçümlerine bağl olarak karara erişilen
değerlendirme kurgularna "Tan Testleri" denir[1].
Güvenirlik; ayn ölçeğin (tan testinin) farkl
gözlemciler tarafndan ayn şekilde yorumlanabilmesi
(testin tekrarlanabilirliği) ya da gözlemcinin farkl
zamanlarda elde ettiği ölçümlerin tutarl olmas şeklinde
tanmlanabilir. Güvenirlik çalşmalarndaki en temel
amaç, ayn koşullar altnda, ayn örneklem üzerinde elde
edilen çoklu ölçümlerin uyumunun değerlendirilmesidir
[2]. Uyum değerlendirmeleri, ayn gözlemcinin tekrarl
ölçümlerini (gözlemciler içi) ele alabileceği gibi, iki ya
da daha fazla sayda gözlemcinin ölçümleri (gözlemciler
aras) arasndaki uyumun incelenmesini de ele alnabilir.
Ölçümler sürekli veya sral sonuçlu (ordinal) değişken
olabileceği gibi iki sonuçlu kategorik (nominal)
değişken şeklinde de olabilir[1].
Bu çalşmann amac, ölçümlerin iki sonuçlu ve
kategorik değişken olduğu tan testlerinde, iki gözlemci
olmas durumunda, elde edilen ölçümlerin güvenirliğini
değerlendirmek için, literatürde kullanlan Basit uyum
indeksi, Cohen’s Kappa, PABAK, Scott‘s uyum
istatistiği, G-Index ve AC1 uyum istatistiklerini
karşlaştrlmas ve en uygun uyum istatistiğinin
seçilmesine yardmc olmaktr.

Anahtar Kelimeler —cohen’s kappa, pabak, g-indeks,
ac1, uyum istatistikleri, tan testleri
Abstract—
Reliability plays an important role in the evaluation of
agreement between observers. Therefore, Simple Percent
Agreement Statistics, Cohen´s Kappa, PABAK, Scott´s
agreement statistics, G-index and AC1 agreement statistics
are used to calculate agreement between observers in
binary diagnostic tests outcomes. This study aims to
compare these agreement statistics and selection of the
most suitable agreement statistics. For this purpose, MS
Excel and IBMM SPSS Statistics 22 programs were used.
The agreement statistics between observers were
calculated in the tables where hypothetical data were
generated according to the states of equilibrium and
balance. It was observed that the best result was given by
AC1 statistic when it is compared with the agreement
statistics done on the same observer group after doing
necessary arrangements according to the states of being
affected by sensitivity, specificity and prevalence.

II.

GEREÇ VE YÖNTEM

Gözlemler ve elde edilen ölçümler yardm ile tan
testinin niteliği değerlendirilirken ölçme yönteminin
doğruluğu (geçerliliği) ve gözlemci içi/aras ölçümlerin
güvenirliği araştrlmaldr. Tan testlerinin geçerliliği
için duyarllk ve seçicilik ölçütlerine baklrken,
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güvenirlikleri için ölçümlerde tutarllk, ayn sonucun
elde edilebilir olmas (reproducibility), tekrar
edilebilirlik (repeatability) ve uyum ölçütleri incelenir.
Bu çalşmada, literatürdeki uyum ölçütleri ve onlar
etkileyen faktörler ele alnmştr. Çalşmada kullanlan
veriler hipotetiktir. Uyum istatistikleri MS Excel, IBM
SPSS 22 paket programlar kullanlarak hesaplanmştr.

sk kullanlan istatistik, Cohen’s Kappa istatistiğidir. Bu
istatistiğin, basit uyum istatistiğine göre avantaj,
uyumun şans ile ortaya çkmas beklenen ksmnda
kappann düzeltme yapmasdr.
Cohen’s Kappa istatistiği aşağdaki formül ile
hesaplanr.
Uyumun şans eseri ortaya çkma olaslğ Pr(e)
olmak üzere, İki gözlemci için,

A) UYUM İSTATISTIKLERI
Elde edilen ölçümlerin veya test sonuçlarnn
güvenirliğinin
değerlendirilmesine
gözlemler/
gözlemciler aras uyum denir. Literatürde, iki kategorik
sonuçlu tan testlerinde, gözlemciler içi/aras uyumun
derecesini oluşturulan karesel tablolar yardmyla
belirlemek için kullanlan uyum istatistiği ölçütleri :
Basit Uyum Katsays, Cohen’s Kappa, PABAK,
Scott’n π istatistiği, G-Index, AC1 uyum istatistikleri
şeklindedir. Literatürde geçen uyum istatistiklerinin
benzer sonuçlar vermesi, gözlemciler içi/aras
yorumlarn tutarl ve güvenilir olduğunun kantdr.
Bu çalşmada iki sonuçlu tan testlerinde iki
gözlemci olmas durumu incelenirken Tablo 1 deki
düzen
üzerinden
hesaplamalar
gösterilmiştir.
Çalşmadaki
veri
setleri
simülasyon
yoluyla
oluşturulmuştur.

olup Cohen' s Kappa katsays:
(2)
formülü ile hesaplanr. Gözlemciler içi/aras uyum
incelenirken elde edilen Kappa istatistiklerinin
yorumlanmas için Landis ve Koch’un önerdiği aralklar
kullanlabilir. Burada Kappa değeri 0 ise gözlemciler
içi/aras uyum sadece şansa bağldr ve diğer hallerde
uyum söz konusu değildir şeklinde yorum yaplr. Kappa
değeri 1 ise gözlemciler içi/aras ölçümler tamamen
birbirine uymaktadr şeklinde yorum yaplr.
Kappa Değeri

Uyum Düzeyi

0.93-1

Mükemmel Düzeyde Uyum

0.81-0.92

Çok İyi Düzeyde Uyum

0.61-0.80

İyi Düzeyde Uyum

0.41-0.60

Orta Düzeyde Uyum

0.21-0.40

Ortann Altnda Uyum

0.01-0.20

Zayf Düzeyde Uyum

Tablo 2. Landis ve Koch’a göre Kappa Yorumu

Yaplan çalşmalarda elde edilen kappa değeri,
varyans ve güven aralklar ile birlikte ifade edilmelidir.
Kappa istatistiğinin varyans :

Tablo 1: 2x2 uyum düzeni tablosu

1) Basit uyum istatistiği (Simple Percentage Of
Agreement) : Literatürde ilk kullanlan ve uyum
istatistiklerinin en sade hali olan istatistiktir. Burada
şansa bağl uyum söz konusu olmayp gözlemciler
içi/aras tam uyumun varlğ söz konusudur. Basit
uyum istatistiği, tan testlerine ait karesel tablolardaki
köşegen üzerindeki saylarn toplamnn genele orandr.
Çalşmada k=2 sonuçlu tan testi için, basit uyum
istatistiği aşağda verilmiştir [3].

(3)
ile hesaplanr. Kappa istatistiği için güven aralğ
(4)
formülü ile hesaplanr.
Cohen's Kappa istatistiği sadece iki gözlemciyi ele
alr. Eğer gözlemci says ikiden çok ise Fleiss'in
Kappa'ya benzer geliştirdiği, Genelleştirilmiş Fleiss
Kappa istatistiği kullanlmaldr.

(1)

İki sonuçlu tan testlerinde Cohen’s Kappa seçilirken
dikkatli olunmaldr. Kappa istatistiği, prevelansn arttğ
durumlarda artar. Karesel tablolarn dengeli ve simetrik
olma durumlarna göre ise yanllk söz konusu olur [4].
Bu durumlarda prevelans ve yanllk düzeltmesi yaparak
uyum istatistiği hesaplayan PABAK istatistiğinin
kullanlmas önerilir[4].

Basit uyum istatistiği, prevelanstan etkilenir. Zayf yönü
ise, köşegen üzerindeki gözelerden hangisinde
yğlmann olduğu hakknda bilgi vermemesidir [4].
2) Cohen’s Kappa İstatistiği: İki sonuçlu tan
testlerinde uyumun değerlendirilmesi için literatürde en
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4) Scott’n π Uyum İstatistiği: 1955 ylnda Scott
tarafndan geliştirilmiştir. π ve kappa istatistiklerindeki
şansa bağl uyum olaslklar birbirinden farkllk
göstermektedir. Bu iki istatistiğin şansa bağl uyum
olaslklarnn tahminlerindeki farkllğa rağmen
istatistikleri pratikte genellikle benzer sonuçlar
vermektedirler. Burada Pr(a) basit uyum katsays ve
şansa bağl uyum katsays Pe(�),

3) PABAK (Prevalence Adjusted Bias Adjusted
Kappa) Uyum İstatistiği: Cohen’s
Kappa’
nn
kullanmnda iki temel sorun bulunmaktadr. Bunlardan
ilki 2x2 uyum tablosunda basit uyum istatistiği yüksek
olan durumlarda, satr–sütun toplamlarnda büyük
dengesizlikler olmas nedeniyle küçük bir κ katsaysnn
elde edilmesidir. Diğeri ise tabloda, satr-sütun
toplamlarnda simetrik dengesizlik olduğunda κ
katsaysnn, asimetrik dengesizlik olmas durumuna
göre daha yüksek bulunabilmesidir[4]. Bu iki sorun
prevelans ve yanllk indeksleri elde edilerek
düzeltilebilir. Bu yüzden yanllk ve prevelans etkisi
büyük olduğunda Cohen’s Kappa istatistiği tek başna
verilmemeli, yerine prevelans ve yanllk düzeltmesi
yapan PABAK (prevalence adjusted bias adjusted kappa)
istatistiği kullanlmaldr [4].
Prevelans İndeksi (PI): Gözlemciler, bir durumu
ayn
değerlendirdiklerinde,
“var”
ve
“yok”
kategorilerinin göreli olaslklarndan κ etkilenir ve bu
olaslklar arasndaki fark prevelans indeksi olarak
adlandrlr.

(9)
şeklinde olup, Scott’n π Uyum İstatistiği,
(10)
ile hesaplanr. Değerlendiricilerin duyarllk değerleri ne
olursa olsun, π istatistiği negatif bir güvenilirlik değeri
verir. Dolaysyla eğer prevelans değeri düşük veya
yüksek ise, π istatistiği değeri değerlendiriciler
arasndaki uyumu doğru bir şekilde yanstmayacaktr.

(5)

5) G-Index Uyum İstatistiği: 1954 ylnda Bennet
tarafndan S puan olarak ortaya atlmş, 1964 ylnda
Holley ve Guildford tarafndan G-index olarak
2x2
deneme
düzenlerinde
adlandrlmştr.
değerlendiriciler arasndaki uyum istatistiklerine
bakldğnda diğer uyum istatistiklerine nazaran G-Index
istatistiğinin duyarllk, seçicilik ve prevelans değerinden
etkilenmediği ve daha iyi bir performans sergilendiği
görülmektedir. G-Index uyum istatistiğinde, şansa bağl
uyum olaslğ, kappa istatistiğinden farkl olarak,
kategori saysnn tersi olarak hesaplanmaktadr.

PI büyük olduğunda, PI nn küçük veya 0 olma
durumuna göre Kappa değeri daha düşük çkar. Kappa
üzerine prevelansn etkisi Kappa’nn büyük değerleri
için küçük değerlerine göre daha yüksektir. Bu nedenle,
prevelans indeksi hesaba katlmadan Kappa’nn tek
başna anlaml bir biçimde yorumlanmas zordur.
Yanllk İndeksi (YI): Gözlemciler, bir durumu farkl
değerlendirdiklerinde gözlemciler arasnda yanllk
olduğu söylenir.
(6)

(11)
Burada

ile

ve şansa bağl

olup şansa bağl uyum katsays q kategori says olmak
üzere,

uyum olan Pr(e) katsays olmak üzere

(12)
(7)

ile hesaplanr. Tan testinde 2 kategori
durumunda G indeks uyum istatistiği,

şeklinde hesaplanr. Buna göre PABAK uyum istatistiği
ise,
(8)

olmas

(13)

şeklinde elde edilir[4]. YI mutlak değeri büyüdükçe
(sabit PI için) κ katsays büyür ve PI mutlak değeri
büyüdükçe (sabit YI için) κ katsays küçülür.

6) AC1 Uyum İstatistiği: 2001 ylnda Gwet
tarafndan ortaya atlmştr. Scott’n π istatistiği ve
Cohen’in
kappa
istatistiğine
alternatif
olarak
geliştirilmiştir. Literatürde birinci dereceden uyum
katsays (the first order agreement coefficient) olarak da
adlandrlmaktadr ve aşağdaki gibi hesaplanr.
(14)

Tanlarn farkl olduğu gözeler simetriklikten
uzaklaştkça YI artar. Yanllk büyük olduğu zaman
kappa katsays, yanllk küçük olduğu veya hiç
olmadğ duruma göre daha yüksek çkmaktadr.
Prevelans etkisinin tersine, yanllk etkisi kappa küçük
olduğunda büyük olduğu duruma göre daha
yüksektir[4].
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 Scott’n π ve Cohen’s Kappa uyum istatistikleri
prevelanstan etkilendikleri için prevelans 0,5 veya
duyarllk 0,5 olduğunda uyum istatistiği sonucu 0
olur ve yanltc olabilir [2,3]

Olup şansa bağl uyum olaslğ ise
(15)
ile hesaplanr. P1 olaslğ pozitif(hasta) kategori
içerisindeki bir deneğin A veya B değerlendirici
tarafndan snflandrlmasndaki şans ifade etmektedir

 AC1 uyum istatistiği ile G Indeks ise prevelanstan
etkilenmeyip duyarllk ve seçicilikten doğru orantl
olacak şekilde etkilenir[4]. Bu nedenle çalşmada
görüldüğü gibi prevelans değeri çok yüksek veya çok
düşük olduğu durumlarda kullanlr.

(16)
B) UYUM ISTATISTIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI

 PABAK uyum istatistiği ise prevelans farkllğ
ve gözlemciler/gözlemler arasndaki yanllğn ihmal
edilmesi istenen durumlarda kullanlr.

Örnek: İki psikiyatrist tarafndan 100 hastann
tedavisinde nörotik ve psikotik olmak üzere 2 farkl tan
konulmuştur. 100’er hastann tanlar ile, iki farkl
hipotetik deneme düzeninde hesaplanan uyum
istatistiklerinin sonucunu inceleyelim.

Deneme düzenlerinde 100 bireyin gözlemciler aras
uyum katsaylarndan π ve kappa istatistik değerleri
farkl çkmştr. Bu paradoks, pek çok araştrmac
tarafndan π ve kappa istatistiklerinin populasyondaki
prevelanstan etkilenmesi şeklinde açklanmaktadr[4]. 2.
deneme düzeninde elde edilen AC1 istatistiği sonucu 2.
deneme düzenine ait tablodaki sonuçlara göre çok daha
tutarl bir sonuç vermiştir. Literatürde, Gözükara Bağ ve
ark.tarfndan yaplan çalşmalar da AC1 uyum
istatistiğinin
daha
uygun
sonuç
verdiğini
desteklemektedir[4]. O halde uyum istatistiklerinin,
değerlendiricilerin duyarllk, seçicilik ve prevelanstan
etkilenme durumlar ortaya konulmaya çalşlmaldr.

1.Psikiyatrist
2.Psikiyatrist

Nörotik

Psikotik

TOPLAM

Nörotik

42

7

49

Psikotik

4

47

51

TOPLAM

46

54

100

Tablo 3: Testlerin karşlaştrlmasnda 1. Deneme düzeni

Yaplan çalşmada, tüm bu etkenler hipotetik
verilerden oluşan örnekler üzerinde incelenmiş ve
literatürde geçen uyum istatistikleri, ayn veri seti
kümesi üzerinde karşlaştrlmştr[1,4,6]. Sonuç olarak,
prevelans değeri çok yüksek veya çok düşük olduğu
durumlarda en uygun uyum istatistiği sonucu AC1 ile
elde edilmiştir.

1.Psikiyatrist
2.Psikiyatrist

Nörotik

Psikotik

TOPLAM

Nörotik

78

12

90

Psikotik

6

4

10

TOPLAM

84

16

100

KAYNAKÇA

Tablo 4: Testlerin karşlaştrlmasnda 2. Deneme düzeni
π

Kappa

GIndeks

AC1

PABAK

1.Deneme

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

2.Deneme

0.22

0.22

0.64

0,77

0.64
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Tablo 5: Her iki deneme düzenine ait uyum istatistiklerinin sonuçlar

III.
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BULGULAR VE SONUÇLAR

Uyum
istatistikleri
araştrlrken,
uyum
istatistiklerini etkileyen faktörler bilinmeli, çalşlacak
veri setindeki nitelikler göz ard edilmemelidir. Bu
nedenle en uygun uyum istatistiği belirlenirken,
değerlendiricilerin duyarllk, seçicilik ve prevelanstan
etkilenme durumlar dikkate alnmaldr.
 Basit Uyum İstatistiği prevelanstan etkilenir ve
zayf yönü yğlmann hangi gözlemde olduğu
konusunda bilgi vermemesidir[1].
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