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Özetçe—Güvenirlik, ölçümlerin tekrarlanabildiği ya da 

tekrarl ölçümlerin tutarllğ olarak tanmlanr. Sağlk 
alannda en yaygn olarak gözlemci uyumunun incelendiği 
güvenilirlik çalşmalarna rastlanmaktadr. Ölçümler sürekli 
olduğunda gözlemciler aras uyumun değerlendirilmesinde 
snf-içi korelasyon katsays (SKK) kullanlr. Çalşmann 
amac, tasarm ve ölçümlerin alnma tipine göre SKK farkl 
şekillerde hesaplanabilir. Gözlemciler arasnda deneyim 
farkllğ mevcut ve gözlemci etkisi sabit ise karma etki 
modeli kullanlr. Regresyon analizi ile bağml değişken için 
kestirim yaplmaktadr. Antropometrik ölçümler 
kullanlarak boy tahmini yapan çoklu regresyon modelleri 
kurulabilir. Bu çalşmada örneklemden alnan 
antropometrik ölçümler ile boy tahmini yapan ve farkl 
açklayclk katsaylarna sahip olan çeşitli regresyon 
modelleri kurulmuştur. Böylece boy ölçümü yapan 
biribirinden farkl kestirim başarsna sahip metotlar elde 
edilmiştir. Bu çalşma, metotlar arasndaki uyumu 
incelendiğinden gözlemci yerine metot uyumunun 
güvenilirliğine dair bir çalşma olacaktr. 

Anahtar Kelimeler — snf-içi korelasyon katsays; 
regresyon analizi; güvenilirlik; antropometrik ölçümler. 

 

Abstract—Reliability is defined as the repeatability of 
measurements or the consistency of repeated measurements. 
The most common type of reliability in medical research is 
the rater reliability. When the measurements are continuous, 
intra-class correlation coefficient (ICC) is used to evaluate 
the inter-rater reliability. There are different formulas for 
calculating the ICC which depend on the purpose of the 
study, the design of the study and type of measurements 
taken. If there is experience difference between raters and 
the rater effect is fixed, the mixed effect model is used. 
Regression analysis is used to estimate the dependent 
variable. Multiple regression models can be established to 

estimate height using anthropometric measurements. In this 
study, various regression models which have different 
explanatory coefficients are established with anthropometric 
measurements taken from the sample. Thus, methods with 
different estimation success have been obtained. This study is 
aimed to be a study of the reliability of method agreement 
instead of raters, as the agreement between methods is 
examined. 

Keywords — intra-class correlation coefficient; regression 
analysis; reliability; anthropometric measurements. 

I. GİRİŞ VE AMAÇ 
Güvenirlik (reliability), bir ölçümün rastsal hatadan 

arnmş olmas, ölçümlerin tekrarlanabilirliği ya da tekrarl 
ölçümlerin tutarllğ olarak tanmlanr. Yani ayn koşullar 
altnda, ayn ölçüm metodu ya da gözlemci ile ayn 
denekten alnan tekrarl ölçümlerin ayn yant vermesi 
ölçümünün güvenilir olmasnn koşuludur[1]. 

Uyum ise, iki ya da daha fazla değerlendiricinin belirli 
bir değişkene ilişkin değerlendirmeleri arasndaki ölçümsel 
büyüklük benzeşmesi olarak tanmlanabilir. 

Bland ve Altman’n 1996 ylnda yaynladklar 
makalede bir ölçüm metodununa ait güvenilirlik, o metot 
ile elde edilen tekrarl ölçümler arasndaki korelasyon 
olarak tanmlanmştr[2]. 

Güvenirlik çalşmalarnda SKK’nn hesaplanmasnda n 
denekten k sayda ölçüm alndğ ve deneklerin 
oluşturduğu örneklemin büyük bir kitleden rastgele 
seçildiği varsaylr. Elde edilen ölçümler ayn gözlemcinin 
tekrarl ölçümleri olabileceği gibi, farkl gözlemcilerden 
elde edilen ölçümler de olabilir[3]. 
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 Ölçüm/Gözlemci (j) 

Denek (i) 1 2 … k 

1 X11 X12 … X1k 

2 X21 X22 … X2k 

… … … … … 
n   … Xnk 

Tablo1. SKK hesaplamasnda kullanlan veri seti 

Bu tür çalşmalarda en temel amaç, ayn denekten elde 
edilen çoklu ölçümlerin uyumunun değerlendirilmesidir. 
Bir denekten elde edilen çoklu ölçüm, ayn metot ile alnan 
tekrarl ölçümler olabileceği gibi, iki ya da daha fazla 
sayda metot ile alnan ölçümler de olabilir. Ölçümler 
sürekli olduğunda, ilk durumda metot-içi uyum, ikinci 
durumda ise metotlar-aras uyum, snf-içi korelasyon 
katsays (SKK) ya da uyum ilişikisi katsays kullanlarak 
değerlendirilir[3]. 

Sağlk bilimlerinde, daha çok gözlemci uyumunun 
incelendiği güvenilirlik çalşmalarna skça 
rastlanmaktadr; hastalarn iki ayr uzmanlk seviyesinden 
iki radyolog tarafndan 10’lu Likert ölçeğine göre 
değerlendirildiği çalşma bu duruma örnek olabilir. Ancak 
bu çalşma, metotlar arasndaki uyumu incelendiğinden 
gözlemci yerine metot uyumunun güvenilirliğine dair bir 
çalşma olacaktr. 

Bu çalşmann amac el ve el çevresine ait çeşitli 
antropometrik ölçümlerden yola çkarak oluşturulan çeşitli 
regresyon modelleri ile tahmin edilen boy ölçümlerinin 
gerçek boy değerleri ile olan uyumuna bakmaktr. 
Buradaki her bir model diğerlerinden farkl açklayclk 
katsaysna (yukarda verilen radyolog örneğindeki farkl 
uzmanlk seviyesi gibi düşünülmüştür) sahip olacağndan 
bu modeler üzerinden elde edilen ölçümlerin gerçek boy 
ölçümleri ile uyumunun incelenmesi amaçlanştr. 

II. GEREÇ VE YÖNTEM 

A. Araştrmann Evreni / Örneklemi / Araştrma Gruplar 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlk 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO)’nda 2016-2017 
eğitim öğretim yl içerisinde öğrenim gören 288’i kz ve 
112’si erkek (18-25 yaş) toplam 400 öğrenci (Araştrma 
Grubu) üzerinde uyguland. 

Geliştirilen modeller arasnda yüksek güvenilirlik ile 
doğru tahmin sağlayan modellerin hedef kitle dşndaki 
bireylerde de geçerliliklerini körleme yöntemiyle 
değerlendirmek için kontrol grubu 18-25 yaş (n=50 / 25K, 
25E) ve 25 yaş üstü (n=50 / 25K, 25E) bireyler rastgele 
örneklem grubu olarak çalşmaya dâhil edildi. Ölçümler 
toplam 500 birey üzerinde gerçekleştirildi.  

B. Çalşma Materyali 

Çalşmada, sağ ve sol üst ekstremiteye ait 
antropometrik ölçümlerde Harpenden antropometri seti 

(Holtain Limited, SA41 3UF), 0-300mm ölçme kapasiteli, 
0.01mm hassasiyetli dijital kumpas, boy ölçümlerinde 
portatif stadiometre, kilo ölçümlerinde dijital tart; el bilek 
çevresi ölçümlerinde esnek olmayan mezura kullanlmştr.  

Araştrmada ölçüm için kullanlan antropometri seti, 
dijital kumpas ve portatif stadiometre KTÜ Bilimsel 
Araştrmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP- 
Doktora BAP06) tarafndan (Toplam bütçe: 11.866.08 TL, 
Proje ID: 5603 / 18.10.2016) temin edilmiştir. 

C. İstatistiksel Analiz Yöntemi 
KTÜ BAP birimi tarafndan desteklenen doktora tezi 

kapsamnda yürütülen çalşma sürecinde elde edilen 
ölçümler sonucunda el ve el çevresine ait ölçümler 
kullanlarak çeşitli regresyon modelleri KTÜ lisansl SPSS 
22.0 yazlm[4] kullanlarak daha önceden elde edilmiştir. 
Bu çalşmada mevcut regresyon modellerinin kestirmeye 
çalştğ boy ölçümlerinin güvenilirliği snf-içi korelasyon 
katsaylar ile incelenmiştir.  

D. Snf-İçi Korelasyon Katsays (Intra-class Correlation 
Coefficient) 
SKK, ayn denekten elde edilen ölçümlerin 

değişkenliğini, denekler ve ölçümler/gözlemciler üzerinden 
elde edilen toplam değişkenlik ile karşlaştrr. Bu açdan 
değerlendirildiğinde, SKK en genel biçimiyle iki varyansn 
biribirine orandr: 

��� � ����
���� �����

 (1) 

“Denklem (1)” üzerinde bulunan, σ2
DA; denekler aras 

varyans, σ2
Dİ; denekler içi varyans ifade etmektedir ve bu 

değerler varyans analizinden elde edilen kareler 
ortalamalar kullanlarak hesaplanr[5]. 

Snf-içi korelasyon (SKK) değeri Yorumu [6] 

ρ < 0.40 Zayf düzeyde uyum 

0.40 < ρ < 0.59 Orta düzeyde uyum 

0.60 < ρ < 0.74 İyi düzeyde uyum 

ρ > 0.75 Mükemmel düzeyde uyum 

Tablo 2. SKK yorumlama seviyeleri 

E. İki Yönlü Karma (Two-Way Mixed) Etki Modeli 
İki yönlü karma etki modelinde, n sayda denek, k 

sayda metot ile değerlendirilir ve varyans analizi modeli 
aşağdaki gibi tanmlanr. Bu modelde metot etkisinin sabit 
olduğu varsaylr: 

��� � � + �� + �� + ℎ������� � ���� � � �� � � ����� � �  (2) 

“Denklem (2)” ile verilen, µ, tüm ölçümler için kitle 
ortalamasn,di denek etkisini, gj gözlemci(metot) etkisini, 
hij ise hata terimini gösterir. Bu modelde, 
denek,gözlemci(metot) etkisi ve hata teriminin rastgele ve 
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bağmsz olduğu ayn zamanda da normal dağlm 
gösterdikleri varsaylr[3].  

Örneğin hastalarn iki ayr uzmanlk seviyesinden iki 
radyolog tarafndan değerlendirildiği bir çalşmada 
radyologlar aras uyumun SKK ile incelenmesinde iki 
yönlü karma etki modeli kullanlr. 

III. BULGULAR 
Çalşmaya ait bulgular şu srayla verilmiştir. Öncelikle 

regresyon modelleri içerisinde kullanlan ölçüm türleri 
verilmiştir. Elde edilen regresyon modelleri bu çalşma 
kapsamnda olmadğndan dolay içerikleri verilmemiş 
sadece Tablo 6 ve Tablo 7 içerisinde açklayclk 
katsaylarna ilişkin bilgiler verilmiştir. Son olarak ise 
regresyon modellerinin birbirleriyle ve gerçek boy 
ölçümleriyle olan uyumuna ait istatistikler sunulmuştur. 

Sağ El Ölçümleri Sol El Ölçümleri 
El Uzunluğu (EUSAĞ) El Uzunluğu (EUSOL) 

Palmar Uzunluk (PUSAĞ) Palmar Uzunluk (PUSOL) 
Üçüncü Parmak Uzunluğu (ÜPUSAĞ) Üçüncü Parmak Uzunluğu (ÜPUSOL) 

El Genişliği (EGSAĞ) El Genişliği (EGSOL) 
El Bilek Genişliği (EBGSAĞ) El Bilek Genişliği (EBGSOL) 
El Bilek Çevresi (EBÇSAĞ) El Bilek Çevresi (EBÇSOL) 

Tablo 3. Çoklu regresyon modellerinde kullanlan ölçümler 

Çalşma 
Dizayn 

n SKK %95 GA  
(Alt snr- Üst Snr) 

P 

Araştrma grubu 400 0.811 0.782-0.838 <0.0001 
Araştrma grubu 

kadn 
288 0.639 0.581-0.693 <0.0001 

Araştrma grubu 
erkek 

112 0.730 0.605-0.815 <0.0001 

Kontrol grubu 100 0.832 0.766-0.882 <0.0001 
Kontrol grubu 

kadn 
50 0.670 0.434-0.811 <0.0001 

Kontrol grubu 
erkek 

50 0.773 0.667-0.854 <0.0001 

Tablo 4. Sağ ölçümler için elde edilen üç regresyon modelinin 
kestirimde bulunduğu boy değerlerinin kendi aralarndaki iki yönlü 

karma (two-way mixed) etki modeline göre hesaplanan uyum değerleri 

Çalşma 
Dizayn n SKK %95 GA 

(Alt snr- Üst Snr) P 

Araştrma grubu 400 0.817 0.791 – 0.841 <0.0001 
Araştrma grubu 

kadn 288 0.759 0.710 – 0.800 <0.0001 

Araştrma grubu 
erkek 112 0.659 0.459 – 0.782 <0.0001 

Kontrol grubu 100 0.879 0.840 – 0.911 <0.0001 
Kontrol grubu 

kadn 50 0.805 0.654 – 0.890 <0.0001 

Kontrol grubu 
erkek 50 0.771 0.667 – 0.853 <0.0001 

Tablo 5. Sol ölçümler için elde edilen dört regresyon modelinin 
kestirimde bulunduğu boy değerlerinin kendi aralarndaki iki yönlü 

karma (two-way mixed) etki modeline göre hesaplanan uyum değerleri 

 

 

Çalşma 
Dizayn n R2 SKK %95 GA 

(Alt snr- Üst Snr) P 

Araştrma 
grubu 400 

0.392 0.564 0.493 – 0.628 <0.0001 

0.464 0.635 0.572 – 0.690 <0.0001 

0.684 0.813 0.777 – 0.844 <0.0001 

Araştrma 
grubu 
kadn 

288 
0.090 0.264 0.151 – 0.369 <0.0001 

0.167 0.365 0.256 – 0.464 <0.0001 

0.471 0.668 0.597 – 0.729 <0.0001 

Araştrma 
grubu 
erkek 

112 
0.120 0.251 0.019 – 0.448 <0.0001 

0.166 0.326 0.090 – 0.514 <0.0001 

0.365 0.561 0.388 – 0.690 <0.0001 

Kontrol 
grubu 100 

0.268 0.458 0.288 – 0.601 <0.0001 

0.655 0.608 0.467 – 0.718 <0.0001 

0.664 0.742 0.636 – 0.820 <0.0001 

Kontrol 
grubu 
kadn 

50 
0.015 0.094 -0.137 – 0.332 0.220 

0.418 0.259 0.004 – 0.490 0.019 

0.424 0.542 0.312 – 0.712 <0.0001 

Kontrol 
grubu 
erkek 

50 
0.070 0.221 -0.030 – 0.456 0.039 

0.427 0.383 0.127 – 0.593 0.001 

0.448 0.535 0.239 – 0.726 <0.0001 

Tablo 6. Sağ ölçümler için elde edilen üç regresyon modelinin 
kestirimde bulunduğu boy değerleri ile gerçek boy ölçümleri arasndaki 
iki yönlü karma (two-way mixed) etki modeline göre hesaplanan uyum 

değerleri 

Çalşma 
Dizayn n R2 SKK %95 GA 

(Alt snr- Üst Snr) P 

Araştrma 
grubu 400 

0.255 0.407 0.322 – 0.485 <0.0001 
0.581 0.735 0.687 – 0.777 <0.0001 
0.612 0.760 0.715 – 0.798 <0.0001 
0.612 0.770 0.726 – 0.807 <0.0001 

Araştrma 
grubu 
kadn 

288 

0.094 0.248 0.113 – 0.370 <0.0001 
0.412 0.615 0.515 – 0.695 <0.0001 
0.416 0.614 0.528 – 0.686 <0.0001 
0.440 0.632 0.549 – 0.702 <0.0001 

Araştrma 
grubu 
erkek 

112 

0.123 0.165 -0.069 – 0.387 <0.0001 
0.295 0.435 0.126 – 0.637 <0.0001 
0.299 0.457 0.215 – 0.628 <0.0001 
0.300 0.464 0.233 – 0.630 <0.0001 

Kontrol 
grubu 100 

0.649 0.464 0.229 – 0.634 <0.0001 
0.659 0.600 0.234 – 0.778 <0.0001 
0.668 0.646 0.311 – 0.804 <0.0001 
0.668 0.657 0.335 – 0.809 <0.0001 

Kontrol 
grubu 
kadn 

50 

0.373 0.400 0.138 – 0.610 0.002 
0.376 0.506 0.264 – 0.687 <0.0001 
0.376 0.506 0.264 – 0.687 <0.0001 
0.433 0.485 0.242 – 0.671 <0.0001 

Kontrol 
grubu 
erkek 

50 

0.361 0.183 -0.087 – 0.451 0.004 
0.408 0.333 -0.085 – 0.634 <0.0001 
0.418 0.354 -0.066 – 0.644 <0.0001 
0.447 0.383 -0.129 – 0.803 <0.0001 

Tablo 7. Sol ölçümler için elde edilen dört regresyon modelinin 
kestirimde bulunduğu boy değerleri ile gerçek boy ölçümleri arasndaki 
iki yönlü karma (two-way mixed) etki modeline göre hesaplanan uyum 

değerleri 
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IV. SONUÇLAR 
Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde sol ölçümler 

üzerinden elde edilen modellerin uyum düzeyinin sağ 
ölçümlerle elde edilen modellere göre daha yüksek olduğu 
söylenebilir. Sol ölçümlerde erkek araştrma grubu 
dşndaki diğer tüm çalşma dizaynlarnda mükemmel 
düzeyde uyum elde edilmiştir (ρ>0.75) ve elde edilen 
uyumlar anlamldr (p<0.0001). 

Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde ise sağ ölçümler 
üzerinden üretilen modellerin gerçek veriyle olan 
uyumlarnn sol ölçümler üzerinden üretilen modellere 
göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu 
farkllğn nedeninin, sağ modeller içerisinde en çok 
açklayclk katsaysna (R2) sahip olan metoda ait 
katsaynn R2=0.684 (F=285.893; p=0.000) sol modeller 
içerisinde en çok açklayclk katsaysna (R2) sahip olan 
metoda ait katsaydan R2=0.612 (F=208.137; p=0.000) 
daha yüksek bir değere sahip olmasndan kaynaklandğ 
söylenebilir. 

Mevcut bulgular incelendiğinde modele giren değişken 
says arttkça açklayclk katsays yükselmektedir ve bu 
durumun snf-içi korelasyon katsays değerini de 
yükselttiği söylenebilir. Farkl çalşma dizaynlarna ait 

uyum değerlerine bakldğnda daha küçük örneklem 
saysna sahip çalşma dizaynlarnda (kontrol grubu) güven 
aralklarnn daha geniş olduğu görülmektedir. 
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