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Abstract

Objective: The appraisal tools are essential to

develop qualified new clinical practice guidelines

and assess the existing ones. AGREE Instrument,

product of an international collaboration, is a vali-

dated and easily applicable tool among the other

appraisal tools. The aim of this study is to transla-

te the AGREE Instrument into Turkish and enable

to use it in the process of development and evalu-

ation of guidelines.

Method: The translation procedure which has

been prepared by the AGREE Trust was followed

for the Turkish translation of AGREE Instrument.

First of all two translators, whose mother tongue

was Turkish, translated the instrument into Turkish

independently. These two translations were exami-

ned by a small working group to work out differen-

ces and discrepancies between the two versions

and a consensual first draft translation was compo-

sed. After that this first draft translation was back-

translated from Turkish into English by two trans-

lators whose mother tongue was English. Discre-

pancies between the original English and back-

translated English version of the AGREE was exa-

mined. This served to identify ambiguities in the

translation and to clarify those ambiguities for the

definitive translation in the host language. In this

way the final translation was prepared.

Özet

Amaç: Taný ve tedavi rehberlerini deðerlendir-

me ölçekleri, kaliteli rehberlerin geliþtirilebilmesi

ve mevcut rehberlerin deðerlendirilebilmesi için

gerekli olan araçlardýr. Tüm deðerlendirme rehber-

leri içinde, geçerliliði onaylanmýþ ve kolay uygula-

nabilen bir rehber olma özelliðindeki AGREE Öl-

çeði uluslararasý bir iþbirliðinin ürünüdür. Bu çalýþ-

manýn amacý AGREE Ölçeðinin Türkçe'ye çevril-

mesini ve bu sayede ulusal rehberlerin geliþtirilme

ve deðerlendirilme süreçlerinde kullanýlmasýný

saðlamaktýr. 

Yöntem: AGREE Ölçeði'nin Türkçe'ye çeviri-

si ile ilgili olarak AGREE Araþtýrma Vakfý'nýn çe-

viriler için hazýrladýðý prosedür izlendi. Öncelikle

orijinal ölçek, anadili Türkçe olan iki kiþi tarafýn-

dan birbirinden baðýmsýz þekilde Türkçe'ye çevril-

di. Bu iki çeviri küçük bir çalýsma grubu tarafýndan

aralarýndaki farklýlýklar ve uyumsuzluklar açýsýn-

dan deðerlendirildi ve bu iki çeviriden ortaklaþa

tek bir taslak çeviri oluþturuldu. Daha sonra bu ilk

taslak çeviri ana dili Ýngilizce olan iki kiþi tarafýn-

dan Türkçe'den Ýngilizce'ye tekrar çevirildi. Oriji-

nal AGREE Ölçeði ile tekrar Ýngilizce'ye çevrilen

ölçekler arasýndaki uyumsuzluklar gözden geçiril-

di ve böylece metindeki muhtemel anlam karýþýk-

lýklarýnýn belirlenmesi ve giderilmesi saðlandý. Bu



Taný ve tedavi rehberleri dünya genelinde pek çok ülke-

de hasta bakýmý kalitesini arttýrmak amacýyla kullanýlmak-

tadýr. Ancak düþük kalitedeki rehberlerin sayýsýndaki artýþ

ve birbiriyle çeliþen önerileri içeren rehberlerin bulunmasý

kaygýyý arttýrmaktadýr1-4. Ýyi kalitede klinik rehberler geliþ-

tirebilmek için ortak, geçerli ve þeffaf bir yaklaþýma ihtiyaç

duyulmaktadýr. Halen çok çeþitli rehber geliþtirme metotla-

rý kullanýlmaktadýr5. Bu çalýþmanýn amacý uluslararasý saha-

da kabul görmüþ bir deðerlendirme ölçeði olan AGREE

(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) Ölçe-

ði'nin Türkçe'ye çevrilmesi ve bu sayede klinik rehber ge-

liþtirme sürecine katkýda bulunmaktýr.

AGREE Ölçeði Türkçe Çeviri Süreci

AGREE Ölçeði'nin Türkçe'ye çevrilmesi ile ilgili ola-

rak AGREE Ýþbirliði ile irtibata geçildi ve AGREE Araþtýr-

ma Vakfý'nýn çeviriler için hazýrladýðý prosedür izlendi. Bu-

na göre; orijinal ölçek, anadili Türkçe olan iki kiþi tarafýn-

dan birbirinden baðýmsýz þekilde Türkçe'ye çevrildi. Bu iki

çeviri küçük bir çalýþma grubu tarafýndan aralarýndaki fark-

lýlýklar ve uyumsuzluklar açýsýndan deðerlendirildi. Ortak-

laþa karar doðrultusunda bu iki çeviriden tek bir taslak çe-

viri oluþturuldu. Daha sonra bu ilk taslak çeviri ana dili Ýn-

gilizce olan iki kiþi tarafýndan Türkçe'den Ýngilizce' ye tek-

rar çevrildi. Prosedüre uygun olarak, bu iki çevirmen, çevi-

ri sürecinin önceki aþamalarýnda yer almadýlar ve orijinal

AGREE Ölçeði'nden haberleri yoktu. Orijinal AGREE Öl-

çeði ile tekrar Ýngilizce'ye çevrilen ölçekler arasýndaki

uyumsuzluklar gözden geçirildi, bu þekilde metindeki

muhtemel anlam karýþýklýklarýnýn belirlenmesi ve gideril-

mesi saðlandý. Bu þekilde çeviri metninin son hali hazýrlan-

dý (Ek 1). Sonuç olarak AGREE Ölçeðinin Türkçe çevirisi

AGREE Araþtýrma Vakfý tarafýndan kabul edildi ve kendi

web sitelerinde yayýnlandý6.

Deðerlendirme Ölçeklerinin Genel Özellikleri

Ýlk deðerlendirme ölçeði 1992 yýlýnda Lohr ve Field ta-

rafýndan yayýnlanmýþtýr7. 1995'ten önce ölçekler yalnýzca

Kuzey Amerika' da yayýnlanmaktaydý7-12, ancak 1995'ten

sonra tüm dünyada deðerlendirme ölçeklerine olan ilginin

artmasýyla sekiz farklý ülkede toplam 22 ölçek geliþtirilmiþ-

tir. Bunlarýn altýsý Amerika Birleþik Devletleri' nde7,8,11-14,

beþi Kanada'da9-10,15-17, dördü Ýngiltere'de1,18-20, ikisi Avustral-

ya21,22 ve Ýtalya'da23,24, birer tanesi de Fransa25, Almanya26 ve

Ýspanya'da27 geliþtirilirken, iki ölçek de uluslararasý geliþti-

rilmiþtir28,29.

Deðerlendirme ölçeklerinin soru sayýsý 3 ile 52 arasýn-

dadýr. Bazý sorular iki veya daha fazla alt soru gruplarýna

ayrýlmýþtýr. Dokuz ölçekte herhangi bir özel puanlama sis-

temi kullanýlmazken, 10 tanesinde Evet/Hayýr þeklinde bir

puanlama sistemi kullanýlmaktadýr, bazýlarýnda 'emin deði-

lim','uygulanabilir deðil' þeklinde ibareler de mevcuttur.

Beþ ölçekte13,14,21,22,29 ise bir çeþit basamaklandýrma sistemi

kullanýlmýþtýr. Sanders tarafýndan geliþtirilen ölçekte14 ve
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Conclusion: AGREE Instrument which has been trans-

lated into 22 languages, used in many of the countries. We

believe that the Turkish version of AGREE will make a

great contribution for the guideline developing studies.

Key words: AGREE Instrument, clinical practice gu-

idelines, appraisal tools

þekilde çeviri metninin son hali hazýrlandý.

Sonuç: Pek çok ülkede kullanýlan ve þimdiye kadar 22

dile çevrilen AGREE Ölçeði'nin Türkçe çevirisinin ülke-

mizdeki rehber geliþtirme çalýþmalarýna olumlu katký sað-

layacaðý inancýndayýz.

Anahtar kelimeler: AGREE Ölçeði, taný ve tedavi

rehberleri, deðerlendirme ölçekleri



AGREE Ölçeði'nde29 sayýsal bir puanlama sistemi kullanýl-

maktadýr. Sadece dört ölçekte geçerlilik çalýþmasý yürütül-

müþtür. Bunlar Shaneyfelt1, Cluzeau18 ve Grilli24 tarafýndan

geliþtirilen ölçeklerle AGREE Ölçeðidir29. Cluzeau Ölçeði,

tüm deðerlendirme rehberleri içinde en kapsamlý ve geçer-

liliði onaylanan ölçek olma özelliðini göstermektedir.

Cluzeau Ölçeði temel alýnarak geliþtirilen AGREE Öl-

çeði, kapsam ve amaç, paydaþ katýlýmý, geliþtirmede özen,

netlik ve sunum, uygulanabilirlik ve editöryal baðýmsýzlýk

olarak altý ana baþlýk altýnda toplam 23 madde içermesiyle

37 maddeden oluþan Cluzeau Ölçeði' nden çok daha kýsa

ve özdür. Ayrýca sayýsal bir puanlama sistemi kullanýlmasý,

puanlarýn kýyaslanmasýný daha kolay bir hale getirmektedir.

Cluzeau Ölçeði'nden farklý olarak AGREE' de yaygýnlaþtýr-

ma derecesi puanlandýrýlmamýþtýr, çünkü AGREE uluslara-

rasý geliþtirilmiþ ve büyük oranda kabul edilmiþ, geçerliliði

onaylanmýþ, kullanýmý kolay ve þeffaf bir ölçektir. Klinik

olarak izlenen yollarýn metodolojik açýdan kalitesinin de-

ðerlendirilmesinde kullanýlan herhangi bir ölçek için temel

oluþturabilmektedir.

AGREE Ölçeði'nin kullanýmýyla ilgili bazý önemli kýsýt-

lamalar da mevcuttur. Ýlk olarak, alan puanlarý rehberlerin

kýyaslanmasý açýsýndan kullanýþlýdýr ancak, bunlara rehberi

'iyi' veya 'kötü' olarak sýnýflandýrabilecek þekilde bir eþik

deðer belirlenmesi mümkün deðildir. Ýkinci olarak, AG-

REE Ölçeði, taný ve tedavi rehberlerinin içerdiði tavsiyele-

ri destekleyen kanýtlarýn kalitesini deðerlendirmediði gibi

rehberlerin klinik açýdan içeriðini de deðerlendirmez. Bu

durum aslýnda hali hazýrda tüm deðerlendirme araçlarýnýn

ortak eksikliðidir.

Sonuç olarak, taný ve tedavi rehberlerini deðerlendirme-

ye yönelik 24 deðiþik deðerlendirme ölçeði belirlenmiþtir.

Bunlar arasýnda en eksiksiz olaný Cluzeau Ölçeði gibi gö-

zükmektedir. Cluzeau Ölçeði'nin daha özet versiyonu olan

ve sayýsal bir deðerlendirme sistemine sahip olan AGREE

Ölçeði klinik izlem yollarýnýn eleþtirel deðerlendirilmesine

temel oluþturabilme potansiyeline sahip bir deðerlendirme

aracýdýr. Bunun yanýnda, benzer bir deðerlendirme aracý ge-

liþtirirken AGREE Ölçeði'nin mevcut bazý önemli kýsýtla-

malarý giderilmeye çalýþýlmalýdýr30.

AGREE Ýþbirliði

Pek çok ülke mevcut kaynaklarýyla, uygun ve yüksek

kalitede sürekli saðlýk hizmeti saðlamak konusunda birta-

kým ortak zorluklarla karþýlaþmaktadýr. Taný ve tedavi reh-

berleri, iyi klinik uygulamayý desteklemek ve geliþtirmek,

hasta bakýmýný daha etkili hale getirebilmek ve hasta açýsýn-

dan daha iyi sonuçlarý elde edebilmek için baþvurulacak

önemli seçeneklerden birisidir. Bununla beraber, klinik reh-

berlerin hasta bakýmýný geliþtirebilmesini garanti etmek için

minimum kalite kriterlerini karþýlayabilmeleri gereklidir.

Geçtiðimiz yüz yýlýn ortalarýnda, klinik rehberlerin dikkatli

geliþtirilmesini teþvik etmek için ve kalitelerinin ve pratik

uygulamadaki etkilerinin deðerlendirilebilmesi için ulusla-

rarasý metodoloji kurumlarýna yeni çaðrýlar yapýlmýþtýr. Bu

çaðrýlara cevap olarak 13 geliþmiþ ülkeden gelen araþtýrma-

cýlarýn oluþturduðu bir grup Avrupa Birliði tarafýndan fi-

nanse edilen bir araþtýrma projesinin [Biomedicine and He-

alth Research-BIOMED2-1994- 1998(BMH4-98-3669)]

parçasý olarak 'Taný ve Tedavi Rehberlerini Ýnceleme ve

Deðerlendirme Ölçeði'ni (Appraisal of Guidelines Rese-

arch and Evaluation-AGREE) geliþtirdiler. Projenin amacý,

klinik rehberlerin deðerlendirilmesine eþgüdümlü uluslara-

rasý bir yaklaþým saðlamak ve rehber geliþtirilmesinde

uyumlaþtýrma için potansiyel alanlarý belirlemekti. AG-

REE Ýþbirliðinin akademik kuruluþlar ve rehber geliþtirme

ajanslarýndan oluþan geniþ bir katýlýmcý kitlesi bulunmakta-

dýr.31 Ýþbirliðinin katýlýmcýlarý olarak Danimarka, Finlandi-

ya, Fransa, Almanya, Ýtalya, Hollanda, Ýspanya, Ýsviçre ve
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Ýngiltere'nin yanýsýra Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika

Birleþik Devletleri de bulunmaktadýr29.

AGREE Ölçeði þu an itibariyle Almanca, Arapça, Boþ-

nakça, Çince, geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Fince,

Fransýzca, Ýtalyanca, Korece, Macarca, Norveççe, Farsça,

Portekizce, Rusça, Ýspanyolca, Ýsveççe, Taylandca, Türkçe

Ukraynaca ve Yunanca, olmak üzere 22 dile çevrilmiþtir.

AGREE Ölçeði'nin Türkçe çevirisi yerel dillere yapýlan 14.

çeviri olmuþtur6. AGREE Ýþbirliði Londra'da bulunan

St.George Týp Fakültesi Saðlýk Bakýmý Deðerlendirme Bi-

rimi tarafýndan koordine edilmektedir.

Ölçeðin Geliþtirilmesi ve Geçerliliði

AGREE Ölçeðinin amacý, rehber kalitesinin temel

unsurlarýnýn deðerlendirilmesi için sistematik bir çerçe-

ve saðlamaktýr. Rehberlerin geliþtirilmesi ve bu sürecin

raporlanmasý da bu temel unsurlar içinde yer alýr. Ölçek,

rehberin klinik olarak içeriðini veya destekleyen kanýtýn

kalitesini ölçen özgül kriterler sunmaz. Bununla bera-

ber, rehber kalitesini bir bütün olarak deðerlendirirken

tüm bu bahsedilen noktalarýn da göz önünde bulundu-

rulmasý gerekmektedir. Ölçeðin geliþtirilmesinde mad-

delerin oluþturulmasý, seçimi ve derecelendirme süreci,

alan testi ve düzeltme prosedürlerini içeren çok aþamalý

bir yaklaþým kullanýlmaktadýr. Teorik olarak kalitenin

belirlenen altý alanda deðerlendirilmesi düþünülmüþtür.

Bunlar:

1) kapsam ve amaç

2) paydaþ katýlýmý

3) geliþtirmede özen

4) netlik ve sunum

5) uygulanabilirlik

6) editöryal baðýmsýzlýk

Ýlgili literatürler, ön denetim listeleri ve ölçeklerden

yararlanarak hazýrlanan ilk listede 82 madde yer almak-

tadýr. Çok sayýdaki toplantý ve görüþmelerin ardýndan 24

maddeden oluþan ilk taslak ölçek oluþturulmuþtur. Bu

taslak 11 katýlýmcý ülkeden alýnan 100 adet rehber üze-

rinde 195 deðerlendirici ile test edilmiþtir. Düzeltmeler-

den sonra oluþturulan ikinci taslak orijinal 100 rehber

içinden her ülkeden üç rehber olacak þekilde rastgele se-

çilen rehberler üzerinde tekrar test edilmiþtir. Bu deðer-

lendirmeyi ilk deðerlendirmeden baðýmsýz 70 yeni de-

ðerlendirmeci yapmýþtýr. Ölçeðin son hali altý ana alan-

da düzenlenmiþ toplam 23 maddeyi içermektedir. Ölçe-

ðin kabul edilebilirliði yüksek bulunmuþtur. Deðerlendi-

ricilerin %95'i ölçeðin uygulanmasýný kolay bulmuþ ve

rehberlerin kalitesinin ölçülmesinde yararlý olduðu kara-

rýna varmýþtýr. Ölçeðin güvenirliliði alanlarýn pek ço-

ðunda tatmin edici bulunmuþtur: Cronbach korelasyo-

nuna göre 0.64 ile 0.88 arasýnda; hakemler arasý güveni-

lirlilik, her rehber için dört deðerlendirici olacak þekilde

0.57 ile 0.91 arasýnda bulunmuþtur29.

Sonuç

Rehber deðerlendirme ölçekleri, mevcut klinik reh-

berlerin kalitesini deðerlendirmede ve yeni oluþturulan

rehberlerin daha kapsamlý ve kullanýþlý hazýrlanmasýnda

iyi bir araç görevi görmektedir. Kalitesi yüksek klinik

rehberlerin klinisyenler tarafýndan daha fazla kullanýlma-

sý beraberinde iyi klinik uygulamayý getirir. Bu da saðlýk

hizmetlerinin bir ölçüde daha etkin sunulmasýný saðlar.

Uluslararasý kabul görmüþ AGREE Ölçeði deðerlen-

dirme ölçeklerine iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Ulu-

sal rehberlerin geliþtirilmesinde ve deðerlendirilmesinde

AGREE Ölçeðinin Türkçe çevirisinin ilgililere büyük

kolaylýk saðlayacaðý görüþündeyiz.
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