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TTB-GPE Epidemiyoloji Modülü Öyküsü ve Eðitim Programý

GPE Epidemiyoloji Modülü Eðiticileri*

1989 yýlý bir anlamda birbirinden baðýmsýz
mesleki yaþamlarýný sürdüren bir grup genç
insanýn kýsa süren flört döneminden sonra
gerçekleþtirdiði bir "toplu söz kesme" olayýna
tanýklýk etmiþtir. O yýl, TTB Pratisyen Hekimler
Kolu'nun kurulmasýyla birlikte "genel
pratisyenliðin ayrý bir týp disiplini " olmasý
yönünde yürütülen çalýþmalarda, “Birinci
Basamakta Araþtýrma ve Epidemiyoloji”
önemli bir konu baþlýðý olmuþtur.

5-8 Haziran 1994 tarihlerinde Bolu'da
gerçekleþtirilen "Ayrý Bir Týp Disiplini Olarak
Genel Pratisyenlik Grup Çalýþmasý" aslýnda bir
toplu niþan töreni gibidir. Bu toplantýnýn
sonunda hazýrlanan rapor "Genel Pratisyenlik
Mesleki Eðitimi"nin içeriðini belirleme yolunda
önemli bir adým olmuþtur. Bu raporda;
“Mesleki Eðitim Programý”nýn içeriðinde
"Epidemiyoloji ve Araþtýrma" konusu ana baþlýk
olarak yer almaktadýr. 

Ayný dönemlerde ülkenin bir yerinde, þimdi
neredeyse unutulan mektup geleneðini
yaþatmak isteyen bir grup insan çalýþmalarýný
sürdürmektedir. TTB’in örgüt çatýsý altýnda
Ýzmir Tabip Odasý Halk Saðlýðý Bürosu'nun
1993 Nisan ayýnda "Epidemiyoloji Uzaktan
Eðitimi Modülü" programý þu an yürütülen
kurslar açýsýndan önemli bir esin kaynaðý
olmuþtur. Welcome Tropikal Institute
tarafýndan hazýrlanan sekiz bölümlük kursun
çevirisi yapýlarak, uzaktan eðitim yöntemiyle
191 hekimle bir eðitim gerçekleþtirilmiþtir.

Her niþan nikahla sonuçlanmaz kuþkusuz,
ancak TTB ve pratisyen hekimler kararlýdýrlar.
5 Ekim 1998'de Türk Tabipleri Birliði Genel
Pratisyenlik Enstitüsü'nün (TTB-GPE)
kuruluþunu bir "düðün" olarak nitelemek abartý
olmayacaktýr. Enstitü'nün kuruluþu ile birlikte
uluslararasý deneyimler ýþýðýnda ülkemize özgü
birinci basamak mesleki eðitiminin içeriðinin
belirlenmesi çalýþmalarý, bir okul özelliðini
kazanarak sürmüþtür. Bu okulun en önemli
özelliði kuþkusuz bu alana emek veren
pratisyen hekimlerin yanýnda, konuyla ilgili
akademisyenlerin "arkadaþça, dostça, bilimsel"
bir ortamý TTB çatýsý altýnda paylaþmalarý ve
yanýp sönen bir saman alevi gibi deðil,
programlý emin adýmlarla çalýþmalarýn
yürütülmesidir.

6-8 Kasým1998'de yapýlan atölye çalýþmasý,
mesleki eðitim içeriðinin; baþlýklarýnýn, amaç
ve öðrenim hedeflerinin saptanmasýný
saðlamýþtýr. Bu süreçte akýllarýmýzda kalan en
önemli aný, bir arkadaþýmýzýn belirlenen
yüzlerce amaç ve öðrenim hedeflerini
görünce; "Ben pratisyen hekim olmaktan
vazgeçtim, uzman olacaðým" demesidir. Bu
sözler, pratisyen hekimlik mesleki eðitimin
önemini vurgulamak açýsýndan can alýcýdýr.
Atölye çalýþmasýnda “Epidemiyoloji” çalýþma
grubu katýlýmcýlarý; Zuhal Amato, Þengül
Evcüman, Onur Hamzaoðlu, Filiz Kurtoðlu,
Mahmut Yardým ve Turabi Yerli idi. Atölye
çalýþmasýnda belirlenen amaç ve öðrenim
hedefleri þöyleydi:

Amaç: Bu programýn sonunda, programa
katýlmýþ olan genel pratisyenler, hizmet
sunduklarý toplumu sosyoekonomik,
demografik ve kültürel özellikleriyle tanýmak,
var olan ve olasý saðlýk sorunlarýný saptamak,
çözüm(ler) üretmek, toplumun saðlýk
düzeyindeki deðiþimleri ve sunulan hizmetin
etkinliðini deðerlendirmek için; bilimsel
yöntemi kullanarak uygun araþtýrma tekniðini
belirleyip uygulayarak, veri toplanmasý,
çözümlenmesi ve sonuçlarýn rapor haline
getirilmesi konusunda bilgi ve beceri
kazanacaklardýr.

Epidemiyoloji Kursu (17-20 Aralýk 2002, Ankara)
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18- Araþtýrma planlamasý konusunda bilgi
ve beceri kazanmak,

19- Ölçme ve ölçüm tipleri konusunda
bilgi ve beceri kazanmak,

20- Tanýmlayýcý istatistikte verilerin
özetlenmesi konusunda bilgi ve beceri
kazanmak,

21- Tablo ve grafik yapma konusunda bilgi
ve beceri kazanmak,

22- Araþtýrma raporunun yazýlmasý ve
sunumu konusunda bilgi ve beceri kazanmak,

23- Saðlýk ölçütleri ve birinci basamak
saðlýk hizmetlerinin planlanmasýnda kullanýmý
konusunda bilgi ve beceri kazanmak,

24-Salgýn inceleme konusunda bilgi ve
beceri kazanmak.

Ýlk Kurs ve Modülün Geliþimi
GPE Yönetim Kurulu'nun Epidemiyoloji'yi

temel modüllerden biri olarak benimsemesi ve
bu modülden sorumlu olarak Dr.Onur
Hamzaoðlu, Dr. Feride Saçaklýðlu ve Dr.
Mustafa Vatansever'i belirlemesinin ardýndan
modül konusunda ilk toplantýlar baþlamýþtýr.
Öncelikle öðrenim hedefleri gruplandýrýlarak
ana konu baþlýklarý oluþturulmuþ ve her bir
konu baþlýðý için bir sorumlu saptanarak yazýlý
materyal üretmeleri istenmiþtir.

Bu ilk çalýþmaya; Onur Hamzaoðlu, Feride
Saçaklýðlu, Mustafa Vatansever, Meltem
Çiçeklioðlu, Reyhan Uçku, Hatice Þahin, Nadi
Bakýrcý, Asuman Güzelant, Ali Osman
Karababa, Hülya Ellidokuz, Þafak Taner
Gürsoy ve Meral Türk katýlmýþlardýr.
Bu dönemde en büyük tartýþma noktasý,
kursun içeriðinin birinci basamaða uygunluðu
ve seçilen örnekleri de kapsamak üzere,
ülkemize özgün olmasýna özel bir önem
verilmesi olmuþtur. 

Kurs süresi; toplam 32 saat olarak
belirlenmiþtir. Ayný katýlýmcýlar eðitici olarak ilk
kursu 3-6 Nisan 2001 tarihlerinde Ýzmir'de
gerçekleþtirmiþlerdir.  

Uygulanan eðitim yöntemleri: 
- Küçük grup (14-18 kiþi) eðitimi,
- Sýnýf dersleri,
- Grup çalýþmalarý,
- Senaryo çözümleme,
- Proje önerisi hazýrlama.

Kaynak Kitap: Kurs sýrasýnda önerilmektedir.
Eðitim deðerlendirme yöntemleri:
- Kurs Öncesi Soru Formu (KÖSF),
- Her oturumun sonunda oturum

deðerlendirmesi,

Öðrenim Hedefleri:
1- Maddenin deðiþimi, insanýn doðadaki

yeri ve toplumun oluþumu konusunda bilgi
kazanmak,

2- Saðlýklýlýk kavramý ve saðlýksýzlýðýn
etken(ler)i konusunda bilgi kazanmak,

3- Toplumun sosyoekonomik, demografik
ve kültürel özellikleri konusunda bilgi sahibi
olmak,

4- Bilimsel yöntem ve süreci konusunda
bilgi ve beceri kazanmak,

5- Bilginin tanýmý ve kaynaklarý konusunda
bilgi kazanmak,

6- Bilimsel yöntemle elde edilen bilginin
özellikleri konusunda bilgi kazanmak,

7- Ýliþki tipleri, nedensellik ve nedensel
iliþkinin özellikleri konusunda bilgi kazanmak,

8- "Araþtýrma nedir?" konusunda bilgi
kazanmak,

9- Epidemiyolojinin tanýmý konusunda bilgi
kazanmak,

10- Epidemiyolojinin tarihsel geliþimi ve
kazandýrdýklarý konusunda bilgi kazanmak,

11- Epidemiyolojinin kullaným alanlarý
konusunda bilgi kazanmak,

12- Araþtýrma teknikleri ve araþtýrmanýn
genel özellikleri konusunda bilgi kazanmak,

13- Tanýmlayýcý ve çözümleyici tip
araþtýrmanýn nasýl yapýlacaðý konusunda bilgi
ve beceri kazanmak,

14- Deneysel tip araþtýrmanýn nasýl
yapýlacaðý konusunda bilgi ve beceri
kazanmak,

15- Evren, örnek, örnekleme tipleri
konusunda bilgi kazanmak, 

16- Veri toplama teknikleri konusunda bilgi
ve beceri kazanmak,

17- Bilimsel araþtýrmalarda etik sorunlar
konusunda bilgi kazanmak,

Epidemiyoloji Kursu (17-20 Aralýk 2002, Ankara)
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Ýlk kursun programý

Tablo 1. Yapýlan kurslar, görev alan eðitici ve katýlýmcý
sayýlarý.
Yer Tarih Eðitici Katýlýmcý
Ýzmir 3-6 Nisan 2001 12 18
Ankara 17-20 Aralýk 2002 5 20
Diyarbakýr 17-20 Haziran 2003 6 12
Samsun 29 Tem-1 Aðu 2003 6 17
Ýzmir 8-11 Eylül 2003 8 15

- Günün sonunda katýlýmcý geri bildirimleri,
- Eðiticilerin günü deðerlendirmesi,
- Kurs Ortasý Soru Formu (KOSF),
- Kurs sonu katýlýmcý deðerlendirmeleri,
- Kurs sonu eðitici deðerlendirmeleri.
Katýlýmcý belirleme ölçütleri:
- Genel pratisyenliðin felsefesini

benimsemiþ olmak,
- Enstitü çalýþmalarýnda gönüllülük ve

süreklilik,
- Alan deneyimi,
- Ekip çalýþmasýna yatkýn olmak...
Bu ilk kursa ülkenin dört bir yanýndan 18

hekim kursiyer olarak katýlmýþtýr. Her öykünün
bir hüzünlü yaný vardýr. Ýlk kursun sonunda
katýlýmcýlardan bir araþtýrma projesi taslaðý
hazýrlayarak sunmalarý istendi, ancak (belki de

3 Nisan Salý
9.00-9.30 Tanýþma
9.30.10.00 Beklentilerin alýnmasý,

Amaç ve öðrenim 
hedeflerinin sunumu

10.00-10.45 Kurs Öncesi Soru Formu
10.45-11.00 Ara
11.00-12.30 Bilimsel Yöntem,Araþtýrma,

Epidemiyoloji Nedir? O. Hamzaoðlu
12.30-13.30 Yemek
13.30-14.30 Epidemiyolojide Nedensellik

Kavramý M.Türk
14.30-15.15 Deðiþkenler A.Güzelant
15.15-15.30 Ara
15.30-16.30 Tanýmlayýcý Epidemiyoloji M. Çiçeklioðlu, 

Kesitsel Çalýþmalar H. Þahin
16.30.16.45 Günün Deðerlendirmesi
4 Nisan Çarþ.
9.00-9.45 Olgu Kontrol Tipi

Araþtýrmalar H. Þahin
9.45-10.30 Kohort Tipi Araþtýrmalar M. Çiçeklioðlu
10.30-10.45 Ara
10.45-12.00 Deneysel Araþtýrmalar H. Þahin
12.00-13.30 Yemek
13.30-14.15 Araþtýrmalarda Veri Toplama M. Türk
14.15-15.00 Güvenilirlik-Geçerlilik R. Uçku
15.00-15.15 Ara

15.15.16.00 Rapor Yazýmý N. Bakýrcý
16.00-16.45 Proje Hazýrlama F. Saçaklýoðlu
16.45-17.00 Günün Deðerlendirmesi
5 Nisan Perþ. 
9.00- 10.30 Veri Deðerlendirme A. Güzelant
10.30-10.45 Ara
10.45-12.00 Birinci Basamakta 

Veri Toplama M. Vatansever
12.00-13.30 Yemek
13.30-15.00 Saðlýk Ölçütleri Þ.T. Gürsoy
15.00-15.15 Ara
15.15.16.45 Araþtýrma Yöntemleri,

Tartýþma M. Çiçeklioðlu, 
H. Þahin

16.45-17.00 Günün Deðerlendirmesi
6 Nisan Cuma 
9.00-10.30 Örnek seçimi A.O. Karababa
10.30-10.45 Ara
10.45-11.45 Örnek Seçimi/Uygulama A.O. Karababa
11.45-13.15 Yemek
13.15-15.00 Bulaþýcý Hastalýk 

Epidemiyolojisi H. Ellidokuz
15.00-15.15
15.15-16.00 Araþtýrma Etiði F. Saçaklýoðlu
16.00-16.45 Kurs Ortasý Soru Formu
16.45-17.30 Kursun Deðerlendirmesi 

kurs öncesi bu konuda bir ön çalýþma
yapýlmadýðýndan) bu büyük ölçüde olmadý.

Her kurstan sonra yapýlan
deðerlendirmelerle kurs programý geliþerek
sürmüþtür. Daha sonraki kurslarda katýlýmcýlar,
araþtýrma proje taslaðý hazýrlayarak kurs
bitiminde teslim etmiþlerdir. Her katýlýmcýya bir
danýþman belirlenerek isteyen katýlýmcýlarla
araþtýrmanýn yürütülmesine yönelik çalýþmalar
sürdürülmektedir.

Ýzmir Kursu’nun ardýndan uzun süre kurs
yapýlamamýþ olmasýný deðerlendiren eðiticiler,
diðer illerdeki kurslara daha az eðiticiyle
katýlmanýn uygun olacaðý görüþünde
birleþmiþler ve ikinci kurs Ankara' da
gerçekleþtirilmiþtir.

Diyarbakýr kursunda eðitici olarak
Dr.Ýsfendiyar Eyüboðlu, Ýzmir kursunda ise Dr.
Hasan Deðirmenci ve Dr. Nejat Uysal eðitim
ekibine katýlmýþlardýr. Yapýlan
deðerlendirmelerin sonucunda kursun 4-5
güne çýkarýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 3-7 Kasým
2003 tarihlerinde Tekirdað'da bir kurs daha
gerçekleþtirilmiþtir.


