
 

  
 

EPİDEMİYOLOJİ KIŞ OKULU: ELEŞTİREL MAKALE OKUMA VE İLGiLİ YÖNTEM EĞiTiMi   

 

Eğitimin Amacı:  

Günümüzde hekimler klinik bilgi ve deneyimleri ile hastanın tercihlerinin yanı sıra, eldeki bilimsel kanıtları 

uygun şekilde  irdeleyerek hastası için en uygun, etkili ve güvenilir tedaviye ulaşmayı sağlamakla sorumludur. 

Bu nedenle, hekimler sağlık alanında yapılmış güncel araştırmaları düzenli olarak okumak, yorumlamak ve 
kullanmak durumundadır. Mesleki yaşamına akademik ortamda devam etmeyi seçen hekimler, ek olarak, 

kendileri de bilimsel kanıt üretimine katkı sağlamak, çalışmalarını bilimsel makalelere dönüştürmek 

konumundadır. 

Epidemiyoloji Kış Okulu’nun teması “Eleştirel makale okuma (critical appraisal) ve ilgili yöntem eğitimi” olup, 

kursun amacı, bir haftalık (40 saat) yoğun bir program kapsamında, farklı konulardaki medikal yayınları içerik, 

yöntem ve kalite açısından değerlendirmek ve bu konuda gerekli olan eğitim bilgisini aktarmaktır.  Kurs 

dahilinde eleştirel makale okuması için gerekli olan temel epidemiyoloji yöntemlerini ve farklı çalışma 

tasarımları kullanmış makalelerin kanıt kalitesini değerlendirmek üzere kullanılabilecek ölçeklerini tanıtmak; 
örnek makaleler üzerinden pratik uygulamalar yapmak; katılımcılara makale okuma saatlerinde (konusundan 

bağımsız olmak üzere) bir makalenin yöntem kısmını değerlendirmek, varsa makaledeki eksikleri ve yanlışları 

ortaya koyabilmek için gerekli temel becerileri edindirmek hedeflenmektedir.   

Eğitimin Başlama ve Bitiş 
Tarihi: 

09-13 Şubat 2015 

Eğitim Gün ve Saatleri: Hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) boyunca, 08:30-12:30 / 13:30-17:30 saatleri arasında  

Süresi: 40 saat, 5 gün 

Eğitimin İçeriği:  

Epidemiyoloji Kış Okulu Programının Konu Başlıkları  

1. Temel Epidemiyoloji, Kanıta Dayalı Tıp: Giriş, tarihçe, kullanım alanları, temel stratejiler,  

2. Sağlık alanında veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, hata kaynakları, hataları önleme yöntemleri 

3. Tanımlayıcı araştırmalar: vaka sunumları, vaka serileri, ekolojik çalışmalar  

4. Kesitsel araştırmalar, Prevalans hesaplamaları, Tahmini rölatif risk- güven aralığı,  
5. Assosyasyon, Nedensellik kavramı  

6. Kesitsel araştırmalara özel örnekleme yöntemleri, örnek seçimi, örnek hacmi hesaplaması, desen etkisi, 

ağırlıklandırma 

7. Vaka-kontrol araştırmalar (klasik, case-crossover, yuvalandırılmış vaka-kontrol, vaka-kohort) 

8. Araştırmalarda Hata tipleri, Tip 1 ve Tip 2 hata, taraf tutma (bias), karıştırıcı faktörler (inceleme, analiz 

özellikleri), sonuçları hatalar açısından yorumlamada dikkat edilecek özellikler 

9. Retrospektif ve prospektif Kohort araştırmaları, insidans (kümülatif insidans, insidans hızı), Rölatif risk 

(risk ratio, rate ratio), Atfedilen risk, %95 güven aralığı 
10. Etkileşim kavramı (inceleme, analiz) 

11. Müdahale araştırmaları,  

12. Sistematik derleme ve meta-analiz,  

13. STROBE, New Castle ölçeği, JADAD, CONSORT, PRISMA, AMSTER ölçekleri 

Eğitim Yeri:  

Prof. Dr. Nusret Fişek Salonu  

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  

Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye Yerleşkesi 

Ücreti:  

KDV dahil 500 TL (World özelligi olan kredi kartlarına 4 taksit yaptırabilirler) – Çay/kahve ikramı ve eğitim 
materyali dahildir. 

Hacettepe Üniversitesi Mensupları ve Öğrencileri için %20, Emekli ve Mezunları ile Birinci Derece Şehit 

Yakınları ve Gaziler için %10 oranında indirim  

Katılım Koşulları/Hedef Kitle:  

Sağlık çalışanları (Hekim, diş hekimi, hemşire, eczacı, fizyoterapist, diyetisyen gibi.) – Medikal alanda yazılmış 

makalelerin eleştirel değerlendirmeleri esas alınacaktır. Katılımcılar programın kendileri için uygun olup 

olmadığını konu başlıklarını inceleyerek karar verebilirler. İngilizce makaleleri okuyabilecek düzeyde (orta ve 

üzeri) İngilizce bilgisi gereklidir. Dersler Türkçe’dir. 

Kontenjan 25 kişi ile sınırlı olup 20 kişiden az başvuru durumunda kurs açılmayacaktır.  

Kayıt için Gerekli Evraklar  
Ücretin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı, nüfus cüzdanı fotokopisi, çalıştıgı kurum onaylı çalışma 
belgesi, bir adet fotograf. Evraklar,  program başlangıcında koordinatöre teslim edilmelidir. 

Kayıt için Başvuru 

www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/eko adresinde bulunan kayıt formu doldurulduktan sonra ücretin 

yatırıldıgına dair banka dekontunun bir kopyası “Epidemiyoloji Kış Okulu Programı” konu başlıgıyla  
yasamboyu@hacettepe.edu.tr  adresine gönderilmelidir. Banka dekontunun açıklama kısmında, kayıt 

yapılan programın adı (Epidemiyoloji Kış Okulu Programı); programa katılacak kişinin adı- soyadı 

ve T.C. kimlik numarası MUTLAKA bulunmalıdır. Banka dekontunun aslı program başlangıcında 

koordinatöre teslim edilmelidir. Kesin kayıt, dekontun aslının ibrazıyla gerçekleşecektir.  

Kayıt Tarihi:  26 Ocak – 05 Şubat 2015 

Katılım Belgesi Hak Kazanma 
Koşulu  

40 saatlik programı tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.  

Akademik Kadro Prof. Dr. Banu ÇAKIR  

Banka Hesap Bilgileri 
Halkbank A.Ş.  Şube :  Hacettepe Tıp Fakültesi (1541) 

Banka Swift Kodu : TRHBTR2A, Iban No : TR230001200154100006000063 

Program koordinatörü:  

Telefon:  

e-posta:  

Prof. Dr. Banu ÇAKIR, Araş. Gör. Dr. Ekin Koç (irtibat) 

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

(sekreterlik) 312 305 1590 

bcakir@hacettepe.edu.tr, banucakir4@gmail.com  

drekinkoc@gmail.com (detaylı bilgi almak isteyenlerin e-posta adreslerini kullanması rica olunur). 
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