
Amerika Birleflik Devletlerinde sürekli t›p e¤itimi – sürekli
mesleki geliflim aktiviteleri (STE-SMG) merkezi Illinois
eyaletinde bulunan, kar amac› gütmeyen ba¤›ms›z bir sivil
kurulufl olan Sürekli T›p E¤itimi Akreditasyon Konseyi (Ac-
creditation Council for Continuing Medical Education "ACC-
ME") taraf›ndan de¤erlendirilir ve kredilendirilir. Türki-
ye’deki STE/SMG tart›flmalar›na kaynak oluflturabilmek
amac›yla, bu yaz›da ACCME’nin yap›s› ve iflleyifli ile ilgili
bilgiler sunulmufltur. 

Sürekli T›p E¤itimi Akreditasyon Konseyi (Accreditati-
on Council for Continuing Medical Education "ACCME")

Amaç
ACCME’nin amaçlar› aras›nda hekimler taraf›ndan yetile-
rini muhafaza etmek ve yeni bilgiler edinmek için kullan›-
lan STE-SMG aktiviteleri için standartlar› ortaya koymak,
gelifltirmek ve iyilefltirmek;  hastalar ve içinde yaflad›klar›
toplumlar için t›bbi bak›m kalitesini gelifltirmek; STE-
SMG’yi t›bbi bak›m ve t›p e¤itimi süreciyle bütünlefltir-
mek; bu ilkeleri ve standartlar› STE-SMG kurulufllar› için
gönüllülü¤e dayanan bir akreditasyon sistemi içerisinde,
de¤iflen t›p e¤itimi ve sa¤l›k hizmet sunumu sistemine du-
yarl› bir flekilde uygulamak say›labilir.  

‹fllevler
a. STE-SMG aktiviteleri sunan kurum ve kurulufllar› ak-

redite eden bir organ olarak görev yapmak,
b. STE-SMG akreditasyonu ile u¤raflan kurum ve kurulufl-

lar› tan›yan-onaylayan bir organ olarak görev yapmak, 
c. Kurum ve kurulufllar›, e¤itim programlar› ve bunlara

ba¤l› faaliyetlere göre akredite eden ACCME ve devle-
te ba¤l› akreditasyon organlar› ve bu standartlara ba¤-
l› kal›nmas›n› sa¤layacak yöntem için de¤erlendirme
ölçütleri gelifltirmek, 

d.  STE-SMG’nin ve bunlar›n akreditasyonunun etkinli¤ini
ölçmek için yöntemler gelifltirmek, bu yöntemlerin ge-
lifltirilmesini desteklemek; STE/SMG etkisinin özellik-
le kaliteli hasta bak›m› ve t›p e¤itiminin süreklili¤i aç›-
s›ndan faydas›n› ortaya koymak,  

e. STE-SMG organizasyonu ve sürecini ve bunlar›n akre-

ditasyonunu gelifltirmek-iyilefltirmek için çal›flmalar
önermek ve bafllatmak, 

f. STE-SMG faaliyetlerinin sa¤l›kta kaliteye katk›s› ko-
nusundaki geliflimleri takip etmek ve belirlemek olarak
say›labilir.

Yap›
ACCME’nin üyeleri yedi ba¤›ms›z t›bbi kurulufltan oluflur.
Bunlar; Amerikan T›bbi Uzmanl›k Dallar› Kurulu, Ameri-
kan Hastaneler Birli¤i, Amerikan Tabipleri Birli¤i, Hasta-
ne T›p E¤itimi Birli¤i, Amerikan T›p Fakülteleri Birli¤i,
T›pta Uzmanl›k Dallar› Dernekleri Konseyi ve Eyalet T›p
Kurullar› Federasyonu. Böylece, t›bbi mesleki örgüt, ku-
rum ve kurulufllar›n ACCME’de genifl tabanl› temsilinin
sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r.

ACCME’nin organlar› yönetim kurulu (Board of Direc-
tors), yürütme kurulu (Executive Committee), sekreterya,
görevli memurlar (Officers), mali komite (Financial Com-
mittee) ve yönetim kurulunun atad›¤› sürekli ve özel komi-
telerden (Standing and Special Committees) oluflur. 

Yönetim kurulu, her üye kurulufl ad›na iki üye, kamuyu tem-
silen iki üye ve ACCME taraf›ndan onaylanm›fl kurum ve ku-
rulufllar ad›na iki üye olmak üzere toplam 18 üyeden oluflur.
Ayr›ca, federal hükümet ad›na yönetim kurulunda oy hakk›
olmayan iki üye bulunur. Yönetim kurulu y›lda üç kez top-
lanmak ile yükümlüdür. Toplant›lar aras› dönemde ACC-
ME’nin görevlerini sürdürmek yürütme kurulunun sorumlu-
lu¤undad›r. Yürütme kurulu, yönetim kurulu taraf›ndan se-
çilen dokuz üyeden oluflur; her üye kurulufl ad›na birer, ka-
muyu temsilen bir ve ACCME taraf›ndan onaylanm›fl kurum
ve kurulufllar ad›na bir üye seçilir. Tüzel kiflilik olarak ACC-
ME’nin ifllerini yürüten görevli memurlar, yönetim kurulu
üyelerinden oluflan baflkan, baflkan yard›mc›s› ve saymandan
ve de yönetim kurulu üyesi olmayan sekreterden oluflur. 

ACCME kurul üyeleri görevleri için ücret almazlar. An-
cak, resmi ACCME toplant›lara kat›l›m maaliyetleri üye
kurulufllar ve ACCME taraf›ndan karfl›lan›r.
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Yetkiler
ACCME, STE-SMG için ilke ve standartlar›n›n süreklili¤i-
ni sa¤lar.  
ACCME, STE-SMG sa¤layan kurum ve kurulufllar›n akre-
ditasyonu ve STE-SMG akreditasyonu sa¤layan kurum ve
kurulufllar›n onaylanmas› için gerekli ifllem ve yöntemleri
uygulayan ve son karar› veren organd›r. 

STE/SMG akreditasyonu için baflvuru flartlar›
STE/SMG kuruluflu olarak ACCME taraf›ndan akredite
edilmek için gerekli özellikler vard›r. Baflvuran kuruluflun;
• ABD s›n›rlar› içinde bulunmas›,
• Tabipler için düzenli ve tekrarlayan STE/SMG prog-

ramlar›n› düzenlemesi,
• Mali bir iliflkisi/ç›kar› bulunmamas›,
• ACCME’nin de¤erlendirmesine göre, bilimsel olmayan

tan› ve tedavi yöntemlerini savunan bir STE/SMG prog-
ram› sunmamas›,

• Geçerli içeri¤i olan faaliyetler sunmas›: Kurum özellikle
STE tan›m› içerisinde yer alan tavsiyeler, tedavi veya t›p
mesle¤inin icras› ile ilgili bilgileri yayg›nlaflt›racak olan
faaliyetlerler sunuyor olmal›d›r. Hastalar›n tedavisinde
etkisiz oldu¤u veya riski, tehlikesi elde edilen faydadan
daha fazla oldu¤u bilinen tedavileri tan›tan faaliyetleri
sunan kurulufllar akreditasyon için baflvuramazlar.

ACCME’nin baflvuru halinde STE/SMG için akredite
etti¤i kurulufllar
• Yerel t›bbi kurulufllar  (eyalet t›bbi kurulufllar›),
• T›p E¤itimi Liyezon Komitesi (Liaison Committee for

Medical Education “LCME”) taraf›ndan akredite edil-
mifl T›p Fakülteleri,  

• Ulusal t›bbi üye kurulufllar   
• Ulusal t›bbi uzmanl›k dernekleri 
• Kendi çal›flanlar› d›fl›nda hekimlere (%30’dan fazla

oranda) yönelik STE/SMG program› düzenleyen kuru-
lufllar ACCME taraf›ndan akredite edilir; 

kat›lan hekimlerin %70 ve fazlas› STE/SMG aktivitesini dü-
zenleyen kurulufl dahilinde çal›fl›yor ise, bu aktivite genellik-
le ACCME taraf›ndan tan›nm›fl t›bbi eyalet kuruluflu taraf›n-
dan akredite edilir. Önemli not: STE/SMG aktivitesi düzen-
leyen kurum efl zamanl› olarak ACCME akreditasyonu ve
eyalet kuruluflu akreditasyonunu bulunduramaz. Biri tercih
edilmelidir. Yerel t›bbi kurulufllar taraf›ndan akredite edil-
mifl bulunan bir e¤itim kurumu ACCME akreditasyonu ald›-
¤› takdirde, yerel kuruluflu bu konuda bilgilendirmek zorun-
dad›r (ayn› kural ACCME taraf›ndan akredite edilen bir ku-
rulufl yerel kurum akreditasyonu ald›¤›nda uygulan›r). 

STE/SMG için akredite edilen kuruluflun yükümlülü¤ü;
Akredite edilen STE/SMG kuruluflu; STE/SMG progra-
m›nda yer alan tüm tavsiyelerin,  
• t›p mesle¤ine uygun olarak hasta bak›m› s›n›rlar› içeri-

sinde endikasyonlar› ve kontraendikasyonlar› ile kabul

edilebilir ve güvenilir kan›tlara dayal› olmas›ndan ve  
• hastan›n bak›m› ile ilgili olarak önerilen tavsiyelere

kaynak gösterilen tüm bilimsel çal›flmalar, veri topla-
ma ve de¤erlendirme yöntemleri için genel standartlar
ile uyumlu olmas›ndan birincil olarak sorumludur. 

Ticari destek aç›klamas›
“Ticari ç›kar” tan›m›, hastalar taraf›ndan/üzerinde kulla-
n›lan her tür sa¤l›k malzemesini üreten, pazarlayan veya
da¤›t›m›nda yer alan her tür kurulufl için geçerlidir. Ticari
ç›kar içeren  baflvurular ACCME taraf›ndan akredite edil-
medi¤i için,  ilgili aç›klama  akreditasyon baflvurusunda
zorunludur. Son uygulamalara, STE/SMG kurulufllar› ve
programlar›nda yer alan kifliler için “ticari iliflki” ve “ç›-
kar çat›flmas›” bafll›klar› eklenmifltir. 
STE/SMG kuruluflunun;
– Aktivite ile ilgili tüm kararlar›n ticari iliflki, ç›karlardan
etkilenmeden ba¤›ms›z al›nd›¤›n›, 
– Aktivitenin herhangi bir aflamas›nda yer alan kiflilerin
flahsi ç›kar çat›flmas› içerisinde olmad›klar›n›,
– (Var ise) aç›klanan ticari deste¤in etik kurallar içerisin-
de kullan›ld›¤›n›,,
– STE/CME program›n›n çevresinde yer alan ticari rek-
lamlar›n kurallara uygun kullan›m›na dikkat edilmesini
– Program içeri¤inin ve e¤itim-ö¤renim biçiminin ticari ç›-
kar çat›flmas› içermedi¤ini, 
– Program bileflenlerinin herhangi birinde önemli ticari ç›-
kar çat›flmas› var ise, bunun net bir biçimde kurallara uy-
gun ilan edilmesini garanti etmesi gereklidir.

Kal›c› E¤itim Materyali
CD-ROM, videotape, bas›l› ve/veya internet üzerinden ile-
tilen yaz›l› materyaller,  kal›c› e¤itim materyali olarak ta-
n›mlan›r. 2008 y›l›ndan itibaren düzenlenecek aktiviteler-
de kal›c› materyalin STE/SMG aktivitesinin bafllang›c›n-
dan önce kullan›c›lara ulaflt›r›lmas›/kullan›ma aç›lmas›
flart› konmufltur. Ayr›ca, materyal ile ilgili afla¤›daki bilgi-
lerin verilmesi zorunludur:
Gelifltiren sorumlu ö¤retim üyesi bilgileri
E¤itim için kullan›lan araç/yöntem(ler)
Hekim için ö¤renme süreci s›ras›nda gerekli kat›l›m yöntemi
E¤itim birimini tamamlamak için tahmini gerekli süre
(kredilendirilen saat ile ayni)
Materyalin gelifltirildi¤i tarih ve son güncelleme tarihi 
Bitifl tarihi (kal›c› materyalin kredilendirmeden ç›kaca¤›
tarih)
Kal›c› materyai›n kredilendirilmeye aç›k kalmas› için en
geç 3 y›lda bir güncellenmesi ve bu güncelleme s›ras›nda
yeniden akreditasyon için tüm ACCME ölçütlerine uygun-
lu¤u aç›s›ndan tekrar denetlenmesi gereklidir..
ACCME STE/SMG aktiviteleri için post-testi flart koflma-
maktad›r; ancak, kal›c› materyal ile çal›flma süresini do¤-
rulamak amac› ile STE/SMG kurulufllar› post-test uygula-
mada serbesttirler. 
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STE/SMG akreditasyonu için temel flartlar
ACCME STE/SMG akreditasyon baflvurular›n› üç temel
ölçüte göre de¤erlendirir.

1. Temel alan: amaç ve misyon
Bileflen 1: Baflvuruda STE/SMG’nin amac› ve misyonu ile
ilgili bilgi verilmesi gereklidir; amaç, içerik alanlar›, hedef
kitle, sunulan e¤itim/ö¤renim aktiviteleri ve programdan
beklenen sonuçlar/ç›kt›lar.

2. Temel alan: e¤itim plan›
Bileflen 2.1: Tüm STE/SMG aktiviteleri için belirlenmifl
e¤itim gereksinimlerini istenen bir e¤itim ç›kt›s› ile iliflki-
lendiren bir planlama sürecinin tan›mlanmas›.
Bileflen 2.2: STE/SMG aktivitelerini planlamak için e¤itim
gereksinimleri verilerinin kullan›lmas›.
Bileflen 2.3: Kat›l›mc›lar›n önceden bilgilendirilmesi için
STE/SMG aktivitesinin amac ve ö¤renim hedeflerinin be-
lirtilmesi.
Bileflen 2.4: STE/SMG aktivitesinin ACCME’nin ticari ç›-
kar flartlar›na uygun düzenlenmesi gereklidir.

3. Temel alan: de¤erlendirme ve gelifltirme
STE/SMG aktivitesini düzenleyen kurulufl;
Bileflen 2.4: STE/SMG aktivitesinin belirlenmifl e¤itim ge-
reksinimlerini yerine getirmesi aç›s›ndan etkinli¤i de¤er-
lendirilmelidir.
Bileflen 2.5: Genel STE/SMG program›n› de¤erlendirmeli
ve iyilefltirmelidir.
Bu ölçütlerin yerine getirilmesi akreditasyon süresince ol-
du¤u gibi, baflvuru öncesi ve s›ras›nda flart koflulmaktad›r.

Yönetim
Bileflen 3.1: STE/SMG kuruluflu STE/SMG veren birimin
misyonuna ulaflmas› için gerekli alt yap›y› sa¤layan deste-
¤i organize etmelidir.
Bileflen 3.2: STE/SMG program›n›n amaçlar› ve uymas›
gerken flartlar› yerine getirmesi için kurulufl (insan kay-
naklar›, mali ifller ve hukuki kurallar hakk›nda) idari ve ifl-
letme kurallar›n› eksiksiz uygulamal›d›r.

Ücretlendirme
Ba¤›ms›z bir eksper komitesi olan ACCME, akreditasyon
sürecinde yer alan kiflilerin/uzmanlar›n masraflar›n› karfl›-
lamak amac› ile ücret taleb eymektedir. Son verilere göre,
kurumlara ilk akreditasyon (ve yeniden akreditasyon)  bafl-
vuru ücreti yaklafl›k 6.500 USD, y›ll›k kurumsal akreditas-
yon ücreti ise, 2000 USD olarak uygulanmaktad›r. Ayr›ca
ek hizmetler için ek ücretlendirme söz konusu olabilir. 

Tart›flma
Planlanmas› ve de¤erlendirilmesi aflamalar›na bak›ld›¤›n-
da, ABD’de yürütülen STE/SMG programlar›n›n pek çok

temel ilkeye uygun oldu¤u görülmektedir. Her fleyden önce
SMG’ler e¤itim alan›nda sorumluluk tafl›yan pek çok t›bbi
meslek örgütü ve kuruluflun temsil edildi¤i ba¤›ms›z bir ku-
rum taraf›ndan yürütülmektedir. Bu nedenle planlama
aflamas›nda sa¤l›k göstergelerini tarafs›z de¤erlendirecek-
leri ve e¤itim gereksinimlerinin belirlenmesinde gerçekçi
önerilerde bulunacaklar› düflünülebilir. Önerilen SMG
programlar›n›n ACCME taraf›ndan kabul edilebilmesi
için, kan›ta dayal› olmas›, izlem etkinliklerinin planlanm›fl
olmas›, program›n etkinli¤inin de¤erlendirilmifl olmas› ve
özellikle de de¤erlendirmeyle ilgili sürekli bir geliflimin ak-
reditasyon için talep edilmesi kalitenin korunmas›n› sa¤la-
yacak önemli kriterlerdir. Ancak ABD’de hekimlerin serti-
fikasyonu ve resertifikasyonu icin kendi meslek birlikleri-
nin STE/SMG kredilerini sart koflmas› bu programlara ka-
t›lmay› gönüllülük esas›ndan uzaklaflt›rarak zorunlu hale
getirmifltir. Oysa yetiflkinlerin zorunlu k›l›nd›klar› e¤itim-
lerden yararlanmad›klar› bilinmektedir. STE/SMG’lerin
özellikle hekimlerin ve toplumun gereksinimleri üzerine
planlanmas› ve hekimlerin bunlara kat›lmak üzere motive
edilmesi önerilmektedir. Bu yap›l›rken de sa¤l›k hizmet su-
numunda rol alan di¤er sektörler ve meslek gruplar›yla be-
raber çal›fl›lmas› ve kat›lmay› isteyenlere sunulmas›, ö¤re-
tilenlerin hemen uygulamaya dönmesini ve etkili olmas›n›
sa¤layacakt›r. 

Bu kurulufllarla beraber çal›fl›rken etik ikilemlerden uzak
durulmaya özen gösterilmelidir. Oysa ABD’de STE/SMG
programlar›n›n duyurular›na bak›ld›¤›nda konu seçimi,
icerik ve reklamlar konusunda ilac endüstrisinin etkisinden
pek kurtulamad›klar› ACCME’nin oluflturdu¤u ciddi akre-
ditasyon koflullar› olmas›na ra¤men e¤itim programlar›n›n
finansman› için kaynak yaratan kurumlarla ç›kar çat›flma-
lar›n›n yafland›¤› görülmektedir. Finasman, Türkiye için
daha da ciddi bir sorun olacakt›r.
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