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Sürekli mesleki geliflim (SMG), temel t›p e¤itimini ve me-
zuniyet sonras› e¤itimini tamamlam›fl olan doktorlar›n, bü-
tün meslek yaflamlar› boyunca devam edecek olan e¤itim
sürecini tan›mlar. Ancak, SMG, yaln›zca t›p e¤itimi kap-
sam›ndaki konu ve etkinlikleri de¤il, bunun daha ötesinde-
ki etkinlikleri de içerir (1). Bu nedenle SMG, her hekim
için mesleki bir zorunluluk oldu¤u gibi, sa¤l›k hizmetinin
niteli¤inin gelifltirilmesi için de bir ön-gerekliliktir (2).
SMG, t›p e¤itiminin iki faz›ndan (temel t›p e¤itimi ve me-
zuniyet sonras› e¤itim) baz› temel farkl›l›klar gösterir. Bu
temel farkl›l›k, yukar›da sözü edilen bu iki faz›n belli ku-
ral ve düzenlemelere göre yürütülmesi, buna karfl›n
SMG’nin temel olarak süpervize edilen bir e¤itim olmas›n-
dan çok kendi kendine yönlendirilmifl ve uygulamaya daya-
l› etkinliklerden oluflmufl olmas›d›r. 

SMG, bir yandan kiflisel mesleki geliflimi desteklerken, bir
yandan da bir hekimin bilgi, beceri ve tutumla ilgili yeter-
liklerini sürdürmesini ve gelifltirmesini, hastalar›n ve sa¤-
l›k hizmetlerinin de¤iflen gereksinimlerini karfl›lamas›n›,
t›bbi alanda meydana gelen bilimsel geliflmelere yan›t ve-
rebilmesini, toplumun ve yeterlik kurumlar›n›n de¤iflen ge-
reksinimlerini karfl›lamas›n› amaçlar. 

Daha önce kullan›lan Sürekli T›p E¤itimi (STE) terimi,
Sürekli Mesleki Geliflim terimi ile yer de¤ifltirmifltir. Bu
yeni terim, hem t›p e¤itiminin mezuniyet sonras› faz›nda
daha genifl bir kapsam› yans›t›r hem de SMG ile ilgili so-
rumlulu¤u hekime b›rak›r. 

Yasalar ve benzeri düzenlemeler, SMG’in yürütülmesinde
nadiren rol al›r. Düzenlemelerin oldu¤u yerlerde veya he-
kimlik uygulamas› için yeniden lisansland›rma flart› olan
ülkelerde bile bu düzenlemeler oldukça esnektir. Avru-
pa’da SMG etkinlikleri büyük ölçüde gönüllülük ile yürütü-
lür; European Union of Medical Specialist (UEMS)  ve

Standing Committee of European Doctors, mezuniyetten
sonra e¤itime devam etmenin hekim için “etik bir zorunlu-
luk” ve “ görev” oldu¤unu söylemektedir (3). Buna karfl›n
Avrupa Genel Pratisyenler Birli¤i (EUGP, European Uni-
on of General Practitioners) bunun moral ve etik bir so-
rumluluk olarak tan›mlanmas›n›n yeterli olmad›¤›n›, he-
kimlerin SMG etkinliklerine kat›lmas› için teflvik edilmesi
gerekti¤ini vurgulamaktad›r. 

SMG ile ilgili f›rsatlar, güçlü yanlar, tehditler, engeller ve
finansman›n Türkiye örne¤inde de¤erlendirildi¤i bu yaz›da,
SMG’nin afla¤›da belirtilen nitelikleri temel al›nacakt›r.
Tehditler ve engeller, SMG’nin temel ilkelerinin ihlal edil-
di¤i veya bu ilkelerin tam olarak uygulanamad›¤› durumla-
ra iflaret etmektedir. Güçlü yanlar ve f›rsatlar da benzer bi-
çimde SMG’nin temel ilkeleri kapsam›nda tart›fl›lacak, ay-
r›ca ülkemizin SMG etkinlikleri aç›s›ndan kendine özgü ko-
flullar›ndan kaynaklanan avantajlar› de¤erlendirilecektir.  

SMG’nin finansman›, hem temel ilkeler hem de tehditler
kapsam›nda ayr›ca ele al›nacakt›r.     

SMG’N‹N BAZI TEMEL N‹TEL‹KLER‹

SMG nin üç önemli özelli¤i
Mevcut olan en iyi kan›ta göre etkili bir SMG afla¤›daki üç
faktör ile karakterizedir (1): 
1. Yap›lacak belli bir SMG etkinli¤i için aç›k bir gereksi-

nim veya neden olmas›,
2. Ö¤renmenin bu belirlenmifl olan gereksinim ve nedene

göre planlanmas› ve gerçekleflmesi,
3. SMG etkinli¤i sonunda elde edilen “ö¤renme” nin, iz-

leme etkinlikleri ile güçlendirilmesi,
“Gereksinimlerin belirlenmesi” baflar›l› bir SMG nin en
önemli özelli¤idir (4). Ö¤renme gereksinimlerinin belirlen-
mesi “formal de¤erlendirme” den, günlük klinik pratikte
yap›lan ve göreli olarak, yap›land›r›lmam›fl olan de¤erlen-
dirmeye kadar de¤iflmektedir. Formal de¤erlendirme bilgi,
beceri ve tutumun de¤erlendirildi¤i s›navlar, akran de¤er-
lendirmesi, denetim vb yöntemleri içerirken, di¤eri günlük
pratikte gerçekleflen, bu nedenle de daha kolay, daha yay-
g›n olarak kullan›labilecek olan etkinlikleri tan›mlar: ha-
talar üzerinde düflünme, hastalardan geri bildirim al›nma-
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s›, ekip ile birlikte tart›flma gibi. 
Belirlenmifl gereksinimler mümkün oldu¤unca SMG’nin
temel oda¤›n› oluflturmal›d›r. Ancak, SMG arac›l›¤› ile
gerçekleflen ö¤renme süreci flu anda tahmin edilemeyen ge-
lece¤e iliflkin baz› gereksinimleri de içermeli ve hekimleri
bunlara da haz›rlamal›d›r.

SMG etkinlikleri toplumsal, kurumsal ve bireysel 
düzeyde gereksinimlere yan›t verecek biçimde plan-
lanmal›d›r.

Ülkemizde, e¤itim program›n›n oluflturulmas›nda gereksi-
nimlerin belirlenmesi ile ilgili yerleflik bir gelene¤in oldu-
¤u ve bunun için etkili ve geçerli yöntemlerin kullan›ld›¤›
söylenemez. Gereksinimlerin belirlenmesinde, e¤itimin et-
kinli¤inin de¤erlendirilmesinde oldu¤u gibi hem ulusal öl-
çekte, hem kurumsal olarak hem de bireysel düzeyde, ge-
reksiniminin ne oldu¤unu bilimsel yöntemlerle ölçecek sis-
temlere gereksinim vard›r. 

SMG için motivasyon kaynaklar› 
SMG için as›l sorumlulu¤un hekimde oldu¤unu belirttikten
sonra, SMG için bir hekimin motivasyon kayna¤›n›n ne ya
da neler olabilece¤i sorusu gündeme gelmektedir. Hekim
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda SMG için üç temel motivasyon kay-
na¤›ndan söz edilebilir (1, 3): 
• Hastaya en iyi hizmeti verebilmek, 
• Toplumun ve “iflverenin” gereksinimlerini karfl›lama zo-

runlulu¤u,
• Mesleki doyuma ulaflma ve “tükenme” nin engellenmesi,

Mesleki doyum, ve bununla iliflkili olarak “hiç bir zaman
mesleki olarak yetersiz bir hekim olarak görülmeme/olma-
ma” iste¤i SMG etkinliklerine kat›lmak için en önemli mo-
tivasyon nedenlerinden birisidir (3). SMG’nin genellikle
yasalarla düzenlenmemesinin temel nedeni de budur. Kat›-
l›m›n zorunlu oldu¤u, niteli¤in e¤itim saatleri ile ölçüldü-
¤ü bir SMG’nin etkili olmad›¤› gösterilmifltir Hekimlerin
böyle bir zorunluluktan memnun kalmad›klar› da bilin-
mektedir (5, 6). 

Kabul edilen standartlar›n çok alt›nda olan az say›daki he-
kimi geçerli ve güvenilir yöntemlerle saptamak ancak pa-
hal› ve iyi bir plan gerektiren karmafl›k yöntemlerle ola-
nakl› olabilir. Bu tür hekimler “hekimlik mesle¤i” için
önemli bir dikkat noktas›d›r; ancak SMG muhtemelen bu
hekimlerin “kesin tedavisi” için yeterli olmayacakt›r. Bun-
lardan yola ç›karak, vurgulanmas› gereken; SMG’nin as›l
varl›k nedeninin “kötü performans gösteren” hekimleri
saptamak olmad›¤›d›r. Bu nedenle, ülkemizde nitelikli he-
kim yetifltirmek konusunda var olan ve iyi bilinen engeller
ayr›ca dikkate al›nmal›d›r. 

European Union of General Practitioners, hekimlerin
SMG etkinliklerine kat›lmas› için teflvik edilmesi gerekti-

¤ini vurgulamaktad›r. Bir bütün olarak, hekimlerin çal›fl-
ma koflullar› aç›s›ndan ülkemizde böyle bir teflvik söz ko-
nusu de¤ildir. Bu durum, SMG için önemli bir engel olarak
de¤erlendirilmelidir. 

Hekimlerin SMG’ye kat›l›mlar› ile ilgili bir baflka konu,
ilaç flirketlerinin yapt›¤› desteklerdir. Dünya T›p E¤itimi
Birli¤i, hekimlerin SMG etkinli¤ini seçme konusunda ta-
mamen ba¤›ms›z olabilmesinin çok önemli oldu¤unu vur-
gulamakta, hekime yap›lan deste¤in ç›kar iliflkileri ile ilgi-
si olmad›¤›n›n mutlaka deklare edilmesi gerekti¤ini söyle-
mektedir. Hekimlerin ilaç flirketleri deste¤ine zorunlu  b›-
rak›lmas› önemli bir tehdit konusudur.   

Hekimler SMG etkinli¤ine kat›lmalar› konusunda
teflvik edilmelidir.

Hekimlerin içinde bulundu¤u zor çal›flma koflullar›na ve
SMG etkinliklerine kat›lmak için yaflad›¤› ciddi zorluklara
karfl›n, Türkiye’de yap›lmakta olan SMG programlar›n›n,
kat›l›mc›lar› motive edecek özellikleri bulunmaktad›r. Tür-
kiye’de bu etkinliklerin düzenlenmesi s›ras›nda ekonomik,
sosyal ve demografik özellikler dikkate al›nmakta ve ulafl›l-
mas› nispeten kolay programlar oluflturulmaya çal›fl›lmak-
tad›r. Öte yandan, Türkiye’nin co¤rafi yap›s›, hastalar›n de-
mografik özelliklerinin farkl› oluflu, bölgelere özgü sa¤l›k
gereksinimlerinin farkl› oluflu, farkl› e¤itim gereksinimleri
do¤mas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle programlar plan-
lan›rken bölgesel gereksinimler dikkate al›nmal›d›r (7). 

SMG etkinliklere kat›lmada "kiflisel geliflim", bizim için de
temel motivasyon kayna¤› olarak görünmektedir; bu ger-
çek anlamda güçlü bir yan olarak de¤erlendirilmelidir. Ay-
r›ca özelikle TTB’nin katk›lar›yla bugün, pek çok mezuni-
yet sonras› e¤itim etkinli¤i kredilendirilmektedir; hekimler
için kendi örgütünden al›nan bu krediler çok önemli görül-
mekte ve motivasyonu art›rmaktad›r. Ülkemizde baz› uz-
manl›k dernekleri yeterlik s›navlar› düzenlemekte ve bafla-
r›l› olanlara yeterlik belgesi verilmektedir. Bu belge, kifli-
sel yeterli¤i ortaya koymakla birlikte, akademik yükselt-
melerde de kriter olarak kullan›lmas› gere¤i vurgulanmak-
tad›r. Aksi halde bu tür s›navlara kat›l›m için motivasyon
kayb› oluflacakt›r (8).

‹yi uygulamalar›n ödüllendirilmesi d›fl›nda kamuoyuna da-
ha fazla duyurulmas› da önerilmektedir (9).

Ö¤renme yöntemleri
Dünya T›p E¤itimi Birli¤i’nin (World Federation of
Medical Education, WFME) raporuna göre(1) ö¤renmede
kullan›lan yöntem, SMG’nin içeri¤inin gereksinimine uy-
gun olarak belirlenmesine göre daha az önemlidir. Yön-
temler de¤iflen duruma ve koflula göre “kendi kendine oku-
ma”dan, “bir derse veya kursa kat›lma”, “meslektafllarla
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yap›lan tart›flmalar” veya “bir kurumun ziyaret edilmesi”
biçiminde çeflitlilik gösterebilir. Yine DTEB’nin önerisine
göre e¤itimin amaçlar›yla uyumlu, çeflitli ve en önemlisi
yaflam boyu ö¤renme ilkesine hizmet eden ö¤renme yön-
temleri kullan›lmal›d›r. 

Abrahamson ve arkadafllar›n›n (4), STE’nde sekiz ilkeyi s›-
ralad›¤›  makalesinde kullan›lmas› gereken ö¤renme yön-
temleri flöyle tan›mlanm›flt›r:
“STE’nin amaçlar› (bilgi, beceri, tutum ve bunlar›n de¤i-
flik kombinasyonlar›na yönelik olabilir) uygun ö¤renme
yöntemlerinin seçimi ile desteklenmelidir”. 

Abrahamson ve arkdafllar› özet olarak, SMG etkinliklerin-
de birden fazla ve de¤iflik e¤itim yönteminin kullan›lmas›
gere¤ini vurgulamakta, ö¤renme yöntemi olarak eriflkin
e¤itimi ilkelerine uygun, “ö¤retmek” ten çok “ö¤renmek”
yi hedef alan, SMG’in temel ilkesi olan “yaflam boyu sü-
rekli ö¤renme” ile uyumlu yöntemlerin seçilmesini öner-
mektedirler. 

Türkiye’de ise, eriflkin ö¤renme ilkelerine göre haz›rlanm›fl,
kendi kendine ö¤renmeyi destekleyen ve yenilikçi e¤itim
yöntemleri çeflitli projeler kapsam›nda uzunca bir zamand›r
denenmekte ve kullan›lmaktad›r. Ülkemizde özellikle me-
zuniyet öncesi t›p e¤itiminde ö¤renci merkezli, etkileflimli,
kendi-kendine ö¤renmeyi özendiren e¤itim yöntemlerini be-
nimseyen, hatta müfredatlar›nda önemli de¤ifliklikler yapan
t›p fakülteleri vard›r. Hekimlerin temel t›p e¤itimi boyunca
bu yöntemlerle karfl›laflm›fl olmalar› mezuniyet sonras› dö-
nemde SMG programlar›na kat›l›mlar›n› özendirecektir.
T›p e¤itiminde son on y›ld›r farkl› e¤itim yöntemlerini kul-
lanmaya, yenilerini ö¤renmeye ilgi duyan akademisyenlerin
say›s› gittikçe artmaktad›r. Türkiye’de e¤itim yöntembilimi
üzerine uzmanlaflm›fl çekirdek kadrolar›n üniversitelerde
giderek artmas› SMG programlar› oluflturabilmek ve uygu-
layabilmek için güçlü bir yönümüzdür.

Hekimlerin temel t›p e¤itimi boyunca kendi kendine
ö¤renmeyi özendiren e¤itim yöntemleriyle karfl›lafl-
m›fl olmalar› mezuniyet sonras› dönemde SMG prog-
ramlar›na kat›l›mlar›n› özendirecektir.

Ö¤renme yöntemleri bölümünde, uygun teknoloji kullan›-
m›ndan da k›saca söz etmek gerekir. Teknolojik geliflimler,
elektronik kütüphaneler, multimedya ortamlar›, tele kon-
ferans ve uydu destekli iletiflim yollar›, SMG’lerin uzaktan
ö¤renme programlar› fleklinde oluflturulmas›na olanak ta-
n›yan çok önemli geliflimlerdir. Ancak bunlar için yeterli
parasal kaynak yarat›lamazsa, bir ö¤renme arac› olarak
pek çok materyale ulafl›m› kolaylaflt›racak olan teknoloji
kullan›m› s›n›rl› kalacakt›r.

Multiprofesyonel ö¤renme 
Hekimler, ço¤unlukla bir ekip içinde di¤er meslektafllar›,
sa¤l›k personeli ve yöneticilerle birlikte çal›fl›rlar. Baflar›l›
bir hizmet için yaln›zca hekimlerin de¤il ekibin di¤er üye-
lerinin de performans› önemlidir. Bu multiprofesyonel
ekip, kompleks ö¤renme sistemini yans›t›r. Benzeri bir sis-
tem SMG etkinliklerinin planlanmas›nda da dikkate al›n-
mal›d›r (3). Bu nedenle sa¤l›k sektörünün hekimler d›fl›n-
daki çal›flanlar›n›n da dahil oldu¤u SMG etkinlikleri dü-
zenlenmelidir (10). Bu özellikle etik, iletiflim, sosyal kav-
ramlar, ekip çal›flmas›, enfeksiyonlar›n önlenmesi gibi sa¤-
l›k çal›flanlar› için ortak olan konular için önerilmektedir.
Böylece  ekip olma ruhu güçlenecektir. Bu sürece, hasta ve
yak›nlar› da dahil edilmeli, kat›l›mc›lar›n birbirinden ö¤-
renmesi cesaretlendirilmeli, farkl› disiplinler aras›nda uy-
gulamalar yap›lmas›na olanak tan›nmal› ve mesleki tatmin
hedeflenmelidir  (11). K›sacas› disiplinler aras›ndaki s›n›r-
lar›n kald›r›ld›¤› bir yaklafl›m›n e¤itime de yans›t›lmas›
amaçlanmal›d›r. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ülkemizde multiprofesyonel SMG
etkinlikleri ile ilgili önemli eksiklikler ve afl›r› uzmanlaflma
ve hiyerarfli gelene¤i dikkate al›nd›¤›nda önemli engeller
oldu¤u söylenebilir.  

Etik, iletiflim, sosyal kavramlar, ekip çal›flmas›, en-
feksiyonlar›n önlenmesi gibi hekimler d›fl›ndaki  sa¤l›k
çal›flanlar› için de ortak olan konular› içeren SMG et-
kinlikleri düzenlenmelidir.

SMG etkinliklerinin de¤erlendirilmesi
Her etkinlik, amaçlara ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n›n ve sürecin
nas›l iflledi¤inin anlafl›lmas› aç›s›ndan mutlaka de¤erlendi-
rilmelidir. Burada yan›t› verilmesi gereken as›l soru “de-
¤erlendirmenin t›bbi pratikte meydana gelen de¤ifliklikleri
ölçüp ölçmedi¤i ve e¤er de¤ifliklik varsa  iliflkili etkenlerin
neler oldu¤u” dur (12). Bir baflka deyiflle SMG etkinlikle-
ri sonunda elde edilen yeni bilgilerin, becerilerin ve tutum-
lar›n uygulamada, sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda ve sa¤-
l›k göstergelerinde de¤iflim yarat›p yaratmad›¤›n›n de¤er-
lendirilmesi gerekir. 

Burada kavramsal birli¤in sa¤lanmas› için de¤erlendirme-
nin aflamalar›ndan k›saca söz etmek gere¤i do¤maktad›r.
E¤itim etkinliklerinde dört düzey de¤erlendirmeden söz
edilir (13). Birinci düzey de¤erlendirmede, kat›l›mc›lar›n
program hakk›ndaki görüflleri al›n›r; bu temel olarak süre-
cin de¤erlendirilmesidir. ‹kinci düzey de¤erlendirmede ise
kat›l›mc›lar›n bilgi ve becerilerinin ne kadar de¤iflti¤i- art-
t›¤› ölçülür. ‹kinci düzey de¤erlendirmede dikkate al›nma-
s› gereken önemli bir konu becerinin nesnel olarak de¤er-
lendirilmesidir. Yeterli¤e dayal› de¤erlendirme gereçleri-
nin kullan›lmas›n› gerektiren yöntemlerin uygulanmas›
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hem teknik bilgi, hem zaman hem de malzeme gerektir-
mektedir; ancak geçerlili¤i çok yüksektir (14). Beceriye
dayal› de¤erlendirme yöntemleri konusunda ülkemizde ye-
terli bilgi ve deneyim sahibi olan pek çok kifli ve kurum bu-
lunmakta ve bu bilginin e¤itici e¤itimi programlar› ile
SMG etkinliklerinde kullan›lmak üzere paylafl›lmas› sa¤-
lanmaktad›r. Örne¤in Ege Üniversitesi T›p Fakültesi T›p
E¤itimi AD’n›n deste¤i ile yeterlik kurullar›n› oluflturmufl
uzmanl›k derneklerine yönelik olarak e¤itici e¤itimi çal›fl-
malar›na bafllanm›flt›r (15). Bu çal›flmalar henüz yeni bafl-
lam›fl ve say›ca çok az olmakla birlikte, SMG aç›s›ndan
güçlü yanlar›m›zdan birisidir. 

Beceri ve tutumun geçerli yöntemlerle, sürekli ölçülmesi ko-
nusunda iyi kurulmufl sistemlere gereksinim vard›r. Mezuni-
yet sonras› e¤itim etkinliklerinin de¤erlendirilmesi için çok
say›da kifliyi ayn› anda de¤erlendirebilecek, iyi teknik ekip-
manla donat›lm›fl, deneyimli kiflilerce yönetilen bölgesel ve-
ya ulusal de¤erlendirme merkezleri kurulmas› gereklidir.  

Üçüncü düzey de¤erlendirmede ise kiflilerin kat›ld›¤› bu et-
kinli¤in günlük pratikte neleri –olumlu anlamda- de¤ifltir-
di¤i de¤erlendirilir. Dördüncü düzey de¤erlendirmede ise
e¤itim etkinliklerinin ülkenin sa¤l›k göstergelerine nas›l
bir katk›s› oldu¤una bak›l›r.

Hem ülkemizde hem de genel olarak s›kl›kla yap›lan 1. ve
2. düzey de¤erlendirmedir. 3. ve 4. düzey de¤erlendirme
hiç yap›lmad›¤› için, bu tür de¤iflimlerle iliflkili faktörlerin
neler oldu¤u da bilinmemektedir. 

SMG etkinlikleri sonunda elde edilen yeni bilgilerin,
becerilerin ve tutumlar›n t›bbi pratikte, sa¤l›k hizmet-
lerinin sunumunda ve sa¤l›k göstergelerinde de¤iflim
yarat›p yaratmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi gerekir.

SMG’de izlem 
Bir SMG program›n›n etkili oldu¤unun söylenebilmesi için,
bu e¤itime gereksinim oldu¤unun aç›k bir flekilde ortaya
konulmufl, e¤itim yönteminin hedefe uygun seçilmifl ve ö¤-
renmeyi kuvvetlendirecek izlem etkinliklerinin planlanm›fl
olmas› gerekir (1). SMG ile kazan›lan bilgi, beceri ve tu-
tumun izleminin yerinde (ifl bafl›nda) yap›lmas› ö¤renmeyi
güçlendirir, ö¤renilenlerin paylafl›lmas›n› ve t›bbi pratikte
kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lar, üstelik SMG’nin
etkinli¤i, gereksinimin belirlendi¤i gerçek ortamda de¤er-
lendirilmifl olur. 

Baz› e¤itimlerden sonra kat›l›mc›lar ve e¤itimciler aras›n-
da haberleflme ve tart›flma gruplar›n›n kuruldu¤u veya bu
grubun çok merkezli yürütülebilecek araflt›rmalar planla-
d›¤› görülmektedir. Bunlar bir e¤itim program›n›n hedefle-
rine ulaflt›¤›n› kontrol etmek aç›s›ndan f›rsat yaratacak et-
kinliklerdir. Bir SMG program›ndan sonra kat›l›mc›lar›n

program›n ö¤renim hedefleri aç›s›ndan takip edilmesi, de-
¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesi gereken noktalarda des-
teklenmesi en önemli özelli¤idir. Bu nedenle grubun tekrar
toplanaca¤› belli aral›klar seçmek, e¤itim içeri¤ine uygun
ifl ak›fl flemalar› bularak bunlar› sonraki uygulamalarda
kullanarak sonuçlar› birlefltirmek ve hatta baflkalar›yla
paylaflmak üzere yay›n haline getirmek gibi hedefler konu-
larak e¤itimin pekifltirilmesi do¤ru olacakt›r (16). 

‹zlem, dünyadaki örneklerde oldu¤u gibi ülkemizde de bel-
li bir e¤itim etkinli¤inden sonra en eksik kalan k›s›mlardan
birisidir. Pratik, etkili ve sürekli izlem yap›labilmesi için
model oluflturacak izlem programlar›na gereksinim vard›r. 

SMG’nin desteklenmesi, planlanmas›, yürütülmesi,
de¤erlendirilmesinde meslek örgütlerinin yeri ve so-
rumluluklar›
Dünya T›p E¤itimi Birli¤i (DTEB), SMG etkinlikleri için
liderlik yapmada ve etkinlikleri düzenlemede meslek ör-
gütlerinin sorumluluk almas›n› önermektedir. Bu öneriye
uygun olarak meslek örgütleri, t›p birlikleri ve uzmanl›k
dernekleri de, dünyada ve ülkemizde geleneksel sorumlu-
luk alanlar›ndan birinin de e¤itim olmas› nedeniyle, mezu-
niyet sonras› e¤itim konusunda çaba harcayan ve yenilik
aray›fllar› içinde olan örgütlerdir (4). Avrupa’da SMG’nin
durumunu de¤erlendiren bir yaz›da 18 Avrupa ülkesinden
13’ünde SMG etkinliklerinden sorumlu organ›n meslek ör-
gütleri oldu¤u belirtilmektedir (17). 

Türk Tabipleri Birli¤i (TTB), mezuniyet sonras› t›p e¤itimi
konusunda uzun y›llardan beri çal›flmakta, öncülük etmek-
te, ilgili taraflar aras›nda koordinasyonu sa¤lamakta, e¤i-
tim materyali üretmekte, hekimleri desteklemekte ve bu
konuda üzerine düflen sorumlulu¤u büyük bir baflar› ile ye-
rine getirmektedir. SMG ile ilgili en önemli f›rsatlar›m›z-
dan birisi, meslek örgütünün sa¤lad›¤› bu önemli destektir.
Günümüzde SMG, ço¤u bat› ülkesinde genellikle hekimle-
rin yeniden belgelendirilmesi sürecinde kullan›lmaktad›r.
SMG’nin görece yeni bir kavram oldu¤u düflünülecek olur-
sa, bu kavram›n ülkemizde henüz uzmanl›k derneklerinin
günlük prati¤ine girmifl oldu¤u söylenemez. Uzmanl›k der-
neklerinin, Ulusal Yeterlik Kurulu’nun (UYEK) ve yeterlik
kurullar›n›n ülkemize özgü SMG etkinlikleri konusunu ive-
dilikle tart›flmaya açmas› ve bu konuda politika gelifltirme-
lerine gereksinim bulunmaktad›r (18).

DTEB, meslek örgütüne uluslararas› etkinlikler için de so-
rumluluk yüklemektedir. Gerek ülkelerin meslek örgütleri,
gerekse DTEB’nin deste¤i ile farkl› ülkelerin t›bbi gereksi-
nimleri, farkl› kültürlerin e¤itimle ilgili farkl› beklentileri,
e¤itim yöntemlerinde çeflitlilik, ortak t›bbi problemler ko-
nusunda yürütülecek SMG’ler için kaynaklar›n birlefltiril-
mesi gibi f›rsatlar ortaya ç›kmaktad›r (19). Uluslararas›
t›p e¤itimi kurumlar›n›n da SMG konusu ile yak›ndan ilgi-
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lendi¤i bir dönemde Türkiye’nin önemli bir deneyim birik-
tirmifl olmas› da güçlü yanlar›m›zdand›r. 
Finansman
Etkin bir SMG için e¤itici, para, araç-gereç ve zaman  ge-
reklidir. SMG etkinlerinin yap›lamamas›, sa¤l›k bak›m›n›
olumsuz etkileyecek, bu nedenle de SMG yapmaman›n ma-
liyeti, SMG’nin maliyetinden fazla olacakt›r. Bunun için
bütün taraflar›n (kifli-hekim, iflveren, kamu ve meslek ör-
gütü) gerekli kaynaklar›n sa¤lanmas› için sorumluluk üst-
lenmesi gerekti¤i söylenmektedir . Hekim, zaman ve fi-
nansman aç›s›ndan iflveren ile birlikte bireysel SMG prog-
ram›na katk›da bulunurken, meslek örgütü de çal›fltaylar,
konferanslar düzenleyerek katk›da bulunur; e¤itim kuru-
lufllar› da program ve e¤itici sa¤lanmas› konusunda katk›-
da bulunabilir. E¤itici sa¤lanmas› deste¤i, özellikle e¤itim
kurulufllar›n›n bir sorumlulu¤u olmal›d›r (20).

Dünya T›p E¤itimi Birli¤i, “Hekimler için SMG-Kalite Ge-
lifltirme için Küresel Standartlar” bafll›kl› raporunda (1)
SMG etkinliklerinin finansman›n›n sa¤l›k hizmetleri har-
camalar›n›n bir parças› olmas› gerekti¤ini bildirmektedir.
DTEB, bu yaz›da daha önce de belirtildi¤i gibi, hekimlerin
içinde bulundu¤u çal›flma koflullar›n›n, kendilerinin diledi-
¤i SMG etkinli¤ini seçmesi ve kat›lmas› konusunda olanak
sa¤lamas› gerekti¤ini önemle vurgulamaktad›r. Ayr›ca,
SMG’in finansman›n›n SMG etkinliklerinin seçiminde he-
kimin ba¤›ms›zl›¤›n› garanti alt›na almas› gerekti¤ini vur-
gulamaktad›r. Avrupa’dan baz› ülkelerin de¤erlendirildi¤i
bir çal›flmada (17) SMG etkinliklerinin finansman›nda,  2
ülkede hekimin kendisi, 4 ülkede çal›flt›¤› kurum /iflveren,
4 ülkede ilaç flirketleri, 2 ülkede karma yöntem kullan›ld›-
¤› saptanm›flt›r.

Hekimlerin içinde bulundu¤u çal›flma koflullar› dikkate
al›nd›¤›nda, DTEB taraf›ndan yap›lan öneriler aç›s›ndan
ülkemizde hekimlerin SMG etkinliklerine kat›l›m› ile ilgili
pek çok engel bulundu¤u belirtilmelidir. 
Çal›flma koflullar›, hekimi, diledi¤i SMG etkinli¤ini seçebi-
lir ve kat›labilir k›lmal›d›r. 

Sonuç
SMG, bir yandan mesleki mükemmelli¤e ulaflmak, öte yan-
dan hizmet alanlar› yetersizliklerden korumak için hem
mesle¤in kendisi hem de halk›n sa¤l›¤› aç›s›ndan kaç›n›l-
maz öneme sahiptir. Bu yaz›da, ülkemizde yürütülen SMG
programlar› da dikkate al›narak güçlü yanlar ve var olan
engeller SMG’nin genel ilkeleri çerçevesinde ele al›nm›flt›r.
Özellikle bir meslek örgütü olarak TTB’nin mezuniyet son-
ras› e¤itim alan›nda liderlik görevini üstlenmifl olmas›, il-
gili bütün taraflar›n kat›l›m›n› arayarak koordinasyonu
sa¤lamas›, hekimlere sa¤lad›¤› destek ve enerji en önemli
avantajlar›m›zdan birisidir. Engeller ve tehditler,
SMG’nin ilkeleri aç›s›ndan çeflitli ölçeklerde tart›fl›lm›flt›r.
Bununla birlikte belirtilmesi gereken, en önemli engel

ve/veya tehditin, baflta birinci basamak sa¤l›k hizmetleri
olmak üzere, ülkemizin sa¤l›k sisteminin uzun bir zaman-
dan beri içinde bulundu¤u belirsizlik, hekimlerin çal›flma
koflullar› ve özlük haklar› ile ilgili yaflad›¤› olumsuzluklar
oldu¤udur.  
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