
G‹R‹fi
Amerikan T›p Okullar› Birli¤i Sürekli T›p E¤itimini (STE);
“hekimlerin mesleki geliflimini destekleyen ve hasta ç›kt›-
lar›n›n iyileflmesine öncülük eden belirgin ve tan›mlanabi-
lir etkinlikleridir. Hekimlerin mesleki geliflimleri için dü-
zenli ve sürekli tüm ö¤renme deneyimlerini kapsar…” flek-
linde tan›mlamaktad›r. Sürekli mesleki geliflim (SMG) ise,
daha kapsay›c› bir tan›m olarak Birleflik Krall›k, Avustral-
ya, Kanada, ve Birleflik Devletlerin bir k›sm›nda ortaya
ç›km›flt›r. SMG, Sürekli t›p e¤itimi ve sürekli mesleki e¤i-
timin bir bireflimidir, didaktik ö¤renmenin ötesinde, kifli-
nin kendinin yönetiminde ö¤renmesi ve kiflisel geliflimini,
örgütsel ve sistem faktörlerinin göz önünde bulunduruldu-
¤u bir ortamda sa¤lamas›d›r (1). 

‹ngiltere’de STE, düflük e¤itim de¤eri, profesyonel uygula-
may› de¤ifltirmedeki baflar›s›zl›¤›, formal, didaktik ö¤ret-
me ve akademik bilgiye yo¤unlaflt›¤› için elefltiriye u¤ra-
m›flt›r. T›p e¤itiminde yayg›n olarak gözlenen bu yan tut-
ma profesyoneller nas›l ö¤renir, ve profesyonel çal›flmada
teori ve uygulama aras›ndaki ba¤ üzerine sorgulanabilir
yeni önermeler gelifltirmifltir. STE’nin etkinli¤inin de¤er-
lendirilmesi oldukça güçtür. Bu elefltiri daha sistematik ve
aç›k bir bak›fl aç›s›n›n  sürekli e¤itimde uygulanmas›n›
önermektedir. SMG yaklafl›m›n›n uygulamaya konmas›,
uygulama etkinli¤ini yans›tan bir yöntemin yaflama geçiril-
mesi anlam›n› tafl›maktad›r. SMG kiflinin kendisinin yönet-
ti¤i ö¤renme süreci, profesyonel fark›ndal›k, olaylar›n için-
de ö¤renmeyi gelifltirme, çok disiplinli, birden fazla düzey-
de, ö¤renme gereksinimleri belirlenmifl kifli ve organizas-
yonlarla ve yeni fleyler ö¤renmeye odakl› profesyonalizm
yaklafl›m›n› kapsar. Üstelik SMG hasta , toplum ve sa¤l›k
yöneticileri için çok genifl bir fleffafl›k sunar. Bu aç›dan
akademik ve d›flsal olmaktan çok, içsel, kat›l›mc› ve iflbir-
li¤ine aç›k bir yap›s› vard›r (2).  

Hekimlerin SMG hakk›nda bilgi, tutum ve davran›fllar›n›
inceleyen çal›flmalar daha çok ‹ngiltere kaynakl› olup ge-
nel pratisyenlerin (GP) mesleki geliflim ile ilgili tutum ve
alg›lar›n› de¤erlendirmektedir. Bu durum alanda çal›flan-
lar›n e¤itim gereksinimlerinin daha ön planda olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu ülkede GP’lerin davran›fl de¤ifltir-

mede sürekli t›p e¤itiminin rolüne yönelik alg›lar› de¤er-
lendirildi¤inde, bir tek etkinlikten çok; STE kaynaklar›n-
dan okuma, internet, uzman mektuplar›, meslektafllarla
görüflme, kalite güvence geri bildirimleri, ve geleneksel
toplant›lardan ö¤renmenin daha etkili davran›fl de¤ifltirici-
ler oldu¤u vurgulanmaktad›r. Kredi kotas›na dayal› sistem
gereklilikleri ço¤unlukla olumsuz alg›lanmaktad›r ve ge-
reksinim temelli ö¤renme yaklafl›m› ile ilgili cesareti k›r-
maktad›r. GP’lerin önündeki en büyük STE engeli ise za-
mand›r (3).  

Yine Birleflik Krall›k’ta GP’lerin mesleki de¤erlendirilme
ve yeniden belgelendirilmesi ile ilgili yap›lan bir çal›flmada
doktorlar›n mesleki de¤erlendirmeye, yeniden belgelendir-
meden daha olumlu bakt›klar› saptanm›flt›r. Di¤er olumlu
bak›lan ögeler mesleki de¤erlendirmenin niyetinin e¤itim
olmas› ve üzerinde uzlafl›lm›fl bir kiflisel geliflim plan› ile
sonuçlanmas›d›r. GP’ler de¤erlendirme süreci üzerinde
kontrolleri oldu¤unu hissettiklerinde daha olumlu olmak-
tad›rlar. De¤erlendirme sürecini onaylayanlar bunu yeni-
den belgelendirmenin yap›land›r›lm›fl bir bölümü oldu¤unu
düflünmektedirler. Bu kifliler yeniden de¤erlendirme ile il-
gili çok az düzeyde hükümetin gizli bir yapt›r›m gündemi
oldu¤unu düflünürken, daha çok hastalara daha iyi bir hiz-
met sunumu sa¤lanaca¤›n› düflünmektedirler. Zaman ve
kaynaklar›n k›s›tl›l›¤› iki temel endifle kayna¤›d›r. Bu arafl-
t›rmada GP’ler için de¤erlendirme süreci ile ilgili bilgi ve
tutumun ölçülmesinin daha iyi bir de¤erlendirme sistemi
oluflturmaya yard›mc› olaca¤› ve de¤erlendirme ve yeniden
belgelendirme gereksinimi aras›ndaki iliflkinin netlefltiril-
mesi gerekti¤i sonuçlar›na var›lm›flt›r. Öte yandan zaman
ve kaynak sorununun çözümünün   yönetim taraf›ndan gi-
derilmesi  önerilmektedir (4).

Hemflireler üzerinde yap›lan bir niteliksel araflt›rmada ise
genellikle SMG için olumlu bir alg› oldu¤u gözlenmekle
beraber, SMG alg›s›n›n yöneticilerin liderlik stillerinin,
hemflirelerin SMG’ye verdikleri de¤er üzerine etkili oldu¤u
saptanm›flt›r. Liderin de¤iflime aç›kl›¤› ve hemflirenin et-
kinliklerini yans›tabilmesinin azalt›lmas› di¤er etkenler
olarak ön plana ç›kmaktad›r (5).   
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Türkiye’de STE ve SMG’nin sa¤l›k personeli taraf›ndan al-
g›lanmas›yla ilgili literatürde bir araflt›rmaya rastlanma-
m›flt›r. Bu çal›flma ülkemizde STE/SMG programlar›n›n
oluflturulmas›na ve var olanlar›n gelifltirilmesine katk›da
bulunmak için hekimlerin STE/SMG kavramlar› ve etkin-
likleri ile ilgili tutum ve davran›fllar›n› ortaya koymay›
amaçlamaktad›r.  

GEREÇ VE YÖNTEM
Tan›mlay›c› bir araflt›rma olarak tasarlanan bu çal›flmada,
sürekli mesleki geliflim anketi, ‹stanbul Tabip Odas› üyele-
rinin  varolan elektronik posta adreslerine gönderildi. Ay-
r›ca isteyen üyelerin anketi yan›tlayabilmeleri için anket
www.istabip.org.tr adresinde 2 ay süreyle  tutuldu. Tem-
muz 2007’de veri toplama aflamas› tamamland›. Ankete
527 geçerli yan›t al›nd›. Ankette kat›l›mc›lar›n sosyode-
mografik özellikleri, çal›flma alanlar›,  çal›flma süreleri,
SMG/STE ile ilgili bilgi düzeyleri ve SMG/STE ile ilgili
görüfl ve beklentileri sorguland›. Veriler tan›mlay›c› özel-
likleri aç›s›ndan incelendi ve SMG/STE ile ilgili beklenti-
leri oluflturan faktör gruplar›, faktör analizi ile incelendi.
Faktör analizinde Eigen de¤eri 1 olarak al›nd›. Kaiser-Me-
yer-Olkin örneklem uygunlu¤u testi (KMO; 0,818) ve Bar-
lett sferisite testi (p<0,001) uygulanarak, verilerin faktör
analizine uygun oldu¤u saptand›.

BULGULAR
Kat›l›mc›lar›n yafllar›n›n ortancas› 38’di (25.p-75.p; 32,0-
45,3). Kat›l›mc›lar›n %41,6’s› kad›nd›, %32,5’i Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› E¤itim Hastanesi’nde çal›fl›rken bunu %20,9 ile Özel
Hastane ve %17,6 ile Üniversite Hastanesi izlemekteydi.
Kat›l›mc›lar›n %41,1’i uzman doktor, %24,7’si pratisyen
hekim, %19,4’ü uzmanl›k ö¤rencisiydi. Ana dallara göre ay-
r›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n %43,5’ini dahili bilimlerde çal›flan-
lar oluflturmaktayd›, bunu %28,8 ile cerrahi bilimler izler-
ken, pratisyen hekimler ankete kat›lanlar›n %24,2’sini olufl-
turuyordu. Kat›l›mc›lar›n %3,4’ü temel bilimler alan›ndan-
d›. Çal›flma y›l› ortancas› 14 y›ld› (25.p-75.p; 6-21 y›l). Ka-
t›l›mc›lardan %28,7’si yönetim görevi yap›yordu.

Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n sosyodemografik özelliklerine göre
da¤›l›m›.

Cinsiyet Say› %
Kad›n 219 41,6
Erkek 308 58,4
Kurum
Özel hastane 95 20,9
Özel muayenehane 35 7,7
Özel poliklinik 23 5,1
Sa¤l›k oca¤› 37 8,1
SB e¤itim hastanesi 148 32,5
SB hastanesi 21 4,6
Üniversite hastanesi 80 17,6

Vak›f hastanesi 16 3,5
‹flteki pozisyon
Baflasistan 14 2,7
Ö¤retim üyesi 43 8,2
Pratisyen hekim 130 24,7
fief 9 1,7
fief yard›mc›s› 12 2,3
Uzman doktor 216 41,1
Uzmanl›k ö¤rencisi 102 19,4
Alan
Cerrahi bilimler 151 28,8
Dahili bilimler 228 43,5
Temel bilimler 18 3,4
Pratisyen hekimlik 127 24,2
Yönetimde görev alma
Hay›r 371 71,3
Evet 149 28,7

Kat›l›mc›lar›n %84,6’s› STE bilgisinin, % 74,4’ü de SMG
bilgisini var oldu¤unu bildirirken %46,7’si STE etkinlikle-
rine kat›ld›¤›n› belirtti. STE etkinliklerine kat›lamama ne-
denleri aras›nda en çok gözlenen %38,9 ile duyurular›n
ulaflmamas›yd›. Bunu ekonomik engeller ve ulafl›m zorluk-
lar› izlemekteydi (%21,6, %18,4). Kat›l›mc›lar›n %2,3’ü
STE etkinlikleri ile ilgilenmedi¤ini, %0,6’s› da gereksini-
mi olmad›¤›n› söylemekteydi.

Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n STE/SMG bilgilerine ve farkl› uy-
gulamalara kat›l›mlar›na göre da¤›l›mlar›.

STE bilgisi Say› %
Yok 80 15,4
Var 438 84,6
STE etkinliklerine kat›l›m
Hay›r 274 53,3
Evet 240 46,7
STE etkinliklerine kat›lamama nedenleri
Duyurular ulaflm›yor 205 38,9
Ekonomik nedenlerle kat›lam›yorum 114 21,6
Ulafl›m zorluklar› nedeniyle kat›lam›yorum 97 18,4
‹lgilenmiyorum 12 2,3
Gereksinimim yok 3 0,6
SMG bilgisi
Yok 132 25,6
Var 384 74,4
Kat›l›mda bulunulan etkinlikler
Sunum 365 69,3
Kurs (Kongre içinde) 278 52,8
Mesleki kurslar 249 47,2
Spesifik konularda seminerler 315 59,8
Mesleki uygulama s›ras›nda verilen e¤itimler 184 34,9
Multimedya CD’leri ile e¤itim 142 26,9
Bölüm içi e¤itim etkinlikleri 199 37,8
Uzmanl›k derneklerinin e¤itim etkinlikleri 257 48,8
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K›sa süreli yurt içi rotasyonlar 28 5,3
Video gösterimleri 70 13,3
‹nternet üzerinden e¤itim 171 32,4
Beceri e¤itimleri 67 12,7
K›sa süreli yurt d›fl› rotasyonlar 49 9,3
Etkileflimli e¤itimler 49 9,3

En çok kat›l›mda bulunulan etkinlik sunumlard› (%69,3).
Spesifik konulardaki seminerler (%52,8) ve kongreler
içindeki kurslar (%52,8) ikinci ve üçüncü s›radaki, kat›-
l›mda bulunulan etkinliklerdi. Uzmanl›k derneklerinin e¤i-
tim etkinliklerinin de ilgi gördü¤ü gözlenmekteydi
(%48,8). K›sa süreli yurt içi rotasyonlar en az ilgi gören
etkinlik biçimiydi (%5,3). ‹nternet üzerinde e¤itim
(%32,4) ve multimedia CD’leri ile e¤itim (%26,9) gibi bi-
reysel etkinliklerin de kullan›ld›¤› gözlenmekteydi.   Bir y›l
içinde kat›l›lan etkinlik ortancas› 3’tü (25.p-75.p; 2-6).

Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n, STE etkinlikleri aras›nda olufltur-
duklar› baflar› s›ralamas›na göre da¤›l›mlar›.

SMG/STE etkinlikleri Say› %
Spesifik kurslar 303 57,5
Mesleki kurslar 300 56,9
Kongre içindeki kurslar 259 49,1
Uzmanl›k derneklerinin etkinlikleri 209 39,7
Mesleki uygulamada e¤itimler 197 37,4
Beceriye yönelik e¤itimler 165 31,3
Etkileflimli e¤itimler 142 26,9
Bölüm içi etkinlikler 141 26,8
K›sa süreli yurt d›fl› rotasyonlar 134 25,4
‹nternet üzerinden e¤itimler 122 23,1
Multimedya olanaklar›ndan yararlanma 101 19,2
K›sa süreli yurt içi rotasyonlar 92 17,5
Video gösterimleri 60 11,4

Tablo 4. Kat›l›mc›lar›n SMG/STE kavramlar› ile ilgili tutumlar›na göre da¤›l›m›

Tamamen Tamamen 
Kat›lm›yorum Kat›lm›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum kat›l›yorum
Say› % Say› % Say› % Say› % Say› %

SMG yaflam boyu ö¤renme uygulamalar›n›n 
bütününü kapsar 5 1,0 8 1,6 2 ,4 178 34,5 323 62,6
Bir t›p uygulay›c›s›n›n zaman içinde bilgi ve 
becerilerinin yeniden de¤erlendirilip 
yeniden sertifikaland›r›lmas› gereklidir. 9 1,8 18 3,5 27 5,3 163 31,8 295 57,6
Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar›na 
kat›l›m gönüllü olmal›d›r. 30 5,9 133 26,0 59 11,5 173 33,8 117 22,9
Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar›n›n 
de¤erlendirilmesi için bir d›fl de¤erlendirici 
ya da akran de¤erlendiriciler olmal›d›r. 16 3,1 52 10,2 83 16,2 262 51,3 98 19,2
Belgelendirme s›navlara dayal› olmal›d›r. 22 4,3 114 22,2 112 21,8 193 37,6 72 14,0
Baflar›l› olanlar›n ücretlerinde art›fl olmal›d›r. 20 3,9 115 22,5 102 20,0 167 32,7 106 20,8
Baflar›l› olanlar›n kariyer geliflimlerine 
somut katk› olmal›d›r. 8 1,6 25 4,9 45 8,8 268 52,4 165 32,3
Belgelendirme ile ödüllendirme olmal›d›r. 8 1,6 37 7,3 59 11,6 263 51,8 141 27,8
Baflar›l› olanlar kamuya bir liste ile aç›klanmal›d›r. 48 9,4 171 33,5 118 23,1 109 21,4 64 12,5
Baflar›s›z olanlar›n uygulama yapma hakk› 
elinden al›nmal›d›r. 70 13,7 215 42,0 148 28,9 58 11,3 21 4,1
Baflar›s›z olanlar›n ücretlerinde düflüfl olmal›d›r. 61 12,0 246 48,2 114 22,4 68 13,3 21 4,1
Yaflam boyu ö¤renme ile ilgili araçlar›m›n 
neler oldu¤unu biliyorum 12 2,4 41 8,2 93 18,5 287 57,1 70 13,9
Yaflam boyu ö¤renme etkinlikleri ile ilgili 
araçlara ulaflabiliyorum 31 6,1 132 26,1 114 22,5 196 38,7 33 6,5
Sürekli Mesleki Geliflim etkinlikleri için hekim 
kendi sorumlulu¤unda yapt›klar›n› yans›tan 
bir karne doldurmal›d›r 14 2,8 80 15,9 100 19,8 259 51,4 51 10,1
Sürekli T›p E¤itimi ve Sürekli Mesleki Geliflimin 
amac›, bir hekimin iflindeki performans›n› 
her aç›dan gelifltirmek olmal›d›r. 3 ,6 8 1,6 12 2,3 274 53,6 214 41,9
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Kat›l›mc›lar en çok spesifik konulu kurslar› (%57,5) bafla-
r›l› e¤itim etkinlikleri olarak de¤erlendirdiler. Yine mesle-
ki kurslar (%56,9) ve kongre içinde yap›lan kurslar
(%49,1) da en çok yararlan›lan etkinliklerdi. Bunlar› uz-
manl›k derneklerinin etkinlikleri izlemekteydi (%39,7). 

Kat›l›mc›lar SMG’nin kapsam› ile ilgili olan, yaflam boyu
ö¤renme etkinli¤idir görüflünü büyük ölçüde benimsemek-
teydiler (%97,1). T›p uygulay›c›s›n›n yeniden belgelendiril-
mesi gerekti¤ini düflünenler kat›l›mc›lar›n %89,4’ünü
oluflturmaktayd›. Kat›l›mc›lar›n %56,7’si SMG uygulama-
lar›na kat›l›m›n gönüllü olmas›n› istemekteydi. Doktorla-
r›n SMG etkinliklerini de¤erlendirmek üzere, bir d›fl de¤er-
lendirmeci olmas› gerekti¤i görüflüne, kat›l›mc›lar›n
%70,5’i destek vermekteydi. Belgelendirmenin s›nava da-
yal› olmas›n› isteyenler kat›l›mc›lar›n yar›s›yd› (%51,6).
Kat›l›mc›lar›n %53,5’i yeniden belgelendirme sürecinde
baflar›l› olanlar›n ücretlerinde art›fl olmas› gerekti¤ini dü-
flünmekteydi. Baflar›l› olanlar›n kariyer geliflimlerinde so-
mut katk› olmas› gerekti¤ini belirtenlerin s›kl›¤› %
84,7’dir. Yine kat›l›mc›lar›n %79,6’s› belgelendirme ile
ödüllendirme olmas› görüflüne sahipti. Baflar›l› olanlar›n
kamuya bir liste ile aç›klanmas› gerekti¤ini düflünenler ka-
t›l›mc›lar›n üçte biriydi (%33,9). Baflar›l› olamayanlar›n
uygulama hakk›n›n elinden al›nmas›n› onaylayanlar›n s›k-
l›¤› sadece %15,4’tür, ayn› flekilde baflar›s›zl›k durumunda
ücretlerde azalma olmas›n› onaylayanlar %17,4’ü geçmi-
yordu. Kat›l›mc›lar›n %74,ü yaflam boyu ö¤renme araçla-
r›n› bildi¤ini belirtmekteydi. Yaflam boyu ö¤renme araçla-
r›na ulaflabildi¤ini bildirenlerin s›kl›¤› %45,2’dir. Hekimin
etkinliklerini belgeleyen bir karne doldurmas›n› onaylayan
kat›l›mc›lar›n s›kl›¤› %61,5’ti. SMG’nin amac›n›n hekimin
performans›n›n her yönden gelifltirmek oldu¤unu onayla-
yanlar›n s›kl›¤› % 95,5’ti.    

Tablo 5. Kat›l›mc›lar›n sürekli mesleki geliflim etkinlikleri-
nin maliyetinin karfl›lanma biçimleri, e¤itim s›n›rlar›n›n
belirlenmesinde yetkinin kimde olmas› gerekti¤i ile ilgili
görüfllerine göre ve TTB-Sürekli T›p E¤itimi kredilendirme
formlar›n› doldurma durumlar›na göre da¤›l›m›..

Finansman biçimleri Say› %
Hekimin kendisi 25 4,9
‹laç firmas› 20 3,9
‹flvereni 119 23,4
Kamu finansman› 137 27,1
Karma finansman 207 40,7
E¤itim s›n›rlar›n›n belirlenmesi
Hekimin kendisi 62 12,3
Sa¤l›k Bakanl›¤› 41 8,2
TTB-Uzmanl›k dernekleri 250 49,7
Uluslararas› kurulufllar 38 7,6
Uzmanl›k derne¤i 98 19,5
Di¤er 14 2,7
TTB-STE kredilendirme formlar›
Doldurmuyorum 250 49,4
Dolduruyorum 256 50,6

Sürekli mesleki geliflim etkinliklerinin maliyetinin karfl›-
lanmas› konusunda kat›l›mc›lar taraf›ndan en çok önerilen
çözüm karma finansman olmufltur (%40,7), bunu kamu fi-
nansman› (%27,0) ve iflverenin finansman› karfl›lamas›
(%23,4) izlemektedir. Sürekli mesleki geliflim sürecinde
e¤itim s›n›rlar›n›n belirlenmesinde ço¤unlukla TTB-Uz-
manl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu (%49,7) ve uzmanl›k
dernekleri’nin (%19,5) rol almas› önerilmektedir. Bunu
hekimin kendisinin e¤itimin s›n›rlar›n› belirlemesi izlemek-
tedir (%12,3). Kat›l›mc›lar›n %50,6’s› TTB-Sürekli T›p
E¤itimi kredilendirme formlar›n› doldurduklar›n› bildirdi.
(Tablo 6.)

Faktör analizi sonucunda oluflan dört ana görüfl kat›l›mc›-
lar›n STE/SMG ile ilgili görüfllerindeki de¤iflimlerin
%61,0’›n› aç›klamaktad›r. Buna göre ilk faktör sürekli
mesleki geliflim aktivitelerinin sonucunda doktorlar›n ödül-
lendirilmesi ile ilgili “ödül faktörü”dür, ikincisi “yapt›r›m
ve ölçme faktörü”dür, üçüncüsü “bilgiye ulaflma faktörü”,
dördüncüsü ise “gönüllülük faktörü”dür. 

TARTIfiMA
Çal›flman›n kapsay›c›l›¤›  ‹stanbul’da çal›flan hekimlere in-
ternet ve e-mail üzerinden gönüllü kat›l›mla ulafl›ld›¤› için
yetersiz olmakla birlikte, STE/SMG kavram› ile ilgili gö-
rüflleri farkl› kurulufllardan kat›lan, farkl› pozisyonlardaki
hekimlerin bak›fl aç›lar›ndan betimlemektedir. Kat›l›mc›lar
bu konuya ilgi duyup kat›lm›fllarsa olumlu sonuçlar›n yük-
sek yüzdelerle gözlenmesi do¤ald›r. Bu grup STE/SMG ko-
nusunda bilgili oldu¤unu ifade etmektedir. Yine de
STE/SMG etkinliklerine kat›l›m yar›dan azd›r. STE/SMG
etkinliklerine kat›l›m için  engel olarak görülen nedenlerden
ilk üçü duyurular›n ulaflmamas›, ekonomik nedenler ve ula-
fl›m zorluklar› olarak ön plana ç›kmaktad›r.  Etkinliklere
kat›l›m sorunu bir çok ülkede yaflanmaktad›r. Spesifik t›p
bilgisindeki büyük art›fl genel pratisyenler için de günlük
pratiklerinde  bafla ç›k›lacak bir konu olmaktad›r. Berlin’de
genel pratisyenlerle yap›lan bir niteliksel araflt›rmada he-
kimler zaman yetersizli¤inden bahsetmifller ve uzmanlarla
olan olgu bazl› etkileflimlerinin önemli bir STE arac› oldu-
¤unu belirtmifllerdir. GP ve uzmanlar aras›nda bir profes-
yonel t›bbi a¤ oluflturulmas›n›n gelecekteki STE program-
lar› için belirgin bir etkisi olaca¤› düflünülmektedir (6). 

‹ngiltere’de ulusal sürekli mesleki geliflim program›n›n de-
¤erlendirilmesi için yap›lan odak grup görüflmelerinde et-
kinliklere ulaflmada finansal zorluklar›n varl›¤› ve ek çal›fl-
ma yükü  dile getirilmektedir. Mesleki geliflim plan› SMG
gereksinimlerinin planlanmas› için yararl› bulunmaktad›r.
Fakat iflverenle e¤itim alacaklar›n gereksinimleri birbirine
uyuflmamaktad›r. Ayr›ca, SMG toplant›lar›n›n niteli¤inde
tutars›zl›klar bildirilmektedir (7). 

Çal›flmam›zda hekimlerin STE etkinliklerinde yararland›k-
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lar› etkinlik biçimlerini s›ralad›klar›nda ortaya ç›kan tab-
lo spesifik konularda yap›lan kurslard›r. Bu kurslar içinde
beceri e¤itimi olmas› ve interaktif tekniklerin kullan›lmas›
yararlan›m› art›rabilir. Birleflik Krall›k’ta halk sa¤l›¤› uz-
manlar›na SMG eflgüdümünü güçlendirmek için yap›lan
bir anket çal›flmas›nda, hekimlerin daha çok kiflisel ve kü-
çük grup etkinliklerinde problem çözümüne dayal› ö¤ren-
meyi benimsedikleri gözlenmifltir (8). 

‹nternet üzerinden ö¤renme ve multimedya olanaklar›nda
yararlanma ile ö¤renme yayg›n olmamakla birlikte çal›fl-
ma grubumuzda gözlenmektedir. Yeni Zelanda’da k›rsal
bölgede çal›flan hekimlerin internet üzerinden ö¤renme ile
ilgili sorunlar›n› inceleyen bir araflt›rmada bilgisayar kul-
lan›m›n›n yeterince bilinmemesi, kaliteli bilgiye ulaflmada
zorluklar, zaman yetersizli¤i, maliyet, enerji ve güdülenme
yoksunlu¤u, di¤er öncelikler (aile gibi), sosyal etkileflimle
ö¤renmeyi tercih etme gibi birçok engel ortaya konmufltur.
Kat›l›mc›lar bunlarla beraber k›rsal bölgede yaflayan pro-
fesyoneller olarak daha fazla teknoloji kullanma gereksini-
mini dile getirmifllerdir, çünkü çabuk, esnek, ulafl›m ve fle-
hirde e¤itim için para harcamaktan daha ucuz bir yöntem
sundu¤unu belirtmifllerdir (9). Teknolojinin sundu¤u ola-
naklardan bizim ülkemizde de daha fazla yararlan›labilir. 

Çal›flma ortam›nda ö¤renmeye engel olabilecek faktörlerin
incelendi¤i Kanada kaynakl› bir çal›flmada, çal›flma orta-
m› ikliminin STE etkinliklerine güdülenmede önemli oldu-
¤u gösterilmifltir. Bu yaln›zca hekimlerin SMG aktiviteleri
ile iliflkili olmad›¤› çal›fl›lan örgütün de mesleki geliflimde
rolü oldu¤unu göstermektedir. Bizim çal›flmam›zda kuru-
mun rolü incelenmemifltir, hekimlerin bak›fl aç›s› ve alg›la-
r› incelenmifltir. Bu aç›dan SMG kavram›n›n alg›lanmas›n-
da kurumsal yap› ve iflleyiflin de göz önünde bulundurulma-
s› sonraki araflt›rmalarda de¤erlendirilmelidir. ‹flte afl›r›
yüklenme hissi olmas›, STE ile bir çok engel oldu¤u alg›-
s›yla ve ö¤renme ile ilgili organize olmayan ve yüzeyel bir
bak›flla iliflkili bulunmufltur. Seçene¤i oldu¤unu düflünen,
ba¤›ms›z ve ifllerinde desteklendiklerini düflünenlerin ö¤-

renmeye derin bir yaklafl›mla bakt›klar›, içsel olarak güdü-
lendikleri ve ba¤›ms›z ö¤renme yöntemlerini kulland›klar›
gözlenmifltir. Genç, k›rsal bölgede çal›flan aile hekimleri
daha çok ifl yükü alt›nda kald›klar›n› hissetmektedirler.
Akademik ortamdan ve e¤itim hastanesinden uzaklaflan
hekimler için ülkemizde de bu sorunun varl›¤›ndan söz edi-
lebilir. Bu hekim grubu için SMG etkinli¤inin yaflama ge-
çirilmesi daha yaflamsald›r (10).

Toplant›lar araflt›rmam›zda en çok yararlan›lan e¤itim et-
kinlikleri olarak de¤erlendirilmektedir. E¤itim toplant›la-
r›n›n SMG’deki önemi baflka çal›flmalarla da desteklen-
mektedir. Genel pratisyenlerin e¤itim toplant›lar› ve kiflisel
geliflim planlar›ndan yararlanma ile ilgili olarak de¤erlen-
dirildi¤i ‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rmada elde edilen
bulgulara göre; e¤itim toplant›lar›n›n ard›ndan uygulama-
n›n de¤ifltirilmesi, e¤itim toplant›s›nda klinik ilintilendir-
menin yap›lmas›, e¤itimci faktörleri ve profesyonel/sosyal
faktörlerle iliflkilidir. Kiflisel geliflim planlar›, en iyi e¤itim
f›rsatlar›n› ve en hofllan›lan e¤itim aktivitelerini yaratm›-
yor olabilir. Kiflisel geliflim planlar›ndan hoflnut olan pra-
tisyen hekimler bu planlar›ndan klinikle iliflkili oldu¤u, sü-
rekli uygulamaya ara veren ve iletiflim a¤› infla etmeye ola-
nak tan›d›¤› için memnundurlar. E¤itmenler, uygulamal›
ve toplant› tabanl› e¤itimlerden oluflan dengeli karneler
haz›rlamal›d›rlar. Araflt›rman›n sonuçlar›, toplant›lar›n ni-
teli¤inin de klinikle ilintili olma, profesyonel iliflki a¤›n›
gelifltirme için f›rsat yaratma, e¤iticinin coflkusu ve özet
noktalar› ile e¤itim notlar› içermesi aç›s›ndan de¤erlendi-
rilmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r (11). Ülkemizde de
STE ve SMG etkinliklerine bu aç›lardan elefltirel bir gözle
bakmak gerekmektedir. 

Uluslararas› platformda sürekli t›p e¤itiminden, t›bbi, yö-
netsel, sosyal ve kiflisel becerileri kapsayan sürekli mesle-
ki geliflime do¤ru bir evriml söz konusudur. Sürekli mesle-
ki geliflim uygulama içinde bir yaflam boyu ö¤renme süre-
cidir. Bununla birlikte uluslararas› sistem ayr›nt›larda
farkl›l›klar içermektedir.  Bir çok sistem saat bafl› kredi-

Tablo 6. Faktör analizi sonucunda oluflmufl dört ayr› ana faktörün kovaryanslar›na göre da¤›l›m›.
Ödül Yapt›r›m Bilgiye Gönüllülük

faktörü ve ölçme ulaflma faktörü
faktörü faktörü

Ücretlerinde art›fl olmal›d›r 0,930
Belgelendirme ile ödüllendirme olmal›d›r 0,694
Baflar›l› olanlar kamuya bir liste ile aç›klanmal›d›r 0,888
Kariyer geliflimlerine somut katk› olmal›d›r 0,636
Baflar›s›z olanlar›n uygulama yapma hakk› elinden al›nmal›d›r 0,836
Baflar›s›z olanlar›n ücretlerinde düflüfl olmal›d›r 0,780
Belgelendirme s›navlara dayal› olmal›d›r. 0,631
Yaflam boyu ö¤renme etkinlikleri ile ilgili araçlara ulaflabiliyorum 0,959
Yaflam boyu ö¤renme ile ilgili araçlar›m›n neler oldu¤unu biliyorum 0,580
Sürekli Mesleki Geliflim uygulamalar›na kat›l›m gönüllü olmal›d›r 1,228
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lendirme ile ifllemektedir. Yeniden de¤erlendirme ve yeni-
den belgelendirme uygulay›c›lar›n sürekli mesleki gelifli-
minde sürecin önemli bir parças› olarak görülmektedir.
Avrupa ülkelerinden 18’inin (Avusturya, Belçika, Dani-
marka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, ‹zlan-
da, ‹rlanda, ‹talya, Birleflik Krall›k, Lüksemburg, Hollan-
da, Norveç, Portekiz, ‹spanya, ‹sveç, ve ‹sviçre) SMG aç›-
s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmada bu ülkelerden yaln›zca
birinde SMG gerekli görülmemektedir. Bizim çal›flma gru-
bumuzda hekimlerin ço¤unlu¤u sürekli mesleki geliflim
kavram›n› gerekli görmekteydi. Gönüllülük bu 18 ülkenin
içinden 12’sinde esast›r ve bu ülkelerin ço¤unda (13 ülke)
uzmanl›k dernekleri SMG örgütlenmesini gerçeklefltirmek-
tedir, 4 ülkede hükümet de buna kat›lmaktayken, yaln›zca
bir ülkede hekimlerin kendi sorumlulu¤undad›r. D›fl de¤er-
lendirme 4 ülkede söz konusu iken, hiçbirinde s›nav yoktur.
Yeniden belgelendirme yaln›zca bir ülkede vard›r (12).  Bi-
zim çal›flmam›zda elde etti¤imiz bulgularda kat›l›mc›lar›n
yar›s›n›n kredilerini doldurduklar› gözlenmektedir ve yar›-
dan fazlas› gönüllülü¤ün SMG programlar› için esas olma-
s› gerekti¤ini düflünmektedir ki ülkemizde flu anda
STE/SMG kat›l›m› bu esasa dayal›d›r. Çal›flma grubumuz-
da d›fl de¤erlendiriciye olumlu bak›lmaktad›r ve ço¤unluk-
la SMG örgütleyicisinin TTB ve uzmanl›k dernekleri olma-
s› istenmektedir. 

Kat›l›mc›lar aras›nda karma finansman, SMG etkinlikleri-
nin kayna¤› olarak en çok tercih edilen finansman modeli-
dir. Ayn› çal›flmada Avrupa’da iki ülkede karma finansma-
n›n uyguland›¤› bildirilmektedir. Dört ülkede ilaç firmala-
r›, dört ülkede iflveren, iki ülkede de hekimlerin kendileri
SMG etkinliklerini finanse etmektedir (12).  

Çal›flmam›zda ödül, yapt›r›m, bilgiye ulaflma ve gönüllük
faktörleri SMG ile ilgili hekim tutumunu belirleyici faktör-
ler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ödül faktörü göz önün-
de bulunduruldu¤unda Avrupa’da SMG’ye kat›l›m›n teflvik
edildi¤i ülkeler gözlenmektedir. ‹ki ülke bunu sertifikayla
yapmaktad›r. Birleflik Krall›kta GP’lere yönelik ücretlerde
art›flla ödüllendirme vard›r.  Kariyer geliflimine etki iki ül-
kede uygulanmaktad›r.  Yapt›r›mlar ise her biri ayr› bir ül-
kede uygulanan flekliyle, uygulamadan el çektirme, resmi
uyar›, gereklilikleri yerine getirmifl doktorlar›n listesinin
aç›klanmas› yoluyla uygulanmaktad›r. Sekiz ülkede her-
hangi bir yapt›r›m yoktur (12). Çal›flmam›zda ödüllendir-
me yayg›n olarak hekimler taraf›ndan desteklenirken, yap-
t›r›mlar daha az onaylanm›flt›r. Hekim grubumuzda ödül-
lendirmenin daha ön planda yer al›fl› y›llard›r süren zor ça-
l›flma koflullar›na ba¤l› olabilir. 

Sonuç olarak, ankete yan›t veren hekimler a¤›rl›kl› olarak,
SMG etkinliklerini uzmanl›k derneklerinin düzenlemesini
istemektedir ve SMG uygulamalar›n›, ödüllendirmenin göz
önünde bulunduruldu¤u, hekimin kendini gelifltirecek bilgi-

ye ulaflma f›rsatlar›n›n var oldu¤u, gönüllülü¤e dayal› bir
süreç olarak görmektedirler. 
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