
T›p e¤itimi t›p fakültesine giriflle bafllayan ve emeklili¤e
kadar süren yaflam boyu bir e¤itimdir. Mezuniyet öncesi,
mezuniyet sonras› ve sürekli t›p e¤itimi dönemleri birbirle-
rini tamamlayan dönemler olarak tan›mlan›r. Dünya T›p
E¤itimi Federasyonu bu kavram› “Trioloji” olarak ortaya
koymufltur. T›p e¤itimindeki bu dönemlerden sonuncusu
olarak tan›mlanan sürekli t›p e¤itimi veya son dönmelerde
kavramsal de¤ifliklik ile ortaya at›lan sürekli mesleki geli-
flim “akran” e¤itimi modelidir. Kiflinin kendi geliflimini
sa¤layabilmesi için örgün e¤itim d›fl›nda kat›ld›¤› tüm e¤i-
tim etkinliklerini kapsar. Temel amaç, kiflinin nitelikli bir
sa¤l›k hizmeti sunabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tu-
tumlar›n güncellefltirilmesi ve gelifltirilmesidir. T›pta bilgi-
lerin çok h›zla artt›¤› veya de¤iflti¤i göz önünde bulundu-
rulursa sürekli e¤itimin önemi ortaya ç›kar. Bu nedenle de
“iyi hekimlik” kavram› içerisinde yap›lacak de¤erlendirme
ile “sürekli e¤itimin hekimin kendi sorumlu¤u oldu¤u” dü-
flünülmelidir. 

Bu yaz›da Türkiye’de sürekli t›p e¤itiminin nereden nereye
geldi¤ini de¤erlendirmek amaçlanmaktad›r. Türkiye’ye sü-
rekli t›p e¤itimi kavram›n› getiren ve önemini ortaya koyan
kurum Türk Tabipleri Birli¤i’dir. Kan›mca Türkiye’de sü-
rekli t›p e¤itimi ile ilgili en önemli kilometre tafllar›ndan
birisi 19 Ocak 1991 tarihinde yap›lan TTB-Sürekli T›p
E¤itimi Çal›fltay›’d›r. Çal›fltay’da grup çal›flmalar› ile sü-
rekli t›p e¤itiminde;
1) Temel ilkeler , 
2) Kurumsal kat›l›m ve de¤erlendirme, 
3) Organizasyon ve yasal çerçeve ve 
4) Metodoloji ve teknoloji tan›mlanm›flt›r (1).

Sürekli t›p e¤itiminin yaflam boyu e¤itim oldu¤u vurgula-
narak mezuniyet öncesi (temel t›p e¤itimi) ve mezuniyet
sonras› (uzmanl›k e¤itimi) t›p e¤itimi süreçlerini bütünle-
yen ve onlarla iç içe düflünülmesi gereken bir e¤itim süre-
ci oldu¤u vurgulanm›flt›r. Sürekli t›p e¤itiminin kavramsal
olarak bilgi ve beceri yenilenmesi yan› s›ra  davran›fl de¤i-
flikli¤inin amaçland›¤› belirtilmifltir. 

Çal›fltay raporunda yap›lan saptamalar;
a) Ülkemizde uzmanl›k sonras› döneme yönelik bir sürek-

li e¤itim faaliyetleri yürütüldü¤ü , buna karfl›n pratis-
yenlerin sürekli e¤itimlerinde faaliyetlerin yetersiz ol-
du¤u, 

b) Önemli koordinasyon sorunlar› oldu¤u,       
c) Sürekli e¤itim etkinliklerinde olmas› gereken gereksi-

nim belirlenmesi, konu seçimi, e¤iticilerin saptanmas›
ve de¤erlendirmede yetersizlikler oldu¤u ve 

d) ‹laç endüstrisince yürütülen sürekli e¤itim faaliyetle-
rinde de organizasyon eksikli¤i oldu¤u ortaya konul-
mufltur. 

Yap›lan durum de¤erlendirmesinde flu sonuçlar ortaya ç›k-
m›flt›r;
1) STE/SMG etkinliklerinin 19 farkl› kurumda, de¤iflik

tekniklerle belli bir standart ve eflgüdümden yoksun
olarak sürdürüldü¤ü, 

2) Programlar›n yetiflkin e¤itim ilkeleri ile uygunluk gös-
termedi¤i, 

3) Kat›lanlara mesleki ve sosyal farkl›l›k kazand›rmad›¤›
ve özlük hakk› sa¤lamad›¤›, 

4) Yeni teknolojilerden yeterince yararlan›lmad›¤› ve
5) Gönüllü ve istekli hekimlerin bu etkinliklere kat›l›m›nda

idari, yasal ve ekonomik engeller oldu¤u saptanm›flt›r.
Bu saptamalar ›fl›¤›nda Türk Tabipleri Birli¤i bünyesinde
di¤er paydafllar›n da (Üniversiteler, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Uz-
manl›k Dernekleri, ‹laç endüstrisi, Gönüllü ve /veya özel
sa¤l›k kurulufllar›)  kat›l›m› ile  bir komisyon/kurum kurul-
mas› önerilmifltir. Taner’de Türkiye’de sürekli t›p e¤itimi
ile ilgili ulusal bir yap›lanmaya gereksinim oldu¤unu daha
sonra yazd›¤› bir derleme makalede bildirmifltir(2).

Türk Tabipleri Birli¤i 1991 Çal›fltay›’ndan sonra yapt›¤›
çal›flmalarla Sürekli T›p E¤itimi (STE) Kredilendirme Ku-
rulu oluflturmufl ve kredilendirme esaslar›n› da kapsayan bir
yönerge haz›rlayarak 1994 y›l›nda kabul etmifltir.  Bu yö-
nergenin birinci bölümünde STE Kredilendirme Sisteminin
amac›n›n, ülkede yürütülen STE etkinliklerinin nitelik ve
nicelik olarak geliflmesini ve bu etkinliklerin uygun stan-
dartlarda yürütülmesini sa¤lamak, hekimlerin bu etkinlik-
lere kat›lmas›n› özendirmek ve desteklemek oldu¤u belirtil-
mifltir. Bunun yan› s›ra bu bölümde yönetmelik TTB’nin bu
görevini Sa¤l›k Bakanl›¤›, T›p Fakülteleri, Sosyal Sigorta-
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lar Kurumu, ilgili di¤er kamu kurulufllar› ve uzmanl›k der-
nekleri ile iflbirli¤i yaparak yürütece¤i belirtilmifltir. Kredi-
lendirme ile ilgili kriterler de bu yönergede yer alm›flt›r. Bu
kriterler temelde kiflinin etkinliklere aktif kat›ld›¤› ve yaz›-
l› yapt›¤› etkinliklerin kredilendirmesini kapsam›flt›r. ABD
Kredilendirme sistemi temel al›narak etkinlik süresi kadar
kredi örne¤in 40-60 dakikaya 1 kredi verilmifltir. 

Sürekli t›p e¤itimindeki kavramsal de¤iflimler nedeniyle
2006 y›l›nda yeni bir çal›flma yap›lm›fl ve sürekli t›p e¤iti-
mi yan› s›ra sürekli mesleki geliflim kavram› yönergeye
yerlefltirilmifltir.  Yenilenen yönergede kredilendirilen et-
kinlikler iki grupta de¤erlendirilmifltir. Birinci grupta ge-
nelde aktif kat›l›m› gerektiren etkinlikler , ‹kinci grupta
ise örgün e¤itim s›ras›nda kat›ld›klar› ve uzaktan e¤itim
etkinlikleri kredi kapsam›ndad›r. Yeni yönergede kredilen-
dirme için ön koflullar ve uyulmas› gereken ilke ve etik ku-
rallar yer alm›flt›r(3). 

1994 y›l›nda bafllat›lan STE Kredilendirme Sistemi bugün
Türk Tabipleri Birli¤inin en önde gelen alanlar›ndan birisi
haline gelmifltir. Kredilendirme baflvurusu ve sonras›nda
bireysel kredilendirme süreci bilgisayar ortam›nda bir veri
taban› oluflturularak izlenmektedir. Bu veri taban›ndan
bilgiler sadece baflvurana verilmektedir. Avrupa’da birçok
ülkeden önce bafllat›lan bu kredilendirme sistemi Türki-
ye’de STE etkinliklerine kat›l›m› teflvik etti¤i görülmekte-
dir. Ayr›ca bu alanda bir fark›ndal›k yaratt›¤› da kesindir.
1994 y›l›ndan bugüne y›lda ortalama 6-8000 saat dolay›n-
da sürekli t›p e¤itimi etkinli¤i yap›ld›¤› ve bu etkinliklerin
yaklafl›k %40-50’inin Uzmanl›k Derneklerince, %30-
40’›n›n Üniversitelerce ve %15-20’inin de TTB ve Tabip
Odalar›nca gerçeklefltirildi¤i   görülmektedir. En çok et-

kinli¤in yap›ld›¤› iller s›ralamas›nda ise  ‹stanbul ve Anka-
ra ilk iki s›ray› almakta bunu ‹zmir, Antalya ve Bursa ille-
ri izlemektedir. Ancak 2006 da yap›lan bir de¤erlendirme-
de bu etkinliklerin Türkiye geneline giderek artan bir flekil-
de da¤›ld›¤› ve 78 ilde de¤iflik sürelerde etkinlik yap›ld›¤›
saptanm›flt›r.  

25 fiubat 2006 tarihinde UEMS [(ATUB)Avrupa T›p Uz-
manlar› Birli¤i] ile TTB aras›nda bir protokol imzalanm›fl
ve iki kurumun iflbirli¤i yapmas›, sürekli t›p e¤itimi ve
mesleki geliflim etkinlilerinin kredilendirmesi ile ilgili kar-
fl›l›kl› tan›ma ve kredilendirme süreçlerini onaylamas› ka-
rar alt›na al›nm›flt›r. 

Sürekli T›p E¤itimi/Sürekli Mesleki Geliflim etkinliklerine
kat›l›m›n gönüllü olmas› genellikle kabul gören bir görüfl-
tür ve bugün dünyan›n birçok ülkesinde bu etkinliklere ka-
t›l›m zorunlu de¤ildir. Ancak kredilendirmenin e¤itimin
belgelendirilmesi sa¤lanarak lisanslama ve yeniden belge-
lendirme iflleminde kullan›lmas› nedeniyle sürekli e¤itim
etkinliklerine kat›l›m “gönüllü” bir zorunluluk haline gel-
mektedir. Ülkemizde özellikle son 5-8 y›ld›r yürütülen uz-
manl›k alanlar›ndaki yeterlik kurulu çal›flmalar› kredilen-
dirme  sürecinin önemini ortaya koymaktad›r.    
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