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Konuşmacı kimdir?
•

•
•

•
•
•

Dr. Ulaş Mehmet Çamsarı, 2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nden mezun olmuştur.
2006-2011 yılları arasında Cleveland Clinic ve Johns
Hopkins Hastanelerinde psikiyatri asistanlık eğitimini (residency)
tamamlamış ve psikiyatri uzmanı olmuştur.
Dr. Çamsarı asistanlık eğitimi sırasında Johns Hopkins Hastanesi ve
Cleveland Clinic Hastanesi Psikiyatri eğitim programları asistan
kabul görüşmeleri sürecine katılmış, 2007-2008 yılları arasında
Cleveland Clinic Erişkin Psikiyatrisi Programı asistan seçme
komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.
University of Maryland Üniversite Hastanesi Psikiyatri Bölümünde
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Tıbbi Psikiyatri) alanında
yandal eğitimini (fellowship) tamamlamıştır.
Halen Mayo Clinic Hastanesi Psikiyatri Bölümünde Psikiyatri
Uzmanı olarak çalışmakta ve Bağımlılık Psikiyatrisi alanında
yandal eğitimine devam etmektedir (fellowship)
2006’dan beri UsmleTürk Yöneticisidir, 2010’da kurulan Usmle
Strateji Merkezi’ni Kurucusu ve Yöneticisidir.

KapKon Organizasyonu

Program
• 1-ABD'de tıpta uzmanlık, USMLE, ECFMG ile ilgili tanımlar, tarifler, genel
bilgiler, karar verme sürecine ilişkin bilgiler
• 2-ABD'de tıpta uzmanlık, USMLE, ECFMG ile ilgili gerekliliklerin
özetlenmesi, tüm USMLE sınavları, Tavsiye Mektupları, Dekan Mektubu,
Tıp Fakültesi Eğitim Gereklilikleri, meslektaşlarla olan başvuru öncesi
iletişim, Gözlemcilik, Staj ön tecrübelerin önemi, ECFMG sertifikasının
alınması gibi temel konuların detayları ile irdelenmesi, basamak basamak
ayrıntılara inilmesi, başvuru paketinde olması gereken tüm belgelerin
tartışılması ve öneminin irdelenmesi
• 3-ABD'de tıpta uzmanlık başvuruları, başvuruların detayları, başvurular için
kullanılan ERAS, NRMP sistemlerinin açıklanması
• 4-ABD'de tıpta uzmanlık için başvuru sonrası yapılacak görüşmeler,
görüşmelerin içeriği, çerçevesi, değerlendirilmesi, görüşme ve seçme
komitesi görevleri, çalışma şekilleri
• 5- Asistanlığa kabul aşaması, Eşleştirme (Match), eşleştirme öncesi ve
sonrası (pre-match, scramble)

Karar süreci
•
•
•
•

Tam olarak neye karar veriyorum?
Hangi verilerle karar veriyorum?
Alternatiflerim nelerdir?
Kararımı hangi hedeflerim doğrultusunda veriyorum ve bu
hedeflerin içine özel hayatımla ilgili kararları dahil ediyor
muyum?
• Hedeflerim gerçekçi ve ulaşılabilir midir?
• Karar vermek için ne kadar sürem var?
• ABD’de “kompetitif” diye adlandırılan branşlar ile ne
kastedilmektedir , bu branşlar hangileridir ve bunun karar
sürecimde etkisi olmalı mıdır?

Gereklilikler
•
•
•
•
•
•

Tıp Fakültesi Eğitimi
ABD’de klinik deneyim (staj-gözlemcilik)
USMLE Sınavları
Maliyet
Zaman
İngilizce Düzeyi

USMLE Nedir?
• USMLE, "United States Medical Licensing
Examination" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
ABD'de lisans üstü tıp eğitimine (graduate medical education) giriş
için gerekli olan bir seri sınava verilen ortak isimdir. USMLE sınavları
ABD'de tıpta uzmanlık eğitimi yapmak isteyen, ABD mezunu olsun
ya da olmasın, tüm hekimlerin girmeleri gereken seri sınavlardır.
USMLE Sınavları toplam 4 tanedir :
• USMLE Step 1
• USMLE Step 2 Clinical Knowledge
• USMLE Step 2 Clinical Skills
• USMLE Step 3
• Bu sınavlardan ilk 3 sınavdan başarılı olmak, ABD'de bir mezuniyet
sonrası tıpta uzmanlık eğitimi için önkoşuldur.

USMLE Step 1
•

•

•

USMLE Step 1" Sınavı, temel tıp bilimlerinin test edildiği, içeriği Amerika Birleşik
Devleri sınırları içinde bulunan tıp fakülteleri öğretim üyeleri tarafından sağlanan
sorulardan oluşan bir sınavdır. USMLE 1. basamak sınavı, tüm USMLE sınavlarının
ilkidir ve ECFMG sertifikası'nın gerekliliklerinden biridir ve içeriğinden
NBME kuruluşu sorumludur.
USMLE 1. Basamak sınavı içeriği, anatomi, biyokimya, davranış bilimleri,
mikrobiyoloji, fizyoloji, patoloji geleneksel temel alanlarını ve bu branşlara ek
olarak genetik, yaşlanma, beslenme, immünoloji, moleküler biyoloji, hücre
biyolojisi gibi ara branşları da kapsamaktadır.
USMLE Step 1 sınavı, USMLE Step 2 CK sınavı ile beraber, Türkiye'de sadece Ankara
Amerikan Kültür derneğinde bilgisayar aracılığı ile uygulanmaktadır. USMLE Step
1 sınavı yaklaşık 322 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve sorular her biri 1 saat süren
7 ayrı blok şeklinde uygulanır. Sınavın toplan süresi 420 dakika kadardır. 45 dakika
olarak belirlenmiş ve parçalar halinde kullanılabilecek mola süresi ile beraber sınav
yaklaşık 8 saat sürer ve dünyada çok sayıda merkezde
uygulanmaktadır. Başvuruları onaylanan adaylar, sınavlar için internet sitesi
üzerinde sağlanan takvim sistemleri ile hafta içi herhangi bir günde girebilme
hakkına sahiptirler.

USMLE Step 2 CK
•

•

USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge)" sınavı, klinik bilimlerin test edildiği, içeriği
Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki tıp fakülteleri öğretim üyeleri
tarafından hazırlanan bir sınavdır. USMLE Step 2 CK sınavı, tüm USMLE
sınavlarından ikincisidir ve kendi içinde de iki kısma ayrılmaktadır. Step 2 sınavının
ilk kısmı klinik bilgileri sınayan sadece teorik bir sınav iken, Step 2 CS (Clinical Skills),
klinik bilgilerin pratik uygulanmasını (hasta muayenesi gibi) sınayan teorik ve pratik
bilgileri beraber sınayan bir sınavdır. Step 2 CK, teorik sınavı, en genel açıdan,
hastalıkların mekanizmalarını, etyoloji, patofizyoloji ve tedavi modalitelerini
içermektedir.
USMLE Step 2 CK sınavı, Step 1 sınavı gibi teorik bir sınavdır ve dünyanın bir çok
merkezinde bilgisayar aracılığı ile uygulanmaktadır. Türkiye'de sadece Ankara
Amerikan Kültür Derneği'nde uygulanmaktadır. USMLE Step 2 CK sınavında yaklaşık
352 çoktan seçmeli soru sorulur. 1 saatten oluşan 8 ayrı blok şeklinde uygulanır.
Sınav sorularına ayrılan süre yaklaşık olarak toplam 480 dakikadır, parçalara
bölünerek kullanılabilecek yaklaşık 45 dakika mola süresiyle beraber, sınav yaklaşık
9 saat sürmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylar, internet üzerinden sunulan
takvim sistemleri ile tercih ettikleri hafta içi herhangi bir günde sınava girebilirler.

USMLE Step 2 CS
• USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) sınavı, USMLE Step 2 diye tarif
edilen 2. basamak USMLE sınavlarının 2.basamağıdır. Bu sınav ilk
basamak olan Step 2 CK sınavına ek olarak pratik uygulamaların test
edildiği bir sınavdır. Bu sınav Amerika Birleşik Devletleri'nde Los
Angeles (CA), Chicago (IL), Philadelphia (PA), Atlanta (GA) ve
Houston (TX) olmak üzere belirlenmiş 5 ayrı merkezde uygulanır.
• Standardize Hasta (Standardized Patient) diye adlandırılan, hasta
rolü yapan kişiler tarafından belirli hastalıklar simüle edilerek
adayların anamnez, muayene ve hasta notu yazma becerilerini test
eden bir sınavdır. Step 2 CS sınavı, 1998 ve 2005 yılları arasında, CSA
adı ile (Clinical Skills Assessment) sadece Amerika Birleşik Devletleri
dışındaki tıp fakültelerinden mezun olan hekimlere zorunlu tutulan
bir sınav iken, 2005 yılından itibaren, Step 2 genel konsepti içine
dahil edilmiş ve Step 2 Clinical Skills ismini alarak Amerika Birleşik
Devletleri sınırları içindeki tıp fakültelerinden mezun olan hekimlere
de zorunlu hale getirilmiştir.

USMLE Step 2 CS
• USMLE Step 2 CS sınavı 3 alt
başlıkta değerlendirimektedir.
a) Integrated Clinical Encounter (ICE)
b) Communication and Interpersonal Skills (CIS)
c) Spoken English Proficiency
• Sınav yaklaşık 10-12 sayısı arasında değişebilen
hasta karşılaşmalarından oluşur. Bu hasta
karşılaşmaları (patient encounter) 15 dakika hasta
ile görüşme, ve 10 dakika'da hasta görüşmesinin
notunun yazılması kısımlarında oluşur.

ECFMG Sertifikası
• ECFMG sertifikası, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ECFMG
(Educational Commission for Foreign Medical Graduates) isimli özel
ve bağımsız kuruluş tarafından, tıp fakültesini ABD'de dışında
bitirmiş hekimlerin (IMG) ABD sınırları içinde mezuniyet sonrası
eğitim programlarına başvurabilmelerini sağlayan bir belgedir.
ECFMG sertifikası'na başvurabilmek için dünya sağlık örgütü'nün
listelediği "dünya tıp fakülteleri" listesi içinde bulunan herhangi bir
tıp fakültesinden mezun olmak yeterlidir. Bu fakültelerden birinden
mezun olan hekim aşağıdaki sınavları başarıyla geçerek ECFMG
sertifikası alabilir :
• USMLE Step 1
• USMLE Step 2 CK
• USMLE Step 2 CS

ECFMG Sertifikası

Tıp Fakültesi Eğitimi
•
•
•
•
•

Mezun olunan fakültenin isminin önemi var mıdır?
Tıp fakültesi performansının başvurudaki yeri nedir?
Okul birincisi olsam başvurularda ne faydası olur?
Sınıfta kalsam ya da okulu uzatsam ne zararı olabilir?
Tıp fakültesi eğitimi sırasında nasıl bir strateji izlemem
gerekir?
• Fakültesi sırasında ABD’de gözlemcilik ya da staj
yapabilir miyim? Yapmak şart mıdır ve neden?

Başvurular
1. ECFMG sertifikası (USMLE Sınavları)
2. Tıp Fakültesi Diploması
3. Özgeçmiş (Curriculum Vitae / ERAS Common
Application Form)
4. Amaç Mektubu (Personal Statement)
5. Dekan Mektubu (MSPE)
6. Tavsiye Mektupları (Letters of Recommendation)
7. ERAS ve NRMP
8. Başvuruların yollanması

MEKTUP VERİCİNİN SEÇİLMESİ

MEKTUP VERİCİ İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEVAMININ SAĞLANMASI

MEKTUP VERİCİ İLE BİR KLİNİK TECRÜBE İMKANI YARATILMASI

KLİNİK TECRÜBE SIRASINDA HEDEFLERDEN BAHSEDİLMESİ

KLİNİK TECRÜBE SONUNDA YAKLAŞIK HEDEF TARİHİNİN MEKTUP VERİCİYE BİLDİRİLMESİ

HEDEF TARİHİNE DEK İLİŞKİLERİN DEVAMININ SAĞLANMASI

HEDEF TARİHİNE YAKIN MEKTUP VERİCİYE HEDEFİN HATIRLATILMASI VE MEKTUBUN
İSTENİLMESİ

Başvuru için gerekli belgeler
ECFMG
Sertifikası

Tıp
Diploması

CV

Transkript

Amaç
Mektubu

Tavsiye
Mektupları
Dekan
Mektubu

Görüşme (interview)
Görüşme
öncesi
dönem

Görüşme
Sonrası
Dönem

Görüşme
Günü

Görüşme Öncesi
Görüşme teklifinin
gelmesi

Görüşmeye gününün
belirlenmesi

Görüşme gününün
seyahat planı

Görüşme günü
öncesi hazırlık

Görüşme Günü
Program
Direktörü

Baş
Asistan

Yrd
Program
Direktörü

Öğretim
Üyesi

Asistan

Öğretim
Üyesi

Öğretim
Üyesi

Öğle
Yemeği

Kapanış

Kabul aşaması
I. Eşleştirme (Match) öncesi dönem
II. Eşleştirme
III. Eşleştirme sonrası dönem

Asistanlık / Yandal
•
•
•
•
•
•

Asistanlık ABD’de ne zaman başlar?
PGY nedir?
“Residency” nedir?
“Fellowship” nedir?
ACGME akredite uzmanlık nedir?
ACGME akredite olmayan uzmanlık (residency)
var mıdır?
• Vizeler : H1b ve J1
• USMLE Step 3 Sınavı ve Vizelerle İlişkisi

Asistanlık hayatı ve sonrası
• Asistanlık sırasında kurum değiştirilebilir mi?
• Asistanlık sırasında branş değiştirilebilir mi?
• ABD’de kaç tip eğitim hastanesi vardır, bunlar
arasındaki farklar nelerdir?
• Asistanlar ne kadar para kazanır?
• Uzmanlar ne kadar para kazanır?
• Uzmanlık sonrası ABD’de neler yapılabilir,
Türkiye’de neler yapılabilir?
• Uzmanlık Türkiye’de geçerli olur mu?

Soru-Cevap Seansı

Faydalı Olabilecek İnternet Adresleri
•
•
•
•
•
•
•

http://www.usmer.org
http://www.ecfmg.org
http://www.usmle.org
http://www.ama-assn.org
http://blog.ulascamsari.com
http://blog.usmer.org
http://youtube.com/usmertv

