




2011 yılında Türk ye'de b r lk olarak düzenlenen Tıp Kar yer Günler 'n n bu yıl

dördüncüsünü gerçekleşt rerek etk nl ğ n kalıcı hale gelmes  yolunda b r adım

daha atmış olduğumuza nanıyoruz.

Tıp Kar yer Günler 'n n lk k tapçığını hazırlarken; hem bu faal yete katılamayan

öğrenc ler m zle b lg  paylaşımını sağlamayı, hem de ler k  yıllarda da

başvurulab lecek b r kaynak ortaya koymayı amaçlamıştık. El n zde tuttuğunuz

k tapçıkla bu geleneğ  devam ett r yoruz.

Tıp Kar yer Günler -IV etk nl ğ n n gerçekleşt r lmes nde katkısı olan düzenleme

kom tes ne, etk nl ğe ev sah pl ğ  yapan İstanbul Tıp Fakültes 'ne, etk nl ğe katılmış olan 

değerl  konuklarımıza, öğrenc ler m ze, sponsor firmalarımıza teşekkür eder z.

Bu k tapçığın kar yer yolunuzda s zlere faydalı olmasını temenn  eder, Tıp Kar yer

Günler -V etk nl ğ m zde görüşmek üzere sağlık, mutluluk ve başarılar d ler m.

İstanbul Ün vers tes  Kar yer Gel şt rme Uygulama ve Araştırma Merkez

olarak 4 N san 2014 tar h nde İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteler   şb rl ğ yle

dördüncüsünü düzenled ğ m z Tıp Kar yer Günler 'n  gerçekleşt rmen n 

mutluluğu ç ndey z.











• 78’  (59/19(Vakıf) )  faal, 83 Tıp Fakültesi
– İstanbul,  Ankara, İzm r , Konya , Gaz antep’de 

birden fazla tıp fakültesi var 
– YÖK zn n  alıp yasal sürec  devam eden tıp 

fakülteler  var
– Talep edecekler var!

• 2012 kayıt: 9325
• 2013 kontenjan-11.936 
• 935.746/1 TF; M lyon nüfusa 1,07 TF
• Tıpta uzmanlık eğ t m  veren 70 tıp fak (60/10(vakıf))

– 50 EAH’nde tıpta uzmanlık, 70 EAH?

Ülkem zde Durum Dünyada Tıp Fakülteler

• ABD: 141+29 (Osteopat k Med.)=170;314 m lyon ,        
• Kanada: 17 ; 33 m lyon 
• Almanya:36(39); 82 m lyon
• İng ltere:32; 62 m lyon  
• Avustralya: 19, 22 m lyon   
• Japonya:30 (özel)+50 (devlet)=80; 127 m lyon 
• Güney Kore:34;  48 m lyon 
• Tıp fakültes  başına öğrenc  sayısı
   – Ülkem zde 615 ; Fransa:1600, Almanya:1900;           
İtalya:2700 

Tıp Fakülteler nde 
Öğret m Elemanı Durumu

Devlet Vakıf
Profesör 5427 595
Doçent 2157 398
Yrd.Doçent 3075 716
Öğr.Görevl s 202
Uzman 443
Arş. Görevl s 12147 808
Toplam 23451 2517

• TIP FAKÜLTESİNE YILLIK 200 ÖĞRENCİ ALINMASI 
İÇİN:
• Yatak sayısı en az 900 olan an 
az 10 yıllık b r hastane olmalı.
• Günlük ortalama pol kl n k 
sayısı en az 2000 olmalı.
• Yatak doluluk oranı en az 
ortalama % 75 olmalı.
•  Hastane ün ter olmalıdır.
• TIP FAKÜLTESİNE YILLIK 250 ÖĞRENCİ
                                ALINMASI  İÇİN:
• Yatak sayısı en az 1100 olan an az 10 yıllık b r 
hastane olmalı.
• Günlük ortalama pol kl n k sayısı en az 3000 olmalı.
• Yatak doluluk oranı en az ortalama % 75 olmalı.
•  Hastane ün ter olmalıdır.

Medıcal Councıl Of Indıa Standartları

H nd stan 
Asgar  

Standartları
(250 

öğrenc , 
1100 yatak,  

%75 
doluluk)
Temel 

B l mler
 (Patoloj , 

Farmakoloj  
dah l):

45
Kl n k 

B l mler:
121

• Tıp eğ t m n n temel amacı, toplum sağlığını 
koruyacak, gel şt recek n tel kl  hek m yet şt rmekt r.
• Tıp eğitimi, tıp fakültesine g r şle başlar
• Emekl l ğe/ölüme  kadar sürekl  eğ t m  gerekt r r:
• Yaşam boyu 
öğrenmen n en 
güzel örneğ  tıp 
eğ t m d r

 

Tıp Eğ t m :Yaşam Boyu Eğ t m

Tıp eğ t m , tıp 
fakültes nde 
b tmez, sadece 
başlar
• WH Weleb





“İstanbul Tıp Fakültes  Tıp 
Eğ t m  Araştırma Enst tüsü”

• İstanbul Ün vers tes  Senatosu kararıyla 1977’de, Tıp 
eğ t m  AD’larından 20 yıl önce kurulmuş
• Amaçları: yurt koşulları ve sağlık sorunlarımızın 
öncel kler  göz önüne alınarak yet şt r lmes  
hede enen hek m n n tel kler n n bel rlenmes , 
öğret m üyeler n n y  öğret c ler olab lmeler  ç n 
“öğret c  eğ t m ” programları hazırlayıp 
uygulamak…….
– Sonsuz A. Mezun yet önces  tıp eğ t m n n sorunları, 
http://www.sdplatform.com/Derg /716/Mezun yet-onces -t p-eg t m n n-
sorunlar .aspx

TBMM: Tıp Eğ t m  Mecl s Araştırma 
Kom syonu Raporu, 1991, 810/64

•Rapordan:
– “Öğret m üyes  yeterl  görünmekted r, ancak 
kurumlara dağılışı denges zd r. 
– Profesörler n tam zamanlı çalıştırılmaları 
düşünülmel d r. Başka b r fade le öğret m üyes n n 
tüm mesa s n , kurum ve hastane ç ne çekmek 
gerek r”
• Rapora Sağlık Bakanlığı cevabı:
– “….tıp fakülteler n n eğ t mle lg l  çağdaş 
yen l kler  hayal etmek şöyle dursun esk  
durumlarını b le koruyamadıklarını…”

Ulusal ÇEP(Taslak), 
157 semptom ve durum:
 114 “semptom/kl n k 
durum”,
 25 “adl  ve/veya ps kososyal 
durum”,
 13 “sağlıklılık durumu”
 5 “çevresel, küresel durum”

323 hastalık / kl n k problem
156 “ÖnT”, 
102  “K”,
 89  “A”, 
80  “T”,
 50  “TT”
34  “İ”

Kodlar:
75’  “Mult s stem”, 
53’ü “S n r – Davranış”,
 40’ı “Gastro-İntest nal”, 
38’  “Gen to-Ür ner”, 
33’ü “Dolaşım”, 
22’s  “Endokr n”, 
20’s  “Solunum”, 
17’s  “Kas İskelet”, 
15’  “Duyu” ve 10’u “Der  ve 
Yumuşak Doku”
28 hastalık / kl n k problem 
herhang  b r semptom/kl n k 
durumla eşleşmem şt r. 





































Özgeçm ş

•8.8.1961’de Adana’da doğdum.

•L sey  Ankara Atatürk Anadolu L ses ’nde okudum.

•1986 yılında Ankara Ün vers tes  Tıp Fakültes ’n

   b t rd m.

•1986-89 arasında askerl k h zmet m  tamamladım ve

   Sağlık Bakanlığı’nda doktorluk yaptım.

• 1990’da laç sektörüne geçt m.

1990-2014 

•Eczacıbaşı

•Sanofi Avent s

•Bayer

•Abd  İbrah m

•Roche

•Abd  İbrah m

İlaç sektörü ne yapar?

• Ar-Ge,

• Kl n k çalışmalar,

• Üret m

• Pazarlama ve tanıtım

• İhracat 

Tıp eğ t m
 ve laç sektörü

•Tıp eğ t m  tekn k olarak sektörün gereks n mler ne

cevap ver r,

• Genel dünya görüşü kazandırır; v zyoner yaklaşıma

katkı sağlar,

• İlet ş m becer ler n  güçlend r r,

• Yönet c l k becer ler n  gel şt r r,

• Tıp eğ t m  almak ve doktorluk yapmak ç n cesaret

ve tutku şarttır.

Başarılı olmak ç n
 neler gerek r
• İlaç sektörüne g rmek gerek r.





















Stimülan Etkinin 
başlamas
ı

Peak 
etki

Etki 
süresi

Kısa etkili 30-60 dk 1-2 st 
sonra 

2-5 st

Orta etkili 30-60 dk 1-2 st 
sonra

4-6 st

Uzun etkili 60 dk 1-3 st 
sonra

8-12 st



Spor y  h ssett r r





• Türk ye nüfusunun % 35’  20 yaş altında 

• Almanya’da her dört k ş den b r  spor kulüpler ne 

üye

 
• Spor yapanların
oranı genel
nüfusun yarısına
kadar
ulaşırken,
Türk ye'de bu
oran sadece % 1-2 

 Spor Yapmamak İç n Genel Sebepler

• Vaktim yok!

• Terlemeyi sevmiyorum! 

• Yoruluyorum ve vücudum ağrıyor!

• Hang  sporu 
yapacağımı b lm yorum!

• Aptal görünüyorum!

• Öneml  değ l!

Bunların Heps  Düzenl  F z ksel Akt v te İle 
Önleneb l r!!!

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/starting/index.htm

Spor Alışkanlığı





Hareket ed n!

Fiziksel uygunlugu daha iyileşdirmesine, bedeni 
normal dan daha ağir ağirliklar ile karşilamak gerekiyor. 
Kaslar adeti olmayan ağirliklar ile baskı altına getmek ile, 
tetbik edip ve fonksiyonları daha iyileşiyor. 
Bu prensip aerobik, istikamet ve eğilebilmek faaliyetlerınde işlniyorlar . 

• B r egzers z programının 
çer ğ

– Aerobik 
– Kuvvetlend r c
– Esnekl k

• Planlamalarınızı ve 
yaptığınız egzers zler  
kaydetmek ç n b r egzers z 
program defter  oluşturun
    WHO 2002

Aerob k Egzers zler

– Yürümek
– Koşmak
– Bisiklet 
– Yüzmek
– Basketbol
– Futbol

Hiking/skiing Dişarı faaliyetlerındendiler.

Tudor-Locke C. How many steps/day are enough? 
For adults.  Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:79. 

Aerob k Hareketler
• Sürekl  hareketler büyük kas gruplarının
kullanılmasını ve kalp-damar s stem  ve akc ğerler n
vücudun ger  kalanından daha yoğun b r şek lde
çalışmasını sağlar

 
• Aerob k hareketler kalp ve solunum s stem n
güçlend r r.  
• Aerobik egzers zler kalb m z , solunum s stem m z ,
kaslarımızı ve bağışıklık s stem m z  güçlend r r.    
akciğerler, kalp, ve damarların yeterliği oxygeni beden dokularına tehvil
etmesınde: 
Oxygen bizi sakliyor…. O metabolik reaksiyonlarinin yakıtidir.
Oxygenin yeterlı tehvil etmesi bizim kaslar, beyın, ve diğer dokular iyi çalişmasına 
izin verir; aerobik spor bu işi yapir!

Günde Kaç Adım Yürüyel m?
• Sağlıklı er şk nler günde 4000-
18000 adım yürür

• Sağlıklı er şk nler ç n hedef 10.000 
adım/gün

• Düşük akt v te düzey ne sah p 
k ş ler
• Masa başı çalışanlar- TUS !

• Az fiz ksel akt v te h ç 
yapmamaktan y d r

• Morb d te ve mortal tey  azaltmak ç n: Orta ş ddette 
yürüme               100 adım/dk X 30 dk

Tudor-Locke C. How many steps/day are enough? For adults.  
Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:79. 

Tudor-Locke C. How many steps/day are enough? 
For adults.  Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:79. 



Kuvvetlend r c  Egzers zler

     Bağımsız Ağırlıklar
– Dumbbell ve/veya halter kullanın 
– Denge ve koord nasyonu sağlar;  günlük akt v teler n 
ve yaratıcı sporların şlevler n  artırır
– Uygun, ucuz ve b rçok kas grubunu b rl kte çalıştıran 
çok çeş tl  egzers zler gel şt rmen z  sağlar

Beden n z ve ağırlığınız
– D renç egzers zler n n en uygun formu
– Oturup kalkmak, ayağı öne ve arkaya hareket ett rme 

Zaman Konusunda Sorular
• Spor ç n günün en y  saat  ned r?
– S z n ç n en uygun saat  seç n
– Düzenl  – her gün ç n sab t b r zaman seç n
– Zaman seçt ğ n z akt v teye göre değ şeb l r.
• Spordan önce y yeb l r m y m?
– Başlamadan 2saat önces ne kadar yemek yememek 
en y s d r.
– Başlamadan önce ve spor esnasında sted ğ n z 
kadar su çeb l rs n z.
• Hastayken egzers z yapab l r m y m?
– Özell kle ateş n z varsa, egzers z yapmayın.

Spor yaşam üçün. by Melissa
��www.som.tulane.edu/groups/bht/ Presenta ons/exercise.ppt
Hastalığinizin tüm alametleri boyundan yükari olan zaman ve ateş veya şişmiş 
lymph nodlarınız olmayan an da, hafıf şiddetli sporlar yapilabilirsiniz .

Ne Kadar Sıklıkta Ve Ne Kadar Yoğunlukta?
Sıklık: haftada 3-5 gün

– Aerobik: haftada en az 3 gün yapmak, egzers z amaçlarına ulaşmak ç n 
gerekl d r.
– Kuvvetlend rme: haftada en az 2 gün
– Germe : haftada en az 3-5 gün (yoga,p lates, ta  ch )
• Süre 
– Aerobik: 20-60 dak ka devamlı aerobik hareket
– Kuvvetlend rme: 1-3 set ç nde 8-12 kere tekrar
– Germe: Bütün kas gruplarını çekip 10-30 saniye bu poz syonda kalın.  
Spor yaşam üçün. by Melissa
  www.som.tulane.edu/groups/bht/ Presentations/exercise.ppt
Aerobik: 20-60 dakika devamlı aerobik faaliyet. Dikkat: gun esnasında ha f siddetlı faaliyetler, sağlığa önemlı 
faydalari olabilir. 
Istikamet: 1-3 set 8-12 kere tekrar etmek, 8-10 buyuk kas gruplari şekilletme hareketleri içine alir
Egilebilmek: butun kas gruplarin çekip ve 10-30 saniye posisiyonu saklayin
Şiddet
normal faaliyet düzeyimizden daha zor spor yapak zaman da uygunlukdan faydalanıyoruz. Aerobik faaliyetlerde, 
kalp atışı nispati normal dan daha fazla olmasi gerekiyor, ve her kes mascular istikameti yaratmak için, normal dan 
daha ağır agirliklar kaldırmalıdır
Şiddeti monitor etmek için iki method:
Hedef kalp atışı nispati: olçümüz beats/minute (220-yaş)
Üğraşma nispati: Bu olçünü, spor yapan an da çalışmanizi “anlatmak” ve ayar etmek için kullanın; nasil 
hissediyorsunuz 1-10 olçü ile nispat verin, tamamen oturmuş duruma 0 ve ha f suratla yürümağa 3 verdiğiniz 
zaman/

Spor Yaralanmaları Önleme

– Düzenl  egzers z yapın

– G tt kçe artan b r tempoda sor yapın 

– Devreler arasında dinlenin

–S pordan önce ısının 

– Esnek kalın

– Hasta olduğunuzda spor yapmayın

– Kaslar yorgunsa spor yapmayın

Davis EK J Okla State Med Assoc. 2004 Jan;97(1):18-21 



F z ksel Akt v te-B l şsel Fonks yon

• 4-18 yaş arasında fiz ksel akt v te & b l şsel fonks yon

• Algısal becer ler
• Zeka testler
• Akadem k başarı 
• Sözel testler
• Matemat k testler
• Gel ş m düzey  ve 
• Akadem k hazırlık

Sibley BA. The relationship between physical activity and cognition in children: 
a meta-analysis. Pediatr. Exerc. Sci. 2003; 15: 243–256.

Kard yovasküler F tnes- Akadem k Başarı
• Kard yovasküler fitnes - aerob k egzers z ve b l şsel 
fonks yon arasındak  l şk  göster lm şt r

• KV olarak sağlıklı k ş ler daha yüksek b l şsel kontrol 
gerekt ren d kkat steyen becer ler  daha y  yaparlar: 
Planlama,organ zasyon, problem çözme, hafıza, motor kontrol 

• KV fitnes, toplam akadem k kazanım skoru, matemat k skoru     
ve okuma skoru arasında olumlu l şk  var

• F tnes skoru le eyalet çapında yapılan akadem k sınav     
başarısı arasında l şk  mevcut

Hillman, C. The effect of acute treadmill walking on cognitive 
control and academic achievement in
preadolescent children. Neuroscience 2009 159, 1044–1045.
Welk, G.J. The association of health-related tness with indicators of academic
 performance in Texas schools. Res. Q. Exerc. Sport 2010; 81, 16S–23S.

Akadem k Başarı Artışı İle İl şk l  Faktörler

N ç n Bazı İnsanlar F z ksel Akt f D ğerler  Değ l?

Bauman AE. Correlates of physical activity:
 why are some people physically active and others not? 

Lancet. 2012 ;380(9838):258-71. 

F z ksel Akt v te-B l şsel Fonks yon

Donnelly JE, Lambourne K. Classroom-based physical activity, cognition, 
and academic achievement. Prev Med. 2011;52:S36-42.

• Okullarda fiz ksel akt v te 
1970’lerden bu yana 

• Günümüze kadar aşırı k lolular 2 kat, 
obezler 3 kat 

• Çocukların %25’  aşırı k lolu %11’  
obez

• K lo artışı fiz ksel nakt v te le l şk l

• Adölesanların 1/3’ü kard yoresp ratuvar kondüsyon-fitnes

• F tnes   + ş şmanlık:  B l şsel fonks yon ve Akadem k 
kazanımı  



The Physical Activity Across 
The Curriculum  Project

• Artmış fiz ksel akt v te fitnes’ı artırır, ş şmanlığı azaltır

• F z ksel akt f akadem k dersler mal yet etk nd r

• Eğ t mc  ç n ek hazırlık süres  gerekt rmez

• Eğ t mc  ve öğrenc  ç n eğlencel d r

• Akadem k başarıyı artırır

Donnelly JE, Lambourne K. Classroom-based physical activity, cognition,
 and academic achievement. Prev Med. 2011;52:S36-42.

• Okullar sedanter yaşam tarzına yatkındır

• 6-8 saat/gün akadem k eğ t m

• The Physical Activity Across the Curriculum Project:

-F z ksel olarak akt f olunan akadem k dersler n vücut 
k tle
ndeks  ve akadem k kazanım üzer ndek  etk s

-3 yıl sürel



Yaşlandığınız ç n spor yapmayı bırakmıyorsunuz

spor yapmayı bıraktığınız ç n yaşlanıyorsunuz

Spor ve Demans
• Daha yüksek fiz ksel akt v te düzeyler ne sah p 
yaşlılarda hafif b l şsel bozukluk ve demans sıklığı 
azalır

• Bey n dokusunda nöroprotekt f ve nöroplast k 
etk ler
• Nörotrop n düzeyler  
• Damarlanma 
• S naps oluşumları
• Hastalıklı prote n b r k m  
Kirk-Sanchez NJ, McGough EL. Physical exercise and cognitive 
performance in the elderly: current perspectives. Clin Interv Aging. 
2014;9:51-62. 

Tus’a Hazırlanan Öğrenc ler n Genel Olarak 
B r Branş Terc h ndek  Tutumları

Katılıyorum
%

Nötrüm
%

Katılmıyorum
%

İy  para kazandıran b r branş ben m ç n terc h 
neden d r

50 21 29

Nöbet n n az olması ya da bedensel açıdan az 
yorulmam b r branşı seçmemde öneml d r

65 20 15

B r branşı seçerken o branşın bulunduğu yer n 
özell kler  (den z kenarı, ılıman kl m, büyük 
şeh rlere kolay ulaşım) öneml d r

81 10 9

Hastalarıma yardım edeb ld ğ me nanmam o branşı 
terc h etmem ç n gerekl d r 

90 5 5



Cerrahpaşa Tıp Fakültes  Futbol Takımı

Bu takımdan 8 k ş  şu anda öğret m üyes : 
Spor Hayat Başarısını Artırır!







ABD’de Tıp Eğitim Süreci
• Liseden sonra, öğrenciler üniversitede 4 yıl 
boyunca "pre-med” adıyla biyoloji ve kimya 
dallarında öğrenim,

• Daha sonra MCAT (Medical College Admission 
Test) sınavlarına girerek tıp fakültelerine "medical 
school” başvuru,

• Tıp fakültesinde 4 yıllık tıp eğitimi "medical 
education”.

• Tıp eğitimi esnasında ve sonrasında • Tıp eğitimi esnasında ve sonrasında 
girilen USMLE sınavları (Step 1, Step 2 CS, Step 2 girilen USMLE sınavları (Step 1, Step 2 CS, Step 2 
CK, Step 3 olmak üzere 3 basamak, 4 sınav)CK, Step 3 olmak üzere 3 basamak, 4 sınav)
 ……. sonucunda istedikleri uzmanlık dallarına  ……. sonucunda istedikleri uzmanlık dallarına 
başvuru,başvuru,

• Tıp eğitimi esnasında ve sonrasında 
girilen USMLE sınavları (Step 1, Step 2 CS, Step 2 
CK, Step 3 olmak üzere 3 basamak, 4 sınav)
 ……. sonucunda istedikleri uzmanlık dallarına 
başvuru,

ABD’de Tıp Eğitim Süreci

USMLE 

• United States Medical Licensing Examination

• ABD Medikal Serti kasyon Sınavı

•S tep 1, Step 2CK, Step 2CS, Step 3

• ABD ve Yabancı tüm Tıp Fakülte Mezunları için

ABD ve TR Tıp Eğitim Süreci
Karşılaştırması

TR
Lise  6 yıl Tıp Fakültesi = Tıp Doktoru

ABD
Lise  4 yıl Üniversite  4 yıl Tıp Fakültesi = Tıp Doktoru

ÖSS

SAT MCAT

TUS

USMLE Step 
1,2,3

ve Match 
Süreci

ABD’de Tıp Eğitim Süreci

• İht sas "residency” eğitimi daldan dala değişiklik 
göstermekle beraber genelde 4 yıl süreli,

• İht sas sonrası bazı dallarda yandal
 "clinical fellowship” yapma olasılığı var.

ECFMG

• Educational Commussion for Foreign Medical 
Graduates
• ABD dışı Tıp Fakültesilerinden Mezunlar için Eğitim 
Komisyonu
• ECFMG özel bir kuruluştur ve devletle bir ilişkisi 
yoktur



ECFMG

•  ECFMG kuruluşu bir ücret  karşılığı yabancı 
hekimlerin gerekli görülen sınavları aldığını ve tıp 
fakültesi diplomalarını onar. 
•  Step 1, Step 2CK, Step 2CS sınavlarını ABD dışı Tıp 
Fakültelerinden mezunlara sunar
•  Başarılı sınav sonuçları = ECFMG Serti kasyonu

Board Nedir?
ABD'de ihtisas ve yandal uzmanlık sınavları her dalın    
kendi "Board"u tarafından uygulanıyor. 
İht sas ve yandal uzmanlık sınavlarının (dala göre) 
belli geçerlilik süreleri mevcut. Geçerliliği 
kaybetmeme adına ilgili dönemde tekrar sınava girip, 
yenilemek gerekiyor.
İlg l  kullanımda "Board" tabiri Türkçe'ye "Birlik” 
olarak çevrilebilir. 
ABD'de 24 uzmanlık dalının resmi birliği mevcut.
24 dalın dışındaki dalların şu an gayrı-resmi birlik 
(board) oluşumları mevcut.
 

•
•

•
•
•

24 Resmi Board

ABD Sınavlar ve Eğitim

Üniversite: 
Pre-Med
(4 yıl)

Tıp Fakültesi:
Medical School
(4 yıl)

İhtisas:
Residency
(Dala göre 4-5 yıl)

Klinik Yandal:
Clinical Fellowship
(Dala göre 3-5 yıl)

Usmle Step 
1,2,3

+
Match Süreci

MCAT

İhtisas Board 
Sınavları

24 Resmi Board

Asistan ‘Match’ Programı

2008 2009 2010

ABD Vatandaşı Olmayan
Uluslararası Katılımcılar

7335 7484 7246

‘Match’ olan Doktor Sayısı 3108 3112 2881

‘Match’ olan Doktor Yüzdesi %42 %42 %40

ABD Vatandaşı Olan 
Uluslararası Katılımcılar
(ör. Green Card)

2969 3390 3695

‘Match’ olan Doktor Sayısı 1541 1619 1749



USMLE Başarı Oranları
2008 2009

USMLE Step 1
Uluslararası Adaylar Kayıtları 23.906 22.253
Uluslararası Adayları – İlk kez Giriş %73 %73
USMLE Step 2 CK
Uluslararası Adaylar Kayıtları 17.166 17.166
Uluslararası Adayları – İlk kez Giriş %82 %82
USMLE Step 2 CS
Uluslararası Adaylar Kayıtları 17.388 16.207
Uluslararası Adayları – İlk kez Giriş %71 %75

10.275 10.406

USMLE Stepler

• Step 2 Clinical Knowledge (CK): 

• Çoktan seçmeli test sisteminde, ana bilim dallarını 

kapsıyor,

•  Ankara’da yapılıyor (Türk-Amerikan Derneği), resmi 

tatiller hariç hergün

USMLE Stepler

•   Step 3: Sadece ABD'de girilebiliyor, 
   çoktan seçmeli test sisteminde, ana bilim dallarını 
   kapsıyor, 
•  2 gün sürüyor, ABD'de bulunduğunuz eyalette 
   "medical license" çıkarma ve vize tipinizi H1B'ye 
   çevirmede katkısı var. 
•  Her eyalette genelde bir merkezde, 
   resmi tatiller hariç çoklu gün

USMLE Stepler

• Step 1: çoktan seçmeli test  sisteminde, 

temel bilim dallarını kapsıyor, 

Ankara’da yapılıyor (Türk-Amerikan Derneği), 

resmi tatiller hariç hergün

USMLE Stepler

•  Step 2 Clinical Skills (CS): 

•  Sadece ABD'de girilebiliyor, hasta rolü yapan aktörlere 

  teşhis konuyor,

•  Dil hakimiyeti de bu şekilde ölçülmüş oluyor, 

  belli sayıda merkezde, belli günlerde

Step 1 İçer k
Genel Prensipler
 Biokimya ve Moleküler Biyoloji
 Hücre Biyolojisi
 İnsan Gelişimi ve Genetiği
 Hastalığa doku tepkisinin biyolojisi
 Hastalık tedavisinin tedavi ve önlemede 
cinsiyet v.b. faktörler
 Multisistem prosesler
 Farmakodinamik ve farmakokinetik prosesler
 Mirkobiyal Biyoloji ve enfeksiyon
 İmmün Sistem
 Kuantitatif Metodlar



Step 1 İçer k (Devam)
Hematopoyetik ve Limpforetiküler Sistemler
Merkezi ve Periferal Sinir Sistemi
Cilt ve Bağ Doukları
İskelet Sistemi
Respiratör Sistem
Kardiyovasküler Sistem
Gastrointestinal Sistem
Renal ve Üriner Sistem
Reproduktif Sistem
Endokrik Sistem

Step 2 CK İçer k (Devam)
Kardiyovasküler Hastalıklar
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Jinekolojik Hastalıklar
Renal, Üriner ve Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları
Gebelik, Doğum ve Puerperiyum Bozuklukları
Cilt ve Subkutan Doku Hastalıkları
İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
Endokrin ve Metabolik Hastalıkları
Konjenital Anomaliler
Perinatal Dönem Olguları
Semptomlar, Bulgular
Yaralanma ve Zehirlenme

ABD dışı Ülkeler ve Sınavlar

• İng l zce Konuşulmayan A.B. Ülkeleri:
  Ülkelerin kendi ana dillerinde sınavları mevcut

Step 2 CK İçer k
Genel Sistemler
 Yeni doğan ve çocukluk dönemi
 Adolesan dönemi
 Sensans
 Medial Etik
 Biyoistatistik ve Klinik Epidemolojisi
 Hasta Güvenliği
Enfeksiyon ve Parazitik Hastalıklar
Neoplasmalar
İmmünoloj k Hastalıklar
Hematolojik Hastalıklar
Akli Hastalıklar
Sinir Sistemi Hastalıkları

ABD dışı Ülkeler ve Sınavlar
İng l zce Konuşulan Diğer Ülkeler:
 Kanada: USMLE Step muadili sınavları var ancak USMLE 
Stepleri geçmiş Tıp Doktorlarını kendi sınavlarından muaf 
tutuyorlar.
 İng ltere: USMLE Step muadili sınavları var.
 Avusturalya: USMLE Step muadili sınavları var.
 Yeni Zellanda: USMLE Step muadili sınavları var ancak 
USMLE Stepleri geçmiş Tıp Doktorlarını kendi 
sınavlarından muaf tutuyorlar.

Kanada Sınavları
•  Tam adları:
   Medical Council of Canada Qualifying 
  Examination (MCCQE)
•  Part 1 ve Part 2 olarak iki basamaktır.
•  Türkiye’de de yapılmaktadır.
•  USMLE Step 1 ve Step 2 Ck’den
farkları yılın her günü girilememektedir.
•  Genelde Ekim – Kasım dönemde 
yapılmaktadır.
•  Daha fazla bilgi için:
   www.mcc.ca



İng ltere Sınavları
•  Tam adları:
   Professional and Linguistic
 Assessments Board (PLAB)
•  Part 1 ve Part 2 olarak iki basamaktır.
•  Türkiye’de  yapılmamaktadır.
•  USMLE Step 1 ve Step 2 CK’den farkları
 yılın her günü girilememektedir.
•  Part 1, İng ltere’de genelde yılda dört kere
•  Part 2, İng ltere’de talebe göre çok kere
•  Daha fazla bilgi için:
   http://www.gmc-uk.org/

general
 medical logo

gelecek

Yeni Zellanda Sınavı

• Tam adı:
New Zealand Registration Examination 
(NZREX Clinical)
•T ek basamaktır.
•T ürkiye’de yapılmamaktadır.
•Y ılda 3 veya 4 defa yapılır.
•D aha fazla bilgi için:
http://www.mcnz.org.nz

Avusturalya Sınavları
Tam adları:
Australian Medical Council (AMC) 
Examinations
AMC MCQ ve AMC Clinical olarak iki 
basamaktır.
AMC MCQ Türkiye’de yapılmaktadır.
Her ayın belirli günleri girilebilir.
AMC MCQ, çoktan seçmeli testtir.
AMC Clinical, USMLE Step 2 CS benzeri 
hasta yaklaşımı rol yapan oyuncularla ölçer.
Daha fazla bilgi için:
http://www.amc.org.au

•

•
•
•
•
•

•

TEŞEKKÜRLER



Hakkımda...
Tıp Eğitimi:              Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
     Tıp Doktoru, 1996 – 2002

İht sas:                         İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
     Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2003 – 2008

İş Tecrübesi:          Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi, Siirt
     Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2008 – 2010
     (devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında)

İht sas Sonrası:    Harvard Üniversitesi BIDMC Hastanesi, 
Boston, ABD Araştırma  Reprodüktif Endokrinoloji 
ve İnfert l te (REI) Araştırma  G    örevlisi, 2010 - 2011

Öncelikle hangi sebeple?

1  ABD’de kalmak ve doktor olarak çalışmak için

2  ABD’de eğitim görüp sonrasında 

Türkiye’ye dönmek için

  • Başvuran doktorların ve açılan hastane 
kontenjanlarının eşleştiği "match" süreci sonrası bir 
ihtisaslık programına ABD'de başlamak 
ve uzmanlığı direk ABD'de yapma şansı oluşabilir. 

• O zaman board sınavına girerek akreditasyon 
("board certi cation") ve sonrasında dilerseniz 
ABD'de çalışmak yada yandal yapmak çok daha 
kolay... 

ABD’ye G tmek

ABD’ye G tmek

Güncel...

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2011 - 

(İnfertilite Bilim Dalı)

Harvard Üniversitesi BIDMC Hastanesi, Boston, ABD

Ortak Araştırmacı, 2011 -  

•  ABD’de kalmak ve doktor olarak çalışmak için:

  Türkiye'den ABD sistemine dahil olmanın en rahat 

  ve kolay yollarından b r , 

•T ürkiye'de tıp fakültesinin son yıllarında USMLE

  sınavlarına girmek. 

• ABD’de eğitim görüp sonrasında 

Türkiye’ye dönmek için:

Tıp eğitimi+ihtisası ABD dışında yaptıktan sonra,

 ABD sistemine dahil olmak daha sancılı. 

Çünkü ABD'de akredite bir uzman doktor olmanın

 tek yolu, birçok uzmanlık dalı için, ihtisası ABD'de 

yapmış olmaktır. 

ABD’ye G tmek

ABD’ye G tmek



ABD’de Clerksh p, Observersh p Ve Fellowsh p

Türk ye’den başvurmak steyen öğrenc  teor k olarak 
k  şek lde ABD’ye ya da başka dış kuruma g derek b r 

“clerksh p” tecrübes  yapab l r.
İlk olasılık , kend  kurumunun kend s ne verd ğ  
seç leb l r zamanı kullanab l r (elect ve),
D ğer  kurumunun çek rdek rotasyonlarından b r n  
(core curr culum) dışarda alma olasılığıdır

Observer (gozlemc ): K sa surel  olarak, lg  alan n za 
gore b r hastanede, gozlemc  olarak bulunmak. Bu 
tarz rotasyonlar  yapab lmek c n (USMLE) s navlar n  
gecmen ze ve (ECFMG) sert fikas na sah p olman za 
gerek yok. 
Sadece gozlemc  olacag n zdan ve hastalarla d rekt 
b r temas n z olmayacag ndan dolay  malpract ce 
s gortas nada gerek yok.

Arastirma Pozisyonlari Aranırken
Nelere Dikkat Edilmelidir?

İlgilendiginiz konuyu belirlemeli, olabildiğince 
spesi k olunmalı
O konu ile ilgili ön çalişma yapmalı, yazacagınız 
kişileri branş olarak sınırlamalı
Yazacagınız laboratuvardaki kişilerin ne ile ilgili 
çalıstıgını çok iyi etüt etmeli
Yazacagınız kişilere hangi peryot içinde uygun 
oldugunuzu belirtmeli

• 

• 

• 

• 

ABD’de Clerksh p, Observersh p Ve Fellowsh p



Arastirma Pozisyonlari Aranırken Nelere 
Dikkat Edilmelidir?

• Bu tip mesajları kısa tutmalı, iki uç cumleyi 
geçmeyecek şekilde girişi yapılmalı ve bitirilmeli
• Bu tip mesajların ilkinde özgeçmiş anlatılmamalı
• Mesajlara her zaman”dear dr. soyad” şeklinde 
başlanmalı
• Kesinlikle Dear Sir/madam gibi jenerik hitabet 
kullanılmamalı

Kadın Hastalıkları Ve Doğum
Örneği

• Bu sebeple ABD dışında ihtisas yapmıs bir Kadın 
Hastalıkları ve Doğum uzmanının ne yazık ki ABD'de 
ihtisasını tekrarlamadan 'uzman' olarak çalışması ve 
akred te 'klinik' yandal yapması teor k olarak oldukça 
zor.
• Kadın Hastarlıkları ve Doğum'da böyle işleyen süreç 
başka bir uzmanlık dalı için farklı olabiliyor ve 
yurdışında yapılmış ihtisas kabul edilebiliyor

TEŞEKKÜRLER
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