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Türkiye Psikiyatri Derneği
Yeterlik Kurulu Sınav Altkurulu

Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Kılavuzu

Sēnamanēn temel amacē konu ile ilgili ºnemli kavramlarē sēnanan kiĸiye iletmek ve eĵitsel hedefleri
sonular doĵrultusunda geliĸtirmektir. Psikiyatri yeterlik sēnavē iki aĸamadan oluĸmaktadēr; yazēlē sēnav ve
uygulama sēnavē. Yazēlē sēnav psikiyatri uzmanē olan hekimin, alanē ile ilgili olarak bilmesi gerekenleri
sēnamaktēr. Bu amala beş seçenekli oktan semeli sorular kullanēlmaktadēr. Sorular; bu kēlavuzda aēklanan
ilkeler doĵrultusunda ve online sistem (http://tpdyk.psikiyatri.org.tr/ linki) sınav soru giriş sistemi ¿zerinden
(¥nce T¿rkiye Psikiyatri Derneĵi kullanēcē adē ve ĸifrenizi giriniz. Daha sonra soru giriĸ uygulamasēna ait hesap
bilgileri istenecektir. Aēlēĸ sayfasēnda yer alan ¥rnek soru giriĸi: Resimli anlatēm tēklayarak kullanēm hakkēnda
bilgi alēnabilir.) soru hazērlama formu kullanēlarak hazērlanēp sēnav alt kuruluna ulaĸtērēlmaktadēr. Hazērlanan
sorular ierik ve teknik aēdan deĵerlendirilerek gerekli d¿zeltmeler yapēldēktan sonra soru bankasēnda
saklanmaktadēr.

Çoktan Seçmeli Sorularla İlgili Açıklamalar

¢oktan semeli sorular, bilgi ºlen sēnavlarda en fazla kullanēlan soru tipidir. ¢ok daha fazla soru
sorulabilmesi, performans d¿zeyleri arasēndaki ayrēmē tanēmlamada saĵladēĵē kolaylēk ve puanlar arasēndaki
tutarlēk tercih sebepleridir. En ºnemli dezavantajē genelde bilgiyi aĵērma (recall of information) ve tanēmayē
(recognition) gerektiren soru olmalarēdēr. Bilgiyi geri aĵērmaktan ok bilgiyi uyarlamayē gerektiren sorular da
hazērlanabilir. Bu tip sorularda tablo, grafik, laboratuvar sonularē veya diĵer veriler sunulabilir.

Bir test sorusunun ñiyiò bir soru olabilmesi iin iki temel kurala uyulmalē; ºnemli bir konu irdelenmeli
ve iyi yapēlandērēlmalēdēr.

Soru kºk¿:
Sorunun asēl parasēdēr. Sorunun en uzun kēsmēnē oluĸturmalēdēr. Amacē konuyu ºĵretmek deĵil, test

etmektir. Kºkte, sēnava giren iin yanētlamasē gereken bir durum sunulur ya da doĵrudan bir soru c¿mlesi
kullanēlēr. Tēp eĵitiminde bilgilerin kullanēlarak yanētlanmasē gereken durum olgulardēr. Sorunun klinik bir
durumu iermesi, tēbbi bilginin uyarlanmasēnē saĵlar. Soru kºk¿, olguyla ilgili olarak sēnava girenin soruyu
yanētlayabilmesi iin gereken d¿zeyde ayrēntēlē bilgi iermelidir. ¥rneĵin; hastanēn yaĸē, cinsi, semptom ve
hikayesi, fizik muayene bulgularē, tanēya yºnelik laboratuvar alēĸmalarē, tedavi yºntemleri, tedaviye yanēt. Olgu
kullanēlan sorularda hedef, gereĵi m¿mk¿n olan en iyi d¿zeyde yansētacak bir durum tarifidir. Ardēndan gelen
bir soru c¿mlesi ile olguyla ilgili "neyin" adaydan beklendiĵi sorulur.

Olgu kullanēlmayan sorularda sadece soru c¿mlesi yer alēr. Soru c¿mlesi; pozitif, anlaĸēlēr ve kēsa tek bir
c¿mle ĸeklinde olmalēdēr. ñAĸaĵēdakilerden hangisi yanlēĸtēr?ò ĸeklinde bir soru c¿mlesi ºnerilmemektedir.

Seenekler:
Soru kºk¿nde yer alan soruyu cevaplayan maddelerdir. Doĵru seeneĵin diĵerleri arasēnda bir bakēĸta

ayēredilebilecek ºzenle ve detayla ya da uzun yazēlmamasēna dikkat edilmeli, t¿m seeneklere aynē ºzen
gºsterilmelidir. B¿t¿n seenekler eĸit zorlukta olmalēdēr. Uzun ifade taĸēyan seenek doĵru cevabēn ipucunu
verir. Doĵru cevabēn daha kēsa, daha uzun veya eldiricilerden daha teknik olmamasēna dikkat edilmelidir.
Zorunlu hallerde kēsmen iki uzun , iki kēsa eldirici veya kēsmen iki teknik, iki teknik olmayan eldirici
hazērlanmalēdēr.

Seeneklerin oluĸturulmasēnda genel ilkeler: T¿m seenekler aynē bilgi alanē kategorisinde olmasē
saĵlanmalēdēr (ºrneĵin tanē, test, tedavi, prognoz gibi). Seeneklerin t¿m¿ hemen hemen aynē uzunlukta olmalē,
ok uzun cevap seeneklerinden, ĸaĸērtēcē veya gereksiz ĸekilde karmaĸēk seeneklerden kaēnēlmalēdēr. T¿m
seenekler gramer veya mantēk yºn¿nden soruyla uyumlu olmalē ve hata iermemelidir. Seeneklerde hepsi,
hibiri gibi ifadelerden kaēnēlmalēdēr. Bazen, genellikle, ara sēra, nadiren gibi belirsiz ifadeler kullanēlmamalēdēr.
Seeneklerde rakamlar kullanēlēyorsa hepsi aynē tarzda olmalē, birimlerinin doĵru olmasēna dikkat edilmelidir ve
belirli bir sēra d¿zeni iinde (k¿¿kten b¿y¿ĵe ya da tersi) sēralanmalēdēr. Rakamsal veriler eĸitli kaynaklara gºre
deĵiĸkenlik gºsterebileceĵinden ok kesin bilgiler dēĸēnda rakamsal seeneklerden kaēnmak uygundur.

¢eldiriciler:
Doĵru olmayan seeneklerdir. ¢oktan semeli soru yazēmēnda en ºnemli noktalardan biri ayērt edici,

kaliteli ve g¿l¿ eldirici yazmaktēr. Doĵru cevaba ok yakēn olmamalēdēr. Soruyu cevaplayan kiĸinin soruyu
karēĸtērmasēna neden olabilir. G¿l¿ eldiriciler, cevap anahtarēndan farklē olmalēdēr. Birka sºzc¿kten veya
vurgudan oluĸan bazē k¿¿k farklēlēklarē iermemelidir. ¢eldiriciler yanlēĸ kavramlarē veya uygulamalarē
iermemeli, makul olmalēdēr. Konu hakkēnda hi bilgisi olmayan bir kiĸinin elediĵi eldiricileri kullanmaktan
kaēnēlmalēdēr. Bu seeneklere etkisiz seenek denir. Ayrēca seeneklerde mizah kullanmaktan kaēnēlmalēdēr.
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Doğru cevap:
Sınanan kişi tarafından bir bakışta göze çarpmalıdır. Doğru cevap ile ilgili şüpheli bir durum veya

tartışma olduğunda, sınanan kişinin kafası karışır. Bu durumda soru değiştirilmelidir. Doğru cevabın kaynak
kitaptan doğrudan alındığı durumlardan kaçınılmalıdır. Bu tip doğru cevap genellikle çeldiricilerden daha
tekniktir ve konu hakkında yeterli bilgisi olmayan kişi tarafından da kolayca cevaplanabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler!
Olgu sunumu sorularēnda; soru kökünde yaş, cinsiyet, semptomlar, vital bulgular, (+) fizik muayene ve (+)

laboratuvar bulguları yazılmalıdır.
Yönlendirici olarak aşağıdakilerden birisi sorulmalıdır:
En olası tanı hangisidir?
İdeal tanı yöntemi hangisidir?
Bu aşamada hangi tetkik istenmelidir?
Ayırıcı tanıda hangisi düşünülmelidir?
Tedavide ne yapılmalıdır?
Rakamsal deĵer ok ºnemli deĵilse sorulmamalēdēr.
Soru seeneklere bakēlmadan doĵru yanētlanabilir ºzellikte olmalēdēr.
Seenekler %100 doĵru veya yanlēĸ olmalēdēr.
Soru kºk¿ uzun, seenekler kēsa olmalēdēr.
Gereksiz bilgiden kaēnmalēdēr.
Tuzaklar ieren aĸērē karmaĸēk sorulardan kaēnmalēdēr.
Seenekler dil yapēsē aēsēndan soru kºk¿ ile tutarlē ve mantēksal olarak uyumlu olmalēdēr.
Seenekler mantēksal veya alfabetik olarak sēralanmalēdēr.
Seenekler tek bir d¿zlemde yer almalēdēr.
Yanēltēcēlar doĵru yanēt ile aynē uzunlukta ve makul olmalēdēr.
Olumsuz yºnlendiricilerin altē izilmeli (değildir?, yanlıştır?, vb…)
Kēsaltmalar kullanēlmamalēdēr. (örneğin; Hct: Hematokrit, BK: Beyazküre, BOS: Beyin omurilik sıvısı, vb)

SORU TİPLERİ

Tip 1 soru: Bilginin pratikte kullanılmasına yönelik olanlar
Kişinin bir sonuca varması, bir öngörüde bulunması veya atılacak adımlardan birini seçmesi.

 Yorum soruları: Tablolar ya da grafikler aracılığıyla kendisine sunulan bilgiyi değerlendirerek bazı
sonuçlara (örneğin; bir hastalık tanısına) varmasını gerektirir.

 Problem çözme soruları: Bir durum sunar ve sınananın bu konuda bazı kararlar almasını gerektirir
(hasta tedavisinde bir sonraki basamak, tanıda birinci basamak ve en ucuz yöntem gibi).

Soru kökü olarak klinik öykülerin kullanılması çok yararlıdır. Sınanan kişinin klinik problemleri
çözmesini gerektiren sorular kullanılarak sınavın görünür geçerliliğinin arttırılması sağlanır. Soruların uç
bilgilerden çok önemli bilgiler üzerinde odaklanması sağlanmış olur. Bu tip sorular öğrenilen bir bilgiyi klinik
durumlarda etkin olarak kullanamayan kişilerin ayırdedilmesine yardım ederler. Yapılan yeterlik sınavlarında,
soruların çoğu (%70-80) uygun soru kökü içeren tip 1 soru tipinde olmalıdır.

¥rnek;
1. 50 yaşında erkek. Daha önce psikiyatrik öyküsü yok. Son zamanlarda başlayan oryantasyon bozukluğu,

bilinçte dalgalanma, anormal otonomik belirtiler, koordinasyon bozukluğu, titreme ve yatak odasında
küçük adamlar görme yakınmaları var. Bilinen alkol ve madde kullanımı yok. En olası tanı nedir?
a) Deliryum
b) Şizofreni
c) Parkinson hastalığına bağlı demans
d) Psikotik özellikli depresyon
e) Hezeyanlı bozukluk
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Tip 2 soru: Önceden öğrenilmiş bilgileri hatırlamaya yönelik sorular

Örnek;
2. Kronik madde kullanımı olan hastada SPECT’de iskemik multifokal alanlar görülmüştür. Hastanın

iskemik serebrovasküler hastalığını hangi madde presipite etmiştir?
a) Esrar
b) Eroin
c) PCP
d) Barbitürat
e) Kokain

3. Parenteral antipsikotik uygulanan hastalarda izlenmesi gereken vital bulgular hangileridir?
I. Ateş
II. Solunum hızı
III. Ağrı
IV. Kan basıncı

a) I, II
b) I, IV
c) I, II, IV
d) II, III, IV
e) I, II, III, IV


