ÇALIŞMA SÜRECİNE YÖNELİK MERAK EDİLENLER

Çalışma sürecine yönelik sınav sonrası en çok sorulan soruları özetleyelim;




Bu atipik/zor soruları yapmak için nereden çalışmak gerekiyor, illa textbook mu okuyacağız?
Kitaplarımı değiştireyim mi, yeni kaynağa geçmek hata mı olur?
Yandal sorularına bakmak şart mı?

Tus sınavı zaman geçtikçe yeni bir şekil kazanıyor. Bu sınavda da kaide bozulmadı. Mikrobiyoloji başta
olmak üzere bir çok branşta atipik soruyla karşılaştık. Bu tip sorular her zaman sorulmaya devam
edecektir.
TUS’ta sorular hazırlanırken referans alınan 50'den fazla textbook mevcut. Bu textbooklara yönelik dün
burada değerlendirme yazısı paylaştık. Bunlar arasında sizlerin kaynak kitapları gibi branş branş büyük
textbooklar olmakla birlikte; İnfertilite, Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ve Korele Klinikler, Baş Boyun
Cerrahisi, Romatoloji, Kalp Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Jinekolojik Onkoloji, Parazitolojide
Tanı, Klinik Mikoloji, Ortopedik Cerrahi gibi daha spesifik kitaplar da yer alıyor. Özellikle küçük stajlarda
neredeyse her branş için ayrı bi referans kitap mevcut.
Tabi ki textbookları okumak gibi bir durum söz konusu olmamalı. Neredeyse sınava hazırlanan herkes
dersanelerin hazırlamış olduğu kaynak kitaplara sahiptir. Bu kitaplar hazırlanırken kurumlar zaten
hepsini olmasa da bu textbookları referans alıyor. Önceleri ilgili textbooklardan belli başlı yerler;
tablolar, özellikle vurgulanan kısımlar ya da kalın yazı formatında belirtilen yerler sorgulanırken 2013
ve sonrası başta olmak üzere özellikle Nisan 2017 TUS’u itibariyle bu tip temel bilgi sorgulayan
soruların yerini satır aralarında yer alan detay bilgiler aldı. Bu sebeple önceleri sınav birincileri soruları
%95-98 oranında doğru yapabilirken son sınavlarda %90 doğrunun altında birinciler çıkmaya başladı.
Belli bir süredir tus çalışıyorsanız ve sahip olduğunuz kaynaklara aşina iseniz bunlarla devam etmek en
doğrusu. Tabi kaynağınız gerçekten soruların yarısına bile referans olamıyorsa istisna. Bu yüzden
lütfen son sınavı baz alarak sahip olduğunuz kaynakları değerlendirin. Belirtilen referanslara bakın. Bu
referansları incelerken dikkat etmeniz gereken noktalar;
 Eğer sadece şu kadar soruya referans olduk diyip bunları göstermiyorsa uzak durmak daha
doğru olur.
 Referans sayısını verip sadece belli başlı birkaç soruyu gösteriyorsa uzak durmak daha doğru
olur.
 Referanslarının tamamını gösteriyorsa bunları detaylı şekilde incelemek gerekiyor. Çünkü
gösterilen referans açıklaması ilgili soruyu yapmak için yeterli olamayabiliyor.

Belli bir aşamaya geldikten sonra yeni bir kitaba başlamak süreci yavaşlatır. Biraz önce de dediğim gibi
kaynağınız belli düzeyde soruya referans oluyorsa diğer kitap 1-2 soruya daha fazla referans olmuş
diye kaynak değiştirmek doğruluğu tartışılır bir durum. Her branş için primer bir konu kitabınız olsun ve
bunun üzerinden bol tekrar yapmaya gayret edin. Çözdüğünüz denemelerde ya da soru kitaplarında
gördüğünüz ve primer konu kitabınızda yer almayan bilgileri kitabınızda ilgili kısıma yazarak
ekleyebilirsiniz. Bu çok daha doğru bir yaklaşım olur.

Eğer dersaneye devam ediyorsanız, ilgili kaynaklar üzerinden ders dinleyecekseniz o kaynaklarla
devam ediniz. Eğer çalışma sürecine yeni başlıyorsanız kaynak seçimi için mutlaka verilen referanslara
bakın, biraz önce belirttiğimiz hususlar açısından değerlendirin. Kararınızı ona göre verin.
Kimileri ipin ucunu kaçırıp bir çok kitap alıyor. Hepsine bakmayı düşünüyor. Bu yanlış bir yaklaşım. Bu
dönemde özellikle kaynakların mümkün mertebe sadeleştirilmesi, azaltılması gerekiyor. Gereksiz
kalabalıktan uzak durun. Primer olarak 1 tane konu, 1 tane soru, 1 tane de Çıkmış TUS Soruları
kitabınız olsun. Bazı branşlar için ihtiyaç halinde 2.soru kitabını edinebilirsiniz. Bunun dışında deneme
sınavı soruları ihtiyacınızı karşılamaya yetecektir.
Kitaplığınız mümkün mertebe sade ve düzenli olmalı. TUS sürecinde kitaplığınızdaki kalabalık ve
organizasyon eksikliği zihinlerinize aynı ölçüde yansır. Ders çalışırken dahi bilinçaltınız bu karmaşa ile
meşgul olabilir. Bu nedenle gereksiz kitapları gözünüzün önünden kaldırın. Gereksiz yere kalabalık
yapmayın. Bu durum motivasyonunuzu da olumsuz etkiler.
“3 farklı kitabı 1 kez okumaktansa, tek bir kitabı 3 kez okumak size daha çok kazandırır.”
“En az 2 kez tekrar edemeyeceğiniz materyallerden alacağınız fayda minimumdur.”

Artık TUS’ta şu gerçek söz konusu; YDUS soruları soruluyor. Eylül sınavında Genel Cerrahi ciddi şekilde
Yandal korele sorulmuştu, son sınavda özellikle Pediatri başta olmak üzere tüm klinik branşlar bu
hususta çok soru getirdi.
ÖSYM’nin soruların hazırlanmasında yararlandığı referans kaynaklar YDUS için farklılık göstermiyor. Bu
nedenle bu şekilde aynı veya benzer soruların sorulması oldukça normal bir durum. YDUS için orta
zorluk kategorisinde yer alan bir soru TUS için zor düzey kategorisinde karşımıza çıkabilir.
YDUS sorularını çalışma planınıza eklemek için en önemli kriter hedefinizdir. Eğer yüksek puan
istiyorsanız çıkmış YDUS sorularına bakmanız kuşkusuz yararınıza olacaktır. Derece yapanların hepsi
bakıyor mu bu sorulara? Hayır. Bakmadan da iyi puanlar almak mümkündür. Ama ortada, son yıllarda
iyice belirginleşen; inkar edilemeyecek düzeyde bir YDUS benzeri sorulan sorular gerçeği var. En
azından belli bir düzeye gelmiş kişilerin soru kaynaklarını seçerken değerlendirmesi gereken bir
materyal olmalıdır Çıkmış YDUS soruları.
Hepinize iyi çalışmalar.

