
2021 YDUS Kadın Doğum 1. Deneme Sınav Soruları 

 

1. Antifosfolipit antikor sendromu düşünüldüğünde aşağıdaki gebelik komplikasyonlarının 

hangisi bu durum ile daha az ilişkilidir? 

a. Preeklampsi 

b. İntrauterin gelişme geriliği / FBK 

c. Spontan abort 

d. Tekrarlayan abort 

e. Preterm eylem 

 

2. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi erkek partner tarafından kullanılırken teratojenik etkileri 

nedeniyle kadının korunması gereken ilaçlardan biridir? 

a. Beksaroten 

b. Asitretin  

c. Etretinat 

d. İzotretinoin 

e. Radyoaktif iyot 

 

3. Gebelikte DVT şüphesinde ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Proksimal ven kompresyon ultrasonografisi 

b. Manyetik rezonans görüntüleme 

c. Bilgisayarlı Tomografi 

d. D-dimer  

e. Kontrastlı venografi  

 

4. Diyabetik gebelerde preterm doğuma en sık neden olan komplikasyon hangisidir? 

a. Kontrol edilemeyen kan şekeri profili 

b. Preeklampsi  

c. Spontan preterm doğum 

d. İntrauterin gelişme geriliği  

e. Makrozomik fetüs 

 



5. Verilmiş olan klinik senaryoların hangisinde infertilite tedavisine beklenmeden 

başlanmasına       gerek yoktur? 

a. İnfertilite süresi 5 yıl olan 31 yaşında kadın ve 29 yaşında erkek hasta çift 

b. Altı aylık evli ve daha önceki evliliği sırasında yapılan araştırmada şiddetli oligospermi  bulunan 29 

yaşında erkek hasta ve 21 yaşındaki kadın hasta çift 

c. 3 ay önce anormal uterin kanama nedeni ile histereskopik polip eksizyonu yapılan 33 yaşında kadın 

hasta ve 30 yaşındaki erkek hasta çift 

d. Daha önce hiç evlilik yapmamış adetleri düzenli 43 yaşında kadın hasta ve 29 yaşında  erkek 

hasta çift 

e. Yedi ay önce bilateral endometriyoma kist ekstirpasyonu ve adezyolizis yapılmış olan 3   aylık 

evli 29 yaşında kadın hasta ve 36 yaşında erkek hasta çift 

 

 

6. Aşağıda aşırı aktif mesane tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddeleri verilmiştir. 

Bunlardan hangisi anti-spazmotik ilaç grubunda kabul edilmektedir? 

a. Flavoksat 

b. Solifenasin 

c. Ritobegron 

d. Propiverin 

e. Trospiyum 

 

7. PARP inhibitörleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. FDA tarafından onay alan preparatları mevcuttur. 

b. BRCA mutasyonu olan grupta etkili tedavi sunar. 

c. Amaç DNA tek zincirinde kırık oluşumunu arttırmaktır.  

d. En sık yan etkisi nötropenidir. 

e. Non-BRCA homolog rekombinant gen eksikliklerinde faydalıdır. 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki fetal bölgelerin hangisinde oksijen satürasyonu diğerlerinden daha düşüktür? 



a. Sol atrium 

b. Umblikal arter 

c. Sol ventrikül 

d. Pulmoner arter 

e. Vena kava superior 

 

9. Fetal dönemin kaçıncı haftasında “Ağrı reseptörleri” oluşmaya başlar? 

a. 12 

b. 16-18 

c. 20 

d. 22-25 

e. 26 

 

10. HELLP sendromunda aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi diğerlerine göre daha fazla 

görülür? 

a. Akut böbrek yetmezliği 

b. Akciğer ödemi 

c. Yetişkin solunum yetmezliği sendromu 

d. Plasenta dekolmanı 

e. Hipovolemik şok 

 

11. Vajenin adenokanserlerinin hangisi ile daha sık karşılaşılır? 

a. Berrak hücreli 

b. Müsinöz 

c. Endometrioid 

d. Seröz 

e. Brenner 

 

 

 

 

12. Amniyotik sıvı indeksi hangi gebelik haftasında en fazladır? 



a. 20 

b. 24 

c. 26 

d. 32 

e. Term gebelik 

 

13. Gestasyonel trofoblastik hatalıklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Oral kontraseptif ilaçlar kullanım süresinden bağımsız risk faktörüdür. 

b. Küçük anne ve küçük baba yaşı risk faktörüdür. 

c. Komplet molde anne kaynaklı DNA bulunabilir. 

d. Mol öyküsü hem parsiyel mol hem komplet mol için risk faktörüdür. 

e. USG’ de izlenen kar fırtınası görüntüsü, perifere doğru genişleyen hidropik villüsler tarafından 

oluşur. 

 

14. Aşağıdaki isimleri verilmiş cerrahi yöntemlerden hangisi doğrudan pelvik organ prolapsus 

cerrahisi olarak kabul edilmez? 

a. Yüksek uterosakral plikasyon 

b. Posterior İntravajinal slingplasti (IVS) 

c. Kolpoklezis 

d. Gilliam operasyonu 

e. Pektopeksi 

 

15. Preterm eylem tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangileri fosfotidil inositolün diaçil gliserol ve 

inositol trifosfata ayrılması ile oluşan kalsiyum kalmodulin kompleksi oluşumunu bloke ederek etki 

gösterir? 

I. Atosiban 

II.İndometazin 

III.Nidilat 

a. Yalnız I 

b. I ve II 

c. I, II ve III 

d. II ve III 



e. Yalnız II 

 

16. Hormon replasman tedavisi için hangisi doğrudur? 

a. Vajinal östrojen matür mukozada daha hızlı emilir.  

b. Standart doz vajinal replasman ile sıcak basmaları azaltılabilir. 

c. Vajinal tedavinin yeterliliği vajen pH’ sının 5.0 ve altı olması ile saptanır. 

d. Vajinal replasman rejimlerinde, yanıtın yavaş olması dezavantajdır. 

e. Çok düşük doz vajinal rejimler östrojen tedavisi kontrendike olan kadınlarda kullanılamaz. 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi overin berrak hücreli kanseri düşünüldüğünde doğru değildir? 

a. Hastaların yarısından çoğu multipardır. 

b. Genellikle unilateraldir. 

c. ARID 1a mutasyonu eşlik edebilir. 

d. Hiperpireksi sık eşlik eder. 

e. Pelvik venöz tromboz ihtimali artmıştır. 

 

18. Serviks kanserinde PET ile en çok hangi organda uzak metastaz tespit edilir? 

a. Endometriyum 

b. Karaciğer 

c. Kemik 

d. Beyin 

e. Akciğer 

 

19. I. İntravezikal ülserlerin yakılması 

II. Asetazolamit 

III. Simetidin 

İnterstitiyal sistit/mesane ağrısı sendromu (IC/BPS) veya ağrılı mesane sendromunun 

tedavisinde yukarıda verilmiş olan tedavilerden hangisi/hangileri etkilidir? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız III 

c. I ve II 

d. I ve III 



e. II ve III 

 

20. Polikistik over sendromu (PCOS) ile ilgili olan genlerden ile ilgili gen çiftlerinden hangisi hücre 

proliferasyonu le ilgilidir? 

a. YAPI- SUMO1P1 

b. RAD50- INSR 

c. TOX3-LHCGR 

d. DENDD1A-THADA 

e. GATA4-KRR1 

 

21. Aşağıdaki yapışık ikizlik tiplerinden hangisi diğerlerinde daha sık görülür? 

a. Sefalopagus 

b. İskiyopagus 

c. Omfalopagus 

d. Kraniopagus 

e. Pykopagus 

 

22. Turner sendromu tanısı anında yapılaması gerekmeyen hangisidir? 

a. Renal ultrasonografi 

b. Odyometri 

c. Elektrokardiyografi  

d. TSH 

e. Anti-endomisyum antikorlar 

 

23. Williams Beuren sendromu komponentlerinden olmayanı işaretleyiniz 

a. Aort stenozu  

b. Hipokalsemi  

c. Dental malformasyon  

d. Hiperaküzi (hassas işitme) 

e. Dışa dönük/arkadaş canlısı sosyal kişilik 

 

24. İkili testte duyarlılığın en yüksek olduğu gebelik haftası aşağıdakilerden hangisidir? 



a. 11 

b. 12 

c. 13 

d. 14 

e. 15  

 

25. Aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisi miada yakın bir fetüste erişkin seviyelerinin 

%50’si oranındadır? 

a. F1 

b. F5 

c. F7 

d. F8 

e. F13 

 

26. Aşağıdaki maternal kardiyak patolojilerden hangisi gebelikte diğerlerine göre daha mortal 

seyreder? 

a. Pulmoner hipertansiyon 

b. Peripartum kardiyomyopati  

c. Ciddi mitral stenoz  

d. Fallot tetralojisi  

e. Onarılmış total pulmoner venöz dönüş anomalisi  

 

27. Mayer Rokitansky Küstner Hauser sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Prematür over yetmezliği bu hastalarda daha sık görülür. 

b. Eşlik eden üriner sistem anomalileri normal popülasyondan daha sık değildir. 

c. Tuba kalıntıları hiçbir zaman görülmez. 

d. Meme gelişimi Tanner evre IV düzeyinde kalmıştır. 

e. Cinsel ilişkide zorluk yaşayabilirler. 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi follikülogenezde preantral follikül basamağın içerisinde 

gerçekleşmez? 



a. Teka interna oluşumu 

b. Call Exner görüntüsünün oluşumu 

c. Follikülogenezde FSH etkisinin başlaması 

d. Granüloza hücrelerinden AMH salınımı 

e. Zona pellucida oluşumu  

 

29. Aşağıdaki hormonların hangisi 17. kromozomda kodlanmaz? 

a. SHBG 

b. Varyant GH 

c. hPL 

d. GnRH 

e. Hipofizer hCG 

 

30. 35’i ikiz olmak suretiyle 950 bebeğin sezaryen ile (5’i ölü doğum); 15’i ikiz olmak suretiyle de 

1150 bebeğin spontan vajinal yol ile doğduğu (5’i ölü doğum) Bayburt ilinde bir anne 34 hafta iken 

geçirdiği trafik kazası, 2 anne preeklampsi, 2 annede postpartum atoni sebebi ile kaybediliyor. 

Anne ölüm hızını hesaplayınız. 

a. 1/408 

b. 1/398 

c. 1/420 

d. 1/400 

e. 1/620 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte trombositopeninin diğerlerine göre daha sık bir nedenidir? 

a. ITP 

b. HELLP 

c. DİC 

d. APAS 

e. Sepsis  

 

32. I. 20 yıllık kırık öngörüsü ile tedavi önerisinde bulunur. 

II. Osteoporoz ilişkili kırık riski %10 olan gruba tedavi önerilir. 



III. Hesaplamada kalça ve omurga kemik yoğunlukları değerlendirilir. 

FRAX algoritması için yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız III 

c. I ve II 

d. II ve III 

e. I, II ve III 

 

33. Gebelikte intrakranial anevrizmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

I. Gebelikte anevrizma rüptür riski artar. 

II. SAK’ ın en sık sebebidir. 

III. İlk tanı testi kontrastsız kranial BT’ dir . 

IV. Tamiri gebelikte yapılmış anevrizmalarda doğum yönetiminde sezaryen tercih edilmelidir 

a. I ve IV 

b. I ve III 

c. II ve III 

d. III 

e. III ve IV  

 

34. Aşağıdakilerden hangisi antenatal kortikosteroid tedavi uygulaması ile ilgili olarak yanlıştır? 

a. Nekrotizan enterokolit sıklığını azaltır. 

b. Yenidoğan mekanik ventilatör gerekliliği değişmez. 

c. İntraventriküler kanama sıklığı azalır. 

d. Yenidoğana faydası ilk doz üzerinden 48 saat geçince en fazladır. 

e. İki kürden fazla uygulanması intrauterin gelişme geriliği ile ilişkilidir. 

 

 

 

 

 

35. Vajen kanseri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Yaş arttıkça HPV sebepli kanser azalır. 



b. CD 7 pozitif saptanabilir. 

c. Histerektomi olmuş hastalarda vajen kanseri riski azalır. 

d. Sadece mukoza tutulumu mikroinvaziv kanser olarak değerlendirilir. 

e. HPV, vajen adenokanseri için risk faktörü değildir. 

 

 

36. OHSS ile ayırıcı tanıya giren ektopik gebelik şeklini işaretleyiniz. 

a. Tubal ektopik gebelik 

b. Abdominal ektopik gebelik 

c. Heterotopik gebelik 

d. Sezaryen skar gebelik 

e. Servikal gebelik 

 

37. I. P 53 

II.CTNNB 1 

III.PTEN 

IV.MLH 1 

V.K-RAS 

Yukarıdaki mutasyonlarda hangileri tip 1 endometriyum kanserinde rol oynayan 

onkogenlerdendir?  

a. I, IV 

b. III, V 

c. II, V 

d. II, III, V 

e. II, III, IV, V 

 

 

 

 

38. 41 yaşında G3P3 hasta üç yıldır vajinada ele gelen kitle şikâyeti ile başvuruyor. Yapılan pelvik 

organ prolapsus miktar tayini (POP-Q) şu şekilde belirleniyor.  

 



Aa +3, Ba +6    

C -3, D -5   

AP -3 BP -2    

TVL 8, gh 4.5, pb 1.5 

3. derece santral ön kompartman defekti 1. Derece arka kompartman defekti ve stres testi negatif 

olarak belirleniyor. Bu sonuca göre hastaya sistosel onarımı ve perineoplasti planlanıyor. 

Perineoplasti sırasında onarılan perineal cisim aşağıdaki kaslardan hangisinin insersiyo bölgesi 

değildir? 

a. İskiyokavernozus kası  

b. Derin transvers perinei 

c. Superfisiyal transvers perinei   

d. Bulbospongiyozus kası 

e. Sfinkter üretra 

 

39. Romatoid artritli bir gebede aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kullanılması kontrendikedir? 

a. Azotiopürin  

b. Altın bileşikleri 

c. Sulfasalazin  

d. Leflunamid  

e. Hidroksiklorokin 

  

40. 2018’de smear sonucu ASCUS olan 41 yaşındaki hasta 2021 yılında kontrole geliyor. Hastanın 

kotestinde HPV sonucu negatif smear LSIL olarak rapor ediliyor. Ne yapardınız? 

a. Kolposkopi 

b. LEEP (gör ve tedavi et) 

c. 3 yıl sonra kontrol 

d. 5 yıl sonra kontrol 

e. 1 yıl sonra kontrol 

 

41. Aşağıdaki sfiliz durumlarının hangisinin tedavisinde penisilin dozu diğerlerinden daha yüksek 

olmalıdır? 

a. Primer sfiliz 



b. Nörosfiliz 

c. Sekonder sfiliz 

d. Geç sfiliz 

e. Latent sfiliz 

 

42. Pregestasyonel diyabetik gebelerde insülin regülasyonu sırasında hipoglisemi atakları en sık 

hangi gebelik haftasında olur? 

a. İlk 8 hafta 

b. 10-15 hafta arası 

c. 15-20 hafta arası 

d. 24 hafta civarında  

e. 30 haftadan sonra 

 

43. Yapısal fetal anomaliler ile ilişkili olmayan perinatal enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Sitomegalo virüs 

b. Varisella zoster virüsü 

c. Rubella 

d. Toksoplazma gondi 

e. Parvovirus 

 

44. Endometriyal hiperplazilerde daha sık rastlanılan gen mutasyonunu işaretleyiniz. 

a. BRCA 1 gen mutasyonu 

b. PTEN 

c. Mikrosatellit instabilitesi 

d. Beta cathenin 

e. E-Cadherin 

 

 

 

45. Kistik higroma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Birinci trimasterde en sık neden monozomi X’tir. 



b. Karyotip anomalisi sıklığı %70’ten fazladır. 

c. En sık eşlik eden anomali kalp anomalilerdir. 

d. Primer sebebi velolenfatik malformasyonlardır. 

e. Hiçbir zaman normal gebelikle sonlanmazlar. Bu nedenle de terminasyon yapılmalıdır. 

 

46. Doğum şekilleri ile ilgili olarak en sıktan en nadire bir sıralama yapılırsa bu aşağıda 

verilenlerden hangisi şekilde olur? 

a. Epizyotomili doğum> Spontan vajinal doğum> Sezaryen> Enstrümantal doğum 

b. Spontan vajinal doğum> Epizyotomili doğum> Sezaryen> Enstrümantal doğum 

c. Spontan vajinal doğum> Sezaryen> Epizyotomili doğum> Enstrümantal doğum 

d. Epizyotomili doğum> Spontan vajinal doğum> Sezaryen> Enstrümantal doğum 

e. Sezaryen> Spontan vajinal doğum> Epizyotomili doğum> Enstrümantal doğum 

 

47. Aşağıdaki klinik tabloların hangisi RMI (Risk of malignancy indeks) skoruna göre jinekolojik 

onkolojiye bölümüne KESİNLİKLE konsülte edilmelidir? 

a. 54 yaşında, son adet tarihi 8 ay önce olan hastan kronik pelvik ağrı sebebiyle araştırılıyor. CA125: 

83 U/ml izlenen hastanın pelvik USG ’de 12 santimetre çaplı solid alanlar içeren kitlesel lezyonu 

mevcut, X-ray görüntülemede ise lumbal vertebrada litik lezyonlar saptanıyor. 

b. 32 yaşında, P1Y2, ovülasyon indüksiyonu öyküsü mevcut, CA19-9: 94 U/ml, vajinal USG’ de sağ 

overde 4 santimetre basit, sol overde multiseptalı 8 santimetre kistik lezyonu mevcut. Aynı 

zamanda Abdominal USG’ de omentumda kalınlaşma ile barsak ansları arasında belirgin sıvı 

izleniyor.  

c. 43 yaşında, prematür ovaryan yetmezlik tanısı mevcut hasta 5 yıldır hormon replasman tedavisi 

alıyor. CA 125: 63 U/ml, Abdominal BT; yaygın asit izlenmiş olup sağ overde 3 santimetre çaplı 

solid alanlar içeren kitlesi mevcut. Hasta anamnezinde gaita ve idrar inkontinansı mevcut. 

d. 63 yaşında, NG, histerektomize hastanın kolonoskopisinde sigmoid kolonda dışardan basıya bağlı 

sub-ileus tanısı konmuş. Hastanın akciğer grafisinde metastazı düşündüren görünüm mevcut, 

hastanın CA125 değeri 63 olup fizik muayenede umblikusa kadar uzanan immobil kitle palpe 

ediliyor.  

e. 43 yaşında postpartum 36. gününde, hepatobiliyer USG’ de karaciğer etrafında yaygın sıvı (asit?) 

nedeniyle araştırılan hastanın şiddetli bulantı ve kusması mevcut olup gebeliğinde preeklampsi 

geçirdiği ve OHSS tanısı olduğu öğreniliyor. Yapılan vajinal USG’ de sağ over 6 santimetre sol 



overde 4 santimetre basit kistik lezyonları mevcut. CA125 değeri 83 izlemiş olup anormal uterin 

kanama saptanmamış. 

 

48. Aşağıdaki sendromların hangisinde fetal ultrasonografik muayenede muayene bulgularından 

biri mikrognatidir? 

I.Treacher Collins Sendromu  

II.Goldenhar Sendromu  

III.Beckwith Wiedemann Sendromu 

a. Yalnız I 

b. I ve II 

c. I, II ve III 

d. II ve III 

e. I ve III 

 

49. Ürogenital sistem embriyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Ürogenital sinüs erkekte üretrayı oluşturur. 

b. Primordial germ hücreleri yolk saktan ameboik hareketler ile gonadal kabartıya göç eder. 

c. Primordial germ hücrelerin göçünden sorumlu gen BP-3 genidir. 

d. Yolk sak ince bağırsaklar ile bağlantısı omfalomezenterik dukt vasıtası ile sürdürür. 

e. Allantois yolk sakın bir uzantısıdır. 

 

50. Aşağıdaki kriterlerin hangisi bir komplet mol olgusu için yüksek risk kriterlerinden biri olarak 

kabul edilmez? 

a. 41 yaşında olmak 

b. hCG değerinin 120 bin olması 

c. Bilateral 8 cm teka lutein kistlerinin olması 

d. Hastanın son adet tarihine göre 8. haftada olması 

e. Uterusun normalden aşırı büyük olması 

 

51. I. Detrusor basıncı (Pdet); intraabdominal basınçtan (Pabd) intravezikal basıncın (Pves) 

çıkarılması ile elde edilir. 

II. Pabd artış ile beraber Pves ve Pabd ölçümleri arasında negatif bir fark olursa tanı detrusor 



aşırı aktivitesidir. 

III.Detrusor aşırı aktivitesi tanısı için hastanın test sırasında idrar kaçırması şart değildir. 

Üriner inkontinans tanı yönteminden kullanılan ürodinami ile ilgili verilmiş ifadelerden 

hangisi/hangileri yanlıştır? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız III 

c. I ve II 

d. I ve III 

e. II ve III 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi posterm gebelik için risk faktörüdür? 

I. Vücut kitle indeksinin 25’in üzerinde olması 

II. Primigravite 

III.Posterm gebelik öyküsü 

a. Yalnız I 

b. I ve II 

c. I, II ve III 

d. II ve III 

e. I ve III 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi Endometriyal intraepitelyal neoplazi kriteri değildir? 

a. 1 mm’den küçük boyut 

b. Monoklonalite  

c. Artmış gland/stroma oranı 

d. İnvazyon olmaması 

e. Benzer patolojilerin ekarte edilmesi  

 

 

 

54. En sık Robertsonian translokasyon görülen klinik durum hangisidir? 

a. Trizomi 21 

b. Trizomi 13 



c. Trizomi 18 

d. Turner sendromu 

e. Klinefelter sendromu 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonun kesin veya göreceli 

kontrendikasyonları arasında yer almaz? 

a. Nedeni bilinmeyen anormal uterin kanama 

b. Hipofiz adenomu 

c. Kontrolsüz adrenal disfonksiyon 

d. Gebelik  

e. Hipogondadotropik hipogonadizim 

 

56. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin gebelikte seyri değişmez? 

a. Myastenia gravis  

b. Romatoid artrit  

c. Peptik ülser 

d. Mutipl skleroz 

e. Hidraadenitis supurativa  

 

57. Aşağıda verilmiş olan testlerden hangisi/hangileri polikistik over sendromu olan hastalarda 

hastalığı  taklit edebilecek yaygın durumları dışlamak için ilk aşamada yapılması gerekmez? 

I. Serum tiroit uyarıcı hormon (TSH) ölçümü 

II. Erken folliküler fazda 17 hidroksiprogesteron ölçümü 

III. Oral 2 saatlik 75 gram glikoz tolerans testi 

a. Yalnız II 

b. Yalnız III 

c. I ve II 

d. I ve III 

e. II ve III 

58. Serumdaki total IGF konsantrasyonu tayini için aşağıdakilerden hangisinin seviyesi daha 

değerlidir? 

a. IGFBP -1 



b. IGFBP- 2 

c. IGFBP- 3 

d. IGFBP- 4 

e. IGFBP – 5 

 

59. I. Ovülasyon kanaması 

II.Etonorgestrel içeren implant kullanımı 

III.Pelvik radyoterapi tedavisi 

Yukarıda verilmiş olan durumlardan hangisi/hangileri östrojen çekilme kanamasıdır? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız II 

c. Yalnız III 

d. I ve III 

e. I, II ve III 

 

60. ASCCP 2019 kılavuzuna göre kolposkopi için hasta seçilirken hangi risk durumu hesaplanır? 

a. 5 yıllık CIN2+ riski 

b. 5 yıllık CIN3+ riski 

c. Anlık CIN2+ riski 

d. Anlık CIN3+ riski 

e. Geçmişte var olan CIN2+ histoloji sonucu 

 

61. Küçük hücreli kanser aşağıdaki genital yapıların hangisinde daha az görülür? 

a. Serviks 

b. Vajen 

c. Vulva 

d. Over 

e. Endometrium 

 

62. Down sendromlu bir fetüste aşağıdaki ultrasonografik bulgulardan hangisi diğerlerine göre 

daha sık görülür? 

a. Ekojenik intrakardiak odak  



b. Club foot  

c. Nöral tüp defekti  

d. Holoprozensefali  

e. Tek umblikal arter 

 

63. Serviks kanserinin histolojik tiplerinden hangisi / hangileri HPV’ den bağımsızdır? 

I. Gastrik Tip 

II. Mezonefroid Tip 

III. Berrak Hücreli Adenokanser 

IV. Verrüköz Kanser 

a. I ve II 

b. I, II ve III 

c. I, II, III ve IV 

d. Yalnız II 

e. I ve IV 

 

64. Hipogastrik arterin aşağıdaki hangi dalının aortanın kendisi ya da bir dalı ile anastomozu 

bulunmaz? 

a. Middle rektal arter 

b. İliolumbal arter 

c. Lateral sakral arter 

d. Middle sakral arter 

e. Uterin arter 

 

65. I. Glukokortikoitler → adrenal bezden androjen yapımını azaltma 

II. Siproteron → androjen yıkımını artırma 

III. Kombine oral kontraseptif → 5-α redüktaz inhibisyonu 

Hiperandrojenizim tedavisi için kullanılan ilaçların etki mekanizmaları ile ilgili verilmiş olan 

eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız III 

c. I ve II 



d. I ve III 

e. I, II ve III 

 

66. Gebelikteki hemodinamik değişiklikler ile ilgili yanlış olanı işaretleyiniz. 

a. Kan hacmi artar. 

b. Kalp hızı artar. 

c. Ortalama arteriyel kan basıncı değişmez. 

d. Pulmoner vasküler rezistans azalır. 

e. Santral venöz basınç artar. 

 

67. Aşağıdaki genlerden hangisi hem meme hem over kanseri etiyolojisinde rol oynar? 

a. PALB2 

b. TP53 

c. RAD51C 

d. BRIP1 

e. CDH1 

 

68. Aşağıda verilen jinekolojik kanserlerin hangisinde mesane mukozası tutulduğunda evre 3 olur? 

a. Endometriyum 

b. Vajen 

c. Vulva 

d. Over 

e. Serviks 

 

 

 

 

 

69. Dördüncü derece perine laserasyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bir risk 

faktörüdür? 

I. Doğumun ikinci evresinde uzama 

II. Koryoamniyonit  



III. Lokal anestezi 

a. Yalnız I 

b. I ve II 

c. I, II ve III 

d. I ve III 

e. Yalnız II 

 

70. Vulvar lipom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

I. Myoma göre daha az görülür. 

II. Myomdan daha homojendir. 

III. Myomdan boyut olarak genelde daha küçüktür. 

IV. Myom lipomdan genelde daha serttir. 

a. I ve II 

b. I, II ve IV 

c. I, II, III ve IV 

d. II, III ve IV 

e. I ve III 

 

71. I. Obezite 

II. Hipovolemi 

III. Artmış östrojen düzeyi 

Yukarıda verilmiş olan durumlardan hangisi/hangileri gonadotropinlere ovülasyon 

indüksiyonuna  bağlı gelişen ovaryan hiperstimülasyona sendromunda oluşan tromboembolizme 

neden olan risk faktörleridir? 

a. Yalnız II 

b. Yalnız III 

c. I ve II 

d. I ve III 

e. I, II ve III 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi vajinal kontraseptif hakla için yanlıştır?  

a. Günlük serum steroid hormon değişiklikleri transdermal kontraseptif yamalardan daha azdır. 



b. Hasar gören halka daha fazla hormon salgılar. 

c. Cinsel ilişki sırasında çıkartılabilir. 

d. Halka 6 saat içinde tekrar takılmaz ise 7 gün ek yöntem ile korunma uygulanır. 

e. Halkanın serviks etrafını çevirmesi gerekli değildir 

 

73. Preeklamptik gebede gelişen maternal değişikliklerden yanlış olan hangisidir? 

a. Haptoglobulin düzeyi azalır. 

b. Ventrikül fonksiyonları değişmez. 

c. Plazma sodyum düzeyi normal gebeliklere göre artar. 

d. Antitrombin III düzeyi azalır. 

e. Protrombin zamanı değişmez. 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi endometriyum kanseri için risk faktörü değildir? 

a. Obezite 

b. OKS kullanımı 

c. Lynch Sendromu 

d. Beyaz ırk 

e. Cowden Sendromu 

 

75. Koagülasyon sistemi ile ilgili maternal adaptasyonda hangisi doğru değildir? 

a. Protein C azalır. 

b. Faktör 13 azalır. 

c. Doku plazminojen aktivatörü artar. 

d. Protein C rezistansı artar. 

e. Plazmin artar. 

 

 

 

76. I.  Sialistik halka  

II. Post-partum parsiyel salpenjektomi 

III. Hulka-clemens klips 

IV. İnterval parsiyel salpenjektomi 



Yukarıda yazılan cerrahi sterilizasyon yöntemlerini başarı oranlarına göre sıralayınız. 

a. IV-I-II-III 

b. IV-II-III-I 

c. I-IV-II-III 

d. II-I-IV-III 

e. II-IV-I-III 

 

77. Aşağıdaki gebelik komplikasyonlarından hangisi ya da hangileri erkek fetüsün risk faktörü 

olduğu durumlardan değildir? 

I. Posterm gebelik 

II. Plasenta akreata 

III. Plasenta previa 

IV. Doğumda klavikula kırığı 

a. Yalnız I 

b. I-IV 

c. I-III 

d. II-IV 

e. Yalnız I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Yirmi dört yaşında eşinden altı ay önce ayrılmış G0 olan hasta adet düzensizliği nedeni ile 

acil  servise başvuruyor. Kanamasının adet olarak başladığı ve şiddetlenerek arttığını ifade ediyor. 

Daha önce adetlerinin düzenli olduğunu ve 1 yıl önce apendektomi ameliyatı geçirdiği 

öğreniliyor. Yapılan genital muayenede yoğun kanama dışında anormal bir bulgu saptanmıyor. 



İstenen tetkiklerinde hemoglobin 9,1 gram/desilitre iken β-hCG ≤1.0 mIU/mL olarak geliyor. 

Hastanın yapılan pelvik sonografi görüntüleri verilmiştir.                     

 

 

Bu durumda hastanın tedavisi açısından hangi yöntemin kullanımı uygun olmaz? 

a. Foley sonda ile tamponat 

b. Levonorgestrel içeren intrauterin sistem 

c. Traneksamik asit 

d. Multidoz oral progestin 

e. Aromataz inhibitörü ile kombine GnRH-a 

 

79. Fetal büyüme kısıtlılığı (FGR) olan bir fetüste plasental yetmezliğe karşı gelişen metabolik 

cevapta aşağıdakilerden hangisi “Ponderal indeksi” ile daha yakın ilişkilidir? 

a. Amonyak seviyesindeki artış 

b. Hipertrigliseridemi  

c. Kolesterol esterlerinde azalma 

d. Dallı zincirli aminoasitlerde azalma 

e. EGF fonksiyonunun bozulması  

 

80. Endometriozis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. İmmunsuprese hastalarda daha sık görülür. 

b. Glikodelin endometrioziste yükselir. 

c. IL13 endometrioziste azalır. 



d. Endometriotik odakta progesterona direnç vardır. 

e. Endometrioziste ağrı lezyonun derinliği ile ilişkili olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YDUS Kadın Doğum 1. Deneme Sınavı Cevap Anahtarı 

1. E 

2. A 

3. A 

4. B 



5. C 

6. A 

7. D 

8. E 

9. E 

10. D 

11. A 

12. D 

13. C 

14. D 

15. B 

16. B 

17. A 

18. E 

19. D 

20. A 

21. E 

22. C 

23. B 

24. A 

25. C 

26. A 

27. E 

28. D 

29. D 

30. A 

31. B 

32. E 

33. C 

34. B 

35. D 

36. C 

37. C 

38. A 

39. D 

40. E 

41. B 

42. B 

43. E 

44. C 

45. E 



46. C 

47. E 

48. B 

49. E 

50. D 

51. C 

52. C 

53. A 

54. B 

55. E 

56. A 

57. B 

58. C 

59. D 

60. D 

61. C 

62. A 

63. B 

64. D 

65. E 

66. E 

67. A 

68. C 

69. D 

70. B 

71. E 

72. B 

73. C 

74. B 

75. C 

76. D 

77. D 

78. B 

79. A 

80. A 

 


