
2021 YDUS KADIN DOĞUM 2. DENEME SINAV SORULARI 

1. 53 yaşında on yılı aşkın süredir kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeni ile oral steroid 
kullanan ve beden kitle indeksi 28 kg/m2 olan hasta bir süredir olan genital kısımda ele gelen 
kitle ve artan sırt ağrısı şikâyeti ile başvuruyor. Yapılan değerlendirmede pelvik organ 
prolapsus miktar tayini (POP-Q) şu şekilde belirleniyor. 
Aa +3, Ba +8   
C +8, D -   
AP +3 BP +8    
TVL 8, gh 4,5, pb 1,5 
Hastaya bu bulgularla cerrahi tedavi seçeneği sunuluyor. Hastalığı ve planlanan cerrahi 
girişim ile ilgili bilgi isteyen kadına hangi ifadeyi söylemeniz uygun olmaz? 
a. İlk başvuru anındaki hastalığın evresinin ileri olması nüks riskini değiştirmez. 
b. Beden kitle indeksi azaltıldıktan sonra ameliyat olması nüks riskini azaltır. 
c. Cerrahi işlem başarılı olursa dahi bel ağrısı şikâyeti düzelmeyebilir. 
d. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı nedeni ile abdominal yaklaşım daha uygun olur. 
e. Abdominal yaklaşım ile sentetik meş kullanılırsa nüks oranı azalır ancak meş komplikasyon 
oranı artar. 
 
2. Femurun büyük trokanterine yapışan lateral pelvik duvar kasını işaretleyiniz. 
a. Obdurator internus 
b. İliopsoas 
c. Levator ani 
d. Transversus perinei profundus 
e. Transversus perinei superficialis 
 
3. hCG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Beta subünitesi 19. kromozomdan kodlanır. 
b. Alfa subüniti FSH, TSH ile benzerdir. 
c. Beta subünitini altı farklı gen kodlar. 
d. Yarı ömrü 48 saattir. 
e. Sadece trofoblastik dokuda sentezlenir. 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı kalıtım göstermektedir? 
a. Xeroderma pigmentozum 
b. Uzun QT sendromu 
c. Myotonik distrofi 
d. Familyal hiperkolesterolemi 
e. Akut intermittant porfiria 

 

 



5. Laktat dehidrogenaz aşağıdaki over neoplazmlarından hangisinde belirteç olarak 
kullanılır? 
a. Müsinöz adenokarsinom 
b. Granüloza hücreli tümör 
c. Endodermal sinüs tümörü 
d. Disgerminom 
e. İmmatür teratom  
 
6. Vezikovajinal fistül gelişme riski açısından histerektomi uygulama yöntemlerinin sıklığı 
aşağıdaki şıklardan hangisinde azalan sıklıkta doğru olarak verilmiştir? 
a. Laparoskopik> Abdominal total> Vajinal> Abdominal subtotal 
b. Abdominal total> Vajinal> Abdominal subtotal> Laparoskopik 
c. Vajinal> Abdominal total> Abdominal subtotal> Laparoskopik  
d. Abdominal subtotal> Abdominal total> Laparoskopik> Vajinal  
e. Vajinal> Laparoskopik> Abdominal total> Abdominal subtotal 
 
7. Aşağıdaki uterin bağların hangisi mezo-ovariumu oluşturur? 
a. Lig rotundum 
b. Lig latum uteri 
c. İnfindibulopelvik ligament 
d. Sakrouterin ligament 
e. Kardinal ligament 
 
8. Gebelik ve plasenta ile ilgili hangisi yanlıştır? 
a. Plasenta maternal yüzünde 10-38 kotiledon bulunur. 
b. Plasentada bulunan kotiledonlar 100 kadar spiral arter tarafından kanlanır. 
c. Term plasenta ağırlığı 750 gr civarındadır. 
d. Plasenta ilk 12 hafta fetüsten daha hızlı büyür. 
e. Human plasental laktojen plasental ağırlıkla doğru orantılı olarak artar. 
 
9. Dispne ve göğüs ağrısı şikayetleriyle Van Sağlık Bilimleri Bölge Eğitim Araştırma 
Hastanesine başvuran bir gebeden EKG isteniyor. EKG’de sağ aks deviasyonu ve T dalgası 
inversiyonu saptanıyor. Yapılan fizik muayenede başka bulguya rastlanmayan hastada tanıya 
yönelik ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? 
a. CT pulmoner anjiografi 
b. PA Akciğer grafisi 
c. Proksimal ven kompresyon ultrasonografisi 
d. Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi 
e. İnvaziv pulmoner anjiografi  

 

 



10. Endometrial hiperplazi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. EİN değerlendirmesinde D skoru arttıkça malignite riski artar. 
b. Mikrosatellit inhibisyonu atipili hiperplazide en sık görülen moleküler değişimdir. 
c. PTEN mutasyonu 10. Kromozomla ilişkilidir. 
d. Tamoksifen kullanımında rutin endometrial örnekleme yapılmaz.  
e. Atipi oranında Nukleus/sitoplazma oranı kullanılır. 
 
11. Polikistik over sendromunun (PCOS) tanı kriterleri arasında yer alan polikistik over 
morfolojisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Hiperprolaktinemi tanısı olan hastalarda görülebilir. 
b. Adölesanlarda PCOS tanısı açısından bilateral olmalıdır. 
c. PCOS tanısı olan hastada görülmesi kardiyovasküler hastalık riskleri ile ilgisizdir. 
d. Hastada PCOS tanısı olmadan görülmesi infertilite sıklığını artırır. 
e. Overde 10 milimetreden büyük endometriyoma varlığında over hacmi dikkate 
alınmamalıdır. 

 

12. Mamografide basit meme kistleri hangi BIRADS kategorisi ile ilişkilendirilir? 
a. BIRADS I 
b. BIRADS II 
c. BRADS III 
d. BRADS IV 
e. BRADS V 
 
13. Hangi kan grubu uyuşmazlığı fetüste anemiye sebep olmaz? 
a. Duffy Fya 
b. I 
c. Kell 
d. Kidd 
e. Colton 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi embriyolojik olarak ektodermden gelişir? 
a. Adenohipofiz 
b. Adrenal medulla 
c. Nörohipofiz 
d. Adrenal korteks 
e. Tiroid bezi 
 
 
 
 
 



15. VAİN tedavisinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? 
a. Kavitasyonel ultrasonografik cerrahi aspirasyon 
b. Poligammaglutamik asit 
c. Radyoterapi 
d. Kriyoterapi 
e. Cerrahi eksizyon  
 
16. I. Kegel egzersizleri 
II. İntravezikal bacillus Calmette-Guerin (BCG) uygulaması 
III. Sistemik kortikosteroid uygulaması 
İnterstitiyal sistit/Mesane ağrısı sendromu (IC/BPS) tedavisi için verilen yöntemlerden 
hangisi/hangileri uygun değildir? 
a. Yalnız I 
b. Yalnız II 
c. I ve II 
d. II ve III 
e. I, II ve III 
 
17. Primer dismenorede aşağıdakilerden hangisi bir tedavi seçeneği olarak tercih 
edilmemelidir? 
a. Nefenamik asit 
b. Naproksen   
c. Ketoprofen  
d. İbuprofen  
e. Niflunamik asit    
 
 
18. OEIS kompleksi komponenti olmayan hangisidir? 
a. Omphalosel 
b. Ektropia kordis 
c. Kloaka anomalisi 
d. İmperfore anüs 
e. Spinal defekt 
 
19. Birimci trimestır tarama testi markırlarından olan “gebelikle ilişkili plasenta proteini-A 
(PAPP-A) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a. Plasenta tarafından salgılanan bir glikoproteindir. 
b. Tr21, Tr18 ve Tr13’de düzeyi azalır 
c. Maternal seruma salınır 
d. 11. haftadan itibaren amniotik sıvıda da bulunur. 
e. Düşük PAPP-A fetal kayıp ile ilişkilidir.  

 



20. Hiperprolaktinemi tedavisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a. Oral tedaviyi tolere edemeyen hastalarda vajinal tedavi uygundur. 
b. Kabergolin günde 2-3 kez uygulanmalıdır. 
c. Kinagolid ergo türevi medikal tedavidir. 
d. 2 santimetre üstü fonksiyonel adenomlar için cerrahi tedavi ilk seçenektir. 
e. Bromokriptinin yüksek doz kullanımında kalp kapak hastalığı riski artar. 
 
21. Anormal uterin kanama PALM-COEIN sınıflamasında AUK-A olarak tanımlanmış olan 
adenomiyozis tanısında kullanılan MUSA (morphological uterus sonographic assessment) 
kriterlerinden hangisi indirekt bir bulgu olarak kabul edilir? 
a. Yelpaze şeklinde gölgelenme 
b. Asimetrik kalınlaşma 
c. Kesintiye uğramış junctional zone 
d. Lezyonu kat eden damarlanma artışı 
e. Miyometriyal kistler 
 
22. Myom tedavisinde kullanılan ajanların hangisinin bir yan etkisi olarak benign 
endometrial değişiklikler ile daha sık karşılaşılır? 
a. Ullipristal 
b. Aromataz inhibitörleri 
c. GnRH analogları 
d. Traneksamik asit 
e. KOK 
 
23. Anne yaşı ile artış görülemeyen durum aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Trizomi 16 
b. Trizomi 18 
c. Trizomi 13 
d. Triploidi 
e. Trizomi 21 
 
24. Fetusta “aplazia cutis”e neden olmayanı işaretleyiniz. 
a. Wolf Hirschore mikrodelesyon sendromu 
b. Gebelikte kokain maruziyeti 
c. Gebelikte metimazol maruziyeti 
d. Tr13 
e. Tr18 

 

 

 



25. Aşağıdakilerden hangisi osteoporoz için majör risk faktörü değildir? 
a. Aromataz inhibitörleri 
b. Erken menopoz 
c. Ailede osteoporotik kırık öyküsü 
d. Primer hiperparatiroidi 
e. Düşmeye yatkınlık 

 

26. I. Sakrokolpopeksi 
II. Anterior kolporafi 
III. Uterosakral ligament (USL) vajinal kubbe süspansiyonu 
Pelvik organ prolapsusu (POP) cerrahi yöntemlerinden hangisi/hangilerinde ürolojik 
yaralanma şüphesi olmasa bile rutin sistoskopi yapılması önerilir? 
a. Yalnız III 
b. I ve II 
c. I ve III 
d. II ve III 
e. I, II ve III 
 
27. Aşağıdaki endometriozis sınıflamalarının hangisi daha çok derin infiltratif 
endometriozis ile ilişkilidir? 
a. ASRM 
b. EFİ 
c. AFS 
d. Enzian 
e. WHO 
 
28. Forseps ile vakum karşılaştırıldığında hangisi doğrudur? 
a. Fasiyal sinir hasarı vakumda daha fazladır. 
b. Omuz distosisi ihtimali forseps ile birlikte artar. 
c. İntrakranial kanamalar vakumda daha sıktır. 
d. Sefal hematom vakumda daha sıktır. 
e. Perinede yırtık ve kanama ihtimali vakumda daha çok artmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. Aşağıdaki gebelik komplikasyonlarından hangisi ya da hangileri multipar gebelerde 
daha sık görülmektedir? 
I) Brachton Hicks kontraksiyonları     
II) Doğumun 1. evresinde hipertonik distozi 
III) Rejyonel anestezide ateş görülmesi     
IV) Korea gravidarum 
a. Yalnız I 
b. I-III 
c. II-III 
d. II-IV 
e. Yalnız IV 

 

30. Aşağıdaki over neoplazilerinden hangisinin cerrahi olarak evrelenmesi gerekmez?  
a. Luteoma 
b. Granüloza hücreli tümör 
c. Gynandroblastom 
d. Fibrosarkom 
e. Lipoid hücreli tümör 
 
31. Hirsutizim tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi adrenal bezde androjen üretimini 
azaltarak etki göstermez? 
a. Spironalakton 
b. Flutamit 
c. Glukokortikoitler 
d. Ketokonazol 
e. Siproteron 
 
32. Pediculosis pubis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. CYBE'ların en bulaşıcılarından biridir.  
b. Yumurta kıl köklerinin tabanında biriktirilir.  
c. Erişkinlik ve ara dönemde de konakçı kullanılır. 
d. Genellikle vulvadaki kıllı alanlarla sınırlıdır.  
e. Kasıkta özellikle geceleri artan aralıklı bir kaşıntı vardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. Oksitosinin fonksiyonları ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? 
I. Memedeki miyoepitelyal hücreleri kasar 
II- Diüretik etkisi vardır 
III- Su intoksikasyonuna neden olabilir 
IV- Myometriumda kasılmaları stimüle eder 
a. Yalnız IV 
b. I, II, III ve IV 
c. I, III ve IV 
d. III ve IV 
e. II, IV 
 
34. Gebelikte protein metabolizması ile ilişkili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
a. Anne kanında protein miktarı, yağ ve karbonhidrattan daha fazladır 
b. Aminoasit miktarı annede fetustan daha fazladır. 
c. Albumin azalır 
d. Globulin artar 
e. IgG azalır 
 
35. Over kanseri taramasında kullanılan OVA-1 testinde aşağıdakilerden hangisi bir 
belirteç olarak kullanılmaz? 
a. Apolipoprotein B1 
b. Transtiretin  
c. MUC16 
d. Transferrin 
e. Beta-2 mikroglobin 

 
36. I. Stres üriner inkontinans hastalarında işeme sonrası rezidü genellikle artmıştır. 
II. Obezite ve artmış parite stres üriner inkontinans için bir risk faktörüdür. 
III. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri SUİ’ ye neden olmazlar. 

Stres üriner inkontinans ile ilgili verilmiş ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

a. Yalnız I 
b. Yalnız II 
c. I ve II 
d. I ve III 
e. I, II ve III 
 
 
 
 



37. İlk trimesterde bakteriyel vajinozis tanısı koyduğunuz hastaya aşağıdaki tedavilerin 
hangisini “aslında gebe olmayan hastada kullanılabilecek bir ajan olmasına rağmen” tercih 
etmezsiniz? 
a. Metronidazol 
b. Tinidazol 
c. Klindamisin 
d. Seknidazol 
e. Flukanazol 
 
38. Aşağıdakilerden hangisi gebeliğe maternal adaptasyon ile oluşan normal 
değişiklerden biri değildir? 
a. Protein C düzeyi azalır. 
b. Sol ventrikül atım hacmi artar. 
c. Aktive protein C rezistansı artar. 
d. Plazminojen aktivatör inhibitörü artar. 
e. Faktör 13 düzeyi azalır 
 
39. Aşağıdakilerden hangisinin pregestasyonel diyabet tanısı almış bir gebenin 
yenidoğanında görülme ihtimali diğerlerinden daha az olasıdır? 
a. Konjenital anomali 
b. Hipoglisemi 
c. Anemi 
d. Hiperbillüribinemi 
e. Hipokalsemi 
 
40. Primer amenore nedeni ile polikliniğe başvuran hastanın fizik muayenesinde kör 
vajen tespit edilmiş. Pubik kıllanması mevcut olan hasta için en olası tanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a. Androjen duyarsızlık sendromu 
b. 17 alfa hidroksilaz eksikliği (46 XY) 
c. Transvers vajinal septum 
d. Müllerian agenezi 
e. Turner sendromu 

 

 

 

 

 



41. 34 yaşında kadın ve 31 yaşında erkek çift 4 yıldır gebe kalamama nedeniyle 
başvuruyor. Kadının ilk evliliğinden abortus ile sonlanan gebeliği olduğu ve evlilikleri boyunca 
haftada 2-3 kez düzenli cinsel ilişkiye girdikleri öğreniliyor. Adetleri düzenli olan hastanın 7 ay 
önce yapılan histerosalpingografi normal uterus ve kavite bilateral tubalar açık, AMH 4.77 
ng/ml ve eşin sperm analizinde sayı 22 milyon, hızlı ileri hareket %34 ve Kruger morfoloji %5 
olarak rapor ediliyor. Bu infertil çiftin tedavisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a. Tedavide tek başına klomifen sitrat (CC) verilmesi fekundabilite üzerine etkisizdir. 
b. Gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyon (IUI) yapılması 
ilk seçenek olabilir. 
c. IUI öncesinde OI amacı ile letrozol kullanılabilir. 
d. Gonadotropinlerle OI ve IUI tedavisinde luteal faza destek verilirse fekundabilite artar. 
e. Konvansiyonel in vitro fertilizasyon (IVF) ile intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) 
tedavisinin gebelik oranları benzerdir. 
 
42. Yukarıda verilen klinik tablodaki çifte gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu ve IUI 
planlanıyor. Yapılan sonografide sağ overde 17, 16,11 ve iki adet 8 milimetre sol overde ise 
13, 13, 12 ve 8 milimetre ortalama çaplı folliküller izleniyor. Tedaviye bağlı ovaryan 
hiperstimülasyon sendromunun (OHSS) önlenmesi için hangisi/hangileri uygun olmaz? 
I. hCG uygulamasının geciktirilmesi 
II. Gonadotropin salgılayıcı hormon agonisti (GnRH-a) ile ovulasyon sağlanması  
III. Sildenafil sitrat verilmesi 
a. Yalnız II 
b. Yalnız III 
c. I ve II 
d. I ve III 
e. I, II ve III 
 
43. Aşağıdaki enzimlerden hangisi endoplazmik retikulumda yer almaz? 
a. 17 alfa hidroksilaz 
b. 17-20 liyaz 
c. 21 hidroksilaz 
d. Aromataz 
e. 20-22 desmolaz 
 
44. Konjenital sifiliz olgularında görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Plasentomegali 
b. Hepatomegali 
c. Trombositopeni 
d. Periventriküler kalsifikasyon 
e. Asit 
 
 



45. Aşağıdaki maternal kardiak patolojilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü risk 
sınıflamasına göre diğerlerinden daha riskli kategoride yer almaktadır? 
a. Pulmoner stenoz 
b. Onarılmış total pulmoner venöz dönüş anomalisi 
c. Onarılmış ostium sekundum ASD 
d. Mekanik kapak mevcudiyeti 
e. Ventriküler ekstrasistol 
 
46. Aşağıdaki belirteçlerden hangisi leiomyosarkom tanılı hastalarda kötü prognostik 
kriter değildir? 
a. Ki 67 pozitifliği 
b. Tümör çapının 10 cm ve üstü olması 
c. Radyoterapiye yanıtsız tümör 
d. Bcl-2 negatifliği 
e. 10’luk büyütmede 20 mitoz izlenmesi 
 
47. I. Adölesan dönem; Dışarıdan hormon kullanımı 
II. Üreme dönemi; Gebelik 
III. Perimenopozal dönem; Miyoma uteri 
Yaşa göre anormal uterin kanamanın en sık görülen sebepleri ile ilgili verilmiş 
eşleştirmelerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
a. Yalnız I 
b. I ve II 
c. I ve III 
d. I ve II 
e. I, II ve III 
 
48. Aşağıdaki hormonların hangisi plasental büyüme ile ilişkilendirilebilir? 
I- Alfa hCG 
II- Beta hCG 
III- hPL 
IV- CRH 
a. I ve II 
b. I ve III 
c. II ve III 
d. I, II, III ve IV 
e. II ve IV 
 
 
 
 
 
 



49. Yüksekte düz duruşa neden olan pelvis tipi ya da tipleri hangileridir? 
I.Android 

II.Platipelloid 
III.Andropoid 
IV.Jinekoid  
a. Yalnız I 
b. I ve II 
c. I ve III 
d. III, III ve IV 
e. II ve III 
 
50. Non-obstetrik cerrahi geçiren bir gebede aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin 
anlamlı arttığı söylenemez? 
a. Preterm doğum 
b. Düşük doğum ağırlığı 
c. Çok düşük doğum ağırlığı 
d. Neonatal ölüm 
e. Ölü doğum 
 
51. Oral kontraseptifler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Progesteron içeriğinin kontraseptif etkisi daha fazladır. 
b. Oral kontraseptif ile foliküler aktivite tamamen baskılanır.  
c. Östrojen endometriumun stabilizasyonundan sorumludur. 
d. Menstrüel siklusun ilk gününde başlanan rejimlerde ek yönteme gerek yoktur. 
e. 24 günlük rejimler ile 21 günlük rejimlere göre daha fazla FSH baskılanması oluşur. 
 
52. Aşağıdaki durumlardan hangisi sperm transportunu bozarak erkek infertilitesine yol 
açar? 
a. Kolşisin tedavisi 
b. Varikosel 
c. Young sendromu 
d. Obezite 
e. Kriptorşidizm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. Aşağıdaki durumların hangisi gebelikte abort ile ilişkilendirilmez? 
I- Listeria enfeksiyonu 
II- MR çekilmesi 
III- U.urealiticum enfeksiyonu 
IV- Bakteriyel vajinozis 
a. I ve II 
b. Yalnız III 
c. Yalnız II 
d. I, II, III ve IV 
e. I, II ve IV 
 
54. Aşağıdaki moleküllerden hangisi anneden fetusa pasif difüzyon ile geçer? 
a. Human plasental laktojen 
b. Glukoz 
c. Kalsiyum 
d. A vitamini 
e. LDL kolesterol 

 

55. Postpartum depresyon risk faktörlerinden olmayanı işaretleyiniz. 
a. İleri anne yaşı 
b. Maternal madde bağımlılığı 
c. Gebelikte sözel ve fiziksel suiistimal 
d. Hiperemezis gravidarum 
e. Gebelik öncesi izin süresinin uzun kullanılması 
 
 
56. 34 yaşında anormal uterin kanama tanısı ile değerlendirilen hastada uterusta 3.4 
santimetre kitle saptanıyor. Yapılan tetkiklerde hCG: 84.000 mIU/ml saptanan hastanın 3 ay 
önce 11 haftalık abortus sebebiyle takip edildiği öğreniliyor.  Molar gebelik ön tanısı ile 
araştırılan hastada vajende, akciğerde ve dalakta metastatik lezyonlar saptanıyor. Hastanın 
kemoterapi hikayesi bulunmuyor. Prognostik skorlama sistemine göre hastanın skoru kaçtır? 
a. 4 
b. 6 
c. 7 
d. 9 
e. 12 

 

 



57. I. Muskarinik tip parasempatik reseptörlerin yoğun olduğu mesane kubbesine 
yapılmalıdır. 
II. Etki mekanizmalarından birisi kalsiyum kanal blokajıdır. 
III. En sık yan etkisi hematüridir. 
Urge üriner inkontinans tedavisi için kullanılan OnaboutulinumtoksinA (botoks), ile ilgili 
verilmiş olan ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

a. Yalnız I 
b. Yalnız III 
c. I ve III  
d. II ve II 
e. I ve III 

 
58. Aşağıdaki durumların hangisi ektopik gebelik ile ilişkilendirilmez? 
a. Anöploid fetüs varlığı 
b. Önceki abort  
c. Günde 30 ya da daha fazla sigara içilmesi 
d. Siyah ırk 
e. Yaş 
 
59. Fetüste aşağıda verilen bölümlerin hangisinde daha temiz kan bulunur? 
a. Sol ventrikül 
b. Sağ ventrikül 
c. Sağ atrium 
d. Sol atrium 
e. Vena cava superior 

 

60. Kistik fibrozisli bir gebede riski en çok artan maternal komplikasyon aşağıdakilerden 
hangisidir?  
a. Astım 
b. Maternal ölüm 
c. Pnömoni 
d. Trombofili 
e. Mekanik ventilasyon gerekliliği 
 
 
 
 
 
 
 
 



61. I. Aromataz 
II. 17 β-hidroksisteroid dehidrogenaz 
III. Östron sülfotransferaz 
Tibolon meme dokusunda yukarıda yazılan enzimlerin hangisi veya hangilerinin 
fonksiyonlarını inhibe eder? 
a. Yalnız I 
b. Yalnız II 
c. I ve II 
d. I ve III 
e. II ve III 
 
62. Friedman eğrisi düşünüldüğünde fetal iniş en çok hangi numaralı kısımda gerçekleşir? 
a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 
e. V 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi puberte tarda nedeni değildir? 
I. Hipotiroidi 

II. Laurance Moon Bardet Biedl Sendromu 
III. Mafuchy Sendromu 

a. Yalnız I 
b. I ve II 
c. I, II ve III 
d. Yalnız II 
e. Yalnız III 
 
64. Kronik astımın tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
I) Hafif intermittan astımın tedavisine oral steroidlerle başlanır 
II) Hafif persiste astımda kısa etkili inhale beta agonist ve düşük doz inhale steroid 
verilmelidir 
III) Orta persiste astımda kısa ve uzun etkili beta agonist ve düşük doz inhale steroid 
verilmelidir 
IV) Ciddi persiste astımda steroid kullanılması önerilmez 
a. I ve IV 
b. I ve III 
c. II ve III 
d. III 
e. III ve IV  



 

65. CIN 3 sebebi ile konizasyon yaptığınız 64 yaşındaki hastanın 6. ay baktığınız HPV’si 
pozitif tespit ediliyor (HPV 45+). Bundan sonraki takip basamağı 2019 ASCCP guideline’ına 
göre nasıl olmalıdır? 
a. 6 ay sonra takip 
b. 1 yıl sonra takip 
c. Rekonizasyon 
d. 3 yıl sonra takip 
e. Kolposkopi 
 
66. Gebelik luteoması ile ilgili hangisi yanlıştır? 
a. hCG yüksekliği ile ilişkilidir. 
b. Bilateral olabilir. 
c. Ekspektan yaklaşım temel tedavi şeklidir. 
d. Fetal virilizasyona neden olmaz.  
e. Büyük boyutlara ulaşabilir. 
 
67. Cancer Council Australia guideline’ına göre servikal kanser taraması için tamamlanmış 
kür testi neye karşılık gelir? 
a. Rutin taramada 2 negatif kotest 
b. CIN I tespit edilen hastada 10 yıl taramaların negatif olması 
c. CIN III tedavisi sonrası ardışık yıllık iki kotestin negatif olması 
d. CIN II tedavisi sonrası ardışık yıllık iki HPV taramasının negatif olması 
e. Benign sebepli histerektomi olmuş hastanın ilk negatif kotesti sonrası takipten çıkabilmesi 
 
 
68. Hangi hasta grubunda 32. hafta ya da öncesinde antenatal testlere başlamak 
gerekmez? 
a. Çoğul gebelik 
b. Ölü doğum öyküsü 
c. Hipertansiyonun eşlik etmediği sınıf B diabet 
d. Plasenta dekolmanı öyküsü 
e. Sistemik lupus eritematozus 
 
69. Serviks kanserinde radikal trakelektomi yapabileceğiniz son (en ileri) evre hangisidir? 
a. Evre Ia1 
b. Evre Ia2 
c. Evre Ib1 
d. Evre Ib2 
e. Evre Ib3 
 



70. İntrapartum hadiselere bağlı serebral palsi için aşağıdakilerden hangisinin olması 
beklenmez? 
a. Umblikal kordda baz açığının 12 mmol/L ya da üzerinde oluşu 
b. Çoklu organ yetmezliği 
c. Diskinetik  serebral palsi 
d. Neonatal nöbet ve koma 
e. Apgar skorunun 1.dakikada 5’in altında oluşu 
 
 
71. Liken sklerozis tedavisinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak tercih edilmez? 
a. Fotodinamik tedavi 
b. Cerrahi 
c. Klobetazol 
d. Takrolimus 
e. Tretinoid 
 
72. Umbilikal arterde diastolik akım olmaması veya ters akım olması halinde serebral 
palsi ne sıklıkla görülür? 
a. %1 
b. %3 
c. %8 
d. %15 
e. %20 

 

73. Aşağıdaki durumların hangisi komplet molün diğerlerine oranla daha az bir 
komplikasyonudur? 
a. Trofoblastik emboli 
b. Toksemi 
c. Hiperemezis 
d. Hipertroidi 
e. Büyük uterus 
 
74. Down sendromu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Down sendromlu kadınların yüzde 30'u infertildir. 
b. Fazla 21'inci kromozom sıklıkla ovumun mayoz 1 bölünmesi sırasındaki ayrılmamadan 
kaynaklanır. 
c. En sık kalp anomalisi endokardiyal yastık defektleridir. 
d. 12-40 haftalar arasında fetal kayıp riski %40'tır. 
e. 740 canlı doğumda 1 görülür. 
 
 



75. Aşağıdakilerden hangisi ailesel over kanseri ile ilişkisizdir? 
a. BRIP 1 gen mutasyonu 
b. BRCA 2 mutasyonu 
c. RAD 51D mutasyonu 
d. CHEK 2 mutasyonu 
e. BARD1 mutasyonu 
 
76. Aşağıdaki ultrason görüntüsü hangi fetal anomaliyi düşündürmektedir? 

 

a. Vermian agenezi 
b. Dandy Walker malformasyonu 
c. Cerebellar hipoplazi 
d. Hidrosefali 
e. Arnold Chiari malformasyonu tip II 
 
77. Aşağıdakilerden hangisi HE 4 (human epididimis 4) için yanlıştır? 
a. HE-4 bir proteaz inhibitörüdür.  
b. Reprodüktif trakt ve üst solunum yollarından eksprese olur.  
c. Müsinöz tümörde kullanılmamalıdır.  
d. Özellikle erken evre over kanserlerinde CA 125’e üstünlük sağlayabilir.  
e. Over kanserlerinin tarama için FDA onaylıdır. 
 
78. Gebelikte hipertansiyonun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Preeklampsi 
b. Kronik hipertansiyon 
c. Gestasyonel hipertansiyon 
d. Delta hipertansiyonu 
e. Kronik hipertansiyon supreempoze preekalmpsi 
 



79. 25 gündür kanaması olan 21 yaşındaki hastanın probe küretajı atipili kompleks 
hiperplazi olarak rapor ediliyor. İki çocuğu olan; çocuk istemi olmayan hastaya öneriniz ne 
olurdu? 
a. Histerektomi 
b. Kontinyu MPA 
c. 6 ay levonorgestrelli RIA ve sonrasında kontrol probe küretaj 
d. Endometrial ablazyon 
e. Megestrol asetat (320 mg/gün) ve 3 ay sonra kontrol probe küretaj 
 
80. Aşağıdaki gebelerin hangisinde asetilsalisilik asit kullanılması endikedir? 

I. Çoğul gebelikler 
II. İnsülinle regüle gestasyonel diabetes mellitus 

III. Antifosfolipid antikor sendromu 
a. Yalnız I 
b. Yalnız III 
c. I ve III 
d. II ve III 
e. I, II ve III 

 

1. A 

2. A 

3. E 

4. A 

5. D 

6. A 

7. B 

8. C 

9. B 

10. A 

11. D 

12. B 

13. B 

14. C 



15. D 

16. E 

17. E 

18. B 

19. D 

20. A 

21. B 

22. A 

23. D 

24. E 

25. A 

26. E 

27. D 

28. D 

29. A 

30. C 

31. B 

32. E 

33. C 

34. B 

35. A 

36. D 

37. D 

38. B 

39. C 

40. D 



41. C 

42. B 

43. E 

44. D 

45. D 

46. C 

47. E 

48. B 

49. C 

50. E 

51. B 

52. C 

53. C 

54. A 

55. A 

56. B 

57. C 

58. A 

59. D 

60. B 

61. B 

62. E 

63. E 

64. C 

65. E 

66. D 



67. C 

68. D 

69. C 

70. E 

71. B 

72. C 

73. A 

74. A 

75. D 

76. B 

77. E 

78. C 

79. A 

80. C 

 


