Değerli Üyelerimiz,
Türkiye Psikiyatri Derneği 2012 yılı Yeterlik Yazılı Sınavı soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. Tüm
sınav soruları online sistem üzerinden gönderilen, kurul tarafından konu başlıkları gözden geçirilerek
kaynakları incelenen ve uygunluğu onaylandıktan sonra soru bankasına alınan sorulardan seçilmiştir.
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TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
YETERLİK YAZILI SINAV SORULARI
09 Ekim 2012

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

1. Sınav süresi 90 dakikadır.
2. Sınav beş seçenekli 100 sorudan oluşmaktadır.
3. Her sorunun yalnızca bir doğru yanıtı vardır. Bir sanı için birden fazla seçenek işaretlenmiş ise o soru geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınav puanı hesaplanırken yalnızca doğru yanıt sayısı dikkate alınacaktır.
5. Sınav sırasında; bilgi toplama, işleme, iletme işlevi olan araçlar kullanılamaz.
6. Yanıtlar, optik okuyucu formunda yer alan ilgili boşluklara kurşun kalemle belirgin olarak işaretlenmelidir.
7. Sınav bitiminde: adınız, soyadınız ve numaranızı optik okuyucu formuna yazmış olduğunuzu kontrol ederek formu
teslim ediniz.

Başarılar dileriz.
Tiirkiye Psikiyatri Derneği
Yeterlik Kurulu
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1) Hangisi bir dürtünün ya da duygunun asıl
nesnesinden başka bir nesneye yöneltilmesi olarak
tanımlanan savunma düzeneğidir?
a) Kendine yöneltme
b) Karşıt tepki kurma
c) Bölme
d) Yer değiştirme
e) Döndürme

6) Hasta yakınlarıyla görüşmenin öncelikli amacı
nedir?
a) Hasta yerine yakınlarından bilgi alarak zaman
kazanmak
b) Ailedeki ruhsal sorunları belirlemek
c) Hastadan alınamayan bilgiyi almak
d) Herşeyin yolunda olduğunu söyleyerek aileyi
rahatlatmak
e) Hastadan alınan bilgiyi aileyle paylaşmak

2) "Tik" nasıl bir hareket bozukluğudur?
a) İstemsiz, süregen, bükücü ve döndürücü
b) Psikojenik kökenli, yineleyici, ritmik
c) Yineleyici ve her seferinde farklı formlarda ortaya
çıkan
d) Ani, hızlı, amaçsız, ritmik olmayan
e) Agonist ve antagonist kasları dönüşümlü tutan
3) Hangisi (leri) şizofreniform bozukluk tanılı
hastada daha iyi seyir göstergesidir?
I. Hastanın duygulanımında düzleşme veya
sığlaşmanın gözlenmemesi
II. Hastanın işlevselliğinde bir bozulma olduğunun
çevresindekiler tarafından fark edilmesinden aylar
sonra psikotik belirtilerin ortaya çıkması
III. Psikotik nöbetin en alevli dönemlerinde hastada
konfüzyon veya sersemlik halinin gözlenmesi
a) I
b) II
c) I, III
d) II, III
e) I, II, III
4) Altmışbir yaşında, erkek hasta. On yıl önce kaza
ile birini öldürmüş, bir süre hapis yatmış, hapse
girdiğinden beri rüyasında hep öldürüldüğünü
görüyor, gündüz kendisine ateş edeceklermiş gibi
geliyor, kabus görme korkusuyla uyuyamıyor,
isteksizlik, huzursuzluk, cinsel sorunlar tarifliyor.
Hastanın tanısı nedir?
a) Kabus bozukluğu
b) Delüzyonel bozukluk
c) Major depresyon
d) Travma sonrası stres bozukluğu
e) Yaygın anksiyete bozukluğu
5) Hangisi şizofrenide “içgörü” kaybı ya da
azalmasının klinik önemidir?
a) Tedaviye uyumu kötüleştirmesi
b) Tedaviye direnç gelişmesi
c) Atipik antipsikotik kullanım gerekliliği
d) Kombine ilaç tedavisinin gerekliliği
e) EKT için yanıt belirleyicisi olması

7) Hangisi çocuklukta başlayan, sosyal etkileşim
sorunları, duygusal karşılık verememe,
stereotipiler, ritüeller gibi normal dışı davranışlarla
seyreden, zeka gelişimi ve dilsel işlevlerinin
normal olduğu hastalıktır?
a) Asperger sendromu
b) Otistik bozukluk
c) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
d) Davranım bozukluğu
e) Tourette bozukluğu
8) Hangisi Erikson’un insan yaşamının sekiz evresi
kuramında yer almaz?
a) Kimlik-kimlik karmaşası
b) Otonomi-utanç
c) Yakınlaşma-izolasyon
d) Sembiyoz-farklılaşma
e) Temel güven-güvensizlik
9) Hangisi özkıyım riskini arttıran etkenlerden
değildir?
a) Özkıyım girişimi öyküsü
b) Genç yaş
c) Erkek olmak
d) Ailede özkıyım öyküsü
e) Madde kötüye kullanımı
10) Hangisi özkıyımın en güçlü yordayıcısıdır?
a) Değersizlik düşünceleri
b) Umutsuzluk düşünceleri
c) Hayattan zevk alamama
d) Sabah erken uyanma
e) Dikkatin azalması
11) Hangisi acil girişim gerektiren ve ölümcül
olabilecek antipsikotik ilaç yan etkisidir?
a) Okülojirik kriz
b) Tortikollis
c) Trismus
d) Opistotonus
e) Laringeal distoni
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12) Hangisi acil psikiyatri başvurusunda akla gelen
ilk sorudur?

18) Hangisi Wernicke-Korsakof Sendromu’nda
görülmez?

a) Tanısı nedir?
b) Tedavisi doğru mu?
c) Niçin şimdi?
d) Niçin burası?
e) Hastalığı var mı?

a) Ataksi
b) Konfabulasyon
c) Nistagmus
d) Hipomani
e) Konfüzyon

13) Hangisi afet sonrası akut dönem için
doğrudur?

19) Hangisi ani başlayan ve birkaç dakika içinde
şiddetlenen bedensel belirtileri ve yoğun korku
atakları olan hastada, panik bozukluğu tanısını en
fazla destekler?

a) Olaydan dakika, saat ve günler içinde yaşananlardır
b) Uzunerimli olumsuz etkilerin yaşamaya devam
edildiği dönemdir
c) Kişilerin maddi hasarı ile belirtileri arasındaki ilişkidir
d) Afetten etkilenen kişiler için daha yapılandırılmış
koşullardır
e) Semptomlar yerine sendromların saptanmasıdır
14) Hangisi psikolojik travma ardından travma
sonrası stres bozukluğu gelişme riskini artıran
etmenlerden değildir?
a) Erkek cinsiyet
b) Nevrotik özellikler
c) Antisosyal özellikler
d) Düşük zeka düzeyi
e) Öyküde anksiyete bozukluğu
15) Hangisi DSM-IV’e göre major depresyon alt
belirleyicisidir?
a) Mevsimsellik
b) Katatoni
c) Kronisite
d) Gebelikte başlama
e) Post-partum başlama

a) Atak sırasında dört ya da daha fazla bedensel belirti
b) Kalp krizi geçirme korkusu
c) Beklenmedik ataklar
d) Kalabalık ortamlarda atak
e) Beklenti anksiyetesi
20) Hangi anksiyete bozukluğu kadın ve erkekte
eşit oranda görülür?
a) Obsesif kompulsif bozukluk
b) Panik bozukluğu
c) Basit fobik bozukluk
d) Yaygın anksiyete bozukluğu
e) Sosyal anksiyete bozukluğu
21) Hangisi iki uçlu bozukluk gidişiyle ilgili
yanlıştır?
a) Yaygınlık oranı, cinsiyete göre farklılık göstermez
b) Hızlı döngülü biçimi erkeklerde daha fazladır
c) Çoğu hasta belirtileri 20 yaş öncesinde yaşar
d) Erken başlangıç özkıyım riskini arttırır
e) Karma atak kadınlarda daha sık görülür

16) Hangisi bir tanı için geçerlik yöntemi değildir?

22) Hangisi B kümesi kişilik bozukluklarından
değildir?

a) Sendromal geçerlik
b) Yüz geçerliği
c) Tedavi geçerliği
d) Öngörme geçerliği
e) Yapısal geçerlik

a) Antisosyal kişilik bozukluğu
b) Bağımlı kişilik bozukluğu
c) Histrionik kişilik bozukluğu
d) Narsisistik kişilik bozukluğu
e) Borderline kişilik bozukluğu

17) Tedaviye başlanan depresyon hastasında önce
hangi belirti düzelir?

23) Hangisi deliryum ile ilgili olarak doğrudur?

a) Uykusuzluk
b) Ajitasyon
c) Anksiyete
d) Umutsuzluk
e) Konsantrasyon bozukluğu

a) Sinsi başlangıç gösterir
b) Eşlik eden nörolojik belirtiler nadirdir
c) Genellikle merkezi sinir sistemi içindeki bir nedene
bağlıdır
d) Lityum ile etkili şekilde tedavi edilir
e) Genellikle beyin aktivitesinde yaygın yavaşlamaya
neden olur
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24) Hangi durumda hızlı döngülü iki uçlu bozukluk
tanısı konur?

29) Hangisi iki uçlu bozuklukta görülen bilişsel
belirtilerden değildir?

a) Altı ayda 3 atak
b) Oniki ayda 4 atak
c) Üç ayda 3 atak
d) Sekiz ayda 4 atak
e) Dört ayda 3 atak

a) Yarışan düşünceler
b) Distraktibilite
c) Dezorganizasyon
d) Hostilite
e) Dikkatsizlik

25) Hangi tanı, major depresyonun üzerine
eklenmesi ile “çifte (double) depresyon”u
tanımlar?

30) Hangisi akut manide özkıyım riskini arttırır?

a) Yas
b) Distimi
c) Dirençli depresyon
d) Psikoz
e) Anksiyete
26) Elliiki yaşındaki bir erkek hasta. Başağrısı,
bellek kaybı, yönelim bozukluğu, ellerinde ve
kollarında aralıklı olarak ortaya çıkan ve birkaç
saat süren paralizi yakınması ile polikliniğe
başvuruyor. Hastanın sorulan "Kaç parmağınız
var?: 6"; "2+2 kaç eder?: 5" gibi sorulara yakın
yanıtlar veriyor. Dissosiyatif bozukluk olduğu
düşünülen hastada tanı nedir?
a) Temaruz
b) Piblokto
c) Amok
d) Füg
e) Ganser sendromu
27) Hangisi şizofreni belirtilerinin ortaya çıkışıyla
ilgili varsayım değildir?
a) Mezolimbik dopamin yolağında hiperaktivite ile
pozitif belirtiler
b) Aşırı serotonin salınımı ile hem pozitif hem de
negatif belirtiler
c) Norepinefrin salgılayan nöronlarda dejenerasyon
d) Hipokampal GABA nöronlarında dejenerasyon,
dopamin hiperaktivitesi
e) Glutamat salgılayan nöronların hiperaktivitesi ve
glutamatın oluşturduğu nörotoksisite
28) Yirmiiki yaşında erkek hasta. Yolda tek başına
amaçsız ve şaşkın biçimde gezerken bulunup polis
tarafından hastaneye getiriliyor. Kendisi kim
olduğunu, ne iş yaptığını, İstanbul’a nasıl ve ne
amaçla geldiğini bilmediğini söylüyor. Üstünden
herhangi bir kimlik belgesi, para çıkmayan
hastanın elinde Bursa-İstanbul bileti bulunuyor.
Tanı hangisidir?
a) Dissosiyatif amnezi
b) Dissosiyatif füg
c) Dissosiyatif kimlik bozukluğu
d) Konversiyon bozukluğu
e) Yapay bozukluk

a) Ailede özkıyım öyküsü
b) Psikotik belirtilerin olması
c) Alkol madde kullanımı
d) Panik bozukluğu ektanısı
e) Duygudurum dengeleyici kullanırken atak olması
31) Hangisi DSM-IV-TR' e göre tanı için gereken en
az süre eşleşmesi değildir?
a) Sanrısal bozukluk - 1 ay
b) Yaygın anksiyete bozukluğu - 6 ay
c) Kronik travma sonrası stres bozukluğu - 3 ay
d) Hipokondriazis - 3 ay
e) Kronik somatoform ağrı bozukluğu - 6 ay
32) Şizofreni tanısı konmuş bir hastayla yapılan
görüşme sırasında hasta birden "Ahmet Amca,
bana bunu neden yapıyorsun? Sen ölmüştün" der,
burasının bir hastane olduğu hatırlatıldığında,
ısrarla "Senin kim olduğunu biliyorum; sen Ahmet
Amca'sın, neden böyle yapıyorsun?. diye devam
eder. " Görüşmenin devamında da; görüşmecinin
hem fiziksel hem de psikolojik özellikleri ile
"Ahmet Amca" olduğunda ısrar eder. Bu belirtiler
hangi sendroma aittir?
a) Cotard
b) Fregoli
c) Capgras
d) Intermetamorfoz
e) De Clerambault's
33) Hangisi prolaktin düzeyini en az etkiler?
a) Risperidon
b) Olanzapin
c) Ziprasidon
d) Ketiapin
e) Haloperidol
34) Hangisi duygudurum dengeleyiciler için
doğrudur?
a) Karbamazepin lökositoza neden olabilir
b) Tiazid grubu diüretikler lityum kan düzeyini düşürür
c) Lityum uygunsuz ADH salınımına neden olabilir
d) Valproik asit lamotrijin düzeyini artırır
e) Karbamazepinle alınan antipsikotiklerin düzeyi artar
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35) Yirmiüç yaşında, lise mezunu, bekar, işsiz,
erkek hasta. Ergenlik çağından beri çekingen
olduğunu, karşı cinsle konuşamadığını söylüyor.
Kısa süre çalıştığı yerden müşterilerle görüşmekte
zorlanması nedeniyle ayrılmış. Moral bozukluğu,
topluma girememe, hayattan zevk alamama,
uykusuzluk ve sinirlilik yakınmaları var. Son 1-2
aydır haftada 15-20 adet bira içerek rahatladığını
ifade ediyor. En uygun tedavi seçeneği hangisidir?
a) Trisiklik antidepresan
b) Benzodiazepin
c) SSRI ve beta bloker
d) Antipsikotik
e) Duygudurum dengeleyici
36) Hangi ilaç epileptik nöbet geçiren şizofreni
tanılı hastada tercih edilmez?

40) Psikotrop ilaçların uyku üzerine etkisi
açısından hangisi yanlıştır?
a) MAOI’leri REM uyku latansını uzatır
b) Bupropion uyku latansını uzatır
c) Trisiklikler REM uykusunu kısaltır
d) Venlafaksin REM latansını uzatır
e) Mirtazapin yavaş dalga uyku latansını kısaltır
41) Hangisi EKT konusunda onay alırken, hastanın
unutkanlıkla ilgili sorusuna en uygun yanıttır?
a) Bellek bozukluğu yapmaz
b) Olumsuz anıları unutturur
c) EKT’nin hemen öncesine ilişkin unutkanlık olur
d) Yatkınlık varsa unutkanlık yapar
e) Öğrenmeyi ve eski anıları etkiler
42) Hangisinde anterior singülotomi uygulanır?

a) Haloperidol
b) Risperidon
c) Olanzapin
d) Klozapin
e) Ketiapin
37) Hangileri gebeliğin 3. trimesterinde serotonin
geri alım inhibitörlerine maruz kalan bebeklerde
görülebilir?

a) Travma sonrası stres bozukluğu
b) Panik bozukluğu
c) İkiuçlu bozukluk
d) Şizofreni
e) Obsesif kompulsif bozukluk
43) Hangisi “matür” savunma düzeneğidir?

I. Omfalosel
II. Pulmoner hipertansiyon
III. Hiperrefleksi
IV. Düşük doğum kilosu

a) Ülküleştirme
b) Bastırma
c) Karşıt tepki kurma
d) Yüceleştirme
e) Yer değiştirme

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

44) Hangisi bilişsel davranışçı terapinin değişik bir
biçimi olup stres ile başa çıkma, duygularını
sakinleştirebilme ve başkaları ile olan ilişkileri
geliştirebilme için kişileri eğitmede kullanılan
terapidir?

38) Hangisi tedaviye dirençli depresyonun
güçlendirme tedavisinde kullanılır?

a) Diyalektik davranış terapisi
b) Sistematik desensitizasyon terapisi
c) Dışavurumcu sanat terapisi
d) Bireylerarası terapi
e) Analitik terapi

a) Agomelatin
b) Bupropion
c) Venlafaksin
d) Moklobemid
e) Ketiapin
39) Hangi antidepresan cinsel yan etki ve kilo
artışına yol açmaz?

45) Hangisi ödipal dönemde çocuğun
cezalandırılacağı kaygısıyla anne ve babaya
yönlendirdiği cinsel ve öldürme duygularını
bırakma, bastırma ya da reddetmesi sonucu
oluşur?

a) Mirtazapin
b) Bupropion
c) Venlafaksin
d) İmipramin
e) Sertralin

a) İd
b) Ego
c) Süperego
d) Bastırma bariyeri
e) Ego ideali
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46) Hangisi psikanalitik psikoterapilerde "tanıdık
olanı arama, geçmişte bizim için önemli olan
kişilerle kurulan ilişkinin günümüzde tekrar etmesi,
geçmiş deneyimler ve bunlara ait duyguların tedavi
ortamında terapistle kurulan ilişkide yeniden
canlanması" tanımına uyar?
a) Aktarım
b) Karşı aktarım
c) Empati
d) Çatışma
e) Fantezi
47) Hangisi klasik psikanalizde kullanılmaz?
a) Serbest çağrışım
b) Empati
c) Hipnoz
d) Rüya yorumu
e) Dil sürçmeleri
48) Hangisi fobik bozuklukta yer değiştirme ile
birlikte kullanılan savunma düzeneğidir?
a) Yüceleştirme
b) Bölme
c) Yansıtma
d) Yansıtmalı özdeşim
e) Ülküleştirme
49) Hangisi şizofreni hastalarında kişisel ve sosyal
uyumu geliştirmeyi, relaps önlemeyi amaçlar?
a) Katatimik görüntü yaşantısı
b) Analitik terapi
c) Gevşeme eğitimi
d) Bireysel psikoeğitim
e) Hipnoz
50) Hangisi savunma düzeneklerinin
özelliklerinden değildir?
a) Bilinç dışı işler
b) Anksiyeteyi önler
c) İdi kontrol eder
d) Egoyu destekler
e) Süperego işlevidir
51) Hangisi obsesif kompulsif bozukluğun bilişsel
davranışçı tedavi uygulamalarında yer almaz?
a) Yüzleştirme
b) Sokratik sorgulama
c) Alıştırma
d) Tepki engellenmesi
e) Pasta dilimleme tekniği

52) Hangi belirti orbitofrontal korteks hasarı
sonucu beklenmez?
a) Dürtüsellik
b) Disinhibisyon
c) Duygu yaşantısının baskılanması
d) Yargılama ve karar verme bozukluğu
e) Semantik bellek bozukluğu
53) B12 vitamin düzeyi düşük olan yaşlı hastada
hangisi ölçülmelidir?
a) Melatonin
b) Vitamin D3
c) Metionin
d) Homosistein
e) Serotonin
54) Hangisi REM dönemi davranış bozukluğunun
karakteristik polisomnografik bulgusudur?
a) Uyku başlangıcında REM uykusunun ortaya çıkması
b) REM uykusu sırasında rüya görülmesi
c) Non-REM uykusundan REM uykusuna geçerken
uyanma
d) REM uykusu sırasında tonus kaybının ortaya
çıkmaması
e) REM uykusunda azalma
55) Lityuma bağlı tremor ile ilgili hangileri
doğrudur?
I. Ritmiktir
II. Anksiyeteyle artar
III. İstirahat sırasında vardır
IV. Genellikle parmaklarla sınırlıdır
a) I, II
b) III, IV
c) I, III
d) I, II, IV
e) II, III, IV
56) Hangisi Lewy cisimcikli demansın çekirdek
belirtilerinden biridir?
a) Parkinsonizm
b) Sistematik sanrılar
c) İşitsel varsanılar
d) Apati
e) Progresif afazi
57) Hangisinde sürekli amnezi görülmez?
a) Korsakof psikozu
b) Herpes ensefaliti
c) Travma sonrası stres bozukluğu
d) Damarsal bozukluklar
e) Alzheimer hastalığı
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58) Hangi madde intoksikasyonunda kavgacı, atak
ve beklenmedik davranışlar sergilemenin yanı sıra
nistagmus, kas rijiditesi ve hiperakuzi görülür?
a) Kannabis
b) Morfin
c) Fensiklidin
d) Barbitürat
e) Kafein

63) Hangisi benzodiazepinlere bağımlılık
gelişmesinde risk etmeni değildir?
a) GABA-A reseptör agonisti olması
b) Kısa etki süreli olması
c) Dopaminerjik reseptör antagonizması
d) Yüksek doz kullanılması
e) Öforizan özelliklerinin olması
64) Hangisi opioid intoksikasyonunda görülür?

59) Hangi laboratuar ölçümleri, yaklaşık olarak dört
hafta boyunca alkol kullanmayı bıraktığına emin
olunan fakat son günlerde yakınlarının alkol
kullandığından şüphelendiği bir hastanın alkol
kullandığını doğrulamak için kullanılır?
I. Gama Glutamil Transferaz (GGT)
II. Ortalama Eritrosit Volümü (MCV)
III. Karbonhidrattan fakir transferin (CDT)
IV. Trigliserid
a) I, II
b) I, III
c) I, II, IV
d) II, III
e) II, III, IV
60) Hangisi deliryum tremens tedavisinde ilk olarak
tercih edilen ilaçtır?
a) Haloperidol
b) Diazepam
c) Propranolol
d) Vitamin B12
e) Karbamazepin
61) Benzodiazepin kesilme sendromu
belirtilerinden hangisi daha sık görülür?
a) Grand mal nöbet
b) Kabus görme
c) Paranoid düşünceler
d) Hiperpireksi
e) Ölüm
62) Alkol intoksikasyonu tablosu ile acil servise
başvuran erkek hastanın kan alkol düzeyi 250
mg/dl ve kan şekeri 50 mg/dl olarak
saptanmıştır.Yakınları son yıllarda hastanın sık sık
ağır içme nöbetlerine girdiğini, yemek yemeden
sürekli içtiğini, beden sağlığının bozulmuş
olduğunu belirtmektedir. Acil tedavisine yönelik
olarak dekstroz solüsyonu takılmış ancak hastanın
durumu kötüleşmiş, konfüzyon, göz hareketlerinde
dışa bakış kısıtlılığı ve nistagmus saptanmıştır.
Hangisi yapılmalıdır?

a) Pupiller dilatasyon
b) Piloereksiyon
c) Kan basıncında artma
d) Solunum depresyonu
e) Vücut sıcaklığında artma
65) Hangisi yaşlı özkıyımları için doğrudur?
a) Hastaların yaklaşık yarısında depresyonla ilişkilidir
b) Madde kullanımı yaygındır
c) Hipokondri ve uykusuzluk seyrek görülür
d) Girişim öyküsü sonuçlanmış olanlar için yordayıcıdır
e) Antidepresan kullanımı riski artırır
66) Hangi demans tipinin etiyolojisinde genetik
etmenlerin önemli rolü vardır?
a) Vasküler demans
b) Pick hastalığı
c) Alzheimer hastalığı
d) Lewy cisimciği demansı
e) Pugilistica demansı
67) Diyabeti ve hipertansiyonu olan yaşlı hastada
deliryum riskini en fazla artıran ilaç hangisidir?
a) Propranolol
b) Asetilsalisilik asit
c) Oksibutinin
d) Morfin
e) Diazepam
68) Hangileri "tıbbi etik" ilkeleridir?
I. Özerklik
II. Kavramsallık
III. Faydacılık
IV. Adalet
V. Yasallık
a) I, II, III
b) I, II, IV
c) II, III, IV
d) II, III, V
e) I, IV, V

a) Hasta kusturulur
b) Dekstroz infüzyonu kesilir
c) Aktif kömür verilir
d) Parenteral tiamin (B1) verilir
e) Antikonvülzan verilir
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69) Hangisi insan denekleri üzerindeki biyomedikal
araştırmalar için hekimlere yol gösterici önerileri
içeren ilk bildirgedir?

75) Hangi nöropeptid, beyinde eksitatuvar
nörotransmisyonu düzenleyen, anksiyete ve korku
koşullandırmasında önemli rol oynar?

a) Nürnberg
b) Lizbon
c) Tokyo
d) Helsinki
e) Madrid

a) Noradrenalin
b) Glutamat
c) Serotonin
d) Nörokinin
e) GABA

70) Özellikle motivasyon süreçleri ile ilişkili olan
hangisidir?

76) Hangisi cinsel istek, dürtü, fantezi ve
motivasyonun oluşmasında en önemli rolü
üstlenen nörotransmitter-hormon ikilisidir?

a) Dorsolateral prefrontal
b) Broca alanı
c) Anterior singulat
d) Suplementer motor alan
e) Frontal görme alanı

a) Noradrenalin - Prolaktin
b) Adrenalin - Östrojen
c) Serotonin - Östrojen
d) Dopamin - Testosteron
e) Asetilkolin - Testosteron

71) Duyguların yaşanması ve ifadesinin
düzenlenmesi ile bellek işlevlerinden sorumlu olan
beyin bölgesi hangisidir?

77) Cinsel yanıt evreleriyle ilişkili olmayan cinsel
işlev bozukluğu hangisidir?

a) Oksipital korteks
b) Limbik sistem
c) Serebellum
d) Parietal korteks
e) Hipofiz

a) Cinsel tiksinti bozukluğu
b) Vajinismus
c) Erken boşalma
d) Koitus sonrası disfori
e) Sertleşme bozukluğu

72) Hangisi glukokortikoidler için doğru değildir?

78) Otuzsekiz yaşında, boşanmış, erkek. Kadın
giysileri giyerek uyarıldığını, cinsel fantezilerinin
de bununla ilgili olduğunu, eşinin giysilerinin
giyerken karısının yakalaması üzerine boşandığını
belirtiyor. Hangi tanı bu durum için geçerlidir?

a) Salımı serotonin ile artırılır
b) Salımı asetilkolin ile uyarılır
c) Salımı GABA ile baskılanır
d) CRH'nın sentezinden çok salımını düzenler
e) Glutamat toksisitesini azaltır
73) Hangisi prefrontal korteks alanları arasında
sayılmaktadır?
a) Anterior singulat korteks
b) Amigdala
c) Hipokampus
d) İnsula
e) Prekuneus
74) Şizofrenide işleyen bellek (working memory)
bozukluğundan sorumlu olduğu düşünülen beyin
bölgesi hangisidir?
a) Orbitofrontal korteks
b) Hipokampus
c) Dorsolateral prefrontal korteks
d) Amigdala
e) Somatosensoriyel korteks

a) Transseksüalizm
b) Cinsel kimlik bozukluğu
c) Transvestik fetişizm
d) Eksibisyonizm
e) Fetişizm
79) Hangisi "yüksüz soru" tanımıdır?
a) Yanıtı “evet” ya da “hayır” olmayan soru
b) Önyargısız soru
c) Kısa cümlelerden oluşan soru
d) Derinlemesine bilgi almayı amaçlayan soru
e) Yargılamayan soru
80) DSM-IV-TR' ye göre enürezis için en düşük
takvim yaşı hangisidir?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7
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81) Hangi anksiyete bozukluğu, davranış olarak
inhibe çocuklarda daha fazla görülür?

86) Hangisi hipertiroidi ve psikiyatrik bozukluk için
doğrudur?

a) Sosyal anksiyete bozukluğu
b) Agorafobi
c) Panik bozukluğu
d) Obsesif kompulsif bozukluk
e) Yaygın anksiyete bozukluğu

a) Graves hastalığında mani depresyondan daha sıktır
b) Tiroid hormon düzeyi ile psikiyatrik belirtilerin şiddeti
ilişkilidir
c) Antitiroid ilaç tedavisi ile depresyon belirtileri değişir
d) Hipertiroidi hastalarında anksiyete ve irritabilite
sıktır, bellek ve konsantrasyon etkilenmemiştir
e) Yaşlı hastalarda hipertiroidi daha fazla apati ve
depresyon ile ilişkilidir

82) Hangisinde şizofreni gelişme olasılığı en
yüksektir?
a) Annesi şizofreni olan çocuk
b) Babası şizofreni olan çocuk
c) Hem annesi hem babası şizofreni olan çocuk
d) Kardeşi şizofreni olan çocuk
e) Dizigot ikizi şizofreni olan çocuk
83) Hangisi zeka geriliği tanısı için gerekli olan
ölçüt değildir?
a) Ortalamanın altında zeka işlevselliği
b) Yaşı için beklenen uyum işlevlerinde yetersizlik
c) Erken çocukluk dönemlerinde başlangıç
d) Bebeklik döneminde iibirliği yapmamak
e) Zeka geriliği olduğuna ilişkin güçlü bir kanı
84) Yirmidokuz yaşında kadın hasta. Halsiz
olduğunu, son altı ayda yüksek lisans sınavları
nedeniyle yoğun çalıştığını ve aşırı zayıfladığını (45
kilodan 29 kiloya düşmüş) belirtiyordu. Ergenlikten
bu yana şişmanlama ve zayıflama dönemleri, bir
yıldır amenore tanımlıyordu. Açlık kan şekeri 29
mg/ml, karaciğer fonksiyon testleri normalin 3-4
katı ve hiponatremi saptandı. Tanı ve tedavi
yaklaşımında hangisi uygundur?
a) Depresyon - Psikiyatri kliniğine yatırılır ve EKT
uygulanır
b) Anoreksiya nervoza - Psikiyatri kliniğine yatırılır ve
mirtazapin başlanır
c) Anoreksiya nervoza - Psikiyatri kliniğine yatırılır ve
% 5 glikoz ile tedavi başlanır
d) Anoreksiya nervoza (organik bozukluk dışlanamaz)
- Acilen İç Hastalıkları kliniğine yatırılır ve konsülte
edilir
e) Anoreksiya nervoza (organik bozukluk dışlanamaz)
- İç Hastalıkları polikliniğine yönlendirilir
85) Hangisi obezitenin sınırını belirleyen beden
kütle indeksidir?
a) 25
b) 30
c) 35
d) 40
e) 45

87) Hangi tıbbi duruma ikincil psikozları birincil
psikozlardan ayırt eden özelliktir?
a) Bilişsel işlevler görece korunmuştur
b) Fokal nörolojik bulgu yoktur
c) Görsel varsanılar daha sık görülür
d) Sanrılar karmaşık özelliktedir
e) Vital bulgular genellikle olağandır
88) Hangisi iki uçlu bozukluğun yaşam boyu
görülme sıklığı için yanlıştır?
a) Ergen ve genç erişkin dönemde kadınlarda
erkeklerden daha sıktır
b) Depresyonla başlangıç kadınlarda erkeklerden daha
sıktır
c) Eşikaltı belirtiler 60 yaşın üstündeki erkeklerde
kadınlardan daha sıktır
d) İkiuçlu tip I bozuklukta kadın/erkek oranı eşittir
e) Ailede iki uçlu bozukluk öyküsü erkeklerde
kadınlardan daha sıktır
89) Türkiye Ruh Sağlığı Profili araştırmasına göre
ülkemizde herhangi bir ruhsal bozukluğun
yaygınlığı hangisidir?
a) %1-2
b) %5-10
c) %15-20
d) %25-30
e) %40-50
90) Hangisi hastanın yaşadığı ortamda bakım ve
tedavisinin sürdürülmesidir?
a) Toplum psikiyatrisi
b) Psikiyatrik rehabilitasyon
c) Gündüz hastanesi uygulaması
d) Sosyal psikiyatri
e) Koruyucu psikiyatri

10

91) Hangisi toplum ruh sağlığı servisleri ile aile
hekimliği servislerinin işbirliği halinde
çalışmasının sonucudur?
a) Hastane temelli bakımın artması
b) Kullanılan ilaç miktarında artış
c) Yatış süresinin kısalması
d) Zorunlu yatışın artması
e) Nükslerin engellenmesi
92) Hangisi sorun çözme basamaklarında yer
almaz?
a) Sorunu tanımlamak
b) Çözümler üretmek
c) Çözümleri değerlendirmek
d) Seçilen çözümü planlamak
e) Başkalarından yardım istemek
93) Hangisi hasta için psikiyatrik tedavi ve
rehabilitasyonda ilk aşamadır?
a) Toplumsal kaynaklara başvurabilmesi
b) Ailesiyle olumlu bir işbirliği kurması
c) Tedavi işbirliğine başarılı şekilde katılması
d) Rehabilitasyon hizmetlerine ulaşması
e) Kronik hastalık tedavisini sürdürmesi
94) Hangi psikiyatrik bozukluk batı kültürlerine
özgü “kültüre özgü sendrom” olarak tanımlanır?
a) Panik bozukluğu
b) Obsesif kompulsif bozukluk
c) Opioid bağımlılığı
d) Distimi
e) Anoreksiya nervoza
95) Hangisi Freud’la aynı çağda yaşayan,
koşullandırma ve koşullu tepki kuramını
psikiyatriye kazandıran araştırmacıdır?
a) Skinner
b) Charcot
c) Kohut
d) Pavlov
e) Bleuler
96) Hangisi yapılandırılmış klinik görüşmelerin
anketlere üstünlüğü değildir?

97) Hangisi ceza hukuku yönünden adli
psikiyatrinin bilirkişilik alanlarındandır?
a) Mağdurun kim tarafından istismara uğradığını
belirlemek
b) Ceza sorumluluğunu kaldıran akıl hastalığının
iyileşip iyileşmeyeceği yönünde rapor düzenlemek
c) Kişinin tehlikeli olup olmayacağı hakkında rapor
düzenlemek
d) Mahkemenin gerek gördüğü durumlarda kişide alkol
ya da madde bağımlılığı olup olmadığını belirlemek
e) Sanıklardan hangisinin suçlu olduğu hakkında rapor
düzenlemek
98) Hangisi DSM IV-TR’ye göre "temaruzsimülasyon" tanısına varmak için geçerli ölçüttür?
a) Kişilik bozukluğunun eşlik etmesi
b) Tedavide belirgin işbirliği çabasında olması
c) Yakınmalarla nesnel belirtiler arasında
uyumsuzluğun olması
d) Klinik görünümün yalancı nörolojik belirtilerle sınırlı
olması
e) Adli durum dışında hastalık taklidine rastlanmaması
99) Hangisi Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme
için doğrudur?
a) Ayırt etme gücü (sezginlik) ile evlilik arasında bir
zorunluluk bağı kurmamıştır
b) Kısıtlı kişinin evlenmesi için herhangi bir izin
gerekmez
c) Evliliğin yok sayılması için nikah sırasında her iki
eşin de ayırt etme gücünün tam olması gerekir
d) Evlenme tarihinden altı ay geçtikten sonra yok
sayılma (butlan) davası açılamaz
e) Akıl hastalığı nedeniyle boşanma başvurusu için
eşlerden birinde akıl hastalığı bulunması yeterlidir
100) Hangisi suçun manevi öğesinin
bileşenlerinden biridir?
a) Eylem, yasalarca yasaklanmış olmalıdır
b) Eylemi kişinin işlediğinin kanıtlanması gereklidir
c) Kişi yasaları biliyor olmalıdır
d) Kişi, yaptığının yol açacağı sonuçları bilecek
durumda olmalıdır
e) Eylemin emir ile gerçekleştirilmesi sorumluluğu
kaldırır

a) Tanı koydururlar
b) Eksik veri ihtimali düşüktür
c) Kısa sürede çok sayıda olguya ulaşılır
d) Tüm belirtiler sorgulanabilir
e) Verilerin güvenilirliği yüksektir
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CEVAP ANAHTARI
1) D
2) D
3) C
4) D
5) A
6) C
7) A
8) D
9) B
10) B
11) E
12) C
13) A
14) A
15) B
16) C
17) A
18) D
19) C
20) A
21) B
22) B
23) E
24) B
25) B
26) E
27) C
28) B
29) D
30) C
31) D
32) D
33) D
34) D
35) C
36) D
37) C
38) E
39) B
40) A
41) C
42) E
43) D
44) A
45) C
46) A
47) C
48) C
49) D
50) E

51) A
52) E
53) D
54) D
55) E
56) A
57) C
58) C
59) B
60) B
61) B
62) D
63) C
64) D
65) D
66) C
67) C
68) E
69) D
70) C
71) B
72) E
73) A
74) C
75) B
76) D
77) B
78) C
79) E
80) C
81) A
82) C
83) C
84) D
85) B
86) E
87) C
88) C
89) C
90) A
91) E
92) E
93) C
94) E
95) D
96) C
97) D
98) C
99) E
100) D
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