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1. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde ultrasonografi , tanıda 
öncelikle yararlanılacak bir yöntem değildirdeğildir?

A) Sağ kolon tümörü  B) Ürolityazis
C) Kolelithiazis   D) Karaciğer absesi

E) Mesane tümörü

2. Erken postoperatif dönemde ateş yükseliyorsa öncelikle
aşağıdaki tetkiklerden hangisi istenmelidir?

A) Kan biyokimyası  B) Akciğer grafi si
C) Direk batın grafi si  D) EKG

E) USG

3. Canalis inguinalis’in alt duvarını aşağıdaki yapılardan 
hangisi oluşturur?

A) Ligamentum inguinale  
B) Fascia transversalis  
C) M. obliquus internus abdominis’in aponörozu
D) Linea alba
E) Parietal peritoneum

4. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, hiperpotasemi tedavisi 
sırasında, serum potasyum düzeylerini düşürmek amacı 
ile kullanılmaz?

A) Nötralize sıvı 
B) Sodyum bikarbonat 
C) Kalsiyum glukonat
D) İyon değiştirici reçineler
E) Hemodiyaliz

5. Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonunun yan 
etkilerinden değildirdeğildir?

A) Sitrat toksisitesi  B) Koagülopati
C) Hipokalsemi   D) Hipertermi

E) Hiperpotasemi

6. Trafi k kazası nedeniyle acile getirilen hastada ayakta direkt batın 
grafi sinde sol tarafta 9 ve 10. kostaların kırık olduğu görülüyor. 
Taşikardisi ve hipotansiyonu olan hastaya peritoneal lavaj 
yapıldığında intraperitoneal kan görülüyor.  

Bu hastada kanamayı durdurmak için klemp-lenmesi 
gereken ligaman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ligamentum latum uteri 
B) Ligamentum falciforme hepatis 
C) Ligamentum hepatogastricum 
D) Ligamentum hepatoduodenale 
E) Ligamentum splenorenale 

7. Aşağıdakilerden hangisi sekonder hemostaz defektinin bir 
özeliğidir?

A) Travma sonrası hemen kanar
B) Kanamalar yüzeyeldir
C) Hematom ile karakterizedir
D) Genellikle otozomal dominant geçer
E) Basınç uygulaması kanamayı durdurur

8. Aşağıdaki yerleşimlerinden hangisinde yerleşen 
intraabdominal apsenin en yüksek mortaliteye sahip olması 
beklenir? 

A) Sol subfrenik apse  B) Sağ subfrenik apse 
C) Küçük omentum apse  D) İnterloop apse 

E) Pelvik apse 

9. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi meme karsinomu için 
predispozan değildirdeğildir?

A) Li-Fraumeni sendromu  B) Ataksi telanjiektazi
C) Peutz Jeghers sendromu D) Cowden sendromu

E) Gardner sendromu

10.Serozal yüzeylere metastaz yapması beklenen meme 
karsinomu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnvazif duktal karsinom              B) İnvazif lobüler karsinom
C) Medüller karsinom              D) Papiller karsinom

E) Kolloid karsinom

11.Radikal mastektomi ameliyatı geçirmiş bir hasta kolunu 
başının üzerine kaldıramıyorsa, aşağıdaki sinirlerden 
hangisi zedelenmiştir? 

A) N. axillaris   B) N. radialis
C) N. thoracicus longus  D) N. pectoralis medialis

E) N. pectoralis lateralis

12.Meckel divertikülünün erişkinlerde en sık rastlanan 
komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntestinal obstrüksiyon  B) Divertikülit
C) Perforasyon   D) Neoplazi

E) Kanama

13.Aşağıdaki kolorektal patolojilerden hangisinin malignite 
potansiyelinin olmadığı kabul edilir?

A) Jüvenil polipozis  B) Tübüler adenom
C) Tübülovillöz adenom  D) Villöz adenom

E) İnfl amatuar polip

14.Graves hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Hastaların %  10’unda oftalmopati görülür. 
B) Antitiroid ilaç tedavisi ile 1-2 yıl içindeki rekürrens oranı %  

20 civarındadır.
C) Genç hastalarda ilaç tedavisi sonrası uygulanacak en 

uygun yaklaşım radyoaktif iyot tedavisidir.
D) Total tiroidektomi sonrasında oftalmopatinin ilerleyişi 

durabilir, hatta gerileyebilir.
E) Kanser şüphesi olan hastalarda ilk olarak radyo-aktif iyot 

tedavisi uygulanmalıdır.

15.Kronik böbrek yetmezliğine bağlı sekonder hiperparatiroi-
disi olan olgularda paratiroidektomi endikasyonu olmayan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Progresif osteodistrofi 
B) Kalsifl aksi
C) Serum kalsiyum fosfor çarpımının 70’in üzerinde olması
D) Serum parathormonunun 200’ün üzerinde olması
E) Yumuşak doku kalsifi kasyonu

16.Barret özofagusa bağlı özofagusta adenokanser gelişiminden 
aşağıdaki genlerden hangisi sorumludur?

A) SPINK1 (serin proteaz inhibitör, Kazal tip 1) gen 
mutasyonu

B) CFTR gen mutasyonu
C) CDX1 geni
D) NOD2 gen mutasyonu
E) E-cadherin (CDH1) gen mutasyonu

17.Aşağıdakilerden hangisi Helicobacter pyloriye ait virülans 
faktörlerden ve antijenlerden biri değildirdeğildir?

A) Kan grubu antijeni bağlayan adesin (BabA)
B) Vakuol oluşturan sitotoksin (VacA)
C) Sitotoksin ilişkili antijen (CagA)
D) Nötrofi l ilişkili protein (NAP)
E) Tümör nekroz faktörü (TNF)

18.Aşağıdakilerden hangisi Peutz-Jeghers sendromunun 
özelliklerinden biri değildirdeğildir? 

A) Mukokütanöz pigmentasyon B) Multiple polip 
C) Kolik ağrı   D) Osteom 

E) İnvajinasyon
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19.Kolon karsinomunda T1 tümör aşağıdaki tabakalardan 
hangisine invazyon gerçekleşmelidir? 

A) Bazal tabaka             B) Lamina propria 
C) Submukoza                D) Muskularis mukoza 

E) Seroza 

20.Daha önce pankreatit öyküsü olmayan bir olguda 
tomografi de 5 cm çapta septalı ve duvarında kalsifi kasyon 
gösteren semptomatik pankreas kisti saptanırsa, en uygunen uygun
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 aylık aralıklarla izlem           B) 6 aylık aralıklarla izlem
C) Perkütan drenaj           D) Radyofrekans ablasyonu

E) Cerrahi

21.Karaciğerde en sık görülen MALİGN tümör aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hemanjiyom 
B) Karaciğer adenomu 
C) Fokal nodüler hiperplazi 
D) Metastatik kolorektal kanser 
E) Hepatosellüler kanser 

22.Portal hipertansiyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştıryanlıştır?

 A) Schistozomal fi brozis sıklıkla hipersplenizme yol açar.
B) Splenomegaliye bağlı artmış hepatopedal akımın neden 

olduğu portal hipertansiyonda splenektomi tek başına 
terapötik olabilir.

C) Splenik arteriyovenöz fi stül de portal hipertansiyona yol 
açabilir.

D) Myeloid metaplazi ve tropikal splenomegali portal venöz 
sistemde direnci arttırarak portal hipertansiyona neden 
olur.

E) Spenik ven trombozuna bağlı portal hipertansiyon 
genellikle alkolik pankreatitli hastalarda gözlenir ve 
splenektomi küratif tedavidir.

23.Splenektominin en sık endike olduğu konjenital hemolitik 
anemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herediter sferositoz  B) Herediter eliptositoz
C) Talasemi   D) Orak hücreli anemi

E) G–6-PD eksikliği

24.İnguinal herni ameliyatında funiculus spermaticus’ta bir 
kesi olduğunda, aşağıdaki yapılardan hangisi zedelenmiş 
olamaz?

A) A. testicularis
B) Plexus pampiniformis
C) N. iliohypogastricus
D) Ductus deferens
E) N. genitofemoralis’in r. genitalis’i

25.Kırkaltı taşında bir kadın hastada hipertansiyon, poliüri ve kas 
güçsüzlüğünün yanısıra serum sodyumu 148 mEq/L olarak 
saptanıyor. 

En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiperaldosteronizm  B) Karsinoid tümör
C) Adrenal hiperplazi  D) Hipofi z tümörü

E) Feokromasitoma

26.Fizik muayenesinde tiroid sağ lobunda 2.5 cm boyutunda nodül 
saptanan hastanın klinik olarak asemptomatik olduğu öğrenildi. 
Tiroid sintigrafi sinde fonksiyon göstermeyen nodül saptanan 
hastanın ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu folliküler 
neoplazm olarak rapor edildi. 

Tedavi planlanmasındaki ilk aşamailk aşama aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 6 ay sonra USG ilk kontrol
B) Nodülü küçültmek üzere L-tiroksin ile süpresyon tedavisi
C) Açık olarak nodülden insizyonel biyopsi alınmalıdır.
D) Sağ lob ve isthmus çıkarılmalıdır
E) Total tiroidektomi yapılmalıdır

1. Aşağıdakilerden hangisi manyetik rezonans görüntüleme 
için bir kontrendikasyondukontrendikasyondur?

A) 70 yaş üstü veya 5 yaş altı
B) Gebelik
C) Protez kapak ve pacemaker varlığı
D) Kronik atriyal fi brilasyon
E) Geçirilmiş myokard enfarktüsü

2. Yanıkta en sık uzak septik komplikasyon aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bronkopnömoni  B) Karaciğer apsesi
C) Trombofl ebit   D) Parotid

E) Idrar yolu infeksiyonu

3. Omentum minus’u yapan ligamentler, aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Lig. Gastrocolicum + Lig. gastropHrenicum
B) Lig. Splenorenale + Lig. pHrenicocolicum
C) Lig. GastropHrenicum + Lig. hepatoduodenale
D) Lig. Hepatoduodenale + Lig. splenorenale
E) Lig. Hepatogastricum + Lig. Hepatoduodenale

4. Aşağıdaki sitokinlerden hangisi kemoatraktan özelliğe 
sahiptir?

A) İnterlökin-2    B) İnterlökin-4     
C) İnterlökin-6   D) İnterlökin-8 

E) İnterlökin-12

5. Üç gündür hastanede yatan ve akut kolesistit tanısı ile antibiyotik 
tedavisi alan 70 yaşındaki bayan hastanın sağ üst kadrandaki 
ağrısı ve duyarlılığı artırıyor, palpabıl kitle gelişiyor. Hastanın 
ateşi 40° C’ye yükseliyor ve TA:80/60 mmHg’ya düşüyor. 
Hematemez ve melana gelişiyor ve vücudunda peteşiler 
saptanıyor. Tetkiklerinde trombositopeni, uzamış PTZ ve azalmış 
fi brinojen seviyeleri saptanıyor.

Bu hastanın koagülopatisini düzeltmede en önemli basamak 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Heparin verilmesi 
B) Taze donmuş plaza verilmesi 
C) Tam kan verilmesi 
D) Epsilon-aminokaproik asit verilmesi 
E) Laparatomi 

6. Fornier gangreninin klinik seyrinde skrotumda 
aşağıdakilerden hangisi gözlenmezgözlenmez?

A) Tutulan bölgenin şiş olması
B) Eritemli ve hassas olması
C) Ağrılı olması
D) Krepitasyon alanların gelişmesi
E) Deri döküntüsünün olması

7. Aşağıdakilerden hangisi total pankreatektomiden sonra 
görülebilecek bir komplikasyondur?

A) Hiperkalsemi   B) Hiperfosfatemi
C) Konstipasyon  D) Diabetes mellitus

E) Obezite

8. Majör cerrahiye hazırlanan bir hastada PTT uzun ve PT 
normal bulunmuşsa olası pıhtılaşma faktör bozukluğunu 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi tam ifade eder?

A) I, V, VIII   B) II, V, VII, X
C) II, V, IX, XI   D) I, II, VII, VIII, XII

E) VIII, IX, XI, XII

9. Aşağıdakilerden hangisi cerrahi alan enfeksiyonlarına neden 
olan lokal faktörlerden değildirdeğildir?

A) Doku nekrozu               B) Hipoksi
C) Kötü cilt hazırlığı  D) Seroma

E) Obesite
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10.Memede iki kadranı içeren duktal karsinoma in situnun en 
uygunuygun tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takip
B) Lumpektomi
C) Lumpektomi + radyoterapi
D) Mastektomi
E) Sadece radyoterapi

11.Aşağıdaki meme karsinomlarından en kötü prognozlu olan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memenin tipik medüller karsinomu
B) İnvaziv papiller karsinom
C) Tübüler karsinom
D) Memenin saf müsinöz karsinomu
E) İnvaziv duktal karsinom

12.Gastrointestinal sistemde en sık görülen gerçek divertikül 
hangisidir?

A) Kolon   B) Duodenum
C) Meckel   D) Zenker

E) Mide

13.Aşağıdakilerden hangisi şiddetli visseral ağrıda görülen 
semptom ve belirtilerden değildirdeğildir? 

A) Hipotansiyon   B) Kas rijiditesi 
C) Bulantı    D) Terleme 

E) Taşikardi

14.Tiroid bezinin venleri aşağıdakilerden hangisine dökülür?

A) Vena jugularis interna
B) Vena jugularis externa
C) Vena jugularis anterior
D) Vena subclavia sinistra
E) Vena brachiocephalica dextra 

15.Elli yaşındaki erkek hasta yaklaşık 3 cm çaplı tiroid nodülü ile 
cerrahiye başvuruyor. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucunda 
papiller tiroid kanseri geliyor. 

Bu vakaya en öncelikli tedavi aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

A) Tümör tarafına lobektomi
B) Total tiroidektomi
C) Tümör tarafına total diğer tarafa subtotal tiroidektomi
D) Bilateral subtotal tiroidektomi
E) Radyoaktif iyot tedavisi

16.Özofagusun en dar yeri aşağıdakilerden hangisidir? en daren dar

A) Başlangıç yeri 
B) Arcus aortae’yi çaprazladığı yer 
C) Bronchus principalis sinister’i çaprazladığı yer 
D) Diyafragmadan geçtiği yer 
E) Mideye açıldığı yer 

17.En sık kanama komplikasyonuna yol açan diyafragma 
hernisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sliding herni   B) Paraözofageal herni
C) Bochdalek herni  D) Morgagni herni

E) Travmatik herni

18.Önceden sağlıklı olan 35 yaşındaki kadın hastanın, sıvıları 
yutmada güçlüğü ve ara sıra regürjitasyon yakınmaları mevcut 
olup, yapılan manometrik çalışmada özefagusta basınç artışı 
gösteriliyor. 

En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özefagus ca 
B) Zenker divertikülü 
C) Difüz özefageal spazm 
D) Akalazya 
E) Hiatal herni 

19.Piyojenik karaciğer absesinin en sık sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Süpüratif kolanjit  B) Akut apandisit
C) Akut pankreatit  D) Meckel divertikülü

E) Mezenter lenfadenit

20.Kırk iki yaşında erkek hasta halsizlik, ateş ve sağ üst kadranda 
ağrı yakınmasıyla başvuruyor. Anamnezinde 1 hafta önce 
geçirilmiş kanlı ishal bulunan hastanın yapılan USG’sinde 
karaciğerin sağ lobunda tek solid bir kitle saptanıyor. 
En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schstosoma mansoni enfeksiyonu
B) Kolanjiyosellüler karsinom
C) Karaciğer kist hidatiği
D) Amebik karaciğer absesi
E) Karaciğerde hemanjom

21.Aşağıdakilerden hangisi kolanjiyokarsinom için risk faktörü 
değildirdeğildir?

A) Primer sklerozan kolanjit B) Koledok kisti
C) Bilioenterik anastomoz  D) Kronik tifo taşıyıcılığı

E) Kolelitiazis

22.Portal hipertansiyona bağlı varis kanaması olan bir 
hastada hemen herzaman saptanan bulgu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Asit
B) Splenomegali
C) Sarılık
D) Umblikal ven üzerinde üfürüm
E) Kaput medusa görünümü

23.Pankreasın processus uncinatus’undan gelişen bir tümör 
aşağıdakilerden hangisine bası yapar?

A) V. porta 
B) Ductus choledochus
C) V. mesenterica superior 
D) V. mesenterica inferior
E) Ductus pancreaticus major

24.Tekrarlayan pilonidal sinüs nedeniyle opere edilen hastanın 
biyopsi materyalinin incelenmesinde kıl follikülleri saptanmıyor; 
fi stül etrafında kazeifi kasyon göstermeyen mikrogranülomlar 
görülüyor. 

Patolog cerrahi öncelikle hangi hastalık yönünde 
uyarmalıdır?

A) Malign melanom          B) Metastatik karsinom
C) Crohn hastalığı            D) Behçet hastalığı

E) Çinko eksikliği

25.Tiroidinde soğuk nodülü olan bir hastanın, bu nodülünden 
yapılan biopside “amiloid” pozitif olduğu bulunmuştur. 
Arasıra hipertansif atakları olan bu hastanın ameliyata 
alınmadan önce yapılması gereken aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İdrarda protein bakılması
B) Kanda PTH ölçümü
C) 24 saatlik idrarda kortizol ölçümü
D) 24 saatlik idrarda VMA ve metanefrin-normetanefrin ölçümü
E) Kan kalsiyumu ölçümü

26.Kafa travması geçiren 30 yaşındaki bir bayan hasta acil servise 
getiriliyor. Bilinç açık koopere ve oryante olarak değerlendiriliyor. 
Birinci saatte ani bilinç kaybı ve sol gözde midriazis saptanıyor. 
Çekilen kafa grafi sinde sol temporal kemikte kırık saptanıyor.

Bu hastada tespit edilmesi en olası “klinik tablo ve yaralanan 
damar” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru olarak 
verilmiştir?

A) Epidural hematom – orta serebral arter
B) Subdural hematom – köprü (bridging) venler
C) Rüptüre Berry anevrizması – anterior komunikan arter
D) Komosyo serebri – anterior serebral arter
E) Epidural hematom – orta meningeal arter
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 1. Otuz sekiz yaşındaki bayan hasta yeni başlayan ciddi baş 
ağrısından şikayet ediyor. Birkaç dakika sonra bilinç bulanıklığı 
ortaya çıkıyor.  Fizik muayenede; konfüzyon ve ense sertliği 
tesbit ediliyor.  
Bu hastada tanı amaçlı öncelikle aşağıdakilerden hangisi 
yapılmalıdır?

A) Lomber ponksiyon (LP) B) Bilgisayarlı tomografi 
C) EEG   D) Karotid doppler

E) Serebral anjiogram 

2. Sistemik travma sonrasında aşağıdaki hormonlardan 
hangisinde artma en olasıdır?

A) LH                B) Tiroksin
C) Tiroid stimulan hormon  D) Prolaktin

E) Gonadotropinler

3. Erken postoperatif dönemde ateş yükseliyorsa 
öncelikle aşağıdaki tetkiklerden hangisi 
istenmelidir?

A) Kan biyokimyası  B) Akciğer grafi si
C) Direk batın grafi si  D) EKG

E) USG

4. TH1 ve interferon Gamma yapımında rol oynayıp, B 
lenfositlerin immünglobulin yapımını baskılayan, hücre 
aracılı hipersensitivitede NK proliferasyonunu arttırarak 
rol oynayan sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

A) IL 4       B) IL 6    
C) IL 12       D) IL 8    

E) IL 13

5. Gastrointestinal sistemde cerrahi sonrası esas enerji 
kaynağı aminoasit aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alanin   B) Valin
C) Lözin   D) İzolözin

E) Glutamin

6. Banka kanında aşağıdaki faktörlerden hangisi/hangileri yok 
kabul edilir?

A) I, XI        B) II, XII     
C) IV, IX        D) V    

E) VII

7. Karaciğer travmalarında aşağıdakilerden hangisinde 
nonoperatif tedavi uygulanamazuygulanamaz?

A) BT’nin arteriyel fazında kontrast maddenin 
ekstravazasyonu

B) Peritoneal bulguların yokluğu
C) Karaciğerdeki yaralanmanın düşük grade olması
D) 2 üniteden daha az kan transfüzyonu gerekmesi
E) Hemodinamik stabilite

8. Travma hastalarında aşağıdakilerden hangisi bakteri yel 
translokasyon nedenlerinden değildirdeğildir?

A) Nasokomiyal enfeksiyon B) Karaciğer yetersizliği
C) Enteral beslenme  D) Masif yanık

E) Total parenteral beslenme

9. Aşağıdaki enfeksiyonların hangisinde cerrahi tedavi 
gerekmezgerekmez?

A) Enfekte asit  B) Vasküler greft enfeksiyonu
C) Nekrotizan fasiit D) Enfekte pankreas nekrozu

E) Subhepatik apse

10.Aşağıdakilerden hangisi lokal ileri evre meme kanseri 
değildirdeğildir?

A) Meme derisinde ülserasyon
B) Meme başının içeri çekilmesi
C) Göğüs duvarına invazyon
D) Meme derisinde yaygın ödem
E) Aksillada fi kse 2 cm çapında lenf nodülü

11.Foliküler tiroid kanseri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Sıklıkla hipertiroidi ile birlikte görülür.
B) Erken dönemde lenf bezi metastazı görülebilir.
C) Tiroid otoantikorları pozitiftir.
D) Sintigrafi de sıklıkla hiperaktif nodül olarak görülür.
E) Sıklıkla soliter olur.

12.Kırk sekiz yaşında bir erkek acil polikliniğe şiddetli epigastrik 
ağrı, bulantı-kusma nedeniyle başvuruyor. Karın muayenesinde 
yaygın hassasiyet saptanan hastanın lökosit sayısı 16.000/mm3, 
plazma amilaz değeri çok yüksek, total bilirubin 1.2 mg/dL, direkt 
bilirubin 0.4 mg/dL bulunuyor.

Bu hasta için en öncelikli yaklaşım hangisi olmalıdır? 

A) Somatostatin tedavisi başlanmalı
B) Analjezik verilmemeli 
C) Acilen ameliyat edilmeli 
D) Periton lavajına başlanmalı
E) Sıvı-elektrolit kayıpları karşılanmalı 

13.Ani başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları ile acil 
polikliniğe başvuran 32 yaşında erkek hastanın 3 yıl önce perfore 
apandisit nedeniyle apendektomi ameliyatı olduğu, o zamandan 
beri de ara ara kolik tarzda karın ağrılarının olduğu öğreniliyor. 
Fizik muayenede hastanın karnının distandü, barsak seslerinin 
ise metalik tınlamalar içerdiği saptanıyor. Palpasyonda hafi f 
hassasiyet gözleniyor; defans saptanmıyor. Nazogastrik tüpten 
bol miktarda fekaloid vasıfta mayi geliyor. Kan lökosit düzeyi 
11.000/mm3 saptanıyor.

Bu hastada bu aşamada en uygunen uygun tedavi yaklaşımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazogastrik dekompresyon ve intravenöz sıvı
B) İV sıvı ile sıvı-elektrolit dengesi sağlandıktan sonra acil 

ameliyat
C) İV Prostigmin tedavisi
D) Rektosigmoidoskopi
E) Sulu lavman 

14. Sindirim kanalında bağırsak duvarı kaslarında inhibitör 
motor nöron kaybı sonucu olarak aşağıdaki hastalıklardan 
hangisi oluşabilir? 

A) Mide boşalmasında hızlanma 
B) Bağırsak geçiş zamanında hızlanma 
C) Gastroözofageal refl ü 
D) Diyare 
E) Akalazya 

15.Aşağıdakilerden hangisi Graves hastalığında radyoaktif iyot 
tedavisi için bir endikasyondur?

A) Tiroid nodülleri
B) Oftalmopati
C) Toksik multinodüler guatr
D) Gebelik
E) Antitiroid ilaç tedavisi veya cerrahi girişimden sonra 

rekürrens oluşması

16.İmatinib aşağıdaki mide tümörlerinin hangisinin medikal 
tedavisi amacı ile kullanılır? 

A) Gastrointestinal stromal tümör 
B) Lenfoma 
C) Gastrik karsinoid tümör 
D) İntestinal tip adenokarsinom 
E) Diffuz tip adenokarsinom  

17.Daha önce mide ameliyatı geçirmemiş bir hastada yapılan asit 
sekresyon çalışmasında bazal asit salgısının 13 mEq/L olduğu 
saptanıyor. 

Bu bulgu ile en uyumlu durum aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Zolinger - Ellison sendromu B) Duodenal ülser 
C) Mide ülseri    D) Pernisyöz anemi 

E) Normal asit sekresyonu 
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18.Aşağıdakilerden hangisi polipozis içeren herediter 
gastrointestinal kanser sendromlarından biri değildirdeğildir?

A) Gardner sendromu
B) Lynch sendromu
C) Peutz-Jeghers sendromu
D) Hiperplastik polipozis sendromu
E) Juvenil polipozis sendromu

19.Aşağıdaki ifadelerden hangisi geç dumping sendromu için 
yanlıştıryanlıştır?

A) Semptomlar yemekten 1-3 saat sonra başlar.
B) Gastrointestinal semptomlar görülmez.
C) Jejenumdaki hiperosmolar materyal entero-glukagonun 

fazla salınımına, bu da insülinin fazla salınımına neden 
olarak olayı başlatır.

D) Erken dumpinge göre daha seyrek görülür.
E) Semptomlar glukoz alımından sonra artar.

20.Kolondaki divertikülozisle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştıryanlıştır?

A) Genellikle semptomatiktir.
B) Sağ kolondaki divertiküllerde kanama nadirdir.
C) Kanama masif ve ağrısızdır.
D) Anjiyografi  tanı ve tedavide kullanılır.
E) Kanama için cerrahi nadiren gerekir.

21.Yaşlı bir hastada ağrısız sarılık ve fi zik muayenede safra 
kesesi ele geliyorsa en muhtemel tanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Akut kolesistit                B) Kolelitiazis 
C) Kolanjit                  D) Pankreas başı kanseri 

E) Mide kanseri 

22.Kronik pankreatitin tanısında ve evreleme-sinde altın 
standart olduğu düşünülen tetkik aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Bilgisayarlı tomografi  
B) Endoskopik ultrasonografi  
C) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi  (ERCP) 
D) Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi  (MRCP) 
E) Pozitron emisyon tomografi  

23.Varis kanamasını önlemek için yapılan bir ameliyattan 
sonra mortaliteyi en iyien iyi belirleyen şey aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hastanın yapısı 
B) Child sınıfl andırmasına göre durumu
C) Müdehalenin acil koşullarda yapılıp yapılmadığı 
D) Önceki varis kanama ataklarının sayısı 
E) Gereken kan transfüzyonunun miktarı

24.Aşatğıdakilerden hangisinin invaziv melanoma dönüşüm 
potansiyeli yokturyoktur?

A) Compound nevus  B) Lentigo solar
C) Lentigo malign  D) Nevus spilus

E) Spitz nevus

25.Biliyer diskinezi (kronik taşsız kolesistit) tanısı için en uygunen uygun
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgisayarlı tomografi 
B) Ultrasonografi 
C) Sintigrafi 
D) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi 
E) Oral kolesistografi  

26.48 yaşında bir kadın hasta ikter nedeni ile hastaneye başvuruyor. 
Radyolojik bulgular sklerozan kolanjiti destekliyor. Hastanın 
öyküsünden uzun süredir diaresi olduğu ve bu nedenle defalarca 
steroid tedavisi aldığı öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pernisiyöz anemi   B) Ülseratif kolit (ÜK)
C) Çöliak hastalığı           D) Karaciğer sirozu

E) Crohn hastalığı

1. Aşağıdaki  siyanotik konjenital kalp hastalıklarından  
hangisinde kalpte tipik “Coeureh evren sabotil” görünümü 
vardır?

A) Trunkus arteriosus
B) Büyük arterlerin transpozisyonu
C) Anormal pulmoner venöz dönüş
D) Triküspit atrezisi
E) Fallot tetralojisi

2. Nörojenik şokta aşağıdaki bulgulardan hangisi  daima 
vardır? 

A) Terleme    B) Hipertansiyon 
C) Bulantı-kusma   D) Ajitasyon 

E) Periferik vasküler dirençte düşme 

3. Çocukluk dönemi nörodejeneratif hastalıklarından Menkes 
hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştıryanlıştır?

A) Hastalarda bakırın intestinal absorbsiyon ve transportunda 
defekt vardır

B) Saçın mikroskobik analizinde pili torti görülür
C) Seruloplazmin düzeyi yüksek beklenir 
D) Ağır mental retardasyon ve optik atrofi  değişmez 

bulgulardır
E) Semptomlar ilk birkaç ayda ortaya çıkar

4. Aşağıdaki şok tiplerinden hangisinde mortalite en 
yüksektiryüksektir? 

A) Nörojenik şok B) Hipovolemik şok 
C) Travmatik şok   D) Septik şok 

E) Kardiyojenik şok 

5. Yara kontraksiyonu yara iyileşmesinin hangi döneminde 
görülür?

A) İlk 2 hafta              B)  İlk 4 hafta
C) 3. aydan sonra             D) 4. hafta ile 8. hafta arası

E) Normalde görülmez

6. Kronik taşlı kolesistit nedeniyle laparoskopik kolesistektomi 
yapılmak üzere hastaneye yatırılan hastanın uzun zamandır 
düzenli aspirin kullandığı anlaşılıyor. 

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi en uygunen uygun
yaklaşımdır?

A) Hastaya aspirin kullanmamasını söyleyip ameliyatı bir hafta 
ertelemek

B) Hemostaza dikkat ederek ameliyatı yapmak
C) Açık kolesistektomiye dönme olasılığı çok düşükse 

ameliyatı yapmak
D) Trombosit süspansiyonu bulundurup ameliyata başlamak
E) 3 ünite trombosit süspansiyonu verdikten sonra ameliyatı 

yapmak

7. Künt batın travmasıyla gelen hipotansif bir hastada ilk
yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanısal peritoneal lavaj  B) USG
C) BT    D) Anjiyografi 

E) Laparatomi

8. Aşağıdaki meme lezyonlarından hangisi meme kanseri riski 
artmıştır?

A) Sklerozan adenozis                   B) Adenozis
C) Kompleks sklerozan lezyon       D) Papilloma

E) Florid hiperplazi

9. Transplantasyonda hiperakut rejeksiyonun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önceden oluşmuş antikorlar
B) B-hücre kaynaklı antidonör antikorlar
C) T-hücre aracılı allorejeksiyon
D) Nonimmün mekanizma
E) İdiyopatik
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