
YETERLİK SINAVI SORU ÖRNEKLERİ 
 

 
1) Algı bozukluğu olmayan hangisidir? 

 
a) Hallüsinasyon 

b) Hipnogojik yaşantılar 

c) Ekolali 
d) Depersonalizasyon 

e) Derealizasyon 
 

2) Hangisi yeme bozukluklarında açlıkla ilişkili 

tıbbi komplikasyonlardan biri değildir? 
 

a) Diş minesinde kayıp ve çürüme 
b) Kalp atım hızında yavaşlama 

c) Kabızlık 
d) Anormal tat duyusu 

e) Kemik erimesi 

 
3) Elli yaşında erkek hastanın bilinen bir 

psikiyatrik öyküsü yoktur. Son zamanlarda 
başlayan yönelim bozukluğu, bilinçte 

dalgalanma, anormal otonomik belirtiler, 

koordinasyon bozukluğu, titreme ve yatak 
odasında küçük adamlar görme 

yakınmaları ortaya çıkmıştır. Bu hastanın 
olası tanısı nedir?   

 
a) Deliryum 

b) Şizofreni 

c) Parkinson hastalığına bağlı demans 
d) Psikotik özellikli depresyon 

e) Hezeyanlı bozukluk 
 

4) Hipertiroidi, hiperventilasyon, 

feokromositomada görülen ortak 
psikiyatrik belirti hangisidir? 

 
a) Depresyon 

b) Anksiyete 
c) Yorgunluk 

d) Başağrısı 

e) Unutkanlık 
 

5) Zamanla belli bir nesne ya da durum 
hakkındaki kaygının kademeli olarak 

azaltılması için geliştirilen bir teknik olan 

duyarsızlaştırma terapisi, hangi öğrenme 
modelini anlatmaktadır? 

 
a) Edimsel koşullanma 

b) Klasik koşullanma 

c) Bilişsel öğrenme 
d) Özdeşim yoluyla öğrenme 

e) Sosyal öğrenme 
 

 
6) Psikiyatrik hastayı tespite almakla ilgili 

hangisi yanlıştır? 
 

a) Hastaya neden tespite alındığı anlatılmalıdır 

b) Tespit en az dört kişi ile yapılmalıdır 
c) Hasta belli aralıklarla kontrol edilmelidir 

d) Hasta kontrol altına alındıktan sonra hemen 
açılmalıdır 

e) Tespitteki hastanın başı hafifçe yukarıda 

olmalıdır 
 

7) Parenteral antipsikotik uygulanan 
hastalarda izlenmesi gereken vital bulgular 

hangileridir? 
 

I. Ateş 

II. Solunum hızı 
III. Nabız 

IV. Kan basıncı 
 

a) I, IV 

b) I, II, III 
c) II, III, IV 

d) I, II, IV 
e) I, II, III, IV 

 
8) Üç hafta önce geçirdiği bir tren kazası 

sonrasında sürekli olarak kazayla ilgili 

düşünceleri kafasından atamayan, sık sık 
vagonda sıkışma ile ilgili kabuslar gören, 

yaşadıklarını konuşmaktan kaçınan, ulaşım 
araçlarını kullanmakta güçlük çeken ve 

artık daha tahammülsüz, dikkatsiz ve 

karamsar olduğunu ifade eden 34 
yaşındaki kazazedenin olası tanısı nedir? 

 
a) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Akut tip 

b) Major Depresif Bozukluk 
c) Uyum bozukluğu 

d) Panik bozukluğu, agorofobik tip 

e) Akut Stres Bozukluğu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Yirmi yaşında kadın hasta psikiyatri 

polikliniğine "evden dışarı çıkamıyorum" 

yakınması ile başvuruyor. Aşırı sıkıntı hissi 
ile beraber çarpıntı, nefesinde daralma, 

terleme ve titreme şikayetleri gün içinde 
tekrarlıyor ve hasta bu durumun 

tekrarlayacağından belirgin bir endişe 

duyuyor. Hastanın fiziksel muayenesi 
normal ve herhangi bir ilaç kullanmıyor. En 

olası tanı hangisidir? 
 

a) Yaygın anksiyete bozukluğu 
b) Sosyal fobi 

c) Agorafobili panik bozukluğu 

d) Kaçıngan kişilik bozukluğu 
e) Hipokondriyazis 

 
10) Ali 18 yaşındadır, birden bire uygunsuz 

hareketler sergilediği ve abuk subuk 

konuştuğu için ailesi tarafından doktora 
getirmiştir. Sosyal ve başarılı bir 

öğrenciyken üç hafta önce okula gitmeyip 
odasında oturduğu, kendine bakımının 

azaldığı, annesinin odasına girmesine izin 
vermediği ve zehirleneceği endişesi ile 

yemek yemediği söylenmektedir. Ruhsal 

durum muayenesinde duygulanım 
küntlüğü, işitsel varsanılar saptanmıştır. Bu 

hastanın olası tanısı nedir? 
 

a) Şizofrenik bozukluk, paranoid alt tip 

b) Şizofrenik bozukluk, dezorganize alt tip 
c) Şizofreniform bozukluk 

d) Şizoaffektif bozukluk, bipolar tip 
e) Sanrılı bozukluk 

 

11)  Otuzdört yaşında bipolar bozukluk tanısı 
ile izlenen kadın hasta son bir yılda dört 

hipomanik ve iki depresif dönem 
yaşamıştır. Bu hastada neler yapılmalıdır? 

 
I. Tiroid işlevleri tetkik edilmeli 

II. EEG çekilmeli  

III. Adet döngüsü ve düzeni 
incelenmeli 

IV. Antidepresan kullanımı gözden 
geçirilmeli 

 

a) I ve III 
b) I ve IV 

c) II ve III 
d) III ve IV 

e) IV 
 

 

 

 

12)  Otuz yaşında kadın hasta tekrarlayan baş 

ve karın ağrısı, baş dönmesi, ellerinde, 

ayaklarında uyuşma yakınmaları ile 
başvurdu. Yapılan konsültasyonlarında 

yakınmalarına sebep olan herhangi bir 
bedensel hastalık saptanmamıştır. Stresli 

bir olayla karşılaştığında bu yakınmalarının 

arttığını, insanlar arası ilişkilerde genelde 
tepki vermeyerek istenileni yapmadığını, 

bazen de kızıp öfke ile istemediği 
hareketleri yaptığını söyleyen hastanın 

hangi savunma mekanizmalarını ağırlıklı 
olarak kullandığını belirtiniz. 

 

a) Narsistik savunma mekanizmaları 
b) İmmatur savunma mekanizmaları 

c) Psikotik savunma mekanizmaları 
d) Nevrotik savunma mekanizmaları 

e) Matür savunma mekanizmaları 
 

13) “Pseudologica fantastica" nedir? 

 

a) Konversiyon bozukluğu 
b) Yapay bozukluk 

c) Temaruz 
d) Depersonalizasyon 

e) Somatizasyon bozukluğu 

 

14) Duygudurum bozukluklarında mevsimsellik 

belirleyicisi hangi durumda kullanılabilir? 
 

a) Bipolar II bozukluğu hipomanik epizod 

b) Bipolar I bozukluğu manik epizod 
c) Bipolar I bozukluğu depresif epizod 

d) Bipolar I bozukluğu mixt epizod 
e) Siklotimik bozukluk 

 

15) Hangileri metabolik sendrom tanı ölçütleri 
arasında yer alır? 

 

I. Bel çevresi 
II. Beden kütlesi indeksi 

III. Kan insülin düzeyi 
IV. Kan trigliserit düzeyi 

 

a) I ve II 
b) I ve III 

c) II ve III 
d) I ve IV 

e) III ve IV 
 

 

 
 

 
 

 



16) Hangi ilac lökopeniye yol açmaz? 

 

a) Lityum 
b) Karbamazepin 

c) Valproik asit 
d) Olanzapin 

e) Lamotrijin 

 
17) Aile terapilerinin hedefi olmayan 

hangisidir? 
 

a) iletişimin güçlendirilmesi 
b) her üyenin otonomi kazanması 

c) çatışmanın azalması 

d) ailedeki etkileşimin değiştirilmesi 
e) ailedeki rollerin kabul edilmesi 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

18) Kırk beş yaşında erkek hasta, yaklaşık 6 

aydır devam eden çabuk sinirlenme ve 

unutkanlık şikayetleriyle başvuruyor. 
Hastanın daha önce psikiyatrik ya da 

nörolojik bir belirtisi olmadığı öğreniliyor. 
Muayenede hafif bellek kusuru (öğrenme 

güçlüğü), irritabilite, anksiyete ve 

ekstremitelerin distalinde kore saptanıyor. 
Oftalmoloji konsültasyonunda göz bulgusu 

olmadığı bildiriliyor. Babasında bunama ve 
psikoz hikayesi var, ancak tanısı bilinmiyor. 

Periferik yayma ve karaciğer fonksiyon 
testleri normal sınırlarda. Bu aşamadan 

sonra hangi alandan tetkik istersiniz? 

 
a) Biyokimya 

b) Genetik 
c) Radyoloji 

d) İmmünoloji 

e) Elektrofizyoloji 
 

19) Hangisi demans için doğru değildir? 
 

a) Başlangıç yavaştır 
b) Gece sık sık uyanma vardır 

c) Dikkatte dalgalanma olur 

d) Kelime bulmakta güçlük çeker 
e) Düşünce içeriği fakirleşir 

 
20) Hangisi dünyada en yaygın kullanılan 

psikoaktif maddedir? 

 
a) Alkol 

b) Esrar 
c) Ekstazi 

d) Kafein 

e) Kokain 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

1) C 

2) A 
3) A 

4) B 

5) B 
6) D 

7) E 
8) E 

9) C 

10) C 
 

 

11) B 

12) B 
13) B 

14) C 

15) D 
16) A 

17) D 
18) B 

19) C 

20) D 


