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1. Akut iskemik serebrovasküler olay nedeniyle acil servise getirilen 
bir hastanın yapılan muayenesinde sol pupil midriyatik ve sağ 
vücut yarısında güç kaybı saptanmıştır. 

Bu kliniğin oluşmasında sorumlu damar aşağıdakilerden 
hangisindedir?

A) Karotis interna
B) Anterior serebral arter
C) Orta serebral arter
D) Posterior serbral arter 
E) Anterior kommunikan arter

2. Kırk altı yaşındaki erkek hasta birkaç defa tekrar eden çenesinde 
düşme olduğunu eliyle çenesini düzelttikten sonra tekrar 
çenesinin düştüğünden yakınmaktadır. Hastanın hikayesinde 
uykuya daldıktan bir süre sonrada hallusinasyonlar gördüğü 
öğrenilmiştir. 
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsomnia
B) Primer hipersomnia
C) Narkolepsi
D) Huzursuz bacak sendromu
E) Sirkadiyen ritm bozukluğu

3. Epilepsi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştıryanlıştır?

A) Kompleks parsiyel epilepsiler erişkinlerde en sık görülen 
epilepsi türüdür.

B) Basit parsiyel epilepsilerde todd parezisi ve jacsonian tip 
yayılım görülür.

C) Absans nöbetler hiperventilasyonla ortaya çıkabilir
D) 3 cys/sn diken dalgalar tonik-klonik nöbetler için tipiktir
E) Hipsaritmi + myoklonik nöbet + mental retardasyon infantil 

spazm olarak bilinir.

4. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi bakımın yeterli 
olup olmadığını, doğumların sağlıklı koşullarda yapılıp 
yapılmadığını değerlendirmede kullanılan ölçüttür? 

A) Yaşa özel ölüm hızları
B) Post neonatal ölüm hızı
C) Perinatal ölüm hızı
D) Fatalite hızları
E) Kaba ölüm hızı

5. Yirmi üç yaşındaki kadın hasta burun estetik ameliyatı 
yaptırmadan önce estetik cerrah tarafından konsültasyon amacı 
ile psikiyatri bölümüne gönderilmiştir. Alınan öyküde, hastanın 
sürekli burnu ile uğraştığı, burnunun şeklini beğenmediği için 
evinden çıkamadığı, abartılı makyajla burnunun daha az dikkat 
çeker hale getirmeye çalıştığı öğrenilmiştir. Yapılan muayenede 
burnunda kusurunun olmadığı görülmüştür. 
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Beden dismorfi k bozukluğu 
B) Somatizasyon
C) Hipokondriazisi
D) Konversiyon
E) Dissosiatif bozukluk

6. “Yaşa Özel Ölüm Hızı” aşağıdakilerin hangisi ile hesaplanır?

A) A yaşında ölenlerin sayısı / Yıl boyu toplam ölümlerin 
sayısı

B) A yaşında ölenlerin sayısı / Yıl boyu toplam canlı doğum 
sayısı

C) A yaşında ölenlerin sayısı / A yaşının yıl ortası nüfusu
D) A yaşından ölenlerin sayısı / Yıl ortası nüfus
E) A yaşından ölenlerin sayısı / 0-A yaşı arası yıl ortası nüfusu

7. Elli yedi yaşında günde 2 paket sigara içen erkek hastanın alt 
dudak orta kısımda 1 ay önce ortaya çıkan lezyonun malignite 
ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sezary sendromu
B) Bazal hücreli karsinom
C) Malign melanom
D) Mukozis fungoides
E) Skuamoz hücreli karsinom

8. Eritrazma etkenlerinden biri olup, kolonileri wood ışığında 
kırmızıdan portakal rengine değişen floresan veren 
korineform bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Corynebacterium minutissimum
B) Corynebacterium xerosis
C) Corynebacterium amycolatum
D) Corynebacterium urealyticum
E) Corynebacterium auris

9. Aşağıdakilerden hangisi siklotimik bozukluk tanısı için 
gereklidir?

A) Tekrarlayan hipomani ve depresyon atakları
B) Minimum 6 aylık süre
C) En az bir major depresif hastalık
D) En az bir manik atak
E) Eşlik eden madde bağımlılığı

10.Aşağıdaki ilaçlardan dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğunda hangisi tercih edilebilir?
A) Karbamezapin  
B) Klorpromazin
C) İmipramin   
D) Valproat
E) Metil fenidat

11.Aşağıdaki radyolojik değişikliklerden hangisinin akciğer 
amfi zeminde görülmesi beklenmez?
A) Diyaframın aşağı doğru yer değiştirmesi
B) Kalp gölgesinin büyümesi
C) Göğüsün ön-arka çapında artma
D) Büllerin varlığı
E) Akciğerde radyolusens artımı

12.Tarsal tünel sendromunda sıkışarak semptomların ortaya 
çıkmasına neden olan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Posterior tibial sinir
B) Peroneal sinir
C) Safenöz sinir
D) Obturator sinir
E) Sural sinir

13.Temporal kemik kırıkları hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştıryanlıştır?

A) Longitidünal kırıklarda transvers kırıklara göre fasiyal sinir 
hasarı riski daha fazladır.

B) Tüm temporal kemik kırıklarının % 80’i longitidünal kırıktır.
C) Longitidunal kırıklarda dış kulak yolunda kanama görülür. 
D) Transvers kırıklarda BOS kaçağı daha sık görülür
E) Transvers kırıklarda sensörinöral işitme kaybı görülür.

14.İdiopatik (bells palsy) fasiyal paralizi tedavisinde ilk tercih 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asiklovir
B) Steroid
C) Fasial sinir dekompresyonu
D) Asetozolamid
E) Intratimpanik gentamisin uygulaması
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15.İnsanlarda görülen en sert taş olup ESWL ile kırılamayan 
taş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum taşı
B) Oksalat taşı
C) Ürik asit taşı
D) Sistin taşı
E) Strüvit taşı

16.Aşağıdakilerden hangisi öncelikle Retinoblastom 
düşündüren bir bulgudur? 

A) Heterotropi    
B) Hipopiyon
C) Lökokori     
D) Kolobom
E) Kırmızı refl e

17. Multipl myelomda ortaya çıkan zımba deliği gibi osteolitik 
lezyonlar en sık hangi bölgede gözlenir?

A) Kafatası   B) Kosta
C) Femur    Femur Femur D) Humerus

E) Pelvis

18.Doğumsal kalça çıkığının tüm dönemlerde saptanabilen 
muayene bulgusu aşağıdakilerden hangidir?

A) Ortolani bulgusu
B) Piston belirtisi
C) Trandelenburg bulgusu
D) Abduksiyon kısıtlılığı
E) Cetvel belirtisi

19.Analjezik etkisi olmayan anestezik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ketamin       B) Propofol
C) Fentanil        D) Alfentanil

E) Tiopental

20.Batan güneş manzarası olarak tanımlanan gözlerin 
sürekli aşağıya doğru bakar şekilde görünmesi aşağıdaki 
hastalıkların hangisinde görülür?

A) Normal basınçlı hidrosefali
B) Unkal herniasyon
C) Hidrosefali
D) Subaraknoid kanama
E) Serebral anevrizma

21.Invajinasyonların en sık görüldüğü yer aşağıdakilerden 
hangidir?  

A) Kolokolik     
B) Ileoçekal
C) Ileoileal    
D) Jejunoileal
E) Duodenojejunal

22.Üriner sistemin en sık rastlanan konjenital anomalisi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilateral renal agenezi
B) At nalı böbrek
C) Ektopik böbrek 
D) Üreter dublikasyonu 
E) posterior üretral valve

23.Torakoskopi kaçıncı interkostal aralıklardan girilerek 
yapılır?

A) 1. Interkostal aralık  
B) 3. Interkostal aralık
C) 5. Interkostal aralık  
D) 7. Interkostal aralık 
E) 8. Interkostal aralık

1. Hastanın uykuda olduğu ancak ağrılı uyaranlarla 
uyandırılabildiği ve ağrılı uyaranlar kaldırılınca hemen 
uykuya geçtiği mental durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hipersomni       B) Stupor
C) Konfüzyon        D) Koma

E) Letarji

2. Aşağıda verilen tablolardan hangisinde menenjit riski en 
fazladır?

A) Ön kafa Kaide fraktürleri
B) Subdural hematom
C) Epidural hematom
D) Subaraknoid kanama
E) Postoperatif akut subdural hematom

3. 30 yıldır diyabetik ve retinipati acısından takipsiz olan hasta ani 
görme kaybıyla kliniğe başvuruyor. Yapılan biyomikroskopik 
muayenesinde fundus aydınlatılamamaktadır.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Retina dekolmanı         
B) Vitreus hemorajisi
C) Üveit atağı                   
 D) Glokom krizi
E) Katarakt

4. Aşağıdakilerden hangisi kohort çalışmaların dan elde edilen 
bir ölçüt değildirdeğildir?

A) İnsidans  
B) Relatif Risk 
C) Tahmini Rölatif Risk      
D) Atfedilen Risk
E) Korunabilirlik Hızı

5. Diyabetin erken tanısı için geliştirilen bir test, diyabetik olduğu 
bilinen 200 kişi ile sağlıklı 200 kişiye uygulanıyor ve yeni test 
ile 220 kişi diyabetik olarak değerlendiriliyor. Bu 220 kişinin 180 
tanesi önceden diyabetli olduğu bilinen hastalardır. 
Yeni testin duyarlılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 90/29   B) 90/90
C) 90/100   D) 90/110

E) 90/200

6. Kolon kanseri risk faktörlerini araştırmak amacıyla son 5 yılda 
kolon kanseri tanısı konulan 287 ve sağlıklı 250 kişiye sigara 
içip içmedikleri soruluyor. Kolon kanseri olanların 180 ‘i, kanser 
olmayanların 140’ı sigara içiyor.
Bu ne tür bir epidemiyolojik çalışmadır?

A) Vaka-kontrol    B) Kohort
C) Kesitsel      D) Tanımlayıcı

E) Deneysel

7. Aşağıdakilerden hangisinden melanom gelişme riski en 
yüksektiryüksektir?

A) Dev konjenital nevüsler  B) Güneş ışığı
C) İyonize radyasyon          D) Displastik nevüsler

E) Spitz nevüs

8.  Aşağıda verilen deri lezyonlarından hangisi premalign 
özellik taşır?

A) Seboreik keratoz
B) Psöriyazis
C) Dermatitis herpetiformis
D) Trişilemmal kist
E) Aktinik keratoz
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9. Yirmi bir yaşındaki erkek hasta ailesi tarafından hastaneye bir 
yıldan beri devam eden acayip davranış ve konuşmaları nedeniyle 
getirilmiştir. Hasta düşüncelerinin radyodan yayınlandığını iddia 
etmektedir. 
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şizofreni
B) Şizofreniform bozukluk
C) Sanrısal bozukluk
D) Kısa psikotik bozukluk
E) Uzun psikotik bozukluk

10.Negativizm, strupor, balmumu katılığının tabloya hâkim 
olduğu ve mutizmin en sık bulgu olduğu şizofreni tipi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haberfrenik  
B) Rezidüel
C) Katatonik  
D) Ayrışmamış
E) Paranoid

11.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “radyolojik görüntü –  en 
olası hastalık” eşleştirmesi doğru değildirdeğildir?

A) Bambu kamışı vertebra - Ankilozan spondilit
B) Periartriküler osteoporoz -  Osteoartrit
C) Kalikslerde yaylanma,itilme - Polikistik böbrek
D) Kostaların  alt ucucunda çentiklenme – Aort  koarktasyonu
E) Thumb sign - Akut epiglottit 

12.Altı ay önce sol hemiparezi nedeniyle tedavi gören erkek 
hastada son 2 aydır sol el ve kolda yanıcı ağrı ortaya çıkmıştır. 
Hasta, sol ön kol ve eli kaplayan ağrı yanı sıra hafi f uyaranlarla 
anormal ağrılı duyumlar hissetmektedir. Kolda şişme ve 
terleme artışı dışında bulgu saptanmamış olup; ısı, dokunma, 
pozisyon, vibrasyon duyuları ile kas gücü, derin tendon refl eksleri 
normaldir.
Patolojik refleks saptanmayan hastada en olası tanı 
nedir? 

A) C7 radikülopati 
B) Segmental amiyotrofi 
C) Servikal syringomiyeli  
D) Posterior interosseöz nöropati
E) Kompleks bölgesel ağrı sendromu

13.Akut süpüratif otitis medialı hastada ateşin titremelerle 40°C 
ye kadar çıkıp terlemelerle düştüğü septik tablo oluşursa 
ve retroauriküler bölge ile o taraf boyuna basmakla ağrısı 
artıyorsa aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi öncelikli
olarak düşünülmelidir?

A) Beyin apsesi   
B) Menenjit 
C) Serebellum apsesi  
D) Lateral sinus trombofl ebiti 
E) Ekstradural apse 

14.Ön planda kulakda basınç ve baş dönmesi atakları olan 
hastanın tek tarafl ı sinirsel tip işitme kaybı varsa en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Costen hastalığı  
B) Otoskleroz
C) Kronik otitis media  
D) Meniere hastalığı
E) Kolesteatom

15.Retinitis pigmentosa hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştıryanlıştır?

A) En sık görülen herediter retina hastalığıdır
B) Gece görmesinde azalma vardır
C) İlk semptom santral skotomdur
D) Refsum ile birlikte görülebilir
E) Etkili tedavisi olmadığından körlükle sonuçlanır

16.En sık görülen disk herniasyonu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) C 5 - C6     
B) L 5 - S1
C) L3 – L4     
D) T5 – T6
E) C7 – T1

17.Tuberculum majus’ta radyolojik olarak tüberkülozla karışan 
kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osteokondrom     
B) Kondroblastom
C) Osteoblastom    
D) Kondrosarkom
E) Ewing sarkomu

18.Pelvis, femur ve tibia kırığı ile hastaneye yatırılan bir hastada 
72 saat sonra ateş yükselmesi, nabız hızlanması ve dispne 
izleniyor. Muayenede konjoktivalarda ve aksiler bölgede 
peteşiler, akciğer grafi sinde yaygın konsolidasyon alanları, 
hematokrit düzeyinde düşme ve arteryel pO2 seviyesinin 50 
mmHg olduğu gözleniyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dissemine intravasküler koagülasyon
B) Pnömoni
C) Akciğer embolisi
D) Yağ embolisi sendromu
E) Atelektazi

19.Postoperatif ateşin 1.gündeki en sık nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kateter enfeksiyonu
B) Uygulanan anestezik maddeler
C) Yara enfeksiyonu
D) intraabdominal abse
E) Atelektazi

20.Aşağıdakilerden hangisi pseudotümör serebride cerrahi 
tedavi endikasyonudur?

A) Diffuz baş ağrısı 
B) Bulantı- kusma
C) Pulsatil tinnitus 
D) Vertigo
E) Görme kaybı

21.Inguinal herni tanısı konulan 3 aylık bir bebek ne zaman 
ameliyat edilmelidir?

A) Tanı konulur konulmaz
B) Prosesus vaginalis spontan olarak kapanabileceğinden 2-3 

yıl bekledikten sonra
C) Ilkokula başlamadan önce
D) Uygun ameliyat koşulları sağlamak şartıyla en kısa 

zamanda
E) Fıtık bağı tatbiki ile sonuç alınamazsa

22.Prostat kanserinin en sık görülen histopatolojik tipi 
hangisidir?

A) Adenokarsinom 
B) Squamöz hücreli kanser
C) Endometriyoid karsinom 
D) İntraduktal adenokarsinom
E) Transizyonel karsinom

23.Aşağıdakilerden hangisi siyanotik konjenital kalp 
hastalığıdır?

A) VSD   
B) ASD
C) PDA   
D) Aort koarktasyonu
E) Büyük damarların transpozisyonu
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1. Aşağıdakilerden hangisi serebellar sendromda görülen 
klinik bulgulardan biri değildirdeğildir?

A) Dismetri      
B) Disdiadokinezi
C) Ataksi      
D) Rigidite
E) Hipotoni

2. Multip sklerozda iyi prognoz kriteri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)  Erkek olmak
B)  İleri Yaş
C)  Motor bulgular
D)  Optik norit
E)  Serebellar Bulgular

3. Aşağıdakilerden hangisi Guillain-barre sendromu için 
yanlıştıryanlıştır? 

A) Simetrik tutulum yapar
B) Bilateral fasyal paralizi yapar
C) Tanıda sinir biyopsisi kullanılır
D) Periferik sinirleri etkiler
E) Demyelinizan bir hastalıkdır

4. Bir fabrikada çalışan kişilerdeki sağlık sorunlarını 
tespit etmek için yapılan bir araştırma aşağıdakilerden 
hangisidir?      

A) Vaka-kontrol çalışması
B) Kohort çalışması
C) Kontrollü klinik çalışması
D) Kesitsel araştırma
E) Korelasyon çalışması

5. Tüberküloz hastalığının erken tanısı için geliştirilen bir test, 
tüberküloz olduğu bilinen 50 kişi ile sağlıklı 50 kişiye uygulanıyor 
ve yeni test ile 55 kişi tüberküloz olarak değerlendiriliyor. 
Bu 55 kişinin 45 tanesi önceden tüberküloz olduğu bilinen 
hastalardır. 

  Geliştirilen bu yeni testin duyarlılığı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir?

A) 45 / 30  
B) 45 / 45
C) 45 / 50  
D) 45 / 55
E) 45 / 110

6. Bir şehirde aşağıdaki istatistiki veriler varsa perinatal ölüm 
hızı aşağıdakilerden hangisidir?

Anne ölümü : 5
Canlı doğan yenidoğan sayısı : 120
Ölü doğan bebek sayısı : 10
0-7 gün arası ölen bebek sayısı : 8
0-28 gün arası ölen bebek sayısı : 10

A) 10 / 120 x 1000
B) 10 / 130 x 1000
C) 18 / 120 x 1000
D) 18 / 130 x 1000
E) 20 / 130 x 1000

7. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde Koebner fenomeni 
pozitif değildirdeğildir?

A) Psöriazis     
B) Liken planus
C) Molluskum kontagiozum   
D) Pitriazis rubra pilaris
E) Pemfi gus vulgaris

8.  Aşağıdaki deri hastalıklarının hangisinde sıklıkla metal 
para şeklinde, yuvarlak, kaşıntılı egzematize plak lezyonlar 
izlenir?

A) Akne rozasea
B) Seboreik dermatit
C) Atopik dermatit
D) Kontak dermatit
E) Numuler dermatit

9. Aşağıdaki bulgulardan hangisine sahip şizofreni hastasının 
prognozu diğerlerine göre daha kötüdür?

A) Evli olan
B) 18 yaşında hastalığı başlayan
C) Sık sık depresif ataklar geçiren
D) Kadın olan
E) Presipite edici faktöre sahip olan

10.Dürtü bozukları ilişklendirilen psikiyatrik hastalık 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Obsessif-kompulsif bozukluk
B) Hipokondriazis
C) Somatizasyon
D) Konversiyon
E) Beden dismorfi k boukluğu

11.Perikardial efüzyonu olan bir hastanın arka-ön akciğer 
grafi sindeki bulguları hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Kalp gölgesi global küçülme, akciğer alanları normal
B) Kalp gölgesi global küçülme, akciğerde staz bulguları
C) Kalp gölgesinde global büyüme, akciğer alanları normal
D) Kalp gölgesi normal, akciğer alanları normal
E) Kalp gölgesinde global büyüme, akciğerde staz bulguları 

12.Altmış yedi yaşında bir kadın, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, 
omuz ve kalça kavşağında ağrı ve tutukluk yakınmaları ile 
başvuruyor. Fizik muayenesinde omuz ve kalça eklemleri 
hareketle ağrılı olarak tespit ediliyor. Laboratuvar incelemesinde 
sedimentasyon hızı saatte 86 mm/saat olarak bulunuyor. Orta 
düzeyde bir kronik hastalık anemisi dışında hemogramında ve 
biyokimyasal parametrelerinde bir özellik saptanmıyor. 
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polimyaljia romatika
B) Romatoid artrit
C) Sistemik lupus eritematozus
D) Ankilozan spondilit
E) Polimyozit

13. Perinöral invazyon yapma eğilimi en sık olan malign tükrük 
bezi tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adenokarsinom
B) Adenoid kistik karsinom
C) Asinöz hücreli karsinom
D) Mukoepidermoid karsinom
E) Karsinom ekspleomorfi k adenom

14.60 yaş üstünde batı dünyasında kalıcı görme kaybının en 
sık rastlanan nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maküler dejenerasyon   
B) Travma
C) Katarakt ameliyatı   
D) Optik nörit
E) Diabetik retinopati

15. Keratit presipitatlar aşağıdaki hastalıkların hangsinde 
görülür? 

A) Retinoblastom
B) Anterior üveit
C) Herpes keratiti
D) Keratokonus
E) Katarakt
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16.Subfalksian herniasyonda bası altında kalan anatomik yapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anterior serebral arter
B) Posterior serebral arter
C) Hipokampus
D) Baziller arter 
E) Beyin sapı

17. Aşağıdaki kemik tümörlerinden hangisinde kemik ya da 
kıkırdak üretimi görülmezgörülmez?

A) Kondrosarkom
B) Dev hücreli kemik tümörü
C) Osteosarkom
D) Osteoid osteom
E) Osteokondrom

18.Menisküs yırtıkları en sıklıkla aşağıdakilerden hangisiyle 
oluşur?

A) Hiperekstansiyon
B) Fleksiyon ve rotasyon
C) Basit hiperfl eksiyon
D) Kompresyon 
E) Femoral kondil kırığı

19.Spontan pnömothoraks oluşumuna yol açabilen genel 
anestezik madde hangisidir?

A) Nitrözoksid   
B) Propofol
C) Halotan   
D) Desfl uran
E) Metoksifl uran

20.Subaraknoid kanamanın en çoken çok korkulan komplikasyonu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serebral iskemi 
B) Tekrar kanama
C) Epilepsi   
D) Hiperpreksi
E) Ense sertliği

21.Hangisi hipertrofik pylor stenozunun patognomonik 
bulgusudur?

A) Epigastrik distansiyon
B) Ip bulgusu
C) “Olive” palpasyonu
D) “Yuvarlanan top” bulgusu
E) Çilke jölesi dışkılama

22.Bir çocukta sternokleidomastoid kasının hemen medialinde 
ele gelen ve zaman zaman dışarı fi stülize olan kitle için en 
muhtemel tanı hangisidir? 

A) Dermoid kist    
B) Brankial fi stül
C) Kistik higroma   
D) Tiroglossal kist
E) Hemanjiom

23.Optimal şartlarda ölü lekeleri postmortem ortalama kaç saat 
sonra görülür? 

A) 1⁄2 saat
B) 3-6 saat
C) 6-9 saat
D) 8-10 saat
E) 15-20 saat

1. Elli altı yaşında kadın hastanın nörolojik muayenesinde sağ üst 
ekstremitede atrofi , bilateral üst ekstremitelerde fasikülasyon ve 
derin tendon refl ekslerinde artış, alt ekstremitede solda atrofi , 
derin tendon refl eksinde azalma ve aynı tarafta taban cildi refl eksi 
ekstansör bulunuyor.

Duyu kusuru bulunmayan ve sfi nkter bozukluğu olmayan 
bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siringomiyeli
B) Subakut kombine dejenerasyon
C) Anterior spinal arter trombozu
D) Amyotrofi k lateral skleroz
E) Spinal müsküler atrofi 

2. Kırkdört yaşında, günün hep aynı saatinde baş ağrılarının 
geldiğini, sol gözünün arkasında zonklayıcı tarzda, gözünde 
ağrıyla beraber kızarma ve yaşarma olduğunu, yarım saat 
sonra ağrının kendiliğinden geçtiğini söyleyen bir erkek 
hastada en muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Migren tipi başağrısı
B) Küme tipi başağrısı
C) Bulber palsi
D) Trigeminal nevralji
E)  Psödotümör serebri

3. Alzheimerla ilişkili sendrom aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Down sendromu
B) Turner Sendromu
C) Patau sendromu
D) Klinefelter sendromu
E) Usher sendromu

4.  Anne sağlığı düzeyinin en iyien iyi göstergesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Anne ölüm hızı
B) Perinatal ölüm hızı
C) Erken neonatal bebek ölüm hızı
D) Geç neonatal bebek ölüm hızı
E) Toddler ölüm hızı

5.  Şüpheli bir ölüm üzerine olay yerine otopsi yapmak üzere 
tıbbi bilirkişi olarak çağrılan doktor hangi durumda tıbbi 
bilirkişilik görevini reddedemez?

A) Cenaze doktorun babası ise
B) Cenaze doktorun eski nişanlısı ise
C) Cenazenin yaşarken doktoru ise
D) Cenaze doktorun eşi ise
E) Cenaze bir yaşın altında ise

6. Bir sağlık ocağı bölgesinde 0-12 aylık bebek sayısı: 336, 
13-24 aylık çocuk sayısı: 281 ise bu bölgede yıllık karma aşı 
dozu ihtiyacı fi re dahil nedir?
A) 1289        
B) 1418     
C) 1008         
D) 1570
E) 1132

7. Aşağıdaki inguinal ve aksiller bölgeleri tutan pemfi gus tipi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pemfi gus vulgaris
B) Pemfi gus foliacus
C) Pemfi gus vegetans
D) Paraneoplastik pemfi gus
E) Pemfi gus Eritematozus
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