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1. Humerus’ta yer alan “kemik yapı – tutunan kas”
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Kemik yapı Tutunan kas
A) Tuberculum minus Musculus subscapularis
B) Tuberculum majus Musculus supraspinatus
C) Tuberculum minus Musculus teres major
D) Tuberculum majus Musculus teres minor
E) Sulcus intertubercularis Musculus latissimus dorsi

2. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi articulatio
temporomandibularis ile komşudur?
A) Nervus vagus
B) Nervus facialis
C) Nervus hypoglossus
D) Nervus accessorius
E) Nervus glossopharyngeus

3. Plica axillaris posterior’u oluşturan iki kas hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Musculus trapezius – Musculus deltoideus
B) Musculus deltoideus – Musculus subscapularis
C) Musculus latissimus dorsi – Musculus trapezius
D) Musculus latissimus dorsi – Musculus teres major
E) Musculus serratus anterior – Musculus teres major

4. Alt ekstremitesinde ağrı ve parestezi şikâyetleri ile polikliniğe
başvuran 55 yaşında kadın hastanın muayenesinde kalça
ekstensiyonunda ve diz fleksiyonunda zayıflık saptanmıştır.
Ayak bileğinde de fonksiyon kaybı olan bu hastada nervus
ischiadicus’da kompresyon olduğu tespit edilmiştir.

Bu lezyon en muhtemel olarak aşağıdaki hangi
anatomik bölgede gerçekleşmiş olabilir?

A) Fossa poplitea’da dallarını verirken
B) Trigonum femorale’de
C) Musculus piriformis’in altında
D) Canalis adductorius içinde
E) Tarsal tünelde

5. 

I.  Nervus ilioinguinalis
II.  Nervus genitofemoralis
III. Nervus femoralis

Yukarıdaki plexus lumbalis’e ait sinirlerden hangisi ya 
da hangileri L1 spinal sinirden katkı alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6. 

Sağ akciğerin mediastinal yüzündeki beyaz ok ile 
işaretli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fissura obliqua
B) Fissura horizontalis
C) Radix pulmonis
D) Ligamentum pulmonale
E) Sulcus oesophagealis

7. Elli dört yaşında kadın hasta acil servise getiriliyor. Çalışma
arkadaşları tarafından ofisinde yerde yatarken bulunan
hasta ambulans ile getirilirken bilinç kaybının düzeldiği
belirtiliyor. Hasta ilk müdahalenin ardından anjiyografiye
alınıyor. Ramus interventricularis anterior’da %90 tıkanıklık
tespit ediliyor.

Tarif edilen klinik tabloda hastanın hangi kalp
yapılarında nekroz oluşma olasılığı en yüksektir?

A) Sağ musculus papillaris anterior – Sağ ventrikül arka
duvarı

B) Sol musculus papillaris posterior – Sol ventrikül arka
duvarı

C) Septum interventriculare ön bölümü – Sol ventrikül
ön duvarı

D) Sağ musculus papillaris posterior – Sağ ventrikül
arka duvarı

E) Septum interventriculare arka bölümü – Septum
interatriale

8. Kardiyak tamponat gelişen bir hastaya yapılan
perikardiyosentez sırasında, toraks içine kanama oluyor.

Hekimin işlem sırasında aşağıdaki arterlerden
hangisini zedelemiş olma olasılığı en fazladır?

A) Arteria pericardiacophrenica
B) Arteria thoracica interna
C) Vena pulmonalis superior
D) Arteria intercostalis posterior
E) Arteria bronchialis
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9. Aşağıdaki ana lenf damarlarından hangisinin lenfi,
angulus venosus sinister’e gelmez?

A) Truncus lumbalis sinister
B) Truncus lumbalis dexter
C) Trunci intestinales
D) Truncus bronchomediastinalis dexter
E) Truncus bronchomediastinalis sinister

10.

I.  Fascia renalis
II.  Capsula adiposa
III. Capsula fibrosa
IV. Corpus adiposum pararenale

Böbreği saran yukarıdaki oluşumların “dıştan – içe” 
doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A) IV – II – III – I
B) II – III – IV – I
C) III – I – II – IV
D) III – II – I – IV
E) IV – I – II – III

11. Elli dört yaşındaki kadın; bulantı – kusma, hızlı kilo kaybı,
yağlı dışkılama, iştahsızlık, halsizlik, karnının sağ üst
bölümünde ağrı ve şişkinlik hissi ile kliniğe başvuruyor.
Yapılan muayenesinde belirgin ikter ve hepatomegali
saptanıyor.

Pankreas kanserinden şüphelenilen hastada, kanserin
pankreasın hangi bölümünde olma olasılığı en
fazladır?

A) Caput pancreatis
B) Collum pancreatis
C) Corpus pancreatis
D) Cauda pancreatis
E) Processus uncinatus

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, tractus rubrospinalis
için doğru değildir?

A) Funiculus lateralis’te seyreder.
B) Mesencephalon’daki nucleus ruber’den başlar.
C) Mesencephalon’da çapraz yapar.
D) Medulla spinalis’teki cornu anterius’daki nöronlarda

sonlanır.
E) Bu yol, özellikle ekstensör kasları çalıştırmakla

görevlidir.

13. Ön kolun “şuursuz ve şuurlu proprioseptifi” aşağıdaki
yollardan hangileri ile merkezlerine taşınır?

Şuursuz Şuurlu
A) Fasciculus cuneatus Tractus spinocerebellaris 

posterior
B) Tractus spinocerebellaris

posterior
Fasciculus gracilis

C) Tractus cuneocerebellaris Fasciculus gracilis
D) Tractus cuneocerebellaris Fasciculus cuneatus
E) Tractus spinoolivaris Tractus spinocerebellaris 

posterior

14. Zona incerta, aşağıdakilerden hangisine ait bir
anatomik oluşumdur?

A) Thalamus
B) Hypothalamus
C) Epithalamus
D) Subthalamus
E) Metathalamus

15. Hücre döngüsüne ait aşağıdaki evrelerin hangisinde,
çekirdek zarını stabilize eden laminanın ana bileşeni
olan lamin proteinlerinin fosforilasyonu sonucu
çekirdek zarı parçalanır?

A) İnterfaz
B) Profaz
C) Erken anafaz
D) Geç anafaz
E) Telofaz

16.

I. Mesane değişici epitel hücreleri
II. Kemik iliği hücreleri
III. Düz kas hücresi
IV. Hepatositler
V. Kalp kası hücreleri

Yukarıdaki hücrelerden hangileri rejenerasyon 
kapasitesine göre sessiz (stabil) hücrelerdendir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV

E) IV ve V

17. Hücreler arasında en güçlü bağlantı ünitesi olan
desmozomun yapısı aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Ok ile gösterilen bağlantı yapıları aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Okludin B) Klaudin
C) Konneksin D) Desmoglein ve desmokollin

E) İntegrin
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18. Sarı yağ dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Çok damlacıklı özelliğe sahiptir.
B) Göz kapaklarında bol miktarda bulunmaktadır.
C) UCP1 sentezinin gerçekleştiği yerdir.
D) Kulak kepçesi ve skrotum dahil bütün vücutta

gözlenmektedir.
E) Leptin sentezleyerek iştahı azaltır.

19. 

I. Afferent ve efferent uçlar arasındaki tek bir 
internöronun yer aldığı disinaptik bir reflekstir.

II. Golgi tendon organının aktivasyonu ile başlayan
monosinaptik bir reflekstir.

III. Reseptörü kas iğciğindedir.

Ters gerim refleksi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi 
ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

20. Kadın genital sisteminde serviks ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uterus oldukça yoğun tek katlı silyasız prizmatik
epitel ile döşelidir.

B) Yapısında bol miktarda tübüler müköz bezler bulunur.
C) Salgısı aynı zamanda bez yapısı olmayan vaginaya

dökülerek lubrikasyonda rol alır.
D) Tübüler müköz bezlerinin tıkanması ile Bartholin

kistleri oluşur.
E) Serviksin epiteli menstruasyon sırasında uterus

epiteli ile birlikte dökülmez.

21. İlerleyen gebelik döneminde, içerisinde anne
kanının görüleceği, böylece çocuğun intrauterin
beslenmesinde rol alacak olan lakünaların 9.
günde ilk olarak oluşmasında katkıda bulunan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epiblast
B) Hipoblast
C) Sitotrofoblast
D) Sinsityotrofoblast
E) Primitif çizgi

22. Sekiz aylık bir gebenin ultrasonografik kontrolünde, fetüste
çift taraflı olarak böbreklerin gelişmediği saptanıyor.
Amniyon miktarı 250 mL olarak ölçülüyor.

Bu fetüste aşağıdakilerden hangisinin bu duruma yol
açma olasılığı en fazladır?

A) Oligohidramniyoz bulunması sonucu böbrekler
gelişmemiştir.

B) Çift taraflı polikistik böbrek hastalığı vardır.
C) Tek taraflı mezonefroz gelişim defekti vardır.
D) Çift taraflı metanefrik divertikül gelişmemiştir.
E) Üreter duplikasyonu oluşmuştur.

23. Eritropoez esnasında hemoglobin sentezinin başladığı
ve bittiği hücre aşağıdaki hangi seçenekte sırası ile
doğru olarak verilmiştir?

A) Proeritroblast – Ortokromatofilik eritroblast
B) Bazofilik eritroblast – Polikromatofilik eritoroblast
C) Polikromatofilik eritroblast – Retikülosit
D) Proeritroblast – Retikülosit
E) Retikülosit – Eritrosit

24. Tükürük sekresyonun içeriği ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) İzoozmotiktir, potasyum içeriği plazma ile aynıdır.
B) Hiperozmotiktir, potasyum içeriği plazmadan daha

düşüktür.
C) Hiperozmotiktir, potasyum içeriği plazma ile aynıdır.
D) Hipoozmotiktir, potasyum içeriği plazmadan daha

fazladır.
E) İzoozmotiktir, potasyum içeriği plazmadan daha

fazladır.

25. Sandalyede oturmakta olan arkadaşına şaka yapmak
isteyen 15 yaşındaki bir çocuk, arkadaşının sol karotid
sinüsüne yanlışlıkla baskı uygulayarak bayılmasına sebep
oluyor.

Bu bayılmaya neden olan en olası mekanizma
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karotid arterin tıkanması
B) Juguler venin tıkanması
C) Serebral vasküler vazokonstriksiyonu
D) Karotid baroreseptör stimülasyonu
E) Karotid kemoreseptör stimülasyonu

26. 

Yukarıdaki şekilde farklı damar segmentleri 
verilmiştir. “X” ile ifade edilen faktör aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Damar direnci
B) Ortalama damar basıncı
C) Kan akım hızı
D) Yüzey alanı
E) Debi
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27. 

I. Vazokonstriksiyon-V2
II. Su reabsorbsiyonu-V1A
III. ACTH sekresyonu-V3
IV. Glikojenoliz-V1A

Andidiüretik hormonun (ADH) etkileri ve o etkiyi 
gösterdiği reseptör tipi yukarıdakilerin hangisi ya da 
hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

28. Konstriktif perikardit nedeni ile perikardiyektomi yapılan
bir hastanın sol frenik siniri operasyon esnasında
yaralanıyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin direkt frenik
sinir hasarına bağlı olarak gelişmesi en olasıdır?

A) Sol akciğerde ekspiryumun bozulması
B) Sağ akciğerde inspiryumun bozulması
C) Sol akciğerde inspiryumun bozulması
D) Sağ akciğerde ekspiryumun bozulması
E) Sol ve sağ akciğerde inpiryum ya da ekspiryum

bozulmaz.

29. Aşağıdakilerden hangisi serebral kortekste “basit tek
eklemle ilgili istemli hareketin” kaba planının hazırlandığı
kortikal alandır?

A) Premotor korteks
B) Primer motor korteks
C) Suplamenter motor korteks
D) Girus postsantralis
E) Prefrontal korteks

30. Aşağıdaki nörotransmitter reseptörlerinden hangisinin
iyon kanalı etkinliği yoktur?

A) Gamma-aminobütirik asit-A (GABA-A) reseptörü
B) Norepinefrin α-1 reseptörü
C) Kastaki asetilkolin reseptörü
D) Serotonin 5-HT3 reseptörü
E) Glutamat NMDA reseptörü

31. Lokal anestezik maddelerin ağrı duyusunu
engellemesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Presinaptik Gi proteinini uyararak, nörotransmitter
salınımını ve ağrının kortekse iletilmesini engellerler.

B) Nav1.8 sodyum kanalını bloke ederler.
C) Tetradoksine dirençli sodyum kanalını bloke ederler.
D) A-delta ve C liflerinde aksiyon potansiyeli oluşumunu

engellerler.
E) Ağrı oluşumunu ve ağrının iletimini engellerler.

32. Nefronun proksimal tübüllerinde glukoz emilimi ve
taşınmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Glukoz lüminal zardaki GLUT-2’ye bağlanır.
B) Glukoz SGLT-2 aracılığı ile interstisyel sıvıya taşınır.
C) Glukoz lümenden tübül epitel hücresine SGLT-1 ve

SGLT-2 ile taşınır.
D) Glukoz interstisyel sıvıya sekonder aktif taşınmayla

geçer.
E) Glukozun lümenden tübül epitel hücresine alınması

sodyumdan bağımsızdır.

33. Aşağıdaki elektron transport zinciri komplekslerinden
hangisinin yapısında flavin mononükleotit (FMN)
bulunur?

A) NADH dehidrojenaz
B) Süksinat dehidrojenaz
C) Ubikinon sitokrom c oksidoredüktaz
D) Sitokrom oksidaz
E) ATP sentaz

34. Aşağıdakilerden hangisinin serum seviyesinin
yükselmesi ateroskleroz için risk faktörüdür?

A) Seruloplazmin
B) Homosistein
C) Tokoferol
D) Beta karoten
E) Transferrin

35.   

l. Flavin adenin dinükleotit (FAD)
ll.  Flavin mononükleotit (FMN)
lll.  Nikotinamit adenin dinükleotit (NAD)
IV. Tetrahidrobiyopterin

Yukarıdaki koenzimlerden hangisi ya da hangileri nitrik 
oksit sentezinde kullanılır?

A) Yalnız l
B) Yalnız lll
C) Yalnız l ve ll
D) l, ll ve lll
E) l, ll ve IV

36. Glikolizin son basamağını katalizleyen pirüvat kinaz
enzimini ileri besleme (feed forward) yoluyla aktive
eden glikoliz ara ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glukoz-6-fosfat
B) Fruktoz-6-fosfat
C) Fruktoz-1,6-bifosfat
D) Gliseraldehit-3-fosfat
E) 1,3-bifosfogliserat
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37. Pirüvat dehidrojenaz enzimiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mitokondride bulunur.
B) Asetil-KoA oluşturur.
C) Çift yönlüdür.
D) Katalizlediği reaksiyon bir oksidatif

dekarboksilasyondur.
E) Arsenit tarafından inhibe olur.

38. Glikojen sentezinde ilk glukoz molekülü glikojenin
proteinine hangi amino asitten bağlanır?

A) Arjinin
B) Glisin
C) Metiyonin
D) Tirozin
E) Prolin

39. Akşam iş çıkışı fitness salonuna giden 26 yaşındaki bir
erkek koşu bandında koşmaya başladıktan bir süre sonra
kaslarında kramp hissetmeye başlıyor. Egzersizi yarım
bırakmak zorunda kalan hastanın kan incelemesinde
ALT, AST, laktat düzeylerinin normal sınırlarda olduğu
gözleniyor.

İdrarda miyoglobin izlenen bu hastada aşağıdakilerden
hangisinin yıkımında bir problem vardır?

A) Glikozaminoglikan
B) Glikolipit
C) Glikoprotein
D) Glikojen
E) Selüloz

40. Aşağıdaki enzimlerden hangisi lipitlerin sindirim
kanalındaki hidrolizinde görev almaz?

A) Pankreatik lipaz
B) Hormona duyarli lipaz
C) Kolipaz
D) Kolesterol ester hidrolaz
E) Fosfolipaz A2

41. Yağ asitlerinin mitokondriyal beta-oksidasyonla
yıkımı sırasında meydana gelen olaylar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru sıralama ile
verilmiştir?

A) Oksidasyon – yarılma – oksidasyon – hidrasyon
B) Hidrasyon – oksidasyon – yarılma – oksidasyon
C) Oksidasyon – yarılma – hidrasyon – oksidasyon
D) Oksidasyon – hidrasyon – oksidasyon – yarılma
E) Yarılma – oksidasyon – hidrasyon – oksidasyon

42. Tip 3 hiperlipoproteinemide bozulmuş olan mekanizma
aşağıdakilerden hangisidir?

A) LDL nin periferik hücrelerce reseptör aracılı
endositozu

B) Lipoprotein lipazın aktivasyonu
C) Şilomikron kalıntılarının karaciğere alınması
D) Lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) eksikliği
E) Mikrozomal triaçilgliserol transfer proteinde eksiklik

43. Hücre dışına gidecek olan proteinlere sinyal
moleküllerinin eklendiği hücre içi kargo merkezi
gibi fonksiyon gören organel aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ribozom
B) Düz endoplazmik retikulum
C) Golgi cisimciği
D) Granüllü endoplazmik retikulum
E) Çekirdek

44. 

l. Valin
ll.  Triptofan
lll.  Serin
IV. Aspartat
V.  Lizin

Yukarıdaki amino asitlerden hangileri hidrofobik yan 
zincir içerir?

A) l ve ll
B) l, ll ve lll
C) l, lll ve IV
D) ll, lll ve IV
E) ll, lll ve V

45. Miyoglobinin yapısında oksijenin iki değerli demire
bağlanmasını stabilize etmeye yarayan amino asit
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glisin
B) Histidin
C) Lösin
D) Lizin
E) Valin

46. Bağırsaklarda protein sindirimi sırasında tripsinojenin
tripsine aktiflenmesinde görev alan enzim
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pepsin
B) Kimotripsin
C) Elastaz
D) Karboksipeptidaz
E) Enteropeptidaz


