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1. Ilium’la ilgisi olmayan anatomik yapı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Foramen obturatum
B) Facies auricularis
C) Fossa acetabuli
D) Facies lunata
E) Crista iliaca

2. 

I. Ligamentum transversum acetabuli
II. Ligamentum capitis femoris
III. Zona orbicularis

Yukarıda verilen kalça eklemine ait ligamentlerden 
hangisi / hangileri, labrum acetabuli tarafından 
oluşturulur?

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

3. Aşağıdaki “kas – fonksiyon” eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

Kas Fonksiyon
A) Musculus serratus anterior Scapula’ya protraksiyon

B) Musculus trapezius Scapula’ya retraksiyon

C) Musculus teres minor Scapula’ya depresyon

D) Musculus trapezius Scapula’ya elevasyon

E) Musculus levator scapulae Scapula’ya elevasyon

4. Merdivenden topukları üzerine düşen 49 yaşındaki bir erkek
işçinin radyolojik değerlendirmesinde, calcaneus’unda kırık
olduğu tespit ediliyor.

Aşağıdaki kaslardan hangisinin kontraksiyonu bu
hastanın kırık olan taraf ayağında ağrının artmasına
neden olur?

A) Musculus flexor digitorum profundus
B) Musculus tibialis anterior
C) Musculus gastrocnemius
D) Musculus extensor digitorum brevis
E) Musculus fibularis (peroneus) longus

5. 

Yukarıdaki şekilde taralı olarak gösterilen bacak 
arka-dış bölgesinin deri duyusunu taşıyan sinir 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nervus fibularis superficialis
B) Nervus fibularis communis
C) Nervus saphenus
D) Nervus tibialis
E) Nervus suralis

6. Aşağıdaki arterlerden hangisi septum nasi’nin ön
tarafında bulunan ve burun kanamalarının en yaygın
yerini oluşturan Kiesselbach pleksusuna dalları ile
katkı vermez?

A) Arteria facialis
B) Arteria maxillaris
C) Arteria ophthalmica
D) Arteria palatina major
E) Arteria pharyngea ascendens

7. Aşağıdaki resimde verilmiş olan telekardiyografide
kalp gölgesinin sol yarısında aşağıdakilerden
hangisine ait bir ize rastlanmaz?

A) Ventriculus sinister
B) Auricula sinistra
C) Vena pulmonalis sinistra
D) Arcus aortae
E) Truncus pulmonalis
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8. Aşağıdaki şekilde, mideyi besleyen arterler gösterilmiştir.

“X” ile işaretli arter aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

A) Arteria gastrica dextra
B) Arteria gastrica sinistra
C) Arteria gastroomentalis dextra
D) Arteria splenica
E) Arteriae gastricae breves

9. Elli sekiz yaşındaki erkek hastanın miyokart infarktüsü
nedeniyle yapılan anjiyografisinde, ramus interventricularis
posterior’da, %80 tıkanıklık saptanmıştır.

Acil koroner by-pass operasyonuna alınan hastada, 
bu artere uygulanacak işlem esnasında aşağıdaki 
damarlardan hangisinin zedelenme olasılığı en 
fazladır? 

A) Ramus circumflexus
B) Ramus marginalis dexter
C) Vena cardiaca magna
D) Vena cardiaca parva
E) Vena cardiaca media

10.  Aşağıdakilerden hangisi, üretranın pars
prostatica’sında yer almaz?

A) Sinus prostaticus
B) Crista urethralis
C) Ductus deferens’lerin ağızları
D) Utriculus prostaticus
E) Colliculus seminalis

11.
I. Tractus corticopontocerebellaris
II. Tractus cuneocerebellaris
III. Tractus spinocerebellaris posterior

Yukarıdaki afferent-efferent yollardan hangisi ya da 
hangileri, pedunculus cerebellaris inferior’dan geçerek 
cerebellum’a ulaşır? 

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

12. Aşağıdakilerden hangisi tractus olfactorius’taki
nöronların çapraz yeridir?

A) Corpus callosum
B) Commissura fornicis
C) Commissura habenularum
D) Commissura anterior
E) Commissura posterior

13. Nervus vagus’un ganglion superius’undaki duyu
nöronları ile alınan genel duyu impulsları hangi
çekirdeğe iletilir?

A) Nucleus nervi hypoglossi
B) Nucleus ambiguus
C) Nucleus spinalis nervi trigemini
D) Nucleus posterior (dorsalis) nervi vagi
E) Nuclei tractus solitarii

14. 

I. Choroidea
II. Iris
III. Ora serrata

Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri, gözün 
tunica vasculosa bulbi tabakasında yer alır?

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

15.
I. Kalsitonin
II. Asetilkolin M1 reseptörü
III. Somatostatin
IV. Asetilkolin M4 reseptörü
V. Antidiüretik Hormon V1A reseptörü

Yukarıdakilerden hangileri siklik AMP (cAMP)’yi 
azaltarak etki gösterir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
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16. Aşağıda taşınma şekilleri ile ilgili eşleşmelerden
hangisi yanlıştır?

A) Plasental glukoz emilimi – Kolaylaştırılmış transport
B) Na-K ATPaz ile sodyumun hücre dışına çıkışı

– Primer aktif transport
C) İnce bağırsaktan glukozun intrasellüler ortama

alınması – Sekonder aktif transport
D) Miyokart hücresinde kalsiyumun dışarı çıkışı

– Counter transport
E) Demirin lümenden enterosite alınması –

Kolaylaştırılmış transport

17. Nöroendokrin hücreler (DNES) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Salgıları parakrin etki oluşturur.
B) Kromlama ve gümüşleme teknikleri ile boyanırlar.
C) Gastrointestinal sistemdeki DNES hücreleri serotonin

salgılar ve karsinoid tümör oluşumunda rol oynarlar.
D) Kromaffin hücreler böbrek üstü bezinin korteksinde

bulunurlar.
E) Tiroid, hipofiz, prostatta yer alırlar.

18.  

Kemik dokusuna ait yukarıdaki şekilde ok ile işaretli hücre 
Howship lakünasında bulunmaktadır. 

Buna göre, bu hücrenin sentezini arttıran molekül 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsitonin
B) Osteoprotegerin
C) Prostaglandin-E2 (PGE2)
D) Reseptör aktivatör nükleer kappa-B ligand (RANKL)
E) Östrojen

19.

Yukarıdaki şekilde siyah ok ile gösterilen ve iskelet 
kasında aktin üzerinde bulunan aktif bağlantı 
bölgelerini kapatarak kasılmayı inhibe eden fibriler 
protein aşağıdakilerden hangisidir?

A) Troponin B) Tropomiyozin
C) Nebulin D) Miyomezin

E) Desmin

20. Aşağıdaki yapılardan hangi ikisi arasında oluşan
tutunma intrauterin hayatın 1. haftası sonunda görülen
implantasyonu başlatır?

A) Epiblast ile hipoblast
B) Hipoblast ile endometriyum yüzey epiteli
C) Sinsityotrofoblast ile desidua hücreleri
D) Trofoblast ile endometriyum yüzey epiteli
E) Trofoblast ile desidua hücreleri

21. 

Yukarıdaki şekilde, 3 haftalık bir embriyoda beş farklı 
yapı numara ile işaretlenmiştir. Aşağıdakilerden 
hangisi bu beş yapıdan birisi değildir?

A) Somit
B) Ektoderm
C) Lateral splanknoplevral mezoderm
D) Lateral somatoplevral mezoderm
E) İntraembriyonik kölom
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22. Gastrointestinal sistem intrauterin hayatta vitellüs
kesesinden gelişimi sırasında ilk olarak orofaringeal
membran yırtılır. Sonra kloakal membran yırtılarak
gastrointestinal tüpü kanal haline getirir.

Gastrointestinal sistemin bu gelişimi sırasında
orofaringeal membranın yırtıldığı hafta yaklaşık olarak
kaçıncı haftada gerçekleşmektedir?

A) 2. hafta
B) 4. hafta
C) 10. hafta
D) 12. hafta
E) 15. hafta

23. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hemoglobin tipi
ve subünitlerinin içerikleri doğru eşleştirilmiştir?
(ε: epsilon, γ: gama, α: alfa, β:beta, Δ:delta, ζ: zeta)

Hb A1           Hb A2        Hb F      Hb Gowers 1
A) α2β2              α2Δ2         α2γ2             ζ2ε2 
B) α2Δ2              α2β2         α2γ2             α2ε2 
C) α2β2              α2γ2         α2Δ2             Δ2ε2
D) α2β2              α2Δ2         α2γ2             β2α2 
E) γ2β2              α2Δ2         α2β2             β2ε2

24. Hepatositler tarafından üretilen safra aşağıdaki
yapıların hangisinin aracılığı ile drene olur?

A) Disse aralığı B) Mall aralığı
C) Sinuzoid D) Santral venül

E) Hering kanalı

25. 

Yukarıdaki grafikte kalpte sinüs düğümü aksiyon potansiyeli 
gösterilmektedir. 

Grafikte ateşleme için eşik değer aşıldıktan sonra 
repolarizasyon başlayana kadar esas olarak aşağıdaki 
hangi iyon durumu gözlenmektedir?

A) Funny kanallarından hücre içerisine sodyum girişi
B) Voltaja bağımlı “T” tipi kalsiyum kanallarından hücre

içine Kalsiyum girişi
C) Voltaja bağımlı “L” tipi kalsiyum kanallarından hücre

içine Kalsiyum girişi
D) Voltaja bağımlı potasyum kanallarından hücre dışına

potasyum çıkışı
E) Voltaja bağımlı kalsiyum kanallarından hücre dışına

kalsiyum çıkışı

26. Bir kapillerde plazma hidrostatik basıncı (Pc): 23 mmHg,
interstisyel sıvı hidrostatik basıncı (Pi): -5 mmHg, plazma
kolloid ozmotik basıncı (πc): 30 mmHg ve interstisyel sıvı
kolloid ozmotik basıncı (πi): 2 mmHg’dır.

Bu kapillerdeki sıvının hareket yönü ve net kuvvet
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Absorbsiyon, 6 mmHg
B) Absorbsiyon, 9 mmHg
C) Filtrasyon, 9 mmHg
D) Filtrasyon 12 mmHg
E) Net bir sıvı hareketi görülmez.

27. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde glukagonun
hepatik lipoliz ve plazma aminoasit konsantrasyonu
üzerine etkileri sırası ile doğru eşleştirilmiştir?

     Hepatik Lipoliz Plazma [Amino Asit]
A) Artar Artar
B) Azalır Artar
C) Artar Değişmez
D) Azalır Azalır
E) Artar Azalır

28. 
I. Erimiş halde
II. Karbaminohemoglobin
III. Plazmada bikarbonat şeklinde

Yukarıda karbondioksidin taşınma şekilleri verilmiştir. 
Bu verilenler ile ilgili karbondioksidin taşınmasının en 
çok olduğu şekilden en aza doğru sıralanışı aşağıdaki 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) I > II > III
B) II > III > I
C) III > I > II
D) III > II > I
E) I > III > II

29.  
I. Mamiller cisim: Beslenme refleksleri 
II. Paraventriküler alan: En çok antidiüretik hormon

(ADH) salgılanması
III. Supraoptik çekirdek: En çok oksitosin

salgılanması
IV. Lateral hipotalamik alan: Susama ve acıkma
V. Posterior preoptik alan: Vücut sıcaklığının 

düzenlenmesi

Yukarıdaki hipotalamik çekirdeklerin görevlerinden 
hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
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30. Kırk beş yaşında bir erkek hastada sağ gözün pupilla
dilatör kaslarına giden sempatik nöronlarda hasar
sonucu otonomik nöropati gelişiyor. Göz uzmanı, göz
muayenesini yaparken hastanın gözlerine bir adrenerjik
reseptör agonisti (fenilefrin) damlatıyor ve sağ göz sol
göze göre daha fazla dilate oluyor.

Sağ gözdeki dilatasyonun sol göze göre daha fazla
gerçekleşmesi aşağıdaki durumlardan hangisi ile en
uygun olarak açıklanabilir?

A) Sağ gözdeki sempatik sinir rejenere olmuşur.
B) Parasempatik sinir sağ gözü sabit tutar ve sempatik

sinir kaybını kompanse eder.
C) Sağ gözün pupil kasılma kasını bloke etmiştir
D) Sağ gözde denervasyon aşırı duyarlılığı gelişmiştir.
E) Sol gözde de sinir hasarı vardır ve beklendiği gibi

cevap vermemiştir.

31. Beyin sapı çekirdeklerinde norepinefrin ve serotonin
salınmasının azalması aşağıdaki nörotransmiterlerden
hangisini arttırarak nonREM uykusundan REM
uykusuna geçiş oluşturmaktadır?

A) Asetilkolin
B) Histamin
C) Glutamat
D) Glisin
E) Nitrikoksit

32. Serbestçe filtre edilen (süzülen) bir maddenin
klirensi, inülinin klirensinden daha az ise bu durumda
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddenin tübüllerde net geri emilimi vardır.
B) Bu maddenin tübüllerde net sekresyonu vardır.
C) Bu madde tübüllerde ne geri emilir ne de salgılanır.
D) Bu madde tübüller içinde proteine bağlanır.
E) Bu madde, proksimal tübül içine, distal tübülden daha

fazla derecede salgılanır.

33. Fosfagenlerin öncülü olan amino asit aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Arjinin
B) Lösin
C) Triptofan
D) Sistein
E) Tirozin

34. Bir ailenin bazı üyelerinde mental gerilik, halsizlik, ataksi,
nöbet ve genç yaşta ölümle karakterize otozomal resesif
kalıtılan bir hastalık tespit ediliyor. Özel çalışmalar
sonucunda sitokrom C oksidaz aktivitesinin eksikliği
gösteriliyor.

Bu aile üyelerinde defektif olan hücre içi organel
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Golgi aparatı
B) Lizozom
C) Mitokondri
D) Ribozom
E) Düz endoplazmik retikulum

35.  

I. NADPH oksidaz enzimi süperoksit radikalini 
oluşturur.

II.  Fenton reaksiyonunda bakır kullanılır.
III. Katalaz enzimi hidrojen peroksit açığa çıkarır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

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

36. Aşağıdakilerden hangisi dokuz karbonlu bir
monosakkarittir?

A) Dihidroksiaseton fosfat
B) Eritroz
C) Mannoz
D) Fruktoz
E) Nöraminik asit

37. Aşağıdakilerden hangisi glikolizin kontrol
basamaklarını katalizleyen enzimlerden biri değildir?

A) Glukokinaz
B) Fosfogliserat kinaz
C) Heksokinaz
D) Fosfofruktokinaz-1
E) Pirüvat kinaz

38. Cahill döngüsü aşağıda verilen dokulardan hangileri
arasında gerçekleşir?

A) İnce bağırsak – Karaciğer
B) Karaciğer – Yağ dokusu
C) Kas dokusu – Yağ dokusu
D) Karaciğer – Böbrek
E) Kas dokusu – Karaciğer

39. 

Yukarıda numaralandırılmış reaksiyonlardan hangisi 
veya hangilerinde NADPH üretimi olur?

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


