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1. Foramen rotundum aşağıdaki hangi iki boşluğu
birbirine bağlar?

A) Fossa cranii media – Fossa pterygopalatina
B) Fossa pterygopalatina – Orbita
C) Fossa cranii media – Orbita
D) Fossa cranii anterior – Fossa pterygopalatina
E) Fossa cranii media – Cavitas nasi

2. Aşağıdaki eklem tiplerinden hangisi junctura fibrosa’ya
ait değildir?

A) Sutura
B) Schindylesis
C) Syndesmosis
D) Gomphosis
E) Synchondrosis

3. 

I.  Trigonum auscultationis
II.  Trigonum lumbale superius
III. Trigonum lumbale inferius

Musculus latissimus dorsi’nin sınırlarına katıldığı 
üçgenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

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

4. Yetmiş iki yaşında erkek hastanın muayenesinde ayağının
ekstensiyonda ve eversiyonda olduğu saptanıyor. Morbid
obez olan hastanın diyabet öyküsü, periferik arter
hastalığı ve hipertansiyonu bulunduğu da öğreniliyor. Ayak
tabanında ülseri, bacak arkasında ve ayak tabanında duyu
kaybının yanı sıra, bacak arkası kaslarında atrofi görülen
hastada nervus tibialis’de fonksiyon kaybı düşünülüyor.

Buna göre hastanın ayağının aldığı pozisyona, hangi
kastaki fonksiyon kaybı neden olmuştur?

A) Musculus tibialis anterior
B) Musculus extensor digitorum brevis
C) Musculus fibularis longus
D) Musculus tibialis posterior
E) Musculus fibularis tertius

5. Aşağıdaki plexus brachialis’e ait “fasciculus yapısı ve
ilgili sinir” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Fasciculus İlgili sinir
A) Fasciculus posterior Nervus dorsalis scapulae
B) Fasciculus lateralis Nervus musculocutaneus
C) Fasciculus medialis Nervus ulnaris
D) Fasciculus lateralis Nervus pectoralis lateralis
E) Fasciculus posterior Nervus axillaris

6. 

Yukarıdaki şekilde siyah okla gösterilen akciğer yapısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ligamentum pulmonale B) Lingula pulmonis
C) Fissura obliqua D) Apex pulmonis

E) Incisura cardiacae

7. Aşağıdaki kalp boşluğu ve içerdiği yapı
eşleştirmelerinden yanlış olanı hangisidir?

Kalp boşluğu İçerdiği yapı
A) Ventriculus sinister Musculus papillaris posterior
B) Ventriculus dexter Musculus papillaris septalis
C) Ventriculus dexter Crista supraventricularis
D) Atrium sinistrum Limbus fossa ovalis
E) Atrium dextrum Tuberculum intervenosum

8. Hipertansiyona bağlı hemorajiler, en çok aşağıdaki
hangi arterin dallarının açılmasına bağlı olarak ortaya
çıkar?

A) Arteria cerebri posterior
B) Arteria cerebri media
C) Arteria cerebri anterior
D) Arteria communicans anterior
E) Arteria communicans posterior
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9. Otuz beş yaşında erkek, disfaji ve dispne şikâyetleriyle acil
servise getiriliyor. Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT)’nde,
özofagus’un orta 1/3’lük bölümünü tutan bir tümör tespit
ediliyor.

Yukarıda BT görüntüsü verilen hastanın, bu 
lezyonundan ilk olarak etkilenecek yapı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Vena cava inferior B) Ductus thoracicus
C) Atrium sinistrum D) Thymus

E) Vena azygos

10. Aşağıdakilerden hangisi, sol böbreğin arka yüzü ile
komşuluk yapmaz?

A) Diaphragma
B) Nervus subcostalis
C) Nervus ilioinguinalis
D) Musculus transversus abdominis
E) Fascia transversalis

11. Aşağıdakilerden hangisi Papez halkası’na dahil
değildir?

A) Fornix B) Corpus amygdaloideum
C) Hippocampus D) Cingulum

E) Corpus mammillare

12. Nervus tympanicus, cavitas tympani’nin hangi
duvarından geçerek plexus tympanicus’a katılır?

A) Dış duvar B) Üst duvar
C) Alt duvar D) Ön duvar

E) Arka duvar

13. Aşağıdakilerden hangisi, diencephalon’un ana
bölümlerinden biri değildir?

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

E) Thalamus

14. Colliculus facialis ile ilgili olan nükleus, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Nucleus principalis nervi trigemini
B) Nucleus ruber
C) Nucleus motorius nervi trigemini
D) Nucleus nervi facialis
E) Nucleus nervi abducentis

15. Peroksizom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Biyokimyasal belirteci asit fosfatazdır.
B) ATPaz içeren ve ubikuitin moleküllerinin tutunduğu

proteinleri tanıyan düzenleyici bölgesi bulunur.
C) Oksidazlardan çok, hidrolaz enzimleri içerir.
D) Kas atrofisinde atrofik miyofibrilleri ortadan kaldırır.
E) Çok uzun zincirli yağ asitlerini okside edip daha

küçük parçalara ayırır.

16. Serbest ribozom ve bağlı ribozom ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Serbest ribozomlar hücre dışına salgı olarak verilen
proteinleri sentezlerler.

B) Bağlı ribozomlar polizom olarak adlandırılırlar.
C) Ribozomların bulunduğu bölgeler asit fuksin ile

boyanırlar.
D) Bağlı ribozomlar granüllü endoplazmik retikulumda

(GER) lizozomal enzim sentezinde görev alırlar.
E) Bağlı ribozomlar peroksizoma bağlı olarak bulunurlar.

17. Aşağıdakilerden hangisi fibroblasta ait bir özellik
değildir?

A) Bağ dokularında en fazla bulunan hücredir
B) Yara iyileşmesi sırasında hem fibroblastların hem de

düz kas hücresinin özelliğini gösteren bir hücre olan
miyofibroblast ortaya çıkar

C) Onarımda esas olarak fibroblastlar rol üstlenir.
D) Sudan III boyası ile boyanarak incelenir.
E) Bağ dokusunun rejenerasyonunu sağlar.

18. Hematoksilen-eozin ile boyanan preperat aşağıda
gösterilmiştir.

Yukarıdaki şekilde sinirlerin ortasında bulunan duyu 
cisimciğinin dokuların süratli hareketi ile uyarıldığı 
anlaşılmıştır. Ayrıca bu duyu cisimciğinin dermis 
tabakasının alt kısmında da bulunduğu fark edilmiştir.

Buna göre bu şekil aşağıdaki duyu cisimlerinden 
hangisine aittir?

A) Merkel diskleri B) Kıl son organı
C) Pacini korpuskülü D) Ruffuni cisimciği

E) Meissner korpuskülü
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19. Bir iskelet kasının kasılabilmesi için somatik motor
sinir ile uyarılması gerekir. Sinir kas kavşağında
motor son plak potansiyelinin oluştuğu bölge
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ryanodin reseptörlerinin bulunduğu zar
B) Sinir son ucunda asetilkolinin ekzositoz yaptığı zar
C) İskelet kası hücresi mitokondri zarı
D) Sinir kas kavşağında, iskelet kası hücre zarı
E) Somatik sinirde akson tepeciği zarı

20. Aşağıdakilerden hangisi progesteronun kadın genital
sistemindeki etkileri ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Kadın genital sisteminde sekretuar değişikliklerden
sorumludur

B) Kadında bazal vücut ısısını yükseltir
C) Tuba uterina da Peg hücre aktivitesini arttırır
D) Kadın genital sisteminde proliferatif değişikliklerden

başlıca sorumlu hormondur
E) Özellikle ovulasyon sonrasında korpus luteumdan

salınır

21. Aşağıdakilerden hangisi fertilizasyondan sonra tuba
uterina içerisinde gerçekleşen olaylardan değildir?

A) İkinci mayozun tamamlanması
B) Yarıklanma
C) Blastomer oluşumu
D) Zigot oluşumu
E) Zona pellusidanın kaybı

22. Stapedial arteri sağlıklı olarak gelişmiş bir embriyoda
kaçıncı aortik (faringeal) arkusun gelişimi normal kabul
edilebilir?

A) Birinci aortik (faringeal) arkus
B) İkinci aortik (faringeal) arkus
C) Dördüncü aortik (faringeal) arkus
D) Beşinci aortik (faringeal) arkus
E) Altıncı aortik (faringeal) arkus

23.  

Yukarıdaki periferik yayma örneğinde multilobar 
çekirdekleri görülen hücreler aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Monosit B) Plazma
C) Lenfosit D) Eozinofil

E) Nötrofil

24. Enterik sinir sisteminin özellikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Myenterik pleksus submukozal yerleşimlidir.
B) Myenterik pleksusun asıl etkisi sekresyonlar

üzerinedir.
C) Meissner pleksus asıl olarak peristaltik dalgalardan

sorumludur.
D) Meissner pleksusu lokal kan akımını ve emilimini

kontrol eder.
E) Ara nöronlardan salınan asetilkolin (Ach) ve vazoaktif

intestinal polipeptid (VİP) ikilisi gevşemeye neden
olur.

25. Kalp döngüsü sırasında elektrokardiyografi (EKG) ile
kalp sesleri arasındaki ilişkiye göre EKG’de QRS ve T
dalgalarının oluşması sırasına denk gelen kalp sesleri
sırasıyla hangisi olabilir?

A) S1 ve S4
B) S2 ve S4
C) S2 ve S1
D) S1 ve S2
E) S3 ve S4

26. 

A B

Yukarıda A ve B olarak verilen EKG dalgaları sırasıyla 
hangi derivasyona ait olabilir?

A B
A) V1 aVR
B) V2 aVL
C) V3 aVR
D) V4 aVR
E) aVR V1
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27. Adrenal gland tabakaları ve sekresyonları için primer
uyaran aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
eşleştirilmiştir?

ACTH: Adreno kortikotropik hormon, CRH: Kortikotropin
salgılattırıcı hormon

Zona Glomeruloza Zona Fasikulata       Medulla
A) Hiperkalemi ACTH ACTH
B) ACTH CRH Sempatik sistem
C) ACTH ACTH ACTH
D) Anjiyotensin II CRH ACTH
E) Hiperkalemi ACTH Sempatik sistem

28. Akciğerlerin kompliyansı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Pulmoner fibroziste kompliyans artar.
B) Amfizemde kompliyans azalır.
C) Elastik kuvvetlerin çok az kısmı yüzey gerilimi

tarafından oluşturulur.
D) Sürfaktan yüzey gerilimini büyük ölçüde azaltarak

kompliyansı artırır.
E) Akciğer büyüdükçe, doku gerimi artar ve geri çekim

kuvveti azalır.

29. 

I.  Transmitter, Na+ iyonunun hücreye girmesine 
neden olursa, eksitatör postsinaptik potansiyel 
(EPSP) oluşur.

II.  Eşik değerde voltaja bağımlı Na+ kanalları
açılarak hücre depolarize olur

III. Transmitter, Cl- iyonunun hücreye girmesine
neden olursa, inhibitör postsinaptik potansiyel 
(IPSP) oluşur.

IV. Gama aminobütirik asit (GABA), glisin,
glutamat ve aspartat genel olarak inhibitör etkili 
transmitterlerdir.

Eksitasyon, inhibisyon, nörotransmitter ve iyon 
ilişkileriyle ilgili yukarıdaki cümlelerden hangisi/
hangileri doğrudur?

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

E) I, II, III ve IV

30. Bir kolu başının altında derin uykuya dalan bir kişi
uyandığında kolunu hareket ettiremez, fakat kolu
karıncalanır ve ağrı duyumunda bir değişiklik yoktur.

Kolundaki sinirlerde ağrı duyumunda kayıp
olmaksızın motor işlev kaybı olmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  A lifleri hipoksiye B liflerinden daha duyarlıdır.
B)  A lifleri basınca C liflerinden daha duyarlıdır.
C)  C lifleri basınca A liflerinden daha duyarlıdır.
D)  Uyku motor sinirler üzerine duysal sinirlere göre daha

fazla etkilidir
E)  Duysal sinirler motor sinirlere göre kemiğe daha

yakın olduğundan basınçtan daha az etkilenirler

31.

I.  Transdusin aktivitesinin artması
II.  İç segmentte sodyumun hücre dışına

pompalanmasının devam etmesi
III. İç segmentte potasyumun hücre içine

pompalanmasının devam etmesi

Gözün fotoreseptör hücrelerine ışık geldiğinde, bu 
hücrelerde yukarıdaki fizyolojik olaylardan hangisi/
hangileri gerçekleşir?

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

E) I, II ve III

32. Böbreklerde jukstaglomerüler aparatusun yapısında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Ekstraglomerüler mezengial hücre
B) İntraglomerüler mezengial hücre
C) Afferent arteriyol
D) Efferent arteriyol
E) Maküla densa

33. Mitokondri iç zarında bulunan adenin nükleotit
translokaz sisteminin spesifik inhibitörü olan madde
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arsenik
B) Etilmaleimit
C) Floroasetat
D) Malonat
E) Atraktilozit

34. Yirmi iki yaşındaki erkek hasta az görme şikâyeti ile göz
hastalıkları polikliniğine başvuruyor. Fundus muayenesinde
bilateral optik atrofi izleniyor. Özel testler sonucu hastaya
Leber’in herediter optik nöropatisi tanısı konuluyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin kodlanmasında
problem vardır?

A) Kompleks l B) Kompleks ll
C) Kompleks lll D) Kompleks IV

E) Kompleks V

35. Aşağıdaki enzimlerden hangisi oksidan bileşik
üretiminde görev alır?

A) Katalaz B) Sitokrom oksidaz
C) NADPH oksidaz D) Glutatyon peroksidaz

E) Glutatyon redüktaz
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36. Aşağıdakilerden hangisi sitrik asit döngüsü için
kontrol enzimlerden biri değildir?

A) Pirüvat dehidrojenaz
B) Sitrat sentaz
C) İzositrat dehidrojenaz
D) Alfa ketoglutarat dehidrojenaz
E) Süksinat dehidrojenaz

37. 

l. Laktat
ll.  Gliserol
lll.  Lösin
IV. Kolesterol
V.  Alanin 

Yukarıdaki bileşiklerin hangilerinden glukoneogenez 
ile glukoz sentezi yapılabilir?

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

E) ll, lll ve IV

38. On yedi yaşında bir hasta, eklem çevresinde ağrılı
şişlikler nedeniyle başvuruyor. Boyu normale göre kısa
olan hastanın eklemlerinde erozyon olduğu belirleniyor.
Hastada zekâ normal olup serum hyalüronan seviyeleri
yüksek bulunuyor.

Bu hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olma
olasılığı en yüksektir?

A) Marfan sendromu B) Hurler senderomu
C) Hunter sendromu D) Natowicz sendromu

E) Pompe hastalığı

39. Yağ asitlerinin sentezi sırasında meydana gelen
olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama
ile verilmiştir?

A)  Kondensasyon – Redüksiyon – Dehidrasyon
– Redüksiyon

B)  Redüksiyon – Redüksiyon – Dehidrasyon –
Kondensasyon

C)  Dehidrasyon – Redüksiyon – Kondensasyon
– Redüksiyon

D)  Redüksiyon – Kondensasyon – Dehidrasyon
– Redüksiyon

E)  Kondensasyon – Redüksiyon – Redüksiyon
– Dehidrasyon

40. Aşağıdaki yağ asitlerinden hangisinin mitokondriye
girişi için karnitine ihtiyaç yoktur?

A) Palmitik asit
B) Oleik asit
C) Kaprik asit
D) Linoleik asit
E) Stearik asit

41. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi elekroforezde
alfa-bandında bulunur?

A) Şilomikron
B) Çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL)
C) Düşük dansiteli lipoprotein (LDL)
D) Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL)
E) Ara dansiteli lipoprotein (IDL)

42. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi olgun eritrositlerde
gerçekleşebilir?

A) Replikasyon
B) Elektron transport zinciri
C) Keton cisimlerinin yıkımı
D) Glikoliz
E) Glukoneogenez

43.  

l. Glisin
ll.  Serin
Ill.  Metiyonin
IV. İzolösin
V.  Treonin

Yukarıdaki amino asitlerden hangilerinin birden fazla 
asimetrik karbon atomu vardır?

A) l ve ll B) l ve lll
C) ll ve lll D) lll ve V

E) IV ve V

44. Hangisinin sentezinde esansiyel bir amino aside
ihtiyaç yoktur?

A) Serotonin B) Kreatin
C) Karnozin D) Glutatyon

E) Histamin

45. Olimpiyatlarda bir koşucu 100 metre yarışına katılıyor. Bu
yarış sırasında, koşucu tarafından sadece 0,5 litre oksijen
tüketileceği tahmin ediliyor. Bu yarışmada metabolizma
tamamen aerobik olsaydı 10 litreden fazla oksijen
tüketilirdi.

Bu 100 metrelik yarış sırasında koşucu yarışı
tamamlamak için enerjiyi aşağıdakilerden hangisinden
elde eder?

A) ATP depoları B) Sitrik asit siklusu
C) Glukoneogenez D) Glikoliz

E) Lipoliz


