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1. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi femur’a
arkadan bakıldığında görülmez?

A) Linea aspera
B) Linea pectinea
C) Trochanter minor
D) Facies poplitea
E) Linea intertrochanterica

2. Aşağıdaki fotoğrafta ok ucu ile gösterilen eklemdeki
bir çıkık hangi bağın normal yapısını bozmaz?

A) Ligamentum sternoclaviculare anterius
B) Ligamentum sternoclaviculare posterius
C) Ligamentum coracoclaviculare
D) Ligamentum interclaviculare
E) Ligamentum costoclaviculare

3. 

I.  Aorta
II.  Vena cava inferior
III. Ductus thoracicus
IV. Oesophagus

Yukarıda sıralanan yapılardan hangileri diaphragma’yı 
torakal 12. omur seviyesinden geçer?

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

E) III ve IV

4. Zor geçen bir doğum sırasında yenidoğanın sağ omzu
vaginal kanal içerisinde symphysis pubica’ya takılıyor ve
doğumu gerçekleştirmek için müdahale gerektiriyor. Bu
müdahale sırasında yenidoğanın omzu ve boynu arasındaki
açı fazlaca artıyor ve plexus brachialis zarar görüyor.

Söz konusu yenidoğanda aşağıdaki hangi hareketin
yapılmasında zorlanma olabilir?

A) 2-4. parmakların fleksiyonu
B) Baş parmağın oppozisyonu
C) Kolun abduksiyonu
D) Ön kolun ekstensiyonu
E) Ön kolun pronasyonu

5. Aşağıdaki sinirlerden hangisi plexus brachialis’in
truncus superior’undan ayrılır?

A) Nervus musculocutaneus
B) Nervus dorsalis scapulae
C) Nervus suprascapularis
D) Nervus subscapularis
E) Nervus ulnaris

6. Aşağıda verilen paranazal sinüs ve açıldığı bölge
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Sinus paranasalis Açıldığı bölge

A) Sinus sphenoidalis Recessus 
sphenoethmoidalis

B) Sinus maxillaris Hiatus semilunaris

C) Sinus frontalis Meatus nasi inferior

D) Cellulae ethmoidales
anteriores

Meatus nasi medius

E) Cellulae ethmoidales
posteriores

Meatus nasi superior

7. Kalbin iskeletini oluşturan yapılardan biri olan
trigonum fibrosum dextrum, kalbin ileti sistemine ait
aşağıdaki hangi yapı ile ilgilidir?

A) Nodus sinuatrialis
B) Fasciculus internodalis
C) Nodus atrioventricularis
D) Fasciculus atrioventricularis
E) Crus dextrum ve crus sinistrum

8. Aşağıdaki seçeneklerdeki “arter ve ayrıldığı arter”
eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

Arter Ayrıldığı arter
A) Arteria infraorbitalis Arteria maxillaris
B) Arteria glutea inferior Arteria iliaca interna
C) Arteria profunda penis Arteria pudenda interna
D) Arteria communicans

anterior
Arteria cerebri 
anterior

E) Arteria pericallosa Arteria cerebri media
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9. Sinus rectus’a açılan beyin veni aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Vena basalis
B) Vena magna cerebri
C) Venae internae cerebri
D) Venae anteriores cerebri
E) Venae inferiores cerebri

10. Aşağıdakilerden hangisinin karaciğerin sağ lobunda
izi yoktur?

A) Flexura coli dextra
B) Sağ glandula suprarenalis
C) Duodenum
D) Vena cava inferior
E) Oesophagus

11.

I. Ductus excretorius
II. Ductus deferens
III. Ductus epididymis
IV. Ductuli efferentes testis

Ductus ejaculatorius, yukarıda verilen kanallardan 
hangilerinin birleşmesi ile oluşur?

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

12. Tat duyusunun ikinci nöronları aşağıdakilerin
hangisindedir?

A) Ganglion superius
B) Ganglion inferius
C) Nuclei tractus solitarii
D) Ganglion geniculi
E) Nucleus salivatorius inferior

13. Aşağıdakilerden hangisi dördüncü ventrikülün
tabanında (fossa rhomboidea’da) yer almaz?

A) Locus caeruleus
B) Colliculus facialis
C) Area postrema
D) Sulcus limitans
E) Tuberculum cuneatum

14. Aşağıdakilerden hangisi, crus cerebri ile tegmentum
mesencephali’yi birbirinden ayırır?

A) Substantia nigra
B) Nucleus ruber
C) Substantia grisea
D) Aqueductus cerebri (mesencephali)
E) Nucleus nervi trochlearis

15. Hücre zarı yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Hücre zarında bulunan fosfolipitin fosfat bölümü
hidrofobiktir.

B) Zarda bulunan kolesterol içeriği membranın
akıcılığına etkisidir.

C) Na+-K+ ATPaz, hücre membranı için biyokimyasal bir
belirteçtir.

D) Glikokaliks hücrenin dış yüzeyinin pozitif yüklü
olmasına neden olur.

E) Hücreye dışarıdan gömülü periferal proteinler
çoğunlukla iyon kanalı olarak görev yapar.

16. İntestinal enterositlere ait elektron mikroskobu görüntüsü
aşağıda verilmiştir.

Buna göre ok ile işaretlenmiş yapı aşağıdakilerden 
hangi tip boyama yöntemi ile belirlenebilir ve böylece 
fırçamsı kenar olarak adlandırılabilir?

A) Prusya mavisi
B) Toloudin mavisi
C) Kongo-red boyası
D) Periyodik Asid Schiff
E) Gümüş boyası

17. Mast hücresininin, hücresel aktivite markeri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lökotrien C4
B) Heparin
C) Histamin
D) Triptaz
E) Lökotrien D4



3

18. Kıkırdak dokusuna ait şekil aşağıda verilmiştir. Bu kıkırdak
dokusunun daha yoğun olarak tip 1 kollajen aynı zamanda
tip 2 kollajene sahip olduğu anlaşılmıştır.

Verilen preparata göre bu kıkırdak tipi aşağıdakilerden 
hangisinde bulunur?

A) Kulak kepçesi
B) Fetal iskelet dokusu
C) Trakea
D) Epiglottis
E) Temporomandibuler eklem diski

19. Yirmi kilometrelik maraton koşan bir sporcunun yapılan
iskelet kası biyopsisinde kırmızı kas liflerinin sayısının
beyaz kas liflerinden daha fazla olduğu görülmüştür.

Aşağıda verilen seçeneklerde kırmızı kas liflerine ait 
özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Bu kas lifleri hızlı glikolitik lifler olarak adlandırılabilir.
B) Mitokondri sayıları çok fazladır.
C) Yavaş kasılırlar, ancak yorulmaları daha uzun sürer.
D) Miyoglobin içerikleri daha fazladır.
E) Kas dokusunda bulunan kan damarlarının sayısı

daha fazladır.

20. İntrauterin hayatın 3. haftasında gelişimi başlayan ve
sinir sisteminin gelişiminde rolü olan embriyonik yapı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endoderm
B) Kloaka
C) Desidua
D) Notokord
E) Hipoblast

21. Aşağıdaki yapılardan hangisi nöroektoderm kökenli
değildir?

A) İrisin sfinkter pupilla kası
B) Gözün retinal sinirleri
C) Epifiz (corpus pineale)
D) Nörohipofiz bezi
E) Duramater

22. Aşağıdaki endokrin organların hangisinin yapısında
4. faringeal cepten kaynaklanan hücre bulunur?

A) Palatin tonsiller
B) Tiroid bezi
C) İnferiyor paratiroid bezi
D) Timus
E) Östaki borusu

23. Aşağıdaki maddelerden hangisi bir eozinofilin
antihelmintik fonksiyonları arasında yer almaz?

A) IL-2 sekresyonu
B) Major basic protein sekresyonu
C) Eozinofilik peroksidaz sekresyonu
D) Modifiye lizozomlardan hidrolitik enzim sekresyonu
E) Reaktif oksijen radikallerinin sekresyonu

24. Son altı ayda %15’ten daha fazla kilo kaybı olan hastanın
yapılan ileri incelemesinde malignite ekarte ediliyor ve
hastada olası malabsorbsiyonunun değerlendirilmesi
amacı ile yapılan intravenöz (I.V.) kolesistokinin (CCK)
ve I.V. sekretin infüzyonları sonucu fizyolojik yanıtlar
görülüyor.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde CCK ve sekretin
infüzyonu sonucu beklenen fizyolojik yanıtlar sırası
ile doğru olarak verilmiştir?

A) Pankreatik lipaz
sekresyonu

pankreatik bikarbonat 
sekresyonu

B) Pankreatik bikarbonat
sekresyonu

pankreatik lipaz 
sekresyonu

C) Pankreatik enterokinaz
sekresyonu

pankreatik bikarbonat 
sekresyonu

D) Safra kesesi
bikarbonat sekresyonu

pankreatik lipaz 
sekresyonu

E) Karaciğerden safra
salgılanmasında
azalma

pankreatik bikarbonat 
sekresyonu 

25. Seksen yedi yaşında erkek hasta şiddetli dispne şikâyeti
ile acil servise başvuruyor. Hastanın öyküsünden ciddi
kalp yetmezliği olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede
akciğer oskültasyonunda raller duyuluyor ve bilateral
periferik ödem tespit ediliyor. Laboratuvar sonuçlarında
atriyal natriüretik peptid (ANP)’de anlamlı artış olduğu
görülüyor.

Aşağıdakilerden hangisi ANP artışının en olası
nedenidir?

A) Kan hacmi artışı B) Hava yolunda konstriksiyon
C) Renin düzeyinin artışı D) Kan basıncının azalması

E) Venöz kan hacminin azalması



4

26. Arteryel kan basıncındaki yükselmeye bağlı olarak
baroreseptör deşarjının artması durumunda
oluşan refleks cevapta aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmez?

A) Arteriyollerde vazodilatasyon
B) Venlerde vazodilatasyon
C) Kalp debisinde artış
D) Kalbin atım hızında azalma
E) Kalbin kasılma gücünde azalma

27. Sekiz aylık bir bebeği olan anne yarı zamanlı olarak
işyerinde işine başlıyor. Bebeğin babası bebeğin ses ve
görüntüsünü videoya kaydedip eşi işyerinde iken eşine
gönderiyor. Daha sonra eşi işyerinde iken sütünün geldiğini
fark ediyor.

Bu kadının sütünün gelmesinin esas nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gün içerisinde oksitosinin diürnal bir ritm göstermesi
B) Annenin bebeğinin sesini duyması sonucu prolaktin

sekresyonunda artış
C) Annenin bebeğini özlemesi nedeni ile progesteron

piki oluşması
D) Annenin bebeğinin ses ve görüntüsünü görmesi

sonucu oksitosin sekresyonunda artış
E) Annenin bebeğinin sesini duyması sonucu dopamin

sekresyonunun inhibe olması

28.

Yukarıdaki şekilde normal hemoglobin-O2 eğrisi 
gösterilmiştir. 

Bu şekle göre sırasıyla X, Y ve Z eğrilerine neden olan 
en olası durumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
doğru olarak eşleştirilmiştir?

X Y Z
A) Artmış CO Myoglobin Fetal Hb
B) Fetal Hb Artmış CO Karbaminohemoglobin
C) Artmış ısı Fetal Hb Artmış CO
D) Azalmış pH Fetal Hb Artmış CO2

E) Fetal Hb Karbamino-
hemoglobin 

Artmış CO

29.  

I.   Sodyum 
II. Glukoz
III. Magnezyum
IV. Kreatinin

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri beyin omurilik 
sıvısı (BOS)’nda plazmadan daha düşük miktarda 
bulunur?

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

E) I, II ve III

30. Vestibüler sistemde bulunan utrikulus ve sakkulusla
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Utrikulus ve sacculusta macula denilen reseptör
bölgeleri vardır.

B) Utrikulus kişi dik durduğu zaman başın yönelimini
tespit etmede rol oynar.

C) Utrikulus vertikal düzlemdeki (asansörde) ivmeli
harekete duyarlı denge organıdır.

D) Sacculusta makula dikey düzlemde yerleşmiştir.
E) Sakkulus insan yatar durumdayken denge organı

olarak çalışır.

31. Sinir lifinin aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi
yanlıştır?

A)  Aksiyon potansiyelinin ileti hızı akson çapının
karekökü ile ters orantılıdır.

B)  B tipi sinir liflerinde ileti hızı C liflerinden daha
fazladır.

C)  Miyelin kılıfını merkezi sinir sisteminde
oligodendrositler oluşturur.

D)  Ranvier boğumu sodyum iyonuna geçirgendir.
E)  Miyelin kılıfının oluşumu sırasında arada sıkışıp

kalmış schwann hücre sitoplâzma bölümlerine
Schmidt-Lantermann yarıkları denir.

32. Nefronda aldosteronun en fazla etkiye sahip olduğu
bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glomerül
B) Proksimal tübül
C) Henle kıvrımınım ince bölümü
D) Henle kıvrımınun kalın bölümü
E) Kortikal toplayıcı tübül
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33. Yağ asitlerinin beta-oksidasyonu ve mitokondriyal
gliserolfosfat dehidrojenaz basamağı sonucu oluşan
FADH2’ler elektron transport zincirine hangi noktadan
katılır?

A) NADH dehidrojenaz
B) Süksinat dehidrojenaz
C) Koenzim Q
D) Sitokrom c
E) Sitokrom oksidaz

34. Termogenin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Fizyolojik ayırıcıdır.
B) Mitokondri iç membranında yerleşiktir.
C) Pürin nükletotitleri tarafından inhibe edilir.
D) Serbest yağ asitleri tarafından inhibe edilir.
E) Kahverengi yağ dokusunda bulunur.

35.  

l. Dihidroksiadenin
ll.  Malondialdehid
lll.  Metil histidin 
IV. Konjuge dien

Yukarıdakilerden hangileri lipit peroksidasyonu 
neticesinde gelişen oksidatif hasarın 
göstergeleridir?

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

36. Karbonhidratların genel özellikleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki glukozun alfa 1,4 glikozid bağı ile bağlanması
sonucu maltoz oluşur.

B) Glukoz ve galaktozun alfa 1,4 glikozid bağı ile
bağlanması sonucu sukroz oluşur.

C)  Glukoz ve fruktoz birbirlerinin izomeridir.
D)  Glukoz ve galaktoz birbirlerinin epimeridir.
E) İnsandaki şekerlerin büyük çoğunluğu D formundadır.

37. Glikoliz esnasında inorganik fosfatın yapıya katıldığı
reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glukokinaz B) Fosfofruktokinaz-1
C) Aldolaz A D) Hekzokinaz

E) Gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz

38. Kronik alkol tüketimi olan 48 yaşındaki erkek hastada
kanda hipoglisemi, laktik asidoz, ketonemi bulguları
izleniyor. Ayrıca, hastanın batın ultrasonografisinde hepatik
yağlanma görülüyor.

Bu hastada görülen metabolik özellikler
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Karaciğer hücrelerinde artmış NADH oranı
B) Hücrelerde yağ asitlerinin yıkımında artış
C) Böbreklerden ürik asit atılımında artış
D) Glukoneogenezin aktive olması
E) Hidroksimetilglutaril-KoA sentaz aktivitesinde azalma

39. Aşağıdakilerden hangisi pirüvat dehidrojenaz enzim
kompleksi tarafından kullanılan vitaminlerden biri
değildir?

A) Tiyamin
B) Riboflavin
C) Niasin
D) Pantotenik asit
E) Folik asit

40. 

l. Gliserol
ll.   Kolin
lll.  Sfingozin
IV. Glukoz
V.  Fosfat 

Yukarıdakilerden hangileri sfingomiyelinin yapısında 
bulunur?

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

41. Kolesterol sentezi sırasında ilk tam halka yapısının
oluştuğu bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevalonat
B) İzopentanil pirofosfat
C) Geranil pirofosfat
D) Farnezil pirofosfat
E) Lanosterol


