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1. Tuberculum caroticum aşağıdaki hangi servikal omura
ait bir tümsekçiktir?

A) Atlas
B) Axis
C) C5
D) C6
E) Vertebra prominens

2. Şekilde “X” ile işaretlenmiş  olan bağ aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ligamenta flava
B) Ligamenta alaria
C) Ligamentum apicis dentis
D) Membrana tectoria
E) Ligamentum transversum atlantis

3. Aşağıdaki “kas ve içinden geçen sinir” eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

Kas  İçinden geçen sinir

A) Musculus pronator teres ...............Nervus medianus
B) Musculus coracobrachialis ...........Nervus

.....................................................musculocutaneus
C) Musculus psoas major..................Nervus

genitofemoralis
D) Musculus extensor carpi ulnaris ...Nervus ulnaris
E) Musculus scalenus medius...........Nervus dorsalis

scapulae

4. On sekiz yaşında bir genç sokak kavgası sırasında karın
bölgesinde umbilicus’un 3 cm sol tarafından bir çakı ile
yaralanmıştır. Çakı, musculus rectus abdominis’in derinine
geçmemiştir.

Aşağıdaki yapılardan hangisi bu yaralanmadan zarar
görmemiştir?

A) Camper fasyası
B) Scarpa fasyası
C) Musculus transversus abdominis
D) Musculus obliquus internus abdominis
E) Musculus obliquus externus abdominis

5. Aşağıdaki hangi deri bölgesinin duyusu, plexus
sacralis’e ait dallar tarafından taşınmaz?

A) Scrotum
B) Diz arkası
C) Malleolus lateralis
D) Malleolus medialis
E) Ayak tabanı

6. Conus elasticus’un serbest üst kenarı aşağıdakilerden
hangisini oluşturur?

A) Ligamentum vocale
B) Ligamentum vestibulare
C) Ventriculus laryngis
D) Rima glottidis
E) Aditus laryngis

7. 
I.  Crista terminalis
II.  Tuberculum intervenosum
III. Trabecula septomarginalis

Atrium dextrum’a ait olan yapılar yukarıdakilerden 
hangisi/hangileridir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
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8. Arteria facialis, yüzdeki seyri sırasında aşağıdaki
mimik kaslarının hangisinin üzerinden geçer?

A) Musculus orbicularis oris
B) Musculus depressor anguli oris
C) Musculus risorius
D) Musculus levator anguli oris
E) Musculus mentalis

9. Vena portae hepatis’teki bir basınç artışı, aşağıdaki
organlardan hangisinde venöz staza yol açmaz?

A) Safra kesesi
B) Jejunum
C) Colon transversum 1/3 distali
D) Oesophagus 1/3 distali
E) Glandula suprarenalis

10. Capsula interna’nın beslenmesinde esas rol oynayan
arter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteria cerebri anterior
B) Arteria cerebri media
C) Arteria cerebri posterior
D) Arteria inferior anterior cerebelli
E) Arteria inferior posterior cerebelli

11.
I. Ligamentum hepatoduodenale
II. Ligamentum gastrocolicum
III. Ligamentum hepatogastricum

Yukarıdaki ligamentlerden hangisi/hangileri omentum 
minus’u oluşturur?

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

12. Her iki kulağında eşit derecede kısmi işitme kaybı olan
birinde, lezyon aşağıdakilerin hangisindedir?

A) Nucleus olivaris superior
B) Colliculus inferior
C) Lemniscus lateralis
D) Corpus geniculatum mediale
E) Corpus trapezoideum

13. Aşağıdakilerden hangisi assosiyasyon yollarından biri
değildir?

A) Cingulum
B) Fasciculus longitudinalis superior
C) Fasciculus longitudinalis medialis
D) Fasciculus arcuatus
E) Fasciculus uncinatus

14. Limbus cornea’da, cornea aşağıdakilerden hangi yapı
ile devamlılık gösterir?

A) Choroidea
B) Lens
C) Sclera
D) Iris
E) Retina

15. Aşağıdaki mitokondri ve granüllü endoplazmik
retikulumun (GER) özellikleri ile ilgili eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?

Mitokondri GER

A) Lizozomal enzimler ........
sentezlenir.

ATP sentezlenir.  

B) Fibroblastta bol ..............
miktarda bulunur.

Spermin orta kısmında 
bol miktardadır.

C) Üzerinde SRP ................
reseptörleri bulunur.

Kendine ait DNA’sı 
vardır.

D) Serum albümini ..............
sentezler.

Dış zarında monoamin 
oksidaz enzimi vardır.

E) Genomdan bağımsız .....
bölünebilir. 

Dış yüzünde ribozomlar 
vardır.
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16.
I. ATP bağımlıdır.
II. Klasik örneği Na+-K+ ATPaz pompasıdır.
III. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğrudur.
IV. Plasental glukozun emilimi aktif transporta

örnektir.
Primer aktif transport ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur?

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

17. Retiküler liflerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Tip III kollajenden oluşur.
B) Gümüş tuzlarıyla siyaha boyanarak görülebilir.
C) Yara iyileşmesinde önce retiküler fibriller görülür.
D) Peryodik Asit Schiff (PAS) boyası ile gösterilemedikleri

için PAS (-)’tirler.
E) Hacim değişikliğine uğrayan organlarda esnek bir ağ

oluştururlar.

18. Aşağıdaki resimlerde hematoksilen-eozin ile belirlenen
insana ait iki kıkırdak dokusu gösterilmiştir. A preparatında
koyu renkli lifler dikkat çekerken, B preparatında ise hücreler
tarafından salgılanan matriksin çevrelediği boşlukların
ya da lakünaların içinde yer alan kondroblastların ve
kondrositler gözlennektedir.

Buna göre sırası ile A ve B preparatları aşağıdaki 
doku/organlardan hangisine ait olabilir? 

A                  B
A) Trakea    .......................... Sternoklavikular bileşke
B) Diskus intervertebralis ...... Menisküs
C) Aritenoid ........................... Kuneiform
D) Plika vokalis...................... Tiroid
E) Krikoid .............................. Simfizis pubis

19.

Yukarıdaki grafikte bir kasa ait kontraksiyon gücünün 
zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. “s” harfi ile 
belirtilen noktalar uyarı verilen zamanı göstermektedir. 
Bu kasa sabit bir frekans ve şiddette uyarı verilmesine 
rağmen kasılma gücünün artması ile oluşan treppe 
mekanizması aşağıdakilerden hangi mekanizma ile 
açıklanabilir?

A) Kas dokusunda uyarıya bağlı olarak zamanla tetani
gözlenmektedir; Bu tetani de kasılma kuvvetini
arttırmıştır.

B) Kasta SERCA (solubl endoplazmik retikulum ATPaz)
kanalı ryanodin kanallarından daha yavaş çalışmıştır;
bu nedenle kas sitoplazmasında kalsiyum birikmesine
bağlı kuvvet artışı gözlenmiştir.

C) Kasta uyarıların arası oldukça kısa olduğu için kas
membranında motor son plak potansiyelleri birikmiş
ve daha kuvvetli aksiyon potansiyeli oluşmuştur.

D) Kas gevşeyecek zaman bulamamış ve temporal
sumasyon olmuştur.

E) Kasta daha fazla motor ünite kasılmaya katılmış ve
uzaysal sumasyon olmuştur.

20. Aşağıdaki özelliklerden hangisi erkek genital
sisteminde bulunan Sertoli hücrelerine ait değildir?

A) Anti-müllerian hormon salınımından sorumludur.
B) Spermiyogenez sırasında fazla spermatid artıklarını

fagositoz yaparak ortadan kaldırır.
C) Kan testis bariyerini yaparak spermatogonyumları bu

bariyerin dışında bırakır.
D) Erişkinde post-mitotik hücredir, bu nedenle

hasarlanması düzeltilemez.
E) Sekonder seks karakterlerinin oluşumundan sorumlu

olan testosteronu üretir.
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21. 

I.    7.gün
II.   20. gün
III.  25. gün
IV.  60. gün
V.   120. gün

Sinir sistemi gelişimi tamamen normal olan bir 
embriyoda, posterior nöroporun oluştuğu ve açık 
olduğu görülüyor ise bu embriyo yukarıdaki zaman 
dilimlerinin hangisi ya da hangilerinde olabilir?

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

22. Ürogenital sisteme ait aşağıdaki yapılardan hangisi
metanefrik divertikülden (üreter tomurcuğu)
gelişmez?

A) Nefron proksimal tübülü
B) Toplayıcı tübüller
C) Kaliks renalis
D) Pelvis renalis
E) Üreter

23. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde primer
hemostatik tıkaç oluşumu esnasında trombositlerden
salgılanan ve diğer trombositleri aktive eden maddeler
doğru olarak verilmiştir?

A) ADP ve tromboksan A2 (Tx A2)
B) Tromboksan A2 (Tx A2) ve prostaglandin I2 (PGI2)
C) ADP ve nitrik oksit (NO)
D) Nitrik oksit (NO) ve seratonin
E) Seratonin ve prostaglandin I2 (PGI2)

24. Safra kesesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Tek katlı prizmatik epitel içerir.
B) Epitelin mukoza içerisine yaptığı epitelyal mukozal

sinüslere Rokitansky-Aschoff sinüsleri adı verilir.
C) Submukoza tabakası bulunmaz.
D) Kalın bir muskülaris mukoza tabakası vardır.
E) Safra kesesinin karaciğere bakan yüzünde aberran

kanallar olan Luschka kanalları bulunur.

25.

Yukarıdaki şekil, sinoatriyal düğümde aksiyon 
potansiyeli sırasında membran potansiyelindeki değişimi 
göstermektedir. 

Bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

I. X ve Y birlikte prepotansiyel dönemini 
göstermektedir.

II. Z depolarizasyon dönemine denk gelmektedir.
III. Z kısmını oluşturan temel olay, sodyumun hücre

içine girişidir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

26.

Yukarıdaki şekilde kalp kasına ait hücrelerarası bağlantı 
birimlerinden diskus interkalaris bağlantısı (Y) verilmiştir.  

Bu diskus interkalaris’in transvers bağlantısında 
bulunan ve kalp kası dokusunda kuvvetli bağlantıyı 
sağlayan özel bağlantı tipi (X) aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hemidesmozom
B) Tight junction
C) Desmozom
D) Zonula occludens
E) Zonula adherens
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27. D vitamininin bağırsak ve böbrek üzerine etkileri
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
eşleştirilmiştir?

Böbrek Bağırsak 

A) Ca+2, PO4
- salınımı Ca+2, PO4

- salınımı  
B) Ca+2, PO4

- geri emilimi Ca+2, PO4
- emilimi  

C) Sadece PO4
- salınımı Sadece Ca+2 emilimi 

D) Ca+2 atılımı, PO4
- emilimi Sadece Ca+2 emilimi

E) Ca+2, PO4
- geri emilimi Ca+2, PO4

- salınımı 

28.

Yukarıdaki şekilde göğüs hastalıkları kliniği tarafından 
değerlendirilen bir hastanın hemoglobin oksijen 
dissosiyasyon eğirisi görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın Hb-O2 
dissosiyasyon eğrisinde bu şekilde bir değişikliğe 
neden olmaz?

A) PCO2 azalma
B) pH‘da artma
C) Sıcaklığın azalması
D) Orak hücre anemisi
E) Methemoglobinemi

29.  
I.  Astrosit
II. Schwann hücresi
III. Oligodentrosit
IV. Satellit hücre
V.  Mikroglia

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri periferik sinir 
sisteminde bulunan ve nöral kristadan gelişen glial 
hücrelerdir?

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

30. Hipotalamus limbik sistemin çok önemli parçasıdır.
Vücut sıcaklığı, vücut sıvılarının ozmolaritesi, yeme-içme
dürtüleri, vücut ağırlığının kontrolü gibi vücudun pek çok
iç ortam koşulunu kontrol eder.
Hipotalamus ve çekirdeklerin temel fonksiyonel
ilişkileri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

A) Mamiller cisim – Hafıza ve beslenme
B) Lateral hipotalamus– Açlık ve susama
C) Paraventriküler çekirdek – Oksitosin yapımı
D) Preoptik alan – Isı regülasyonu
E) Anteriyor hipotalamus – Sempatik alan

31. Uyku ve uyanıklık arasındaki geçiş, ortalama 6-8 saat
süreli uyku ve 16-18 saat süreli uyanıklıktan oluşan bir
sirkadiyan ritim şeklinde görülür.

Sirkadiyen ritimlerin kontrolüyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Uyum sağlama süreci suprakiazmatik çekirdeklerle
(SCN) ilişkilidir.

B) Suprakiazmatik çekirdekler, retinohipotalamik liflerle
sinaps yaparak gece gündüz döngüsü hakkında
bilgiler alır.

C)  Aydınlıkta retinaya gelen ışık uyarıları retinohipotalamik
liflerle suprakiazmatik çekirdeklere aktarılır.

D) Aydınlıkta suprakiazmatik çekirdeklerin GABAerjik
nöronları tarafından hipotalamik paraventriküler
nükleustaki sempatik nöronlar uyarılır.

E) Suprakiazmatik çekirdekler uyku-uyanıklık döngüsü
ve melatonin salınımı gibi sirkadiyan ritimleri etkileyen
sinirsel ve hormonal sinyalleri başlatır.

32. Aşağıdakilerden hangisi nefronda, Malpighi
cisimciğinin yapısında bulunan mezengial hücrelerin
özelliklerinden değildir?

A) Glomerül ve podositlere yapısal destek sağlarlar
B) İntraglomerüler mezangiyal hücreler makrofaj orjinli

olup kemik iliği kökenlidirler
C) İntraglomerüler mezangiyal hücreler filtrasyon

bariyerine katılırlar
D) Ekstraglomerüler mezangiyal hücreler 

Jukstaglomerüler aparatın yapısal bir parçasıdırlar.
E) Ekstraglomerüler mezangiyal hücreler Atrial natriüretik

peptid (ANP) reseptörü içerirler.


