TEMEL TIP BİLİMLERİ SORULARI
1. Anterolateral abdominal duvarın orta hattından sokulan iğne,
aşağıdaki oluşumların hangisinden geçmez?
a) Fascia profundus
b) Fascia transversalis
c) Fascia superficialis
d) Periton
e) M. transversus abdominis
2. Fossa pterygopalatina ile fossa cranii media’yı birbirine
bağlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Foramen ovale
b) Foramen sphenopalatinum
c) Foramen rotundum
d) Foramen spinosum
e) Fissura pterygomaxillaris
3. Aşağıda yer alan kaslardan hangisi plexus brachialis’in
dalları tarafından innerve edilmemektedir?
a) M. latissimus dorsi
b) M. deltoideus
c) M. pectoralis major
d) M. serratus anterior
e) M. trapezius

a) Ganglion oticum
b) Ganglion semilunare
c) Ganglion trigeminale
d) Ganglion geniculi
e) Ganglion pterygopalatinum

a) N. axillaris
b) N. radialis
c) N. thoracicus longus
d) N. pectoralis medialis
e) N. pectoralis lateralis

10.Dış kulağa gelen ses dalgaları, membrana tympanica ve
ossicula auditusun mekanik titreşimine neden olduktan
sonra, aşağıdakilerden hangisinin aracılığı ile fenestra
vestibuliye iletilir?
a) Reissner membranı
b) Ductus cochlearis
c) Basis stapedis
d) Fenestra cochlea
e) Fenestra tympani
implante

olan

yapı

a) Blastosist
b) Zigot
c) Morula
d) Blastomer
e) Gastrula

a) Karaciğer
b) Pankreas
c) Timus
d) Testis
e) Akciğer
13.Eozinofillerde
major
bazik
hangisinden zengindir?

6. Genel anestezi alan bir hastada, üst solunum yolunun
tıkanması tehlikesi nedeniyle,
aşağıdaki kaslardan
hangisinin mandibulaya yaklaştırılarak tespit edilmesi
gerekir?
a) M. hyoglossus
b) M. genioglossus
c) M. transversus lingua
d) M. verticalis lingua
e) M. styloglossus

protein

aşağıdakilerden

epiteli

aşağıdakilerden

a) Arginin
b) Serin
c) Histidin
d) Lizin
e) Prolin
14.Gözün
kornea
hangisidir?

tabakasının

a) Tek katlı yassı epitel
b) Tek katlı kübik epitel
c) Tek katlı prizmatik epitel
d) Çok katlı keratinleşen yassı epitel
e) Çok katlı keratinleşmeyen yassı epitel
medialinde

bulunan

yapı

a) A. femoralis
b) V. femoralis
c) N. femoralis
d) Canalis femoralis
e) Funiculus spermaticus
8. Aşağıdakilerden hangisine intravenöz kateter uygulanmaz?
a) V. jugularis externa
b) V. jugularis interna
c) V. cephalica brachii
d) V. mediana cubiti

a) N. vagus
b) N. laryngeus recurrens sinistra
c) N. laryngeus superior sinistra
d) N. phrenicus
e) N. splanchnicus major

12.Hassall cisimcikleri aşağıdaki organların hangisinde yer
alır?

5. Radikal mastektomi ameliyatı geçirmiş bir hasta kolunu
başının üzerine kaldıramıyorsa, aşağıdakilerden hangisi
zedelenmiştir?

Vajina femoralisin en
aşağıdakilerden hangisidir?

9. Hem üst mediastende, hem de orta mediastende yer alan
sinir aşağıdakilerden hangisidir?

11.Döllenmeden
sonra
uterusa
aşağıdakilerden hangisidir?

4. N. facialis’in gözyaşı ve tükrük bezlerine giden parasempatik
liflerinin gangliyonu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

e) V. basilica brachii

15.Sinir aksiyon potansiyelinin oluşumunda hücre membranından hangi iyon geçişi en önemlidir?
a) Sodyum
b) Kalsiyum
c) Potasyum
d) Klor
e) Magnezyum
16.Aşağıdakilerden
hangisi
olaylardan değildir?

akciğerlerde

gerçekleşen

a) Anjiyotensinin aktivasyonu
b) Kardondioksit gazının değişimi
c) Sürfaktan yapımı
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d) Oksijen gazının değişimi
e) Bradikinin aktivasyonu
17.M. quadriceps femoris kasında gelişen gerim (myotatik)
refleksi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Monosinaptik bir reflekstir
b) Reseptörü kas iğcikleridir.
c) Refleks merkezi medulla spinalistedir
d) Afferent ve efferent sinirleri aynı kası innerve eder
e) Kasın aşırı kasılmasına bağlı olarak gevşeme görülür
18.Aşağıdakilerden hangisi osteoblastları uyaran faktörlerden
değildir?
a) 1,25 Dihidroksikolekalsiferol
b) T3, T4
c) PGE2
d) hGH
e) Kortikosteroidler
19.Vücuttaki tuz miktarına göre arteriyel kan basıncındaki
değişiklikleri düzenleyen kan basıncı kontrol mekanizması
hangisidir?
a) Baroreseptör refleks
b) Kemoreseptör refleks
c) Santral sinir sisteminin iskemik cevabı
d) Renin-Anjiyotensin sistemi
e) Böbrek -vücut sıvısı sistemi
20.Aşağıdakilerden hangisi intestinal motiliteyi inhibe eden
hormonlardandır?
a) Gastrin
b) Kolesistokinin
c) Sekretin
d) İnsülin
e) Motilin
21.Reaksiyon hızının ½ Vmax’a eşit olduğundaki substrat
konsantrasyonu hangisini ifade eder?
a) Vmax/2
b) Km
c) Km/2
d) Vmax/Km
e) Menten eğrisi
22.Yenidoğanların midesinde bulunan ve kalsiyum varlığında
kazeini parakazeine dönüştüren enzim hangisidir?
a) Pepsin
b) Renin
c) Elastaz
d) Amilaz
e) Tripsin
23.Kaslarda üretilen amonyak hangisi üzerinden karaciğere
taşınır?
a) Piruvat
b) α-ketoglutarat
c) Glutamin
d) Glutamat
e) Alanin
24.Aşağıdakilerden hangisi karbomoil sentaz I üzerinden bir
üre metabolizması aktivatörüdür?
a) N-asetil glutamat
b) N-asetil fumarat
c) N-asetil malat
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d) Ornitin
e) Sitrülin
25.Aşağıdaki dehidrojenazlardan hangisi NADP koenzimini
kullanır?
a) Piruvat dehidrojenaz
b) α-ketoglutarat dehidrojenaz
c) Gliseraldehid 3-fosfat dehidrojenaz
d) Mitokondriyal gliserol 3-fosfat dehidrojenaz
e) Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz
26.Aşağıda, bazı amino asitler ve onlardan elde edilen ürünler
eşleştirilmiştir.
Yanlış
eşleştirme
hangi
seçenekte
verilmiştir?
a) Triptofan-melatonin
b) Tirozin-melanin
c) Glisin-glukoz
d) Metionin-homosistein
e) Serin-serotonin
27.Hemoglobin yapısında yer alan Hem’in sentezinde görev
yapan
enzimlerden
hangisi
kurşun
inhibisyonuna
duyarlıdır?
a) ALA sentaz
b) ALA dehidrataz
c) Üroporfirinojen dekarboksilaz
d) Koproporfirinojen oksidaz
e) Protoporfirinojen oksidaz
28.Vücutta fazla miktarda kalsitriol varsa, böbreklerde
hangisinin sentezi artar?
a) 24, 25 dihidroksikolekalsiferol
b) 25 hidrosikolekalsiferol
c) Kolekalsiferol
d) Ergokalsiferol
e) 1, 25 dihidroksikolekalsiferol
29.Hangi vitamin eksikliğinde glutatyon redüktaz enziminin
aktivitesi azalır?
a) Vitamin B12
b) Riboflavin
c) Tiyamin
d) Piridoksin
e) Folat
30.Ölüm sertliği (rigor mortis)’ nin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kalsiyum artışı
b) pH azalması
c) ATP azlığı
d) Proteoliz
e) Oksijen azlığı
31.Aşağıdakilerden hangisi glikozaminoglikanların yapısındaki
tekrarlayıcı disakkarid ünitelerini oluşturmaz?
a) Glukuronik asit
b) İduronik asit
c) Glukozamin
d) Fruktozamin
e) Galaktozamin
32.Açlıkta böbrek medulla hücrelerindeki glikoliz için glukoz
kaynağı olduğu kabul edilen hangisidir?
a) Plazma glukozu
b) Medulla hücrelerindeki glikojen
c) Böbrek korteksi tarafından glukoneojenez

d) Medulla hücreleri tarafından glukoneojenez
e) Fruktozun glukoza dönüştürülmesi
33.Aşağıdakilerden hangisi indirgen özelliği olmayan
heksozdur?
a) Maltoz
b) Glukoz
c) Sukroz
d) Laktoz
e) Riboz
34.Nefrotik sendromda elektroforezde artan plazma protein
bandı hangisidir?
a) Alfa1 globulin
b) Beta globulin
c) Prealbumin
d) Alfa2 globulin
e) Albumin
35.Aşağıdakilerden hangisinin artmış idrar düzeyi vitamin B12
eksikliğini gösterir?
a) Homogentisik asit
b) Dihidrofolik asit
c) Metilmalonik asit
d) Hidroksiprolin
e) Metiyonin
36.Hangi hormon cAMP artışı ile sinyal iletmez?
a) Atriyal natriüretik faktör
b) ACTH
c) Kalsitonin
d) LH
e) PTH
37.Şiddetli eklem ağrısıyla başvuran ve kan PRPP (fosforibozil
pirofosfat) sentetaz ve ürik asit düzeyleri yüksek bulunan
bir kişide hastalık tanısı için aşağıdakilerden hangisini
düşünürsünüz?
a) von Gierke
b) Eklem romatizması
c) Gut
d) Hiperparatiroidizm
e) Osteomalazi
38.Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisinin okside olmuş şekli
makrofajlar tarafından tutularak köpük hücre oluşumu ve
aterosklerotik plak oluşumuna yol açar?
a) Şilomikronlar
b) VLDL
c) LDL
d) IDL
e) HDL
39.Hücre içinde NADPH/NADP konsantrasyonunu yüksek
düzeyde tutmada, aşağıdakilerden en etkili olan reaksiyon
hangisidir?
a) Laktat dehidrojenaz
b) Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz ve glukonolaktonaz birlikte
c) Elektron transport sistemi reaksiyonları
d) α-gliserofosfat mekik sistemi
e) Transketolaz ve transaldolaz reaksiyonları
40.DNA çift sarmalının açılmasını aşağıdakilerden hangisi
gerçekleştirir?
a) DNA polimeraz-III
b) Primaz

c) Giraz
d) Helikaz
e) Ligaz
41.N. meningitidis ile gelişen septik şoktan bakterinin hangi
bölümü sorumludur?
a) Kapsüler polisakkarit
b) Flagella
c) Fimbriya
d) Lipopolisakkarid
e) Dış membran proteinleri
42.Gastroenteritli bir hastanın dışkısından izole edilen
bakterinin Shigella ya da E. coli olduğunu ayırabilmek için
hangi deney gereklidir?
a) Hareket
b) Laktoz fermentasyonu
c) Glukoz fermentasyonu
d) Gram boyama
e) MacConkey agarda üreme
43.Haemophilus influenzae, hangi nedenle 2 yaş altı çocuklarda
daha sık enfeksiyon yapar?
a) İmmün sistemleri polisakkarid antijenlerine karşı antikor
geliştirme yeteneğini henüz kazanmamıştır
b) İmmün sistemleri protein antijenlerine karşı antikor geliştirme
yeteneğini henüz kazanmamıştır
c) Hücresel immün sistemleri henüz gelişmemiştir
d) Enfeksiyon sırasında geçici nötropeni olur
e) Gelişmenin bu aşamasında bazı kompleman komponentleri
oluşmamıştır
44.Vadi ateşi (çöl romatizması) aşağıdaki şıklardan hangisine
ilişkindir?
a) Kandidoz
b) Histoplazmoz
c) Fusaryoz
d) Koksidiyoidomikoz
e) Sporotrikoz
45.14alfa-lanosterol
demetilaz
enzimini
inhibe
ederek
ergosterol biyosentezinin bozulmasına yol açan antifungal
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Flukonazol
b) Flusitozin
c) Amfoterisin-B
d) Lipozomal nistatin
e) Ekinokandin
46.Viral enfeksiyonlarda sitotoksik T lenfositlerin savunmadaki
önemli fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Virüsle enfekte hücrelerin lizise uğratılması
b) Viral nükleik asitlerin nükleazlarla parçalanması
c) Serbest virüs partiküllerinin nötralize edilmesi
d) Hücre solunumunun bloke edilmesi
e) Viral kapsidlerin lizise uğratılması
47.Bir hastanenin yenidoğan servisinde Staphylococcus
aureus’un neden olduğu sepsis salgını çıkmıştır. En olası
kaynak için öncelikle kültür alınacak bölge aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
a) Kalın bağırsak
b) Boğaz
c) Burun
d) Vagina
e) Göz
48.Peptidoglikan, aşağıdaki bakteri cinslerinden hangisinin
hücre duvarı yapısına ait bir özellik olabilir?
a) Klamidyalar
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b) Mikoplazmalar
c) Halobakteriler
d) Spiroketler
e) Metanobakteriler
49.Menenjitli bir hastanın Beyin Omurilik Sıvı (BOS)
yaymasında hücre içi gram negatif koklar tespit edildi. Bu
etkenin aşağıdakilerden hangisine yol açma olasılığı vardır?
a) Waterhouse-Friderichsen Sendromu
b) Toksik Şok Sendromu
c) Reye Sendromu
d) Fitz-Huge Curtis Sendromu
e) Yüzücü kaşıntısı
50.Aşağıdaki hücrelerden hangisinde MHC sınıf I molekülü
bulunmaz?
a) Hepatositler
b) Nöronlar
c) Makrofajlar
d) Lökositler
e) Endotel hücresi

a) Endosporların oluşması
b) Sağlıklı insan taşıyıcılar
c) Solunum yolu ile alınarak oluşmuş enfeksiyon
d) Letal ekzotoksin oluşumu
e) Antifagositik kapsül varlığı

a) Haemophilus influenzae
b) Streptococcus pneumoniae
c) Listeria monocytogenes
d) Moraxella catarrhalis
e) Pseudomonas aeruginosa

ölümle

a) Artrit
b) Maküler deri döküntüsü
c) Guillain-Barré sendromu
d) Hepatit
e) Nefrit
58.Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi adenilat siklazı
aktive eden bir enterotoksin üreterek ishale neden olur?

sonuçlanan

a) Trikomoniyaz
b) Mikrosporidiyaz
c) Babezyoz
d) Amöbyaz
e) Giardiyaz
53.Orta Doğu’ya 6 ay önce ziyarette bulunmuş 42 yaşındaki bir
kişi, idrarında kan gördüğünü ifade ederek hastaneye
başvurmuştur. Klinikte yapılan idrar incelemelerinde
bakteriyel bir etken saptanamamıştır. İdrarın mikroskobik
incelemesinde çok sayıda eritrosit ve az miktarda lökosit
görülürken,
oval
helmint
yumurtaları
görülmüştür.
Yumurtaların terminalinde küçük bir diken de görülmektedir.
Etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Fasciola hepatica
b) Dicrocoelium dentriticum
c) Schistosoma haematobium
d) Fasciola gigantica
e) Schistosoma japonicum
54.Kavitasyonla giden pulmoner enfeksiyonu olan ve aynı
zamanda beyin absesi gelişen immün süpresif bir hastanın
balgam yaymasında, gram ile zayıf olarak boyanan, gram
negatif görünümlü, içinde gram pozitif boyanmış tanecikler
görülen, dallanan ince filamantöz yapılar saptanıyor. Bu
hastada etken olarak aşağıdakilerden en çok hangisini
düşünürsünüz?
a) Fusobacterium
b) Actinomyces
c) Nocardia
d) Aspergillus
e) Tüberküloz dışı mikobakteri
55.Virus aşıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
a) İnaktive aşılar tarafından oluşturulan hücresel immün yanıt
zayıftır
b) Canlı-atenüe aşılar IgA yanıtı oluşturmak suretiyle mukozal
koruma sağlar

4

56.Hastanede yatan hastaların açık yaraları ve solunum yolu
sekresyonlarından tek bir kez izole edilmesinin, kesin
enfeksiyon tanısı için yeterli kabul edilmemesi gereken
bakteriyi işaretleyiniz?

57.Campylobacter jejuni’nin O:19 antijeni taşıyan suşları ile
oluşan enfeksiyonu takiben gelişebilen non-süpüratif
komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

51.Aşağıdakilerden hangisi şarbon hastalığının epidemiyolojisi
ve patogenezinde önemli değildir?

52.Splenektomili bireylerde genellikle
protozoon hastalığı hangisidir?

c) İnaktive aşılar tek doz uygulama ile kuvvetli ve uzun süreli
koruma sağlar
d) Canlı-atenüe aşılar adjuvana gerek olmaksızın immünite
oluştururlar
e) Canlı-atenüe aşı suşunun mutasyonla virulan forma dönme
riski vardır

a) Escherichia coli
b) Bacteriodes fragilis
c) Staphylococcus aureus
d) Enterococcus faecalis
e) Clostridium botilinum
59.Aşağıdaki virüslerin hangisinde hemaglütinin glikoproteini
yoktur?
a) Kızamık virüsü
b) Parainfluenza tip 1 virüsü
c) Parainfluenza tip 4 virüsü
d) Kabakulak virüsü
e) Respiratuvar sinsityal virüs
60.Aşağıdaki yapılardan hangisi virüslere hücre ve organ
tropizmi sağlar?
a) Tegümen
b) Glikoprotein veya kapsid proteinleri
c) Viral nükleik asit
d) Konak kücre sitoplazmik proteinleri
e) Sinsitya
61.Pankreasın en sık görülen malign tümörü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Duktal adenokarsinoma
b) Skuamöz hücreli karsinoma
c) Adenoid kistik karsinoma
d) Malign mikst tümör
e) Küçük hücreli karsinoma
62.Hiperplastik polipler için hangisi yanlıştır?
a) Gastrik poliplerin yaklaşık %75’ini oluştururlar.
b) Genellikle küçük, sesil ve çok sayıdadırlar
c) Nükleer değişiklikler gösteren displastik glandlardan
oluşurlar
d) Rejeneratif polip olarak da bilinirler
e) Elongasyon ve dilatasyon gösteren gastrik foveolalar
içerirler
63.Tükrük bezi taşları (siyalolitiyazis) en sık hangi tükrük

bezinde görülür?

sitolojisinin erken tanıda oldukça faydalı olduğu akciğer
kanseri hangisidir?

a) Parotis
b) Submandibular gland
c) Sublingual gland
d) Minör tükrük bezleri
e) Lakrimal gland
64.Aşağıdaki lezyonların hangisinin
papilloma virus (HPV) yoktur?

etiyolojisinde

human

72.Trombosit kümelenmesini inhibe eden endoteliyal hücre
kaynaklı, düşük molekül ağırlıklı vazodilatör madde
hangisidir?

a) Juvenil larengeal papilloma
b) Verruka vulgaris
c) Kondiloma akuminatum
d) Yüksek grade’li servikal intraepiteliyal neoplazi
e) Kondiloma lata
65.Santral sinir sisteminde yeni varyant Creutzfeld Jacob
hastalığının (vCJD) histopatolojik tanısında en değerli bulgu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gliozis
b) Spongiozis
c) PAS pozitif amorf materyal birikimi
d) Lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu
e) Glial hücrelerde vakuolizasyon
66.Aşağıdakilerden hangisi ilgili epitelyum hücre tabakalarında
metaplaziye neden olan faktör değildir?
a) Gastroözofajial reflü
b) A vitamini eksikliği
c) Sigara içilmesi
d) Kolelitiyazis
e) Aganglionik megakolon

a) Makrofajlar
b) Epiteloid hücreler
c) Mültinükleer dev hücreler
d) Lenfositler
e) Nötrofiller

a) Lobüler kapiller hemanjiyom
b) Verrüköz hemanjiyom
c) Kavernöz hemanjiyom
d) Arteriyovenöz hemanjiyom
e) Venöz hemanjiyom

a) Hepatik adenom
b) Fokal nodüler hiperplazi
c) Hemanjiyom
d) Hepatosellüler karsinom
e) Kolanjiyokarsinom

a) Escherichia coli
b) Haemophilus influenzae
c) Neisseria meningitidis
d) Pneumococcus
e) Cryptococcus neoformans

benzer

a) Klinik ve radyolojik olarak kemik tümörü imajı verirler
b) Otonom büyüme gösterirler
c) Kural olarak iyi huyludurlar
d) Residiv yapabilir ve bazen multipl olabilirler
e) Spontan remisyon gösterirler
70.Protein denaturasyonu sonucu meydana gelen nekroz tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Koagülasyon nekrozu
b) Yağ nekrozu
c) Likefaksiyon nekrozu
d) Kazeifikasyon nekrozu
e) Fibrinoid nekroz
santral

en

erken

mikroskopik

a) Miyositlerde büyüme
b) Hücre atrofisi
c) Miyositoliz
d) İnterstisiyel fibrozis
e) Fibröz skar odakları
76.SLE’de diffüz proliferatif glomerülonefritte görülen ve SLE
için karakteristik olan immün komplekslerin birikim yeri
aşağıdakilerden hangisidir?

69.Aşağıdakilerden
hangisi
kemiğin
tümöre
lezyonlarının özelliklerinden birisi değildir?

yapan,

73.Kırk yaşında erkek hastanın kronik alkol alım öyküsü var.
Muayenede karaciğer sert ancak büyük değil. Tomografide
sirotik nodüller görülüyor. Aşağıdakilerden hangisi alkolü
bırakması halinde bile bu hasta için risk olmaya devam
eder?

75.Hipertansif kalp hastalığında
değişiklik hangisidir?

68.Yara iyileşmesinde iltihabi granülasyon dokusunun aşırı
oluşumu ile ortaya çıkan piyojenik granülom, morfolojik
olarak ne tür bir lezyondur?

metastaz

a) Sitokin
b) Defensin
c) Nitrik oksit
d) Selektin
e) Tümör nekroz faktör

74.Nöral tüp defekti olan infantlarda akut piyojenik menenjitin
en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

67.Dokuda tüberküloz basili ile meydana gelen granülomda
(tüberkülde) hangisi bulunmaz?

71.Geç

a) Adenokarsinom
b) Yassı hücreli karsinom
c) Büyük hücreli karsinom
d) Küçük hücreli karsinom
e) Karsinoid tümör

yerleşimli

ve

balgam

a) Mezanşiyal matriks
b) Subendoteliyal bölge
c) Subepiteliyal bölge
d) Bazal membranlar
e) İnterstisiyum
77.Sigara tiryakisi 49 yaşındaki bir erkeğin akciğer grafisinde
kitle belirleniyor ve kilo kaybettiği gözleniyor. Hiponatremisi
ve idrarı hiperozmolar olan hastada, bu bulgulara neden
olan muhtemel patoloji aşağıdakilerden hangisidir?
a) Böbrek yetmezliği
b) Hipofiz yetmezliği
c) Conn sendromu
d) Kalp yetmezliği
e) Uygunsuz ADH salınımı
78.Kesit yüzünde sıklıkla tebeşir gibi beyaz nekrozlar ve
kalsifikasyonlar gösteren, büyümesi ile meme derisinde
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odaksal
çukurlaşmalara
yol
aşağıdakilerden hangisidir?

açan

meme

tümörü

a) İnfiltratif duktal karsinoma
b) Medüller karsinoma
c) Tübüler karsinoma
d) Lobüler karsinoma
e) Memenin Paget hastalığı
79.Testis tümörleri içinde en malign seyirli olan, erken
dönemde hematojen metastaz yapabilen aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Leydig hücreli tümör
b) Seminom
c) Koryokarsinom
d) Teratokarsinom
e) Embriyonal karsinom
80.Genç erişkinlerde görülen spontan pnömotoraksın esas
nedeni olan patolojik oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Distal asiner amfizem
b) Parasiner amfizem
c) Bronşiektazi
d) Kistik fibrozis
e) Overinflation (fazla havalanma)
81.Aşağıdaki ilaç çiftlerinin hangisinde 1. ilaç 2. ilacın
eliminasyonunu arttırır?
a) Etinil estradiol-İndometazin
b) Simetidin-Amiodaron
c) Difenhidramin-Kinidin
d) Ketokonazol-Nifedipin
e) Barbitürat-İmipramin
82.Üç yaşındaki bir çocuk, yüksek dozda antihistaminik ilaç
(prometazin) alması nedeniyle acil servise getirilmiştir.
Prometazin, zayıf bazik yapıda olup, pKa değeri 9.1’dir.
Beyin dahil olmak üzere dokulara dağılımı iyidir. Yapılan
fizik muayenede kalp atım hızı 100/dk, kan basıncı 110/60
mmHg ve solunum hızı 20/dk bulunmuştur. Bu ilaç ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdrar ile atılım hızı, NH4Cl- uygulanımı ile arttırılır
b) İdrar ile atılım hızı, NaHCO3 uygulanımı ile arttırılır
c) İlacın iyonizasyonu, kan pH’sında mide pH’sına göre daha
fazla olacaktır
d) İlacın emilimi, ince bağırsaklara göre mideden daha hızlı
olacaktır
e) Hemodiyaliz, tek etkin tedavi yöntemidir
83.Safra tuzuna bağımlılık göstermediği için özellikle karaciğer
transplantasyonu sonrası tercih edilen ve böbrek
transplantasyonunda kurtarma tedavisi olarak da kullanılan
kalsinörin inhibitörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takrolimus
b) Siklosporin
c) Siklofosfamid
d) Mikofenolat
e) Azatioprin
84.Organofosfatlı insektisit zehirlenmelerinin tedavisinde
kullanılan atropin, aşağıdaki belirtilerden hangisi ortaya
çıkıncaya kadar verilir?
a) Ter ve tükrük salgısının artması
b) Bradikardi
c) Konstipasyon
d) Konfüzyon
e) Cilt kızarıklığı ve ağız kuruluğu
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85.Morfinin farmakolojik etkilerinden hangisine karşı tolerans
gelişmez?
a) Analjezi
b) Hipotansiyon
c) Sedasyon
d) Konstipasyon
e) Öfori
86.Kolinerjik ve adrenerjik nöronlardaki
nörotransmitter
salınımına
neden
aşağıdakilerden hangisidir?

etkisiyle masif
olan
toksin

a) Botilinum toksini
b) Tetrodotoksin
c) Saksitoksin
d) Alfa latrotoksin
e) Omega konotoksin
87.Aşağıdakilerden hangisi hiperkalsemiye neden olabilir?
a) Kalsitriol
b) Kortizol
c) Kalsitonin
d) Furosemid
e) Deksametazon
88.Hipertansiyonu bir antihipertansif ilaç ile kontrol altında
olan bir hastaya, depresyonu nedeniyle aşağıdaki ilaçlardan
biri verilmiş, birkaç gün sonra yapılan ölçümde kan
basıncının yükseldiği görülmüştür. Bu ilaç aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) Fluoksetin
b) Venlafaksin
c) Trazodon
d) İmipramin
e) Amitriptilin
89.Akut iyot entoksikasyonunda nişasta ile birlikte kullanılan
antidot hangisidir?
a) Sodyum tiyosülfat
b) Sodyum nitrat
c) Potasyum nitrat
d) Amil nitrit
e) Potasyum hidroksid
90.Kronik ağrısı olan hastada, intratekal uygulamada otonom,
duysal ve motor ileti etkilenmeden analjezi oluşması
isteniyor ise, aşağıdaki ilaçlardan hangisi seçilmelidir?
a) Bupivakain
b) Morfin
c) Lidokain
d) İndometazin
e) Tetrakain
91.Kırk yaşında bayan hasta, yağlı yemeklerden sonra
meydana gelen sağ üst kadranda şiddetli ağrısı nedeniyle
gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor. Yapılan üst batın
ultrasonografisinde safra taşı saptanır. Son 5 gün içinde
zaman zaman şiddetlenen baş ağrıları da olduğunu ifade
eden hastanın, yapılan fizik muayenesinde Tansiyon
arteriyel (TA): 160/100 mmHg ve nabız dakika sayısı (NDS):
70/dak olarak bulunuyor. Bu hasta için aşağıdaki ilaç
gruplarından hangisi uygun değildir?
a) Kalsiyum kanal blokerleri
b) Beta blokerler
c) Tiazid tip diüretikler
d) Alfa blokerler
e) Anjiyotensin reseptör blokerleri

92.Aşağıdaki
opioidlerden
kullanılabilir?

hangisi

antidiyareik

olarak

a) Eroin
b) Butorfanol
c) Difenoksilat
d) Tebain
e) Fentanil

97.Bağırsak amebiyazisi (amipli dizanteri) tedavisinde lümendeki
parazitlerin de etkili bir şekilde yok edilmesi için metronidazol
tedavisi sonrası hangi antiprotozoal ilaç eklenmelidir?

93.Nükleer reseptörleri aracılığı ile gen transkripsiyonunu
kontrol eden vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
a) A vitamini
b) C vitamini
c) E vitamini
d) K vitamini
e) Folik asit
94.Aşağıdaki reseptörlerden hangisindeki etkinin oluşmasında,
cAMP artışı rol oynar?
a) Alfa-1
b) Alfa-2
c) Beta-1
d) Nikotinik tip asetilkolin reseptörleri
e) M2 tip muskarinik reseptörler
95.Aşağıdakilerden hangisi
faktörlerden değildir?

dijital

duyarlılığını

arttıran

a) Kaşeksi
b) Hipokalemi
c) Hiperkalsemi
d) Hipermagnezemi
e) Böbrek ve karaciğer yetmezliği
96.Plazmasında psödokolinesteraz bulunan bir kişide uzun
süreli apne gelişmesine yol açabilen ilaç hangisidir?
a) Panküronyum
b) Dantrolen
c) T-Tubokürarin
d) Süksinilkolin

e) Atroküryum

a) Emetin
b) Diloksanid
c) Meglumin antimonyat
d) Seknidazol
e) Klorokin
98.Aşağıdaki ilaçlardan biri ile tedavi görmekte olan bir hastaya
manik-depresif tanısı konulunca tedaviye mutat dozlarda
lityum eklenmiş, ancak birkaç gün sonra lityum
zehirlenmesi belirtileri görülmüştür. Hekim iyi bir anamnez
sonunda olayın hastanın kullanmakta olduğu diğer ilaçtan
kaynaklandığını anlamıştır. Lityum zehirlenmesine neden
olan bu ilaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Teofilin
b) Diklofenak
c) Penisilin
d) İmipramin
e) Nifedipin
99.İnfluenza virüsü A ve B üzerinde etkili, oral olarak
uygulanabilen antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amantadin
b) Ribavirin
c) Zanamivir
d) Oseltamivir
e) Rimantadin
100.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi düşük HDL (yüksek dansiteli
lipoprotein) kolesterol düzeylerini yükseltmede en etkili
olarak bulunmuştur?
a) Östrojenler
b) Etanol
c) Statinler
d) Fibratlar
e) Niasin
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KLİNİK TIP BİLİMLERİ SORULARI
1. Hipertansif acil ve anstabil anjina tanısı alan hastada,
aşağıdaki ilaçlardan hangisi tercih edilmelidir?
a) Diazoksit
b) Labetalol
c) Kısa etkili nifedipin
d) Minoksidil
e) Hidralazin
2. Aşağıdaki elektrokardiyografi bulgularından hangisi koroner
arter hastalığı belirtisi değildir?
a) ST segment elevasyonu
b) Patolojik Q dalgası
c) T dalga inversiyonu
d) ST segment depresyonu
e) Kısa PR intervali
3. Akut atriyal fibrilasyonlu bir hastada genel durum hızla
bozuluyor ve hipotansiyon gelişiyor. Bu durumda tedavi
seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Dijitalizasyon
b) Dijitalizasyon + kinidin kombinasyonu
c) Amiodaron infüzyonu
d) Beta-bloker verilmesi
e) Elektriksel kardiyoversiyon
4. Sağ kalp kateterizasyonu sırasında pulmoner kapiller kama
basıncı ile sol ventrikül basıncı arasında diyastolik gradyan
farkı oluşumu, aşağıdaki kapak patolojilerinden hangisiyle
ilişkilidir?
a) Mitral darlığı
b) Mitral yetersizliği
c) Aort darlığı
d) Aort yetersizliği
e) Triküspit yetersizliği
5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sigara içenlerde daha az
görülür?
a) Pnömoni
b) Akciğer adenokanseri
c) Hipersensitivite pnömonisi
d) Lenfanjiyoleiyomyomatozis
e) Eozinofilik granüloma
6. Akciğer tüberkülozu aşağıdakilerden hangisinde daha fazla
görülür?
a) Silikozis
b) Bisinozis
c) Asbestozis
d) Talkozis
e) Stannozis
7. Mide asidi aspirasyonu sonucu akut nefes darlığı, siyanoz,
taşipne, taşikardi gelişen bir hastada seçeceğiniz ilk tedavi
şekli ne olmalıdır?
a) Bronkodilatör tedavi
b) İntravenöz mayi
c) Mekanik ventilasyon
d) Trakeal aspirasyon
e) Sistemik steroid
8. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde alveol materyalinde
Surfaktan İlişkili Protein A (SP-A) pozitiftir?
a) Churg-Strauss Sendromu
b) Pulmoner alveolar proteinozis
c) İdiyopatik pulmoner hemosiderozis
d) Pulmoner lenfanjiyoleiyomyomatozis
e) Pulmoner alveoler mikrolitiyazis

9. Kramp şeklinde karın ağrısı ve diyareyi takiben hematokezya
tanımlayan 70 yaşındaki hastada, en uygun tanı
aşağıdakileden hangisidir?
a) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
b) Anjiyodisplazi
c) Kolonik iskemi
d) Enfektif kolit
e) Meckel divertikülü
10.Aşağıdakilerden hangisi safra asit havuzunun azalması
sonucu malabsorbsiyona neden olur?
a) İleal bypass
b) Kör loop
c) Kronik karaciğer hastalığı
d) Safra yolu tıkanıklığı
e) Zollinger Ellison sendromu
11.Yirmi yıllık diyabet ve mikrovasküler komplikasyonları
gelişmiş olan 56 yaşındaki erkek diyabetik hastanın,
geceleri fenalık hissi oluyor. O sırada bakılan arteriyel
tansiyon (TA) ve EKG normal saptanıyor. Periferik arterleri
çok zayıf olarak palpe edilen hastaya öncelikle ne
öneririsiniz?
a) Koroner anjiyografi
b) Periferik anjiyografi
c) Efor testi
d) Ekokardiyografi
e) Miyokard perfüzyon sintigrafisi
12.Karsinoid sendromun en az neden olma olasılığı olan
kardiyak lezyon hangisidir?
a) Trikuspid yetersizliği
b) Trikuspid darlığı
c) Mitral darlığı
d) Pulmoner darlık
e) Pulmoner yetersizlik
13.Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinin hangisinin eksikliğinde
hem protrombin zamanı hem aktive parsiyel tromboplastin
zamanı (aPTT) uzar?
a) Faktör VII
b) Faktör X
c) Faktör VIII
d) Faktör IX
e) Faktör XII
14.Aşağıdakilerden hangisinde trombositopeni görülmez?
a) Hipotermik anestezi
b) Penisilin kullanımı
c) Bernard Soulier Sendromu
d) İdiyopatik trombositopenik purpura
e) Karaciğer hastalıkları
15.Memeye en sık metastaz
aşağıdakilerden hangisidir?

yapan

malign

tümörler

a) Akciğer kanserleri
b) Baş-boyun tümörleri
c) Mediasten tümörleri
d) Karşı meme tümörleri
e) Tiroid kanserleri
16.Aşağıdaki sarkomlardan hangisi özellikle paraneoplastik
sendrom olarak hipoglisemi yapması açısından ilişkilidir?
a) Rabdomyosarkom
b) Alveolar yumuşak parça sarkomu
c) Malign fibröz histiyositom
d) Retroperitoneal fibrosarkom
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e) Mezotelyoma
17.Aşağıda belirtilen glomerüler hastalıklardan hangisi ile
kronik hepatit C virüs enfeksiyonu arasında ilişki yoktur?
a) Tip II veya esansiyel mikst kriyoglobulinemi
b) Membranoproliferatif glomerülonefrit
c) Minimal değişiklik hastalığı
d) Membranöz nefropati
e) Tip III mikst kriyoglobulinemi
18.İdrar muayenesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması,
hematürinin glomerüler kaynaklı olmadığını düşündürür?
a) Eritrosit silendirlerin varlığı
b) Günlük 500 mg’ın üzerinde proteinüri
c) Dismorfik eritrosit varlığı
d) Akantosit varlığı
e) Kan pıhtısı
19.Aşağıdakilerin mikroorganizmalardan hangisinin gastroenteritinde, gaitada nötrofil görülmez?
a) Salmonella
b) Shigella
c) Yersinia enterocolitica
d) Campylobacter
e) Vibrio cholerae
20.Aşağıdaki
hastalıkların
beklenmez?

hangisinde

relatif

bradikardi

a) Tifo
b) Tularemi
c) Mikoplazma pnömonisi
d) Akut bakteriyel menenjit
e) Difteri
Hastalığı’ndaki

damar

a) Pulmoner emboli
b) Serebral venöz tromboz
c) Yüzeyel tromboflebit
d) Budd-Chiari Sendromu
e) Derin ven trombozu
22.Aşağıdakilerden hangisi diyabetik nöropatiler içinde yer
almaz?
a) Simetrik duyusal periferik nöropati
b) Alt ekstremite proksimal motor nöropatisi
c) İskemik monomelik nöropati
d) Mononöritis multipleks
e) Tuzak nöropati
kullanılan

temel

savunma

a) Lineer IgA hastalığı
b) Büllöz pemfigoid
c) Dermatitis herpetiformis
d) Epidermolizis bullosa acquisita
e) Büllöz lupus eritematozus
27.Aşağıdaki
kanserlerden
radyoterapidir?

hangisinin

primer

tedavisi

a) Larinks kanseri
b) Nazofarinks kanseri
c) Dil kanseri
d) Özofagus kanseri
e) Parotis kanseri
28.Aşağıdakilerden hangisi malign mide ülserleri ile ilgili
özelliklerden değildir?
a) Ülser sığ olup genellikle genişliği derinliğinden fazladır
b) Kardia seviyesinin üstündeki ülserler maligndir
c) Hampton çizgisi görülür
d) Ülser profilde mide lümeni içerisine lokalize kalır, kurvatura
taşmaz
e) Ülserin konturları düzensiz ve nodülerdir

24.Aşağıdakilerden hangisi yaşlı hastalarda diğerlerine göre
daha nadir epileptik nöbet nedenidir?
a) Serebrovasküler hastalıklar
b) Kafa travması
c) Arteriyovenöz malformasyon
d) Metabolik bozukluklar
e) İlaç kullanımı
25.Primer intraserebral kanamaların en
lokalizasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Putamino-kapsüler bölge
b) Derin hemisferik ak madde (Lober)
c) Talamus

a) Oral Polio aşılamasının ardından bebeğe iki saat süreyle
anne sütü verilmemelidir
b) Aşıları eksik kalmış çocuklarda aşı takvimine kalındığı yerden
devam edilir
c) 38.5oC’den düşük ateş, malnutrisyon, üst solunum yolu
enfeksiyonları aşılama için kontrendikasyon oluşturmaz
d) Aşı takviminde yer alan iki canlı aşı arasında süre bırakmaya
gerek yoktur
e) İmmün yetmezlik bağışıklama için bir kontrendikasyondur
30.Neden sonuç ilişkisini ortaya koyma açısından kanıt düzeyi
en yüksek araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kohort
b) Kesitsel
c) Randomize
d) Olgu-kontrol
e) Ekolojik
31.On yaşında kız çocuğunun genital örneklerinde veya
serumunda aşağıdakilerden hangisinin saptanması seksüel
istismarı düşündürmez?
a) Klamidya
b) Sifiliz
c) Gonore
d) Herpes simleks tip 1
e) Sperm

a) Bastırma
b) Yüceleştirme
c) Bölme
d) Döndürme
e) Saplanma
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26.Doku transglutaminazlarına karşı dolaşan IgA otoantikorları
hangi hastalığı diğerlerinden ayırır?

29.Bağışıklama ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
yanlıştır?

21.Aşağıdakilerden hangisi Behçet
tutulum örneklerinden değildir?

23.Anksiyete bozukluklarında
düzeneği hangisidir?

d) Serebellum
e) Pons

sık

görüldüğü

32.Mikroftalmi,
mikrosefali,
koryoretinit
ve
yenidoğan
döneminde peteşial döküntü öyküsü olan mental retarde
çocuktaki tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kromozomal bir sendrom
b) TORCH enfeksiyonu
c) Fetal alkol sendromu
d) Galaktozemi
e) Hiperamonemi
33.Dört aylık bir bebekte vitamin D eksikliğine bağlı olarak
aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Kraniyotabes
b) Bowleg (Genu varum)

c) Raşitik rosary
d) Düşük serum fosfat düzeyleri
e) Yüksek alkalen fosfat düzeyleri

c) Down sendromu
d) Pierre-Robin sendromu
e) Hipotiroidizm

34.Aşağıdakilerden hangisi diabetes insipidus’a yol açmaz?

42.Aşağıdaki
durumlardan
hangisinin
perianal
predispozisyon oluşturma olasılığı daha yüksektir?

a) Hipofiz adenomu
b) Renal epiteliyal ADH reseptör defekti
c) Hipokalemi
d) Hiperkalsemi
e) Adrenal yetersizlik
35.Normal anyon gap’li asidoz, sıklıkla aşağıdakilerden hangisi
ile meydana gelir?
a) Diabetes mellitus
b) Renal tübüler asidoz
c) Nefrotik sendrom
d) Üremi
e) Şok
36.Aşağıdakilerden hangisi yanıklı bir çocukta hastaneye yatış
endikasyonu değildir?
a) Şüpheli çocuk suistimali
b) Ekstremitede elektrik yanıkları
c) Perine yanıkları
d) Takibin daha uygun şartlarda yapılabilmesi
e) Tetanoza karşı bağışık olmamak

a) Crigler-Najjar Sendromu
b) Gilbert Hastalığı
c) Biliyer atrezi
d) Hipotiroidizm
e) Galaktozemi
38.Kawasaki hastalığının akut fazında (1-10 gün) mortalite
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Febril konvülziyonlar
b) Aspirin intoksikasyonu
c) Miyokard iskemisi
d) Koroner arter anevrizması
e) Miyokardit
39.Salmonella osteomiyeliti
problemdir?

hangi

çocuklarda

yaygın

bir

a) Orak hücreli anemili çocuklar
b) Hayvanlarla temas eden çocuklar
c) Pastörize olmayan süt tüketen çocuklar
d) Daha öncesinde antibiyotik kullanım öyküsü olan çocuklar
e) Orak hücre anemi taşıyıcısı olan çocuklar
40.Aşağıdaki patojenlerden hangisi erken başlangıçlı neonatal
sepsise yol açmaz?
a) B Grubu streptokoklar
b) Listeria monocytogenes
c) Escherichia coli
d) Staphylococcus epidermidis
e) Haemophilus influenzae
41.2.7 kg ağırlığında term infant, supin pozisyonuna
getirildiğinde respiratuvar distres gözleniyor. Fizik
muayenede mikrognati ve yarık damak saptanıyor. En olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) CHARGE sendromu
b) Hemifasiyal mikrozomi sendromu

a) Tüberküloz
b) Crohn hastalığı
c) İmperfore anüs
d) Ülseratif kolit
e) Myelomeningosel
43.Takipne, beslenirken terleme ve kilo alamama yakınmaları
olan 3 aylık asiyanotik bebekte, triküspid odakta pansistolik
üfürüm duyulmaktadır. Telekardiyografisinde kalp gölgesi
büyük, vasküler gölgeler artmıştır. Hastanın en olası tanısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Büyük arterlerin transpozisyonu
b) Pulmoner stenoz
c) Fallot tetralojisi
d) Ventriküler septal defekt
e) Patent duktus arteriosus
44.Aşağıdaki durumlardan
infüzyonu gereklidir?

37.42 gestasyon haftasında 3600 gram doğmuş ve anne sütü ile
beslenen bebekte, 2 haftayı geçen uzamış hiperbilirubinemi
vardır. Fizik muayenede bebek doğumundan beri kilo
almamıştır. Tonüsü azalmış ve umbilikal hernisi vardır. Ön
fontaneli 4x6 cm boyutlarında olan bu bebekte en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?

fistüle

hangisinde

Prostaglandin

E1

a) Pulmoner atrezili 5 günlük bebek
b) Total anormal pulmoner venöz dönüşlü 1 günlük bebek
c) Büyük arterlerin transpozisyonu olan 2 aylık bebek
d) Trunkus arteriozu olan 10 günlük bebek
e) Fallot tetralojisi olan 3 günlük bebek
45.Vücudunda yaygın purpuralar gözlenen bir çocukta, ağlamalar
sonrasında subkonjonktival peteşiler görülüyor. Yapılan
laboratuvar incelemelerinde hemoglobin miktarı %11.4 g,
hematokrit değeri %33, lökosit sayısı 6 800 mm3 trombosit
sayısı 224 000 /mm3, kanama zamanı 19 dakika, protrombin
zamanı 11 saniye ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35
saniye olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hemofili A
b) Hemofili B
c) Hemofili C
d) Disfibrinojenemi
e) Glanzmann trombastenisi
46.İki haftadan uzun süreli glukokortikoid tedavisi alan
hastalarda, tedavinin hızla kesilmesi glukokortikoid eksikliği
bulgularının ortaya çıkmasına neden olur. Aşağıda
belirtilerden hangisi glukokortikoid eksikliği bulgusu
değildir?
a) Halsizlik
b) Başağrısı
c) Hipotansiyon
d) Hiponatremi, hiperkalemi
e) Artralji
47.Eklem ağrısı ile başvuran ve bilateral böbrek taşları bulunan
5 yaşındaki erkek çocuğun, 7 yaşındaki kız kardeşinde de
benzer yakınma ve bulgular mevcuttur. Bu erkek çocukta
aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Sistemik lupus eritematozus
b) Jüvenil romatoid artrit
c) Primer hiperoksalüri
d) Ailesel Akdeniz Ateşi
e) Henoch Schonlein vasküliti
48.İntrauterin büyüme geriliği olan bebeklerde, hipogliseminin
patogenezinde hangisi yer almaz?
a) Doku glikojen depolarının azalması
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b) Hiperinsülinizm
c) Glukoneogenezisin artması
d) Hipoksi
e) Hipotermi
49.Diabetli annelerin bebeklerinde görülme olasılığı olmayan
kardiyak anomali hangisidir?
a) Atriyal septal defekt
b) Aort koarktasyonu
c) Ventriküler septal defekt
d) Pulmoner stenoz
e) Trunkus arteriozus
50.Demir eksikliği anemisinin birinci evresinde aşağıdakilerden
hangisi olur?
a) Ferritin azalır
b) Transferrin saturasyonu azalır
c) Eritrosit protoporfirini artar
d) Hemoglobin düşer
e) MCV düşer

a) Pseudomonas aeruginosa
b) Staphylococcus aureus
c) Streptococcus pneumoniae
d) Haemophilus influenzae
e) Aspergillus fumigatus

a) Akut şok gelişimi
b) Steroid yan etkilerinden duodenal ülser ve sonuçları
c) Pulmoner emboli
d) Anti-fosfolipid sendromu
e) Kalp yetersizliği

a) Histoplazma
b) Sistemik lupus eritematozus
c) Fenitoin alımı
d) Sarkoidoz
e) Toksokara kanis enfestasyonu
59.Aşağıdakilerden hangisi A vitamini eksikliğinin bulgusu
değildir?

52.Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tekrarlayan “wheezing”
(hışıltı) ataklarına neden olmaz?
a) Trakeobronkomalazi
b) Kistik fibrozis
c) Gastroözofageal reflü
d) Astım
e) Bronşektazi

a) Folliküler hiperkeratoz
b) Kseroftalmi
c) Gece körlüğü
d) Retina tüberkülleri
e) Bitot lekeleri
60.Kanama
diyatezine
yol
aşağıdakilerden hangisidir?

bebekte

kalpte

Ebstein

a) Aspirin
b) Kumadin
c) Talidomid
d) Lityum
e) Vitamin D
54.Diyaresi olan bir çocukta gayta mikroskopisinde bol lökosit
saptanması aşağıdakilerden hangisini düşündürmelidir?
a) Shigellosis
b) S. typhi
c) Entamoeba histolytica
d) Yersinia enterocolitica
e) Nonspesifik kolit
55.Adölesan bir kız çocuğunda karın ağrısı, kilo kaybı, anemi,
kronik ve tekrarlayan semptomlar aşağıdakilerden hangisini
öncelikle düşündürmelidir?
a) Henoch-Schönlein purpurası
b) İnflamatuvar bağırsak hastalığı
c) Hamilelik
d) Pelvik inflamatuvar hastalık
e) İrritabl bağırsak hastalığı
56.Su çiçeği geçirdikten sonra vücudunda yaygın ekimozlar,
hemorajik ve nekrotik Iezyonlar nedeniyle çocukta purpura
fulminans saptanıyor. Bu bebek için en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
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57.ALL tanısı konduktan sonra L- asparaginaz ve steroid tedavisi
alan bir çocukta, 12 saatlik uzun bir uçak yolculuğunu ve
ishali takiben aniden dispne, göğüs ağrı ve hemoptizi ortaya
çıkıyor. Bu çocuktaki en olası tanınız aşağıdakilerden
hangisidir?

58.Aşağıdakilerden hangisi lenfadenopatiye neden olmaz?

51.Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrozis hastalığında akciğer
enfeksiyonlarında sorun oluşturan mikroorganizmalardan
birisi değildir?

53.Teratojen ilaçlardan hangisi
anomalisinden sorumludur?

a) Antitrombin eksikliği
b) Edinsel protein C eksikliği
c) Disfibrinojenemi
d) Anti-fosfolipid sendromu
e) Henoch-Schönlein purpurası

açan

metabolik

hastalık

a) Herediter fruktoz intoleransı
b) Glikojen depo hastalığı tip Ia
c) Sistinozis
d) Mukopolisakkaridoz
e) Nonketotik hiperglisemi
61.Piyojenik karaciğer absesinin en sık sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Süpüratif kolanjit
b) Akut apandisit
c) Akut pankreatit
d) Meckel divertikülü
e) Mezenter lenfadenit
62.Gastrointestinal sistemde cerrahi sonrası
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

esas

enerji

a) Alanin
b) Valin
c) Lözin
d) İzolözin
e) Glutamin
63.Aşağıdakilerden hangisi gastroözofagiyal
oluşmaz?

reflü sonucu

a) Özofajit
b) Barret özofagusu
c) Striktür
d) Aspirasyon
e) Akalazya
64.Aşağıdakilerden hangisi alkolik
mekanizmalarından değildir?

pankreatitin

gelişme

a) Pankreatik sıvıdaki enzim protein konsantrasyonunda artma
b) Pankreatik kan akımında artma
c) Pankreatik kanal permeabilitesinde artma
d) Pankreas kanal içinde kalsiyum presipitasyonu
e) Oddi sfinkter spazmı
65.Laparoskopik kolesistektomi uygulanan bir hastanın patoloji
raporu müsküler tabaka invazyonu bulunan adenokanser
gelirse, bu hastaya yapılacak en uygun yaklaşım nedir?
a) Hastaya yapılan ameliyat yeterlidir
b) Hastaya kemoterapi uygulanır
c) Hasta tekrar çağrılıp genişletilmiş kolesistektomi uygulanır
d) Radyoterapi uygulanır
e) Hormonoterapi uygulanır
66.Aşağıdaki organ sekresyonlarından hangisinde en fazla
potasyum bulunur?
a) Pankreas
b) İleum
c) Kolon
d) Tükrük
e) Mide
67.Çalıştığı atelyede kullandığı kaynak makinası patlaması
sonucu çıkan yangında yaralanan hasta acil servise
getirilmiştir. Yapılan muayenede gövde ön yüzü, boyun ve
yüzde, her iki üst ekstremite ön yüzünde toplam %35
üçüncü derece yanığı olduğu görüldü. 25 yaşında olan
hastaya acil müdahelede ilk yapılması gereken hangisidir?
a) Damar yolu açılıp mayi replasmanı yapılmalıdır
b) İdrar sondası uygulanıp mayi replasmanı monitörize edilmelidir
c) Tetanoz aşısı yapılmalıdır
d) Geniş spektrumlu antibiyotik uygulanmalıdır
e) Hava yolu kontrol edilip hava yolu açıklığı sağlanmalıdır
68.Aşağıdakilerden hangisi diferansiye tiroid kanserlerinde
prognoza etki eden faktörlerden değildir?
a) Lenf nodülü metastazları
b) Lokal tümör metastazı
c) Kemoterapi
d) Radyoaktif iyot tedavisi
e) TSH supresyon tedavisi
69.Seksen yaşındaki bir kadın karın ağrısı ve obstipasyonla
geliyor. Muayenesinde afebril ve hafif taşikardik olduğu,
abdomenin distandü ve timpanik olduğu fakat peritoneal
bulguların olmadığı görülüyor. Abdominal röntgende
sigmoid volvulusu düşündüren bulgular mevcuttur. Hastaya
ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Laksatif ve temizleyici enemalar uygulanması
b) Baryum enema
c) Rijid sigmoidoskopi
d) Sigmoid rezeksiyon
e) Transvers kolostomi
70.Herediter
meme/over
kanseri
sendromu, aşağıdaki
genlerden hangisinin bulunmasında en yüksektir?
a) p53 geni
b) BRCA-1 geni
c) BRCA-2 geni
d) RAS geni
e) Retinoblastom geni
71. ve 72. soruları aşağıdaki vakaya göre cevaplayınız.
Araç dışı trafik kazası sonucu solunum sıkıntısı ile acil
servise getirilen bir hastada kan basıncı: 80/50 mmHg,
nabız: 126/dk, solunum sayısı: 36/dk’dır. Trakeada sola
deviasyon, perküsyonla sağ hemitoraksta hiperrezonans,
dinlemekle sağ akciğer seslerinde azalma ve boyunda
venöz dolgunluk saptanmıştır.

71.Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kardiyak tamponad
b) Yelken göğüs
c) Tansiyon pnömotoraks
d) Diyafragma rüptürü
e) Akciğer kontüzyonu
72.Bu hastada yapılması gereken ilk işlem nedir?
a) Endotrakeal entübasyon
b) Perikardiyosentez
c) Akciğer grafisi
d) Göğüs tüpü
e) İğne dekompreson
73.Beyin kan akımını en fazla
aşağıdakilerden hangisidir?

arttıran

anestezik

ajan

a) Sevofluran
b) Desfluran
c) Halotan
d) İzofluran
e) Azot protoksit
74.Üst üriner sistem tümörü olanlarda, üriner sistemin
görüntülenmesinde en sık hangi bulguya rastlanır?
a) Kitle
b) Dolma defekti
c) Hidronefroz
d) Fonksiyon kaybı
e) Gecikmiş fonksiyon
75.Yarık damak ameliyatının amaçları arasında yer almayan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Velofarengeal kompetansın sağlanması
b) İşitmenin korunması
c) Emmenin etkin hale getirilmesi
d) Yüz büyümesinin korunması
e) Fonksiyonel oklüzyon
76.Osteosarkoma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kemiğin diyafiz kısmı en sık tutulan lokalizasyondur
b) En sık hayatın ikinci dekadında görülür
c) Metastazları genellikle hematojendir
d) Osteosarkomlarda benign dev hücrelere sıklıkla rastlanabilir
e) Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da gelişebilir
77.Altmışbeş yaşında bir erkek hasta banyoda ayağı kayarak
düşüyor, çenesi ve yüzü şiddetli bir şekilde küvetin
kenarına çarpıyor. Acil servise geldiğinde yapılan
muayenesinde, kas gücünün üst ekstremitelerde 2/5, alt
ekstremitelerde ise 4/5 olduğu belirleniyor. Bu hasta ile ilgili
olarak hangisi doğrudur? (Tam kas gücü (5/5) olarak kabul
edilecektir)
a) Bu tablo Brown-Séquard sendromu ile uyumludur
b) Bu tablo santral kord sendromu ile uyumludur
c) Bu hasta tam (komplet) omurilik kesisidir
d) Bu hastada anal sfinkter muayenesinin bir değeri yoktur
e) Bu tablo anterior kord sendromu ile uyumludur
78.Elli yaşında sağlıklı erkek hasta, beş aydır devam eden
başağrısı ve görme bozukluğu şikayeti ile başvuruyor ve
yapılan kraniyal magnetik rezonans (MR) inceleme
sonucunda, sellar-suprasellar uzanımı olan yer kaplayan bir
lezyon belirleniyor. Yapılacak ek tetkik aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
a) Nöro-psikiyatrik testler
b) Elektroensefalografi (EEG)
c) Nöro-endokrin inceleme
d) Lomber ponksiyon
e) Elektromiyografi
79.Ellialtı yaşında bayan hasta, 3 aydır özellikle yatakta sağdan
sola dönerken meydana gelen, saniyeler süren şiddetli
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vertigo yakınmaları ile geliyor. Yapılan kulak burun boğaz
muayenesinde, Dix-Hillpike testi sırasında periferik
karakterde sağda geotropik nistagmus görülüyor. Bu
hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Malign pozisyonel vertigo
b) Serebral dolaşım bozukluğu
c) Meniere hastalığı
d) Benign paroksismal pozisyonel vertigo
e) Akustik nörinom
80.Aşağıdakilerden
hangisi
süpüratif
otitis
ekstrakraniyal komplikasyonlarından biridir?

medianın

a) Ekstradural abse
b) Subdural abse
c) Beyin absesi
d) Subperiosteal abse
e) Lateral sinus trombozu

a) Malign mediastinal tümörler
b) Pnömoni sonrası
c) Tiroid ameliyatı komplikasyonu
d) Kalp ameliyatı komplikasyonu
e) Vertebra travması komplikasyonu
82.Aşağıdakilerden hangisi abdominal aort anevrizmasının
özellikleri arasında yer almaz?
a) Erkeklerde daha sık görülür
b) Çoğu asemptomatik olmasına rağmen palpe edilebilir
c) Rüptür %80 arka duvarda ve retroperitona olur
d) Genişleme hızı çap artımı ile ters orantılıdır
e) Tanı ve takipte en sık kullanılan yöntem ultrasonografidir
83.Tip 1 nörofibromatozisli olgularda en sık görülen oküler
bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kornea sensitivitesinde azalma
b) Glokom
c) Optik gliom
d) Lisch nodülü
e) Pitozis
84.Üç aylık kız bebek, sağ kasığında zaman zaman ortaya çıkan
fındık büyüklüğünde şişlik şikayetiyle getirildi. Tanınız ve
öneriniz ne olmalıdır?
a) Lenfadenopati ön tanısıyla antibiyotik tedavisi
b) Çocukluk çağı fıtıklarında inkarserasyon ve kız çocuklarında
over ve fallop tüpünün kese duvarına yapışık olması
nedeniyle en uygun zamanda ameliyat
c) Kasıkta şişlik kuşkulu genitalya şüphesi doğurur. Bu şişlik
testis olabilir. Kromozom analizi uygun olacaktır
d) Çocukluk çağı fıtıkları geçicidir, 2 yaşa kadar beklenebilir
e) Kitlede büyüme olursa tetkik edilmelidir
85.15 kg’lik bir çocuğun günlük sıvı gereksinimi (ml) ve Na+ ve
K+ ihtiyacı (mEq/lt) ne kadardır?
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Na+
45
15
120
60
120

a) Gebelik haftasından daha büyük uterus boyutu
b) Kanama
c) Oligohidramnios
d) Hiperemezis gravidarum
e) Erken başlangıçlı preeklampsi
87.Aşağıdakilerden hangisi invaziv serviks kanseri için uyarıcı
olacak kolposkopi bulgularından değildir?
a) Servikste kıvrımlı, düzensiz seyir gösteren atipik damarlar
b) Temasla kanamalı, ülsere, düzensiz alan varlığı
c) Ektropion
d) Lugol negatif alanlar
e) Asetik asit ile beyaz boyanan alanlar
88.Erken
doğum
eylemi
içinde
olan
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

81.Diyafragma paralizisinin en sık nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

Sıvı
a) 1250
b) 1250
c) 1250
d) 1500
e) 1500

86.Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel trofoblastik hastalığın
bulgularından değildir?

K+
15
15
40
60
40

bir

hastada

a) Betametazon
b) Nifedipin
c) Ritodrin
d) Mizoprostol
e) İndometazin
89.Aşağıdakilerden hangisi ağır preeklampsi kriteri değildir?
a) Trombositopeni
b) Oligüri
c) 5 g/24 saat’den fazla proteinüri olması
d) Yüzde, 4(+) ödem varlığı
e) Bulanık görme
90.Aşağıdaki maternal tümörlerden hangisinin fetoplasental
metastaz yapma potansiyeli en fazladır?
a) Malign melanom
b) Multipl myelom
c) Hodgkin hastalığı
d) Meme kanseri
e) Over kanseri
91.Fenotip olarak normal erkek görünümündeki bir hastada
uterus ve tubaların varlığı halinde aşağıdakilerden
hangisini dünüşürsünüz?
a) Müllerian inhibitör faktör yokluğu
b) Testesteron yokluğu
c) Plazmada artmış östrojen varlığı
d) 46,XX karyotip
e) Erken embriyonal dönemde ovarian doku varlığı
92.Postmenopozal hormon tedavisi alan bir kadında en
sık vaginal kanama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endometriyal hiperplazi
b) Atrofik endometrium
c) Endometriyal kanser
d) İyatrojenik
e) Endometrial polip
93.Aşağıdakilerden
hangisi
faktörlerinden değildir?
a) Fetal malprezantasyon
b) Grand multiparite
c) Geçirilmiş uterin cerrahi
d) Partus presipitatus
e) Aşırı oksitosin uygulaması

uterin

rüptür

için

risk

94.Aşağıdaki faktörlerden hangisi primer olarak korpus
luteumdan üretilir?
a) Aktivin
b) Folistatin
c) Epidermal growth faktör
d) İnhibin
e) Relaksin
95.Hangi jinekolojik kansere karşı aşı geliştirme çalışmaları
yapılmaktadır?
a) Over
b) Endometrium
c) Vulva
d) Serviks
e) Tuba
96.Gebelikteki asemptomatik bakteriüri için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) En sık etken E. coli’dir
b) Gebeliğin ilk üç ayında daha sıktır
c) Tek doz antibiyoterapi yeterince etkilidir
d) Sülfonamid türevi antibiyotikler doğuma yakın dönemde
kullanılmamalıdır
e) Son yıllarda ampisiline direnç artmaktadır
97.Peripartum kardiyomiyopati için hangisi yanlıştır?
a) Önceden bilinen kalp hastalığı olmamalıdır
b) Doğumdan önceki ay ya da sonraki ilk 5 ayda ortaya çıkmalıdır

c) Enfeksiyöz, toksik, iskemik bir nedenin olmadığı ortaya
konmalıdır
d) Ejeksiyon fraksiyonu %45’den az olmalıdır
e) Doğum şekli mutlaka sezaryen olmalıdır
98.Gebelikte epilepsi varlığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Antikonvülzif ilaçlar folik asit düzeyini azaltır
b) Gebelik ilerledikçe antikonvülzan ilaç dozu arttırılmalıdır
c) Fenitoin vitamin D metabolizmasını hızlandırır
d) Fenitoin kullanan annelerin bebeklerinde vitamin K eksikliği
olabilir
e) Perinatal mortalite değişmemiştir
99.Sezaryenle doğum sonrası postoperatif 4. günde ateşi
yükselen hastanın genel sistemik muayenesinde herhangi
bir özellik saptanmamıştır. Uygun süre ve dozda antibiyotik
tedavisine rağmen hastanın ateşi devam etmektedir. Mevcut
ateşine rağmen genel durumu iyi olan bu hastada tanı
olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Antibiyotiklere dirençli üriner sistem enfeksiyonu
b) Atelektazi
c) Mastit
d) Septik pelvik tromboflebit
e) Yara yeri enfeksiyonu
100.Progesteron, östrojenin aktivitelerinden hangisini azaltır?
a) Kolesterol ve LDL’de azalma
b) HDL ve trigliserid düzeylerinde artış
c) Antioksidan aktivite
d) Aterosklerozun inhibisyonu
e) Fibrinolizde artış
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24. ULUSAL TIP BLMLER YARIMASI
CEVAP ANAHTARI
TEMEL BLMLER
1. E
2. C
3. E
4. E
5. C
6. B
7. D
8. D
9. D
10.C
11.A
12.C
13.A
14.E
15.A
16.E
17.E
18.E
19.D
20.C
21.B
22.B
23.E
24.A
25.E

26.E
27.B
28.A
29.B
30.C
31.D
32.C
33.C
34.D
35.C
36.A
37.C
38.C
39.C
40.D
41.D
42.A
43.A
44.D
45.A
46.A
47.C
48.D
49.A
50.B

51.B
52.C
53.C
54.C
55.C
56.E
57.C
58.A
59.E
60.B
61.A
62.C
63.B
64.E
65.C
66.E
67.E
68.A
69.B
70.A
71.B
72.C
73.D
74.A
75.A

76.B
77.E
78.A
79.C
80.A
81.E
82.A
83.A
84.E
85.D
86.D
87.A
88.B
89.A
90.B
91.C
92.C
93.A
94.C
95.D
96.D
97.B
98.B
99.D
100.E

KLNK BLMLER
1. B
2. E
3. E
4. A
5. C
6. A
7. D
8. B
9. C
10.A
11.A
12.C
13.B
14.E
15.D
16.D
17.C
18.E
19.E
20.E
21.A
22.C
23.A
24.C
25.A

26.C
27.B
28.C
29.A
30.C
31.D
32.B
33.B
34.E
35.B
36.E
37.D
38.E
39.A
40.D
41.D
42.B
43.D
44.A
45.E
46.D
47.C
48.C
49.D
50.A

51.C
52.E
53.D
54.E
55.B
56.B
57.C
58.E
59.D
60.B
61.A
62.E
63.E
64.E
65.C
66.C
67.E
68.C
69.C
70.B
71.C
72.E
73.C
74.B
75.C

76.A
77.B
78.C
79.D
80.D
81.D
82.D
83.D
84.B
85.A
86.C
87.C
88.D
89.D
90.A
91.A
92.D
93.D
94.E
95.D
96.C
97.E
98.E
99.D
100.B

24. ULUSAL TIP BLMLER YARIMASI
CEVAP ANAHTARI
TEMEL BLMLER
1. E
2. C
3. E
4. E
5. C
6. B
7. D
8. D
9. D
10.C
11.A
12.C
13.A
14.E
15.A
16.E
17.E
18.E
19.D
20.C
21.B
22.B
23.E
24.A
25.E

Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya

26.E
27.B
28.A
29.B
30.C
31.D
32.C
33.C
34.D
35.C
36.A
37.C
38.C
39.C
40.D
41.D
42.A
43.A
44.D
45.A
46.A
47.C
48.D
49.A
50.B

Biyokimya
Biyokimya
Biokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji

51.B
52.C
53.C
54.C
55.C
56.E
57.C
58.A
59.E
60.B
61.A
62.C
63.B
64.E
65.C
66.E
67.E
68.A
69.B
70.A
71.B
72.C
73.D
74.A
75.A

Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji

76.B
77.E
78.A
79.C
80.A
81.E
82.A
83.A
84.E
85.D
86.D
87.A
88.B
89.A
90.B
91.C
92.C
93.A
94.C
95.D
96.D
97.B
98.B
99.D
100.E

Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Patoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji
Farmakoloji

KLNK BLMLER
1. B

Kardiyoloji

26.C

Dermatoloji

51.C

Pediatri

76.A

2. E
3. E
4. A
5. C
6. A

Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Göüs Hastalıkları
Göüs Hastalıkları

27.B
28.C
29.A
30.C
31.D

Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Halk Salıı
Halk Salıı
Pediatri

52.E
53.D
54.E
55.B
56.B

Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Pediatri

77.B
78.C
79.D
80.D
81.D

7. D

Göüs Hastalıkları

32.B

Pediatri

57.C

Pediatri

82.D

8. B
9. C
10.A

Göüs Hastalıkları
Gastroenterohepatoloji
Gastroenterohepatoloji
Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları

33.B
34.E
35.B

Pediatri
Pediatri
Pediatri

58.E
59.D
60.B

Pediatri
Pediatri
Pediatri

83.D
84.B
85.A

36.E

Pediatri

61.A

Genel Cerrahi

86.C

37.D

Pediatri

62.E

Genel Cerrahi

87.C

13.B

Hematoloji

38.E

Pediatri

63.E

Genel Cerrahi

88.D

14.E

Hematoloji

39.A

Pediatri

64.E

Genel Cerrahi

89.D

15.D

Onkoloji

40.D

Pediatri

65.C

Genel Cerrahi

90.A

16.D

Onkoloji

41.D

Pediatri

66.C

Genel Cerrahi

91.A

17.C

Nefroloji

42.B

Pediatri

67.E

Genel Cerrahi

92.D

18.E

Nefroloji

43.D

Pediatri

68.C

Genel Cerrahi

93.D

19.E

Enfeksiyon Hastalıkları

44.A

Pediatri

69.C

Genel Cerrahi

94.E

20.E

Enfeksiyon Hastalıkları

45.E

Pediatri

70.B

Genel Cerrahi

95.D

21.A

mmünoloji-Romatoloji

46.D

Pediatri

71.C

Acil Tıp

96.C

22.C

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

47.C

Pediatri

72.E

Acil Tıp

97.E

23.A

Psikiyatri

48.C

Pediatri

73.C

Anesteziyoloji ve
Reanimasyon

98.E

24.C

Nöroloji

49.D

Pediatri

74.B

Üroloji

99.D

25.A

Nöroloji

50.A

Pediatri

75.C

Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi

100.B

11.A
12.C

Ortopedi ve
Travmatoloji
Nöro irürji
Nöro irürji
KBB
KBB
Göüs Cerrahisi
Kalp ve Damar
Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum
Kadın Hastalıkları ve
Doum

