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Sınav Kuralları ve Uyarıları: 

 Sınav 30 sorudan oluşmaktadır, süre 60 dakikadır. 

 Her soru eşit puandadır. 

 Değerlendirmeye cevap anahtarlarınız alınacaktır. Bu nedenle cevaplarınızı cevap 

anahtarına işaretlemeyi unutmayınız. 

 Sınavda pergel , cetvel gibi araçların kullanımı yasaktır. 

 Sınav esnasında cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır. 

 Sınav süresince öğrencilerin birbirlerinden herhangi bir şey istemesi , birbirleri ve 

sınav görevlileri ile konuşması yasaktır. 

 İlk 30 dakika içerisinde sınav salonundan ayrılmak yasaktır. 

 Sınav sorularında bir yanlışlık olduğunu düşünmeniz durumunda bu konuyu sınav 

görevlisi ile konuşmanız herhangi bir sonuç almanızı sağlamayacaktır. Böyle bir 

durumun oluşması durumunda sınav komisyonu gerekli işlemi sınav bittikten sonra 

değerlendirecektir. 

 Yanlış sayısının 
1

4
 ‘ü oranında doğru cevabınız eksiltilerek netleriniz hesaplanacaktır.  

 

 

BİYOLOJİ ZÜMRESİ 
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1) Bitki hücreleri sert bir çeperle kuşatılmasına rağmen büyüyebilmek için genişlemek 

durumundadır. Aşağıdaki moleküllerden hangisi çeper gevşetme aktivitesiyle bitki 

hücresinin genişlemesine olanak sağlar? 

A) Selüloz 

B) Süberin 

C) Pektin 

D) Ekspansin 

E) Hemiselüloz 

 

 

 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi nodül birlikteliği ile ilgili yanlış bir açıklamadır? 

 

A) Azotun fiksasyonunu sağlayan canlı büyük miktarda ATP harcar. 

B) Azot fiksasyonu oksijensiz ortam gerektirdiğinden rhizobium bakterileri anaerobiktir. 

C) Rhizobium bakterileri azot fiksasyonunu sahip oldukları nitrogenaz enzimi sayesinde 

gerçekleştirir. 

D) Bitki tarafından üretilen leghemoglobin azot fiksasyonuna yardımcı olur. 

E) Serbest yaşayan rhizobiumlar azot fikse edemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) İnsanda konuşmanın gerçekleşmesi sürecinde aşağıda verilen bölümlerin özellik veya 

görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Wernicke alanı dilin motor yönlerinden ziyade duyusal yönleri ile ilgilidir. 

B) Broca alanı zarar gören biri okuyabilir ve dili anlayabilir. 

C) Broca alanı konuşma için zorunlu olarak gereklidir. 

D) Angular girus konuşma ve yazma dilinin bütünleştirilmesi için gereklidir. 

E) Sağ yarım küre konuşma becerilerinin en yoğun olduğu bölümdür. 
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4) Aşağıdaki hormonlardan hangisi karşısındaki organ ya da doku tarafından üretilmez? 

A)      Atrionatriüretik peptit        -        Kalp 

B)      Leptin                                 -        Yağ doku 

C)      Somatometin                      -        Karaciğer 

D)      Kalsitiriol                           -        Böbrek 

E)      Glikokortikoid                   -        Pankreas 

 

 

 

 

 

 

5)    

 

 

Yukarıda kalbin çalışmasını ifade eden elektrokardiyogram (EKG) görüntüsü ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) P bölgesi kulakçık gevşemesini ifade eder. 

B) QRS bölgesinde ilk kez Ca indüklemeli Ca salınımı başlar. 

C) QRS bölgesinin ana peysmekırı (pacemaker) sinoatrial düğümdür. 

D) T bölgesi karıncık kasılmasını ifade eder. 

E) QRS bölgesinden hemen önce purkinje lifleri aksiyon potansiyelinin karıncığa yayılmasını 

sağlar. 
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6)       I. Böbrek fonksiyonunda bozulma olur. 

 II. Anjiyotensin damarı büzer, susamayı artırır. 

III. Böbrek renin salgılar. 

IV. Anjiyotensinojen aktive olur. 

 V. Doku ve organlara kan akışı azalır. 

Yukarıda düşük kan basıncında gerçekleşen bazı olaylar ve vücudun kan basıncını 

normale dönüştürmek için gerçekleştirdiği bir yolun aşamaları verilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu yol için doğru bir sıralamadır? 

A) I-V-IV-II-III 

B) II-IV-III-I-V 

C) V-I-III-IV-II 

D) III-IV-II-I-V 

E) V-I-IV-III-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıda çeşitli maddelerin sindirim kanalından emilmelerine ait veriler bulunmaktadır. 

Bu verilerden hangisi yanlıştır?   

A) Yağ asitleri ve monogliseritler difüzyonla bağırsak epitel hücresine alınır. 

B) Fruktozun emilmesi sadece kolaylaştırılmış difüzyonla olur. 

C) Na+ ve diğer iyonlar ozmotik konsantrasyon yarattığından su emilimini kolaylaştırırlar. 

D) Safra tuzları, ileum içerisinde aktif olarak emilir, kan dolaşımıyla karaciğere taşınır. 

E) Yağ asitleri ve monogliseritler emildikten sonra lenf damarı epitel hücresinde şilomikrona 

dönüşürler. 
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8) İmmunoglobulinlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur ?  

A) Özgül olmayan savunma mekanizmasının temel elemanlarıdır. 

B) Sabit bölgeleri bir immünoglobulinin varış yerini ve sınıfını belirler. 

C) Bir immünoglobulin ancak bir tane antijene bağlanır. 

D) Akyuvarların özel bir sınıfını oluştururlar. 

E) Antikorlara yardımcı olarak etkinliklerini artırırlar. 

       

 

 

9) Solunum gazlarının kısmi basınçları omurilik soğanında hissedilir. Bu hücrelerin asıl 

duyarlılıkları PCO2’den ziyade H+ iyonlarınadır. Ancak H+ düzeyi PCO2 düzeyini de direkt 

yansıtır.   

      Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenini açıklar? 

A) Kanda CO2’nin daha çok HCO3 şeklinde taşınması 

B) Kandan omurilik soğanının bulunduğu alana PCO2’nin difüze olmasına bağlı olarak, bu 

alanda HCO3 ve H+ miktarının artması 

C) PO2 düzeyine çok duyarlı olmamamız 

D) Alyuvarda CO2 ve H2O’nun birleşerek H2CO3 oluşturması 

E) Kan hacmi ve basıncımızda aşırı düşme olmaması 

 

 

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi sabit bir glomerular süzülme hızının sürdürülmesine 

diğerlerinden farklı yönde etki eder? 

A) Böbrek atardamarının aorttan erken dallanmasıyla basıncının yüksek olması 

B) Otoregülatör mekanizmaların yeteri kadar kan basıncını garanti etmesi 

C) Aldosteron salgısının anjiyotensinle uyarılması 

D) Atrialnatriüretik peptit  (ANP)‘nin böbrekten Na emilimini azaltması 

E) ADH tarafından tarafından kanın ozmolaritesinin düzenlenmesi 
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11)     I. T lenfosit 

         II. Makrofaj 

        III. B lenfosit  

Yukarıdaki hücre tiplerinden hangileri yabancı bir unsuru fagositoz ile hücre içerisine alır? 

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

 

 

 

 
 

 

12) Aşağıda mitokondri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Matriks ve krista şeklinde iki alt birimden oluşur. 

B) Faaliyeti sonucunda hücrede meydana gelen osmotik basınç değişiminden dolayı hücre dış ortama 

su vermeye başlar. 

C) Sayısını belli bir noktaya kadar, çekirdek DNA’sından bağımsız şekilde artırabilir. 

D) Kemiozmotik hipotez ile yaklaşık 2 ATP üretmektedir. 

E) İçerisinde sitrik asit döngüsü meydana gelir. 

 

 

 

 

 

13)  Balık ve memeliler ile ilgili; 

        I. iç döllenme görülmesi, 

       II. boşaltım organı olarak böbreklerin bulunması, 

      III. notokord yapısına sahip olması, 

      IV. kloak yapısı bulundurması 

      bilgilerden hangileri her iki canlı grubu için de doğru olabilir ? 

A) Yalnız I     B) I ve II       C) I, II ve III     D) II,  III ve IV     E) I, II,  III ve IV                       
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14) Sfingolipitler, hücre zarlarında az miktarda da olsa bulunan maddelerdir. Bu yapılar özellikle sinir 

hücrelerinde bulunur ve bir amino alkol olan sfingozinden oluşurlar. 

Hücre zarında bulunan sfingolipit kompleksleri, 

  I. çevreden gelebilecek zararlı unsurlara karşı koruma, 

 II. sinyallerin iletimi, 

III. hücre dışı proteinlere bağlanma yeri oluşturma  

görevlerinden hangilerini yerine getirir? 

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

 

 

 

 

15) Canlı organizmaların bazılarında, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi olayına 

biyolüminesens denir.   

Bu olay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayan enzim lusiferazdır. 

B) Ateş böceği, bazı şapkalı mantar gibi canlılarda görülebilir. 

C) Reaksiyonda elde edilen ışık avcılardan kaçabilmek ve kur davranışı için kullanılmaktadır. 

D) Gazlı içeceklere bakteri bulaşıp bulaşmadığını test etmek için kullanılmaktadırlar. 

E) Ekzergonik bir reaksiyondur, ATP kullanılmamaktadır. 

 

 

 

16) C4 bitkilerinde gerçekleşen fotosentez olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Fotorespirasyon olayını gerçekleştirmezler. 

B) Mısır, şeker kamışı gibi bitkilerde gerçekleşen bir karbondioksit fiksasyonudur. 

C) Karbondioksit fiksasyonu sonucunda oluşan ilk ürün okzaloasetattır. 

D) C4 bitkileri okzaloasetatı sadece malata dönüştürmektedir. 

E) PEP karboksilaz enzimi stomaların kısmen kapalı olduğu, karbondioksit miktarının az olduğu 

ortamlarda bile fiksasyonun devam etmesini sağlamaktadır. 



 

7 

 

17) I. Sükroz 

     II. Nişasta 

    III. Trigliserit 

    IV. Polipeptit 

Yukarıdaki moleküllerden hangileri makro molekül yapılı olmasına rağmen, polimer özelliğe 

sahip değildir? 

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

 

 

 

 

18) Sadece bitki hücrelerinde bulunan, depo edilen lipitleri karbonhidratlara dönüştürerek 

büyümekte olan hücrelere gönderilmesini sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Peroksizom         

B) Golgi aygıtı         

C) Glioksizom         

D) Düz endoplazmik  retikulum        

E) İletim kofulu 

 

 

 

 

19) Protein sentezi sürecinde gerçekleşen transkripsiyon aşamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Başlama, uzama ve sonlanma olmak üzere üç aşamadan oluşur. 

B) RNA polimerazın transkripsiyonun başlaması için çok sıkı bağlandığı DNA dizisine promotor 

denir. 

C) Promotor yapıları sadece transkripsiyonun nereden başlayacağını RNA polimeraza aktarır. 

D) RNA polimeraz, DNA kalıbını 3’       5’ yönünde okur. 

E) Transkripsiyon olayının sonlanmasında özel baz dizileri sağlar. 



 

8 

 

20) İnsan vücudunda bir çok gen olmasına rağmen, mutasyon görülen birey sayısı fazla değildir.  

Bu duruma, 

I. DNA molekülünde meydana gelen bazı mutasyonlar şifrelenen aminoasit çeşidinin değişmesine 

neden olmaz. 

II. Olumlu yönde gerçekleşen mutasyon çeşididir. 

III. Mutasyon bireyin dış görünüşünde ortaya çıkmıyor olabilir. 

açıklamalarından hangileri uygundur? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Tuzluluk, oksijen konsantrasyonu ve besin maddelerinin içeriği göller arasında ve mevsimsel 

olarak büyük ölçüde değişmektedir. Oligotrofik göller, besince fakir ve genellikle oksijence zengindir. 

Ötrofik göller ise besin maddeleri bakımından zengindir, yaz ve kış mevsiminde yüzeyi buzla 

kaplanırsa derin kısımlardaki oksijen içeriği düşmektedir.  

Buna göre, bu göller ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?  

A) Dip kısımdaki ayrıştırılabilir organik madde miktarı oligotrofik göllerde düşüktür, ötrofik göllerde 

yüksektir.   

B)  Ötrofik göllerin derin tabakalarında ayrıştırma hızının yüksek olması O2

  
nin periyodik olarak 

tükenmesine neden olur. 

C)  Oligotrofik gölde su bulanıktır, ötrofik gölde berraktır.  

D) Su akıntılarının getirdiği sedimentler ve besin maddelerinin göle ilave edilmesiyle oligotrofik    

göller daha ötrofik olabilir.  

E) Oligotrofik gölde fitoplankton sayısı az, ötrofik gölde fazladır. 
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22) Avlanma, bir hayvanın başka bir hayvanı öldürmesi ya da yemesi durumunu ifade eder. Avcılar iyi 

avlanabilmek için, avlar da avcılardan kaçabilmek için çeşitli uyumlar geliştirmiştir.  

Avın avcılara karşı geliştirdiği savunma adaptasyonları arasında,  

    I. Bukalemun kriptik renklenme (kamuflaj) ile bulunduğu ortamın rengini alır 

     II. Zehirli ok kurbağası aposematik renklenme ile uyarıcı renklere sahiptir.  

    III. Bates mimikrisinde, lezzetli ya da zararsız türler, nahoş ya da zararlı türleri taklit eder. 

    IV. Müller mimikrisinde zehirli türler benzer renklenme göstererek uyarıcı renklerin bilinirliğini 

ve etkisini artırır.  

verilenlerinden hangileri yer alır?  

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

 

 

 

 

23)  Birçok ılıman kuşak gölünün suları sıcaklık profilinin değişimi sonucu birbiriyle karışır. Bu olay 

turnover olarak adlandırılır.  

Turnover olayı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kış mevsiminde gölün daha derinlerine inildikçe su daha sıcaktır. 

B) Bu döngüsel değişiklik, bu ekosistem içerisindeki tüm seviyelerde organizmaların yaşamını 

sürdürmesi için gereklidir. 

C) Bu olayda besince zengin yüzey suyu dibe ve oksijence zengin olan dip suyu yüzeye gelir. 

D) Turnover döngüsü ilkbahar ve sonbaharda tekrarlanır. 

E) İlkbahar rüzgarları suyun bu şekilde karışmasına yardım eder. 

 

 

 

 

 

24) Sağlıklı insanlara ait, kromozom durumu verilen aşağıdaki gametlerden hangisi kesinlikle 

mayoz bölünmenin anafaz II evresindeki ayrılmama sonucunda oluşur?  

 

A) 23 + Y          B) 22 + YY            C) 23 + X            D) 22 + XX               E) 22 + Y 
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25) Hardy-weinberg Prensibi, popülasyonların gen havuzunun değişmemesi yeni gen frekanslarının 

nesilden nesile değişmeden aktarılabilmesi için gerekli koşulları açıklar. 

Belirli bir popülasyonun gen havuzunu oluşturan genlerin frekansının aşağıdakilerden 

hangisiyle değişmesi beklenmez?  

 

A) İç göçün olması  

B) Bir genotipe sahip bireylere karşı doğal seçilimin olması 

C) Genlerin mutasyona uğraması 

D) Eş seçiminin rastgele olması 

E) Popülasyonda bazı bireylerin üreme başarısının yüksek olması 

 

 

 

 

 

 

26) Bir sığır popülasyonunda 36 beyaz, 64 kırmızı ve 100 demirkırı renkli birey bulunmaktadır.  

Bu popülasyonda sığırların kırmızı olmasını sağlayan genin frekansı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) %6                     B) %8                  C) %43                     D) %48                    E) %57 

 

 

 

 

 

 

 

27) Bazı hücrelere artık gereksinim duyulmadıkça ya da bu hücreler organizma için zararlı olabilecek 

DNA hasarlarını biriktirdiklerinde hücre bileşenlerini apoptoz denilen olayla parçalar. 

Aşağıda verilen proteinlerden hangisi apoptozda rol alır? 

A) Separaz               

B) Kohezin     

C) Siklin     

D) Kaspaz     

E) Kondensin 
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28) Aşağıda verilen eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi bitkilerde görülür? 

A) Tomurcuklanma       B) Rejenerasyon      C) Partenogenez   D) Vejetatif Üreme    E) İkiye Bölünme 

 

 

 

 

 

29) Düz kasların kasılması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Troponin-tropomiyozin mekanizması tarafından kontrol edilir. 

B) Kalmodulin isimli protein olayda rol alır. 

C) Ca2+ iyonu kasılmada etkilidir. 

D) Asetilkolin ve norepinefrin kasılmada farklı etkilere sahiptir. 

E) Hücreler aksiyon potansiyelleri kadar gerilme sayesinde de kasılır. 

 

 

 

 

 

 

30)  İnsanda idrarın yoğunlaştırılması ile ilgili verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi 

yanlıştır? 

A) Henle kulpunun çıkan kolunda süzüntüden interstitial sıvıya NaCl’yi takip eden su geçer. 

B) Toplama kanalının aşağı bölgesinde üre interstitial sıvıya geçer. 

C) Henle kulpunun inen kolundan su geri emilir 

D) Su toplama kanalından interstitial sıvısına geçer. 

E) Distal tübülde çözünmüş maddelerin emilimi ve salgılanması gerçekleşir. 

 

 

 


