
  

 

1 Biyoteknolojik yöntemlerle bakteriye gen 
aktarılması süreceinde vektör olarak kullanılan 
plazmitte antibiyotik direnç geninin bulunması 
nasıl bir avantaj sağlar? 

 
A. Aktarılan gen ürününün fazlaca üretilmesi 
B. Bakterilerin daha hızlı çoğalması 
C. Plazimiti bünyesine alan ve almayan 

bakterilerin ayırt edilmesi 
D. Restriksiyon enzimlerinin daha kolay görev 

yapması 
E. Bakterilerin daha kolay transformasyona 

uğraması 
 

4 Aşağıdaki maddelerden hangisi sağlıklı bir 
insanın kan plazmasında bulunmaz?  
 
A. Üre 
B. Fibrinojen 
C. Albumin 
D. Globulin 
E. Fibrin 

    

2 Aşağıda verilenlerden hangisi impuls iletim 
hızını diğerlerinden farklı bir yönde etkiler? 
 
A. Akson çapının fazla olması 
B. Aksonda myelin kılıf bulunması 
C. Ranvier boğumların kısa olması 
D. İletim yolunda sinaps sayısının fazla olması 
E. Kapılı iyon kanallarının sayıca fazla olması 
 

5 Aşağıdaki canlılardan hangisi sadece tek çeşit 
yolla fosforilasyon gerçekleştirebilir? 
 
A. Yoğurt bakterisi 
B. Metanojen arke 
C. Öglena 
D. İnsan 
E. Mor sülfür bakterisi 

    
3 Doğadaki azot döngüsü için, 

 
I. Canlı atıkları ve ölü organizmalar 

ayrıştırıcılar tarafından çürütülür 
II. Ayrıştırıcı canlıların, proteinleri hücre 

dışında sindirmeleri sonucu bol 
miktarda      – NH3 ( amonyak ) oluşur 

III. Ayrıştırıcı organizmalar daima prokaryot 
hücre tipine sahiptir 

IV. Amonyağı sırasıyla nitrit ve nitrata 
dönüştüren organizmalar heterotrof 
beslenme tarzına sahiptir 

 
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
 
A. Yalnız I 
B. I ve II 
C. I ve III 
D. I, II ve III 
E. I,II, III ve IV 
 

6 Bir göl ekosisteminde birden fazla canlı 
türünün üreme dönemlerinin aynı zaman 
dilimine denk gelmesi, aşağıdaki durumlardan 
hangisini zorunlu kılar? 
 
A. Çok sayıda gamet üretilmesini 
B. Erkek ve dişi gamet arasında türe has 

kimyasal uyum olmasını 
C. Gametlerin aynı ortama ayrı zamanlarda 

bırakılmasını 
D. Yumurtanın fazlaca vitellüs içermesini 
E. Gametlerin tamamının hareketli olmasını 

 

 



7 Sinapslardan salgılanan nörotransmitterlerin 
sinasps sonrası nöronda kapılı K+ kanallarını 
açması aşağıdaki durumlardan hangisine sebep 
olur? 
 
A. Polarizasyon 
B. Depolarizasyon 
C. Hiperpolarizasyon 
D. Repolarizasyon 
E. Na – K pompasının inhibe olması 
 

11 Mayoz bölünmede homolog kromozom 
çiftlerinin bir arada kalarak karşılıklı 
dizilebilmeleri aşağıda verilenlerden hangisi 
sayesinde mümkün olmaktadır? 
 
A. Sentromer 
B. Sentrozom 
C. Kiyazma 
D. Kinetokor 
E. Mikrotübül 

    

8 ABDEF genlerinin bağlı olduğu AaBbDdEeFF 
genotipli bir canlıda aşağıdaki gametlerden 
hangisinin oluşması krossing - over ile 
açıklanamaz? 
 
A. AbDEf 
B. abdeF 
C. AbDeF 
D. aBdeF 
E. AbDEeF 
 

12 Aşağıdaki özelliklerden hangisi meristematik 
hücrelerde bulunmaz? 
 
A. Hızlı metabolizma 
B. Farklılaşmış plastid içerme 
C. Küçük kofullara sahip olma 
D. İnce çeper bulundurma 
E. Büyük çekirdek içerme 

    

9 Gelişmiş yapılı bir bitkide hücre bölünmesini 
engellemek isteyen bir bilim insanı aşağıdaki 
maddelerden hangisini kullanırsa amacına 
uygun davranmış olmaz? 
 
A. Ara lamel oluşumunu engelleyen 
B. Mikrotübül oluşumunu engelleyen 
C. Çekirdek zarının eritilmesini engelleyen 
D. Siklin proteinlerinin sentezini durduran 
E. Sentrozom eşlenmesini durduran 
 

13 

 
 

Sıcaklığı 20 oC olan suyla ve yeşil ışık 
kullanılarak yukarıdaki düzenek hazırlanıyor.  
 
Düzenekte birim zamanda çıkan kabarcık 
sayısının aşağıdaki uygulamalardan hangisi 
farklı yönde etkiler?  
 
A. Kaba soda eklenmesi 
B. Sıcaklığın bitki için optimuma çekilmesi 
C. Işık kaynağının yaklaştırılması 
D. Kırmızı ışık kullanılması 
E. Işık şiddetinin düşürülmesi 
 

   

10 Aşağıdakilerden hangisi insanda kemik 
dokunun görevlerinden değildir? 
 
A. Kaslarla birlikte hareketi sağlamak 
B. İşitme olayında görev almak 
C. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor deposu 

olmak 
D. İç organlara koruma sağlamak 
E. Kıkırdak doku zedelenmelerini tamir etmek 

 

 


