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Yukarıda 2 farklı inhibitörün enzim 
etkinliğini durdurma mekanizmaları 
verilmiştir. 
 
Aşağıdakilerden hangisi her iki süreç için 
ortaktır? 
 
A. İnhibitörün enzimin aktif merkezine 

bağlanması 
B. Aktif merkezin şeklinin değişmesi 
C. İnhibitörün substrat ile yarışması 
D. Enzim – substrat kompleksinin 

oluşmaması 
E. Substrat ilavesi ile inhibisyon etkisinin 

azaltılması 

 

3 Vitaminler canlı metabolizması için gerekli 
olan organik moleküllerdir. Bir canlı türü 
için vitamin olarak tanımlanacak bir 
molekülün o canlı vücudunda 
sentezlenmemesi gerekmektedir. 
 
Bu bilgiler doğrultusunda vitaminlerle 
ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 
A. Bir canlı türü için vitamin değeri 

taşıyan molekül başka bir tür canlı için 
vitamin değeri taşımayabilir. 

B. Ototrof veya heterotrof 
organizmalarda sentezlenebilirler.  

C. İhtiyaç anında proteinlerden sonra 
enerji hammaddesi olarak 
kullanılabilirler. 

D. Enzimlerde koenzim vazifesi 
görebilirler. 

E. Yapıları oksijenle. metalle temas, 
sıcaklık, ışık gibi çevresel faktörlerle 
bozulabilir. 

    

2 Virüsler için aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 

 
A. Zorunlu hücre içi parazitidirler. 
B. Protein kılıf ve nükleik asit 

içerdiklerinden nükleoprotein 
yapılıdırlar. 

C. Genetik yapıları çok sık mutasyona 
uğradığından aşı her zaman koruma 
sağlamaz. 

D. Litik veya liozgenik döngüye sahip 
olabilirler. 

E. Hayvanları konak olarak seçenlerde 
genetik materyal mutlaka DNA’dır. 

 

4 İnsanda soluk alma sırasında 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 
 
A. Diyaframın kasılarak kubbeleşmesi 
B. Kaburgalar arası kasların kasılması 
C. Göğüs kafesinin öne ve yukarı doğru 

hareket etmesi 
D. Karın iç basıncının artması 
E. Göğüs içi basıncın düşmesi 
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İlk kez 1946 yılında kullanılan kurbağa testi 
1960 lara kadar tek güvenilir gebelik testi 
olarak kullanılmıştır. Gebe bireyden alınan 
idrar örneği bir tür Afrika kurbağasına 
enjekte edildiğinde kurbağa 12 saat 
içerisinde yumurta veya sperm 
bırakıyordu. 
 
Verilen bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

 
A. Gebe insanın idrarında hormon 

bulunmaktadır 
B. Kurbağa hücrelerinde insana ait 

hormona ait reseptörler bulunmaktadır 
C. Tüm kurbağa türleri bu amaç için 

kullanılabilir 
D. Erkek ve dişi kurbağalar bu amaç için 

kullanılabilir 
E. Hormon seviyesine göre bu test 

güvenilir sonuç vermeyebilir. 
 
 
 
 
 

6 İnsan türü içerisinde 44+XXX ve 45+XX 
kromozom formülüne sahip bireyler için; 
 

I. Otozomlarda ayrılmama sonucu 
oluşma 

II. Gonozomlarda ayrılmama sonucu 
oluşma 

III. Zekâ sorunları yaşama 
IV. Bazı bireylerin doğurgan olması 
V. Karyotip analizi harici normal 

bireyden ayırt edilmeme 
 
özelliklerinden hangileri ortaktır? 
 
A. I, II ve III 
B. II, III ve IV 
C. III ve IV 
D. III, IV ve V 
E. I, II, III , IV ve V 

 


