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GENEL AÇIKLAMALAR 

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tek oturum şeklindedir. Bu oturumda 50 soru bulunmaktadır. Bu oturum için 

toplam sınav süresi 75 dakikadır. Tek oturum olarak düzenlenen bu sınav Biyolog testinden oluşmaktadır. İlk 30 dakika 

içerisinde adayın cevapları bitmiş olması halinde dahi sınav salonundan dışarı çıkamaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav 

salonunu terk eder ise tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

2. Sınava giren her adayın yanında; sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resimli ve resmi bir belgenin 

bulunması gerekmektedir. 

3. Sınav esnasında sözlük, hesap makinası, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar 

özelliği bulunan elektronik cihazların yanınızda bulunmaması gerekmektedir. Bu araçların yanınızda bulunması veya kopya 

çekmeye teşebbüs edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacak ve aday hakkında gerekli olan cezai işlemler yapılacaktır.  

4. Sorular ve sorulara verilen cevapları yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz ve sınav salonu dışına çıkarmayınız. 

5. Sınavın değerlendirilmesi esnasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya 

tespiti halinde ilgili testler geçersiz sayılacak ve adaylar hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. 

6. Soru kitapçığındaki bilgileri kontrol ediniz. Sayfa sayısı hatalarını sınav sorumlusuna bildiriniz ve soru kitapçığının 

değiştirilmesini isteyiniz. Soru kitapçığında okunmayan silik basılmış sorular bulunduğu takdirde sınav sorumlusuna bildirerek 

soru kitapçığının değiştirilmesini isteyiniz. Herhangi bir hata yoksa soru kitapçığına imza atmayı unutmayınız. 

7. Soru kitapçığı üzerinde bulunan boş alanları karalama için kullanabilirsiniz. Soruların çözümü için ayrıca boş kâğıt 

verilmeyecektir. 

8. Cevap kâğıdına öncelikle gerekli bilgileri doldurunuz ve imza alanını imzalayınız. 

9. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanarak yapınız. 

10. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 

11. Sınav bitiminde soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav sorumlusuna teslim ediniz.  

 

 

 

 

 

ADI SOYADI  :……………………………………….. 

T.C. KİMLİK NO :.……………………………................. 

BİNA NO/SALON NO :………../.…….. 

SIRA NO  :……………….. 

İmza 

Bu kitapçıkta UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (BİYOLOG) sınavına ait sorular bulunmaktadır. 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir 

kısmının KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 

çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu kabullenmiş 

sayılır. 
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1.  

I. Fruktoz 

II. Serin 

III. Yağ asidi 

IV. Galaktoz 

V. Alanin 

Yukarıda verilen monomer moleküllerinden 

hangileri bir araya gelerek dipeptit bir molekül 

oluşturabilir? 

a. I ve II  

b. I ve III  

c. II ve IV  

d. I ve IV  

e. II ve V 

 

2. Yapısında 408 adet glikozit bağı bulunduran 

glikojen molekülünün parçalanması ile elde 

edilen monosakkaritlerden en çok kaç molekül 

disakkarit sentezi yapılabilir?  

a. 280  

b. 204      

c. 160  

d. 140  

e. 100 

 

 

3. Lipitler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 

söylenemez? 

a. Suda çözünmez 

b. Hücre zarı gibi birçok yapının temel maddesidir. 

c. Karbonhidratlara göre yaklaşık iki kat fazla eberji 

sağlar. 

d. Hücrede enerji kaynağı olarak karbonhidratlardan 

önce kullanılır. 

e. Canlıları ısı kaybına karşı korur. 

 

4. Organik moleküller ile ilgili verilen; 

I. Tüm canlılar tarafından dışarıdan hazır 

alınırlar. 

II. Düzenleyici olarak görev yaparlar. 

III. Tamamının yapısında karbon, hidrojen ve 

oksijen bulunur. 

özelliklerinden hangileri yanlıştır? 

a. Yalnız I  

 

 

 

 

b. I ve II  

c. I ve III  

d. II ve III  

e. Yalnız III 

 

5.  

I. Merkezî koful 

II. Granüllü endoplazmik retikulum 

III. Hücre zarı 

IV. Hücre duvarı 

V. Hücre iskeleti elemanları 

Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri, hem 

hayvan hem de bitki hücresinde bulunabilir? 

a. I ve II  

b. III ve IV  

c. I, II ve III  

d. II, III ve V  

e. II, IV ve V 

 

6. Aynı cinse ait iki hayvan türü için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Bu türler aynı familya içerisinde yer alır. 

b. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır. 

c. Bu türlerin genlerindeki nükleotit dizilimlerinde 

farklılık görülebilir. 

d. Bu türler çiftleştiklerinde verimli döller 

oluşturamaz. 

e. Bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. 

 

7. Trigliseritler ile ilgili, 

I. Bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül 

su açığa çıkar. 

II. Bir gliserol ile üç yağ asitinin esterleşmesi 

sonucu bir trigliserit molekülü oluşur. 

III. İnsanlar, sentezledikleri trigliseritlerin 

yapısındaki yağ asitlerinin bir kısmını 

besinlerle dışarıdan almak zorundadır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

a. Yalnız I  

b. Yalnız II  

c. Yalnız III  

d. I ve II 

e. II ve III 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (BİYOLOG) SINAVI TESTİ 

   Bu test toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Bu test için ayrılan cevaplama süresi 75 dakikadır. Soruları çözerken 

istediğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. 
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8. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Nükleotit adı verilen monomerlerden yapılmıştır. 

b. Hücre bölünmesi öncesinde kendisini kopyalar. 

c. Genetik bilginin yavru hücrelere aktarımında 

işlev görür. 

d. Hücredeki proteinler, DNA’daki bilgi üzerinden 

sentezlenir. 

e. Canlılardaki DNA’ların farklılığı, sadece 

nükleotitlerin dizilimine dayalıdır. 

 

9. Hücre zarı ile ilgili, 

I. Zar yapısında yer alan fosfolipitler hareket 

hâlindedir. 

II. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipit 

moleküllerinin dağılımı, tüm canlıların hücre 

zarlarında aynıdır. 

III. Zar yapısında yer alan taşıyıcı proteinler, 

bütün moleküllerin zardan geçişinde görev 

alır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

a. Yalnız I  

b. Yalnız III  

c. I ve II    

d. II ve III     

e. I, II ve III 

 

10.    

I. Mezozom 

II. Sentrozom 

III. Ribozom 

IV. Lizozom 

Ökaryotik olan ve fotosentez yapabilen bir hücrede 

yukarıda verilen organellerden hangileri bulunamaz? 

a. Yalnız I  

b. I ve II     

c. I ve III    

d. II ve IV    

e. III ve IV 

 

11. İnsan eşey ana hücresinde gerçekleşen mayozla 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Mayoz tamamlandığında oluşan hücrelerin 

genetik yapıları birbirinden farklıdır. 

b. Profaz I evresinde homolog kromozom çiftlerinin 

kardeş olmayan kromatitleri arasında parça 

değişimi gerçekleşebilir. 

c. Anafaz I evresindeki kromozom sayısı anafaz II 

evresindekinin iki katıdır. 

d. Mayoz I tamamlandığında oluşan hücreler n 

kromozomludur. 

e. Anafaz I evresinde homolog kromozomların 

hangi kutuplara çekileceği şansa bağlı olarak 

gerçekleşir. 

 

12. Bir tavuk ve horozun çiftleşmesinden elde edilen 

yumurtalar kuluçkaya alınıyor. Yumurtadan çıkan 

civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli ve 

kuyruk biçimi gibi bazı karakterlere ait özellikler 

bakımından birbirlerinden farklılık gösterdiği 

gözlemleniyor. 

Civcivler arasındaki bu farklılığın ortaya 

çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkı 

yapması beklenmez? 

a. Gametlerin oluşumu sırasında krossing over 

olayının gerçekleşmesi 

b. Mayozda homolog kromozomların şansa bağlı 

olarak kutuplara gitmesi 

c. Her bir civcivin oluşumu için birleşen gametlerin 

farklı genotipte olması 

d. Bir yumurtanın, çok sayıdaki spermden biri 

tarafından döllenmesi 

e. Yumurtaların kuluçka süresince farklı sıcaklıklara 

maruz kalması 

 

13. Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin yüksek 

olmasının nedeni; 

I. Üç kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları 

üzerinde bulunması, 

II. Birbirine çok yakın bölgelerinde farklı iklim 

tiplerinin görülmesi, 

III. farklı yeryüzü şekillerine sahip olması 

özelliklerinden hangileri olabilir? 

a. Yalnız I    

b. Yalnız II    

c. I ve III    

d. II ve III    

e. I, II ve III 

 

14. Mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

a. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. 

b. Kromozom sayısı değişmemiş 2 yeni hücre 

oluşur. 

c. Bölünme sırasında gen alış verişi gözlenir. 
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d. Canlılardaki çeşitliliğin temel nedenlerinden 

birisidir. 

e. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. 

 

15. Linnaeus’nin canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili 

geliştirmiş olduğu sistem, sonradan bazı 

değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hâlâ 

kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan bu 

sınıflandırma sistemiyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Bu sistem bir hiyerarşik sınıflandırma sistemidir. 

b. Bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı 

grupları altta yer alanlara göre daha genel ortak 

özellikler taşırlar. 

c. Sınıflandırmada her takım içerisinde eşit sayıda 

canlı türü yer alır. 

d. Bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomial 

olarak isimlendirilir. 

e. Canlılar sınıflandırılırken organların köken 

benzerlikleri de esas alınır. 

 

16. Bitki ve hayvan hücreleri karşılaştırıldığında 

aşağıdakilerin hangisi açısından aralarında 

farklılık olmadığı görülür? 

a. Hücre duvarının varlığı 

b. Hücre bölünmesinde sitokinezin gerçekleşme 

şekli 

c. Hücre içerisinde yer alan organel çeşitleri 

d. Hücre içi iskelet elemanlarının varlığı  

e. Kofulların sayısı ve büyüklükleri 

 

17. Vitaminlerle ilgili, 

I. Yağda çözünen vitaminler vücutta 

depolanabildiklerinden fazla miktarda 

alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler. 

II. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev 

görebilirler. 

III. Vücutta enerji depoları tükendiğinde 

vitaminler, enerji elde etmek için 

kullanılabilirler. 

IV. Bütün canlılar, ihtiyaç duydukları vitaminleri 

sentezleyebilirler. 

V. Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler 

vücutta aktifleştirilebilirler 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

a. I ve IV    

b. II ve V     

c. III ve IV    

d. III ve V    

e. IV ve V 

 

18. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

a. Canlılarda yapı malzemesi olarak kullanılırlar. 

b. Temel yapı birimleri amino asitlerdir. 

c. Amino asit dizilimleri DNA tarafından belirlenir. 

d. Amino asit dizilimleri, canlıların akrabalık 

durumlarını belirlemede kullanılabilir. 

e. Canlılarda işlev gören tüm enzimlerin yapısı 

sadece proteinlerden oluşmuştur. 

 

19. Bir ekosistemde; ölü hayvan kalıntıları (leş) ile 

beslenen akbabaların sayılarının azaldığı, 

yumurtadan çıkan yavrularda ölüm oranının 

arttığı ve popülasyonunun yok olma girdabına 

yaklaştığı gözlenmiştir. Akbaba popülasyonunun 

yok olma girdabına sürüklenmesine; 

I. Tarım ürünlerine ve ağaçlara zarar veren 

böceklere karşı kimyasal mücadele yapılması, 

II. Otla beslenen hayvanların sayısının artması, 

III. Ayrıştırıcı organizmaların sayısının artması, 

IV. Popülasyon içerisindeki genetik çeşitliliğin 

azalması 

durumlarından hangileri neden olmuş olabilir? 

a. Yalnız II      

b. Yalnız III     

c. I ve IV     

d. II ve III     

e. I, III ve IV 

 

20. Memelilerde olgun alyuvar hücrelerinde 

mitokondri bulunmaz. Buna göre bu hücreler, 

yaşamaları için gerekli olan enerjiyi aşağıdaki 

yollardan hangisiyle sağlar? 

a. Glikozun oksijensiz yıkımıyla 

b. Pirüvatın Asetil CoA molekülüne 

dönüştürülmesiyle 

c. NADH elektronlarının doğrudan Asetil CoA 

molekülüne aktarılmasıyla 

d. FADH2 elektronlarının doğrudan elektron taşıma 

zincirine aktarılmasıyla 

e. NADH elektronlarının doğrudan elektron taşıma 

zincirine aktarılmasıyla 
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21. Aşağıdaki soyağacında, insanda X 

kromozomunda çekinik olarak kalıtılan bir 

özelliği fenotipinde gösteren bireyler (4, 9, 10) 

koyu renkle belirtilmiştir. Ayrıca 9 numaralı 

bireyde Turner sendromu da görülmektedir. 

 

Bu soyağacındaki bireylerle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a. 4 numaralı bireye fenotipiyle ilgili alel, 1 

numaralı bireyden geçmiştir. 

b. 2, 5 ve 7 numaralı bireylerin bu özellikle ilgili 

genotipleri aynıdır. 

c. 8 numaralı birey, bu özellikle ilgili çekinik alel 

taşımaktadır. 

d. 9 numaralı birey, X kromozomunu sadece 6 

numaralı bireyden almıştır. 

e. 10 numaralı bireye fenotipiyle ilgili alel, 2 

numaralı bireyden geçmiştir. 

 

22. İnsanın iskelet kası hücrelerinde, oksijenli 

solunum ve fermantasyon olayları gerçekleşirken 

son elektron alıcısı olarak işlev gören moleküller 

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

      Oksijenli solunum   Fermantasyon 

a. Oksijen    Asetaldehit 

b. Etil alkol    Laktik asit 

c. Oksijen    Pirüvat 

d. Su    NAD+ 

e. Oksijen    Laktik asit 

 

23. Hücre zarının, 

I. Elektrik yüklü olması, 

II. Zar lipitlerinin iki tabakalı dizilmesi, 

III. Zar lipitlerinin hareket hâlinde olması, 

IV. Yüzey proteinlerine karbonhidratların 

eklenmesi 

özelliklerinden hangileri özgüllüğünü sağlar? 

a. Yalnız I     

b. Yalnız IV    

c. I ve III     

d. II ve III      

e. III ve IV 

24. Canlılar; hareket, beslenme, solunum, boşaltım, 

uyarıya tepki verme, üreme ve büyüme gibi ortak 

özelliklere sahiptirler. 

Buna göre, bitkilerdeki bazı yaşamsal olaylar ile 

canlıların ortak özellikleri arasında yapılan 

aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

a. Atık maddeleri uzaklaştırma – Boşaltım 

b. CO2 kullanarak O2 üretme – Solunum 

c. Madde yapımı ve yıkımı – Metabolizma 

d. Yavru oluşturma – Üreme 

e. Işığa doğru yönelme – Uyarıya tepki verme 

 

25. Bir tohumun çimlenme evresinde, aşağıdakilerden 

hangisi görülmez? 

a. Ozmozla su alımı 

b. Mitoz bölünme 

c. Yeni dokuların oluşması 

d. Solunum 

e. Fotosentez 

 

26. Glikoz, bazı amino asitler ve bazı vitaminleri 

içeren bir besi yerinde üreyebilen bakterilerin; 

I. Organik maddelere gereksinim duyma, 

II. İnorganik bileşiklerden organik bileşikler 

sentezleme, 

III. Oksijensiz yaşama, 

IV. Işık enerjisini kullanma 

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu 

kesinlikle söylenebilir? 

a. Yalnız I      

b. Yalnız II      

c. I ve III      

d. II ve IV      

e. III ve IV 

 

27. Aşağıdaki durumlardan hangisi sonucunda elde 

edilen bitkinin kalıtsal yapısının ana bitkiden 

farklı olması beklenir? 

a. Afrika menekşesi yaprağından tam bir bitki 

üretilmesi durumunda 

b. Bir süs bitkisinin yaprak uçlarındaki küçük 

bitkiciklerin toprağa düşüp köklenmesiyle tam bir 

bitki gelişmesi durumunda 

c. Patates yumrusunun vejetatif tomurcuk içeren 

kısımlarının her birinden tam bir bitki elde 

edilmesi durumunda 

d. Elodea’nın kırılmış sürgünlerinden tam bir bitki 

elde edilmesi durumunda 

e. Hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir 

bitki elde edilmesi durumunda 
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28. 2n = 36 kromozoma sahip bir hücre art arda üç 

mitoz bölünme geçiriyor. Bölünme sonucunda 

oluşan hücre sayısı ve bu hücrelerin kromozom 

sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

     Hücre sayısı     Kromozom sayısı 

a. 2    18 

b. 2    36 

c. 4   18 

d. 8    36 

e. 8    72 

 

29. Mikroskopta incelenmekte olan bir hücrenin iki 

çekirdekli görünmesi hücre bölünmesi sırasında; 

I. İnterfaz, 

II. Anafaz, 

III. Metafaz, 

IV. Sitokinez 

evrelerinden hangilerinin gerçekleşmemesi ile 

açıklanabilir? 

a. Yalnız IV      

b. I ve II     

c. I ve IV      

d. II ve III      

e. III ve IV 

 

30. Aşağıdaki eşeysiz üreme çeşidi ve bu üremenin 

görüldüğü canlı eşleştirmelerinden hangisi 

yanlıştır? 

a. Planarya - Bölünerek 

b. Menekşe - Vejetatif 

c. Şapkalı mantar - Sporla 

d. Hidra - Tomurcuklanarak 

e. Toprak solucanı – Rejenerasyon 

 

31. Aşağıda bazı eşeysiz üreme tipleri verilmiştir: 

 Bölünerek üreme 

 Sporla üreme 

 Tomurcuklanma ile üreme 

 Rejenerasyon ile üreme 

Buna göre aşağıdaki canlılar bu üreme şekilleri ile 

eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

a. Bal arısı      

b. Paramesyum      

c. Bira mayası      

d. Eğrelti otu      

e. Deniz yıldızı 

32. Bir bitki hücresinde bulunan çift zarla çevrili 

yapılar, aşağıdakilerin hangisinde doğru 

verilmiştir? 

a. Çekirdek – Golgi cisimciği – Mitokondri 

b. Plastit – Golgi cisimciği – Koful 

c. Plastit – Mitokondri – Endoplazmik retikulum 

d. Plastit – Mitokondri – Çekirdek 

e. Çekirdek – Mitokondri – Endoplazmik reticulum 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkedeki tür 

çeşitliliğinin fazla olmasını en az etkiler? 

a. Farklı iklim tiplerinin olması 

b. Farklı habitatların bulunması 

c. Yükselti farklılıklarının olması 

d. Coğrafi engellerin bulunması 

e. Popülasyonlar arasında gen alışverişinin sürekli 

olması 

 

34. Böcekçil bitki ve çam ağacı için; 

I. Kloroplast organeli bulundurmak, 

II. Hücre dışı sindirim yapmak, 

III. Hem ototrof hem heterotrof beslemek 

verilenlerden hangileri ortaktır? 

a. Yalnız I       

b. Yalnız II       

c. I ve II       

d. I ve III       

e. I, II ve III 

 

35.     

I. Fotoototrof canlılar 

II. Omnivor canlılar 

III. Kemoototrof canlılar 

IV. Otçul canlılar 

Yukarıda beslenme şekilleri verilen canlılardan 

hangileri hücrelerinde ışık enerjisini kullanarak 

inorganik maddelerden organik madde üretimi 

yapabilir? 

a. Yalnız I      

b. I ve III       

c. II ve IV        

d. I, II ve III       

e. II, III ve IV 
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36. Aşağıdakilerden hangisinin kimyasal yapısında 

protein bulunmaz? 

a. Hücre çeperi 

b. Kloroplast 

c. Mitokondri 

d. Hormon 

e. Enzim 

 

37. Bitkisel bir hücrenin yapısında; 

I. Protein 

II. Glikoz 

III. Glikojen 

IV. Yağ 

moleküllerinden hangileri bulunmaz? 

a. Yalnız II 

b. Yalnız III 

c. II ve III 

d. I, II ve IV 

e. III ve IV 

 

38. Enzimlerle ilgili olarak; 

I. Mutlaka protein içerirler 

II. Yapılarında mutlaka Koenzim vardır 

III. Reaksiyonlarda katalizör görevi yaparlar 

IV. Her enzimin etki edeceği substrat çeşidi 

bellidir 

ifadelerinden hangileri yanlıştır? 

a. Yalnız II 

b. Yalnız III 

c. Yalnız IV 

d. I ve IV 

e. I, II ve III 

 

39. Bir tripeptid molekülünün oluşumu sırasında; 

I. Üç peptid bağı kurulur. 

II. Üç aminoasit kullanılır 

III. Dört aminoasit kullanılır 

IV. İki mol su açığa çıkar 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız III 

c. I ve II 

d. II ve IV 

e. I, III ve IV 

 

40. Vitaminlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

a. Bütün vitaminler suda çözünür 

b. Bütün vitaminlerin zardan geçme kolaylığı aynı 

derecededir 

c. A vitamini kan içerisinde sentezlenir 

d. A, D ve K vitaminleri suda erirler 

e. Provitamin A vücut içinde esas vitamine dönüşür 

 

41. Bütün ribozomları çıkarılan bir bitki hücresinde; 

I. Glikoz 

II. Protein 

III. Enzim 

IV. Nişasta 

moleküllerinden hangilerinin sentezi ilk 

önce durur? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız III 

c. II ve III 

d. II ve IV 

e. II, III ve IV 

 

42. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde çeşitli 

fonksiyonlar yapan bütün enzimlerin ortak 

özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Sitoplazma sıvısı içinde bulunmaları 

b. Hücre dışında görev yapmaları 

c. Ribozomlar üzerinde sentezlenmeleri 

d. B grubu vitaminlere ihtiyaç duymaları 

e. Sadece aminoasit içermeleri 

 

43. Bir aminoasit molekülünün yapısında; 

I. Karboksil grubu 

II. Peptid bağı 

III. Amino grubu 

IV. Alkil grubu 

gibi kısımların hangileri bulunmaz? 

a. I ve II 

b. Yalnız II 

c. II, III ve IV 

d. Yalnız IV 

e. II ve III 

 

44. Proteinler, hücre içerisinde  en çok aşağıdaki 

faaliyetlerden hangisi için tüketilirler? 

a. Solunumla enerji açığa çıkarma 

b. Hücre yapısına katılma 



 

 8 Başarılar dileriz Sonraki sayfaya geçiniz 

c. Hücre çeperinin bileşimine girme 

d. DNA bileşimine katılma 

e. Fermantasyonla parçalanma 

 

45. Böcekçil bitkiler; 

I. Kükürt, 

II. Azot, 

III. Su, 

IV. Fosfor 

maddelerinin hangileri bakımından fakir 

topraklarda yaşarlar? 

a. Yalnız II   

b. II ve III   

c. II, III ve IV   

d. I, III ve IV    

e. I, II, III ve IV 

 

46. Aynı ekosistemde bulunan; 

I. Kedi, 

II. Fare, 

III. İnsan, 

IV. Bira mayası, 

V. Kene 

canlılarından heteretrof ve ototrof beslenenler 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

      Heteretrof    Ototrof 

a. II - III        V 

b. I - II - III     IV -V 

c. I - IV - V     II - III 

d. I - II - III - V        IV 

e. I - II - III - IV - V           - 

 

47.     

I. Aldosteron 

II. ADH 

III. İnsulin 

Yukarıdaki hormonlardan hangilerinin az 

salgılanması idrarla su kaybını artırır? 

a. Yalnız I  

b. Yalnız II  

c. Yalnız III  

d. I ve II  

e. I ve III 

 

48. Tek zincirinde 500 adenin, 200 guanin bulunan 

bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı ve 

hidrojen bağı sayısı nedir? 

a. Nükleotit: 1400 Hidrojen bağı sayısı: 1600 

b. Nükleotit: 700 Hidrojen bağı sayısı: 1900 

c. Nükleotit: 2400 Hidrojen bağı sayısı: 900 

d. Nükleotit: 1600 Hidrojen bağı sayısı: 1400 

e. Nükleotit: 900 Hidrojen bağı sayısı: 2400 

 

49. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojinin 

klasik yöntemlerinden birisi değildir? 

a. Koyun ve sığır gibi hayvanların evcilleştirilmesi 

b. Mikroorganizmaların fermantasyonu ile ekmek, 

peynir ve yoğurt üretilmesi 

c. Genetiği değiştirilmiş çeşitli bitki türlerinin 

biyoyakıt olarak kullanılması 

d. Ağaç dallarının aşılanması 

e. İstenilen özelliklere sahip çiftlik hayvanlarının 

çiftleştirilmesi 

 

50. Aşağıda verilen sınıflandırma birimlerinden 

hangisi diğerlerini kapsar? 

a. Cins  

b. Tür  

c. Sınıf  

d. Takım 

e. Şube 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (BİYOLOG) SINAVI 

TESTİ BİTTİ 

   Bu oturumda ki tüm testler bitmiştir. Cevaplarınızı 

kontrol edebilirsiniz. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava 

girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile 

de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

2. Cep telefonunu kesinlikle kapalı bulundurunuz. 

çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep 

bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan 

saat vb. her türlü¸ bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla 

ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kağıdı, defter, 

kitap, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap 

makinesi vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu 

araçlarla sınava girmiş adayların kimlik bilgileri 

mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 

dakikadır (1 saat 25 dakika). Sınav başladıktan sonra 

ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde 

adayların sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. 

4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 

gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, 

dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru 

sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 

yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların 

birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 

yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya 

veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, 

Sınav Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 

kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 

dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 

incelemelerden elde edilen bulgular herhangi bir 

şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine 

katılan aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya 

tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları 

tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 

önemlidir. 

Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun 

biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, KAFKAS 

ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 

takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm 

adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü¸ uyarılarına uymak 

zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı 

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 

uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız 

gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü¸ 

yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem 

kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolmakalem 

kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. 

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

9. Biraz sonra sizlere soru kitapçıklarınız dağıtılacaktır. 

Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfalarının eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da 

basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için 

derhal Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı 

bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön 

kapağında basılı soru kitapçığı türü¸ ile aynı olup 

olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda 

Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. 

Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha 

sonra fark ederseniz size o zamana kadar cevaplama 

yaptığınız türden hatasız bir soru kitapçığı verilmesi 

için Salon Başkanına başvurunuz. 

10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru 

kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,  

ve T.C. Kimlik numaranızı yazınız. Sınav sonunda 

soru kitapçıkları toplanacak ve KAUZEM sınav 

merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının 

tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

11. Cevaplayacağınız Biyolog testini cevap kâğıdında 

ayrılan yere işaretlemeyi unutmayınız. Bu 

işaretleme yapılmamışsa sınavınızın 

değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Biyolog Teknikerliği testi 

bulunmaktadır. İlgili testte ki açıklamayı dikkatle 

okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 

için kullanabilirsiniz. 

14. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, 

pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

15. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 

kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

16. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı 

ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. 


