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Biyoloji; canlıların yapısını, özelliklerini, vücutlarında meydana gelen yaşamsal olayları, çevreleriyle ve birbirleriyle olan etkileşimle-
rini inceleyen bilim dalıdır.

Biyoloji terimi, “hayat” anlamına gelen bios ile “bilim” anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Biyoloji alanında çalışmalar yapan bilim insanına biyolog denir.

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Canlıların cansız varlıklardan ayırt edilmesinde kullanılan ortak özellikler;

1. Hücresel yapı 2. Beslenme 3. Solunum 4. Boşaltım

5. Hareket 6. Uyarılara tepki 7. Metabolizma 8. Homeostazi

9. Uyum (Adaptasyon) 10. Organizasyon 11. Büyüme ve gelişme 12. Üreme

şeklinde sıralanabilir.
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1. Hücresel Yapı

 ✓ Canlının en küçük yapısal ve işlevsel birimine hücre denir.

Hücreler Yapılarına Göre

Ökaryot HücreProkaryot Hücre
� Zarla çevrili çekirdekleri vardır.
� Zarlı organelleri vardır.
Örnek; protistler, bitkiler, mantarlar ve
hayvanlar

� Zarla çevrili çekirdekleri yoktur.
� Zarlı organelleri yoktur.
Örnek, bakteri ve arkeler

Prokaryot hücrede sadece ribozom organeli bulunur. Ancak ribozom bulundurma, prokaryot ve ökaryot hücreler için ortaktır. 
Ribozomun görevi, protein sentezidir ve protein sentezi tüm canlılarda ortaktır.

Sitoplazmada DNA bulundurma, hücrenin prokaryot olduğunu kanıtlar.

Hücre Sayısına Göre Canlılar

Tek Hücreli Canlılar

•  Bakteri

•  Arke

•  Amip

•  Öglena

•  Paramesyum

•  Bira mayası Öglena (Tek hücreli) Kelebek (Çok hücreli)

Çok Hücreli Canlılar

•  Bitkiler

•  Şapkalı mantarlar

•  Hayvanlar

•  Bazı protistler

Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir. Ancak tek hücreli canlıların tamamı prokaryot hücre yapısına sa-
hip değildir. Çok hücreli canlıların tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir. Ancak ökaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı 
çok hücreli değildir.
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2. Beslenme

 ✓ Canlılar madde ve enerji ihtiyacını karşılamak için beslenirler.
Beslenme Şekline Göre Canlılar 

Üretici (Ototrof) Canlılar

�

�

Tüketici (Heterotrof) Canlılar

Karbondioksit, su ve mineralleri kullanarak ihtiyaç duyduğu besinleri 
kendisi üretebilen canlılara ototrof denir.

Besin sentezi için güneş enerjisini kullanan canlılara fotoototrof, 
besin sentezi için kimyasal enerji kullanan canlılara kemoototrof 
denir.
Örnek; yeşil bitkiler, algler, bazı bakteri ve arkeler

�

�

İhtiyaç duydukları besinleri yaşadıkları ortamdan hazır 
olarak alan canlılara heterotrof denir.

Heterotrof canlılar, karbondioksit özümlemesi yapamaz.
Örnek, mantarlar ve hayvanlar

Bitkiler Fotosentetik  Bakteri Şapkalı Mantar Aslan

Bir canlıda CO2 özümlemesi (inorganik maddeyi, organik maddeye dönüştürme) olayının görülmesi, o canlının ototrof beslendi-
ğini kanıtlar.

3. Solunum

 ✓ Solunumun temel amacı canlının yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır.

 ✓ Solunum sürecinde besin monomerleri parçalanarak ATP sentezlenir.

�

�

�

�

Besin monomerleri, oksijen 

kullanılarak parçalanır.

ETS (elektron taşıma sistemi) 

görev yapar.

Örnek; bitkiler, hayvanlar, bazı, 

bakteriler

Besin monomerleri, oksijen 

kullanılmadan parçalanır.

ETS (elektron taşıma 

sistemi) görev yapar.

Örnek, bazı bakteriler ve 

bazı arkeler

ATP Sentezleme Şekline Göre Canlılar 

Solunum Fermantasyon

Oksijenli Solunum Oksijensiz Solunum

�

�

�

�

Glikoz, oksijen kullanılmadan 

etil alkole kadar parçalanır.

ETS görev yapmaz.

Örnek, bira mayası mantarı

Glikoz, oksijen kullanılmadan 

laktik aside kadar parçalanır.

ETS görev yapmaz.

Örnek, yoğurt bakterileri

Etil Alkol Fermantasyonu Laktik Asit Fermantasyonu

ATP sentezine fosforilasyon, ATP hidrolizine defosforilasyon denir. ATP üretip tüketme tüm canlı hücrelerde ortaktır.
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4. Boşaltım

 ✓ Metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

 ✓ Amonyak, üre, ürik asit, CO2 gibi metabolik atıklar veya vücuda gereğinden fazla alınan su ve  mineraller boşaltım maddelerine 
örnek verilebilir.

Tüm canlılar boşaltım yapar ancak tüm canlılar boşaltım organı veya sistemine sahip değildir.

Tek hücreli canlılarda boşaltım, 
vücut yüzeyiyle sağlanır.

Bitkilerde terleme, damlama, ve 
yaprak dökümü olayları boşaltımı 
sağlar.

İnsanda idrar oluşumu, terleme olayları 
ile soluk verme sırasında karbondioksi-
din uzaklaştırılması boşaltımı sağlar.

 ✓ Boşaltım olayı homeostazinin (kararlı iç dengenin) korunmasına katkı sağlar.

5. Hareket

 ✓ Canlılar; beslenme, korunma ve üreme gibi canlılık faaliyetlerini sürdürebilmek için hareket eder.

Tek hücreli canlılarda sil, kamçı, 
yalancı ayak gibi yapılar yer değiş-
tirme hareketini sağlar.

Bitkilerde ayçiçeğinin güneşe doğru 
yönelmesi gibi durum değiştirme 
hareketi görülür (tropizma).

Hayvanlarda kanat, yüzgeç, kol ve 
bacak gibi üyeler yer değiştirme 
hareketini sağlar.

6. Uyarılara Tepki

 ✓ Tüm canlılar, iç ve dış ortamdan gelen uyarılara tepki verir ancak canlıların tepki şekilleri aynı değildir.

Venüs sinekkapan bitkisinin
böcek dokunduğunda 
yapraklarını kapatması

Aslanın avını yakalamak için  
koşması

İnsanın aşırı sıcaklarda
çok su tüketmesi
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7. Metabolizma

 ✓ Canlılda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir. 

Metabolizma = Anabolizma (Yapım) + Katabolizma (Yıkım)

Anabolizma (Özümleme)

 ✓ Küçük moleküllerin birleşerek daha büyük molekülleri oluş-
turması olayıdır.

Örnek:

• Fotosentez

• Protein sentezi

Katabolizma (Yadımlama)

 ✓ Büyük moleküllerin küçük moleküllere parçalanması olayı-
dır.

Örnek:

• Solunum

• Sindirim

• Fermantasyon

6CO2    +    6H2O C6H12O6 + 6O2

Anabolizma

Katabolizma(Karbondioksit) (Su) (Glikoz) (Oksijen)
n(Amino asit) Protein + (n – 1)H2O

Anabolizma

Katabolizma

Anabolik ve katabolik tepkimelerin gerçekleşmesinde enzimler kullanılır. Anabolik tepkimelerde kesinlikle ATP harcanır.

8. Homeostazi

 ✓ Canlının kararlı iç çevre ve dengeye sahip olmasına homeostazi denir.

 ✓ Canlılarda solunum, boşaltım, dolaşım, sinir ve endokrin gibi tüm sistemler homeostaziye katkı sağlar.

 ✓ İnsanda vücut sıcaklığının sabit tutulması, kan basıncının ve kan şekerinin düzenlenmesi ve metabolik atıkların vücuttan uzaklaş-
tırılması homeostazinin korunmasını sağlar.

9. Uyum (Adaptasyon) 

Devenin hörgücünde yağ 
depolaması

Kutup ayısının beyaz 
renkli olması

Kaktüsün yapraklarının 
diken şeklinde olması

 ✓ Canlının yaşadığı çevrede hayatta kalma ve 
üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin ta-
mamıdır.

10. Organizasyon 
Atom

Sistem

Doku
Hücre

Organel

Molekül

Organ

Organizma
 ✓ Canlıları oluşturan yapıların uyum içinde çalışmasına organizasyon denir.

 ✓ Tek hücreli canlılarda atom, molekül, organel ve hücre organizasyon basamakları gö-
rülür.

 ✓ Çok hücreli canlılarda atom, molekül, organel, hücre, doku, organ, sistem ve organiz-
ma organizasyon basamakları görülür.
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11. Büyüme ve Gelişme 

Bebeğin kilo alması büyümeye 

örnektir.

Çocuğun yürüyüp koşması 

gelişmeye örnektir.

 ✓ Canlının kapladığı alanın artışına büyüme denir.

 ✓ Tek hücreli canlılarda büyüme, sitoplazma miktarının artışı ile 
sağlanır.

 ✓ Çok hücreli canlılarda büyüme, sitoplazma miktarının ve hüc-
re sayısının artışı ile sağlanır.

 ✓ Canlının sahip olduğu kısımların fonksiyonel olgunluğa eriş-
mesine gelişme denir.

 ✓ Kural olarak hayvanlarda büyüme sınırlı iken bitkilerde büyü-
me sınırsızdır.

12. Üreme

 ✓ Canlıların neslinin devamlılığını sağlayabilmek için yavru bireyler oluşturmasına üreme denir.

Üreme; canlının yaşamı için değil, neslinin devamlılığı için zorunludur.

ÖRNEK-1 

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden bi-
ridir?

A) Prokaryot hücre yapısına sahip olma

B) Yer değiştirme hareketi yapma

C) Organik besinleri parçalayarak ATP sentezleme

D) Solunum sistemine sahip olma

E) Fotosentez yaparak besin ihtiyacını karşılama

ÖRNEK-2 

Bir öğrenci incelediği K ve L canlıları ile ilgili aşağıdaki bilgile-
re ulaşmıştır.

K:  • Tek hücrelidir.  L:  • Çok hücrelidir.

      • Ototrof beslenir.       • Heterotrof beslenir.

Buna göre, öğrenci K ve L canlılarında;

I. prokaryot hücre yapısına sahip olma,

II. klorofil pigmenti bulundurma,

III. oksijenli solunum yapma

özelliklerinden hangilerinin kesinlikle ortak olamayacağı-
nı söyler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

Eşeyli Üreme

 ✓ Dişi üreme hücresi (yumurta) ve erkek (sperm) üreme hüc-
resinin birleşmesiyle (döllenme) yavru bireylerin meydana 
gelmesine eşeyli üreme denir.

 ✓ Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.

Eşeysiz Üreme

 ✓ Ata bireyden döllenme olmaksızın yavru bireylerin meyda-
na gelmesine eşeysiz üreme denir.

 ✓ Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz.
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Test - 01Canlıların Ortak Özellikleri

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerin-
den biridir?

A) Fermantasyon ile ATP sentezleme

B) Sitoplazmada DNA bulundurma

C) Hücre sayısını artırarak büyüme

D) Uyarılara karşı tepki verme

E) Boşaltım sistemine sahip olma

2. Bir araştırmacı incelediği canlı türünde aşağıdaki organi-
zasyon basamaklarını tespit etmiştir.

Atom

Sistem

Organizma

Doku
Hücre

Organel

Molekül

Organ

Buna göre, araştırmacının incelediği canlı türü aşağı-
daki özelliklerden hangisine sahip olamaz?

A) Prokaryot hücre yapısına sahip olma

B) Oksijenli solunum yapma

C) Uyarılara tepki verme

D) Eşeyli üreme

E) Hücre sayısını artırarak büyüme

3. • İnsanda açlık ve tokluk durumunda kan şekerinin be-
lirli bir aralıkta tutulması

• Bitkilerin Güneş ışığı varlığında inorganik maddeyi, 
organik maddeye dönüştürmesi

• Kutup ayısının beyaz renkli olması

• Bakteri hücresinin bölünmesi

Bu olaylar canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden 
hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Adaptasyon B) Homeostazi

C) Büyüme ve gelişme D) Beslenme

E) Üreme

4. Aşağıdaki Venn şemasında prokaryot ve ökaryot canlılar 
arasındaki ilişki verilmiştir. Şemada sadece prokaryotlara 
ait özellikler (I), prokaryot ve ökaryotların ortak özellikleri (II) 
ve sadece ökaryotlara ait özellikler (III) numaralarıyla gös-
terilmiştir.

III
ÖkaryotII

I
Prokaryot

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan-
lıştır?

A) I ₺ Kalıtım materyalinin sitoplazmada dağınık olması

B) II ₺ Ribozomlarda proteinlerin sentezlenmesi

C) III ₺ Kendine özgü organik maddelerin sentezlenmesi

D) I ₺ Zarlı organellerin bulunmaması

E) II ₺ Hücre solunumuyla ATP sentezlenmesi

5. Aşağıda bir hücrede gerçekleşen iki metabolik olay şema-
tize edilmiştir. 

Enerji

Enerji

K L

Buna göre, K ve L metabolik olaylarıyla ilgili,

I. K olayı anabolik, L olayı kataboliktir.

II. Her iki olay da aynı hücrede gerçekleşebilir.

III.  Her hücrede K ve L metabolik olaylarının hızları eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III 
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6. İncelenmekte olan bir canlının organizasyon basamakla-
rından bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Organ Hücre Doku

Organel Sistem Molekül

Bu tablodaki organizasyon basamaklarından tüm 
canlılarda ortak olanlar boyalı olarak gösterildiğinde 
aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir?

A)  B) 

C)  D) 

E) 

7. Aşağıda canlıların ortak özelliklerinden K ve L örneklen-
dirilmiştir.

Devenin hörgücünde yağ 

depo etmesi

Egzersiz yapan insanın 

terlemesi

K L

Buna göre, K ve L ortak özellikleri aşağıdakilerin han-
gisinde doğru eşleştirilmiştir?

K L
A) Adaptasyon Homeostazi

B) Homeostazi Solunum yapma

C) Büyüme Boşaltım yapma

D) Adaptasyon Beslenme

E) Beslenme Hareket

8. Aşağıdaki özelliklerden hangisi canlıların tamamında 
ortak olarak gözlenmez?

A) Enerji ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç duyduğu besin-
leri dış ortamdan karşılama

B) Besin maddelerini enerji elde etmek için solunumda 
parçalama

C) Yapım olaylarını gerçekleştirmek için enerji harcama

D) Çevre şartlarındaki değişikliklere rağmen iç dengeyi 
sabit tutma

E) İç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki oluş-
turma

9. Canlıların gerçekleştirdiği bazı olayların açıklaması aşa-
ğıda verilmiştir.

• Büyük organik moleküllerin daha küçük organik mole-
küllere yıkılmasıdır.

•  Biyokimyasal tepkimeler sonucu oluşan metabolik 
atıkların vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

• Kendine özgü polimer organik maddelerin sentezlen-
mesidir.

•  Hücrede yapım ve yıkım olaylarının gerçekleşmesidir.

Buna göre, bu açıklamalar ile aşağıdaki kavramlar eş-
leştirilirse hangi kavram dışta kalır?

A) Sindirim B) Metabolizma

C) Solunum D) Boşaltım

E) Protein sentezi

TYT-AYT B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 1 (595150)

OPT�K - Test 1 (595150)
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CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞİKLER

 ✓ Canlıların yapısını oluşturan temel bileşikler, kimyasal yapılarına göre inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere iki 
grupta incelenir.

Canlılarda Bulunan Temel Bileşikler

İnorganik Bileşikler Organik Bileşikler

• Su
• Asit ve bazlar
• Tuz ve mineraller

• Karbonhidratlar
• Lipitler
• Proteinler
• Enzimler
• Hormonlar
• Vitaminler
• Nükleik asitler
• ATP

A. İnorganik Bileşikler

 ✓ Karbon ve hidrojen elementlerini bir arada bulundurmayan bileşiklerdir.

 ✓ Küçük moleküllerdir, sindirime (hidrolize) uğramazlar.

 ✓ Hücre zarından doğrudan geçebilirler.

 ✓ Enerji vermezler, yapıcı onarıcı ve düzenleyicilerdir.

 ✓ Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi ve homeostazinin korunması için önemlilerdir.

1. Su 

 ✓ Organizmaların toplam kütlesinin 
%70’inden fazlasını su oluşturmaktadır.

 ✓ Su canlıların yaşamını sürdürebilmesi 
için mutlaka gereklidir. Bu önemini fizik-
sel ve kimyasal özelliklerinden almakta-
dır.

 ✓ Su, iyi bir çözücü ve taşıyıcıdır. 

 ✓ İnsanda, besinlerin sindiriminde ve be-
sin monomerlerinin kan ile taşınmasın-
da; bitkilerde topraktan minerallerin alın-
ması ve taşınmasında görev yapar. 

 ✓ Metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırıl-
masını ve seyreltilmesini sağlar.

 ✓ Suyun özgül ısısı yüksektir. 

 ✓ Isıyı depolayabildiğinden geç ısınır ve geç soğur. 

 ✓ Mevsim geçişlerinde deniz ve okyanuslardaki sıcaklık değişiminin ani olmaması burda yaşayan canlılar için hayati önem taşır.

 ✓ Suyun donmasıyla oluşan buzun yoğunluğu azaldığından buz, su yüzeyinde kalarak kış mevsiminde göllerde ısı izolasyonunu 
sağlar.

 ✓ Su molekülleri arasında kurulan hidrojen bağları kohezyon kuvvetini oluşturur.

 ✓ Su moleküllerinin başka moleküllere tutunması ise adhezyon kuvvetini oluşturur.
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 ✓ Bitkilerde kohezyon ve adhezyon kuvvetleri, topraktan alınan minerallerin yapraklara taşınmasını sağlar.

 ✓ Kohezyon kuvvetinin oluşturduğu yüzey gerilimi, bazı böceklerin ve omurgasız hayvanların su üzerinde batmadan durabilmesi ve 
yürüyebilmesini sağlar.

 ✓ Suyun buharlaşma ısısı yüksektir. Terleme ile vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlar.

 ✓ Enzimlerin çalışabilmesi için ortamdaki su yoğunluğunun %15’in altında olmaması gerekir.

 ✓ Fotosentez tepkimelerinde kullanılan su, atmosferdeki oksijenin kaynağını oluşturur.

 ✓ Otsu bitkilerde diklik ve destekliği sağlar.

 ✓ Hidrostatik basınç oluşturarak göz gibi çeşitli organların şeklinin korunmasını sağlar.

2. Asitler ve Bazlar

Mide asidi

Limon suyu

Elma

Domates

Kahve

Süt

Saf su

NÖTRASİT BAZ

Yumurta El sabunu

Amonyak
çözeltisi

Çamaşır
suyu

Karbonat
Alkalilerin
konsantre
çözeltileri

Asitler

• Suda çözündüğünde hidrojen iyonu  (H+) veren   
     bileşiklere asit denir.
 Örnek, HCl ve H2SO4
• Organik veya inorganik yapılı olabilir.
• Tatları ekşidir.
• Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya dönüştürür.
• pH < 7

• Suda çözündüğünde hidroksit iyonu (OH–) veren 
 bileşiklere baz denir.
 Örnek, NaOH ve Ba(OH)2
• Organik veya inorganik yapılı olabilir.
• Tatları acıdır.
• Kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür.
• pH > 7

Bazlar

 ✓ Enzimler ancak belirli pH aralıklarında çalışabildiğinden canlılar için pH değişimi hayati öneme sahiptir.
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3. Tuzlar ve Mineraller

Tuzlar 

HCl +

Hidroklorik
asit

NaOH

Sodyum
hidroksit

NaCl +

Sodyum klorür
(Sofra tuzu)

H2O

Su

 ✓ Asit ve bazların nötrleşme tepkimesi ile tuz ve su oluşur.

 ✓ Kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum insan vücu-
dunun en fazla ihtiyaç duyduğu tuzlardır.

 ✓ Sofra tuzunu oluşturan sodyum ve klorür, vücut sıvılarının 
osmotik basıncını düzenler.

 ✓ Aşırı tuz tüketimi, kalp ve böbrek rahatsızlıklarına ve kan basıncının (tansiyonun) yükselmesine neden olur.

Mineraller

 ✓ Küçük moleküllerdir. Sindirime uğramazlar. Hücre zarından geçebilirler.

 ✓ Enerji vermezler. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidirler.

 ✓ Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılırlar.

 ✓ Vücuda fazla ya da eksik alınması durumunda metabolik aksaklıklar ortaya çıkar.

 ✓ Bir mineralin eksikliği, başka bir mineral tarafından giderilemez.

 ✓ Tüm canlılar, ihtiyaç duydukları mineralleri yaşadıkları ortamdan hazır olarak alır.

İnsan vücudunun gereksinim duyduğu bazı mineraller ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Kalsiyum (Ca) Magnezyum (Mg)

Fosfor (P) Sodyum (Na)

Potasyum (K) Demir (Fe)

Flor (F) Çinko (Zn)

Klor (Cl–)İyot (I)

 ✓ Kemik ve dişlerin yapısına katılır.

 ✓ Kasların kasılıp gevşemesinde ve si-
nirsel iletimde görev yapar.

 ✓ Kanın pıhtılaşmasında görev alır.

 ✓ Eksikliğinde, kemiklerde yumuşama 
ve eğrilik (raşitizm) ortaya çıkar.

 ✓ Fazlalığında, böbrek taşı oluşumu ve 
kireçlenmeye neden olur.

 ✓ Kemik ve dişlerin oluşumunda görev 
yapar.

 ✓ Nükleik asitler (DNA ve RNA), ATP ve 
hücre zarının yapısına katılır.

 ✓ Eksikliğinde, kemik ve diş gelişiminde 
aksaklık ortaya çıkar.

 ✓ Fazlalığında, kemiklerde kalsiyumun 
azalmasına neden olur.

 ✓ Asit-baz ve su dengesinin ayarlan-
masında görev alır.

 ✓ Kalp ritminin düzenlenmesini sağlar.
 ✓ Sinir hücrelerinde uyartı iletimi için 

gereklidir.
 ✓ Eksikliğinde; kas krampları, kalp rit-

minde bozukluk, hâlsizlik, yorgunluk, 
sindirim sistemi bozuklukları görülür.

 ✓ Fazlalığında; böbrek, kalp sorunları 
el ve ayaklarda karıncalanma görülür.

 ✓ Kemik ve dişlerin yapısına katılır.

 ✓ Kas ve sinir sisteminin çalışması 
için gereklidir.

 ✓ Klorofilin yapısına katılır.

 ✓ Eksikliğinde, sinir sistemi bozukluk-
ları görülür.

 ✓ Asit-baz ve su dengesinin ayarlan-
masında görev alır.

 ✓ Kas kasılması ve sinirsel iletim için 
gereklidir.

 ✓ Eksikliğinde, iştah azalması ve kas 
krampları görülür.

 ✓ Alyuvarlarda hemoglobinin yapısı-
na katılır.

 ✓ Klorofil sentezinde kofaktör olarak 
görev yapar.

 ✓ Eksikliğinde, anemi (kansızlık) gö-
rülür.

 ✓ Fazlalığında, hücrelerin erken yaş-
lanması ve damar sertliği problem-
leri ortaya çıkar.
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Kalsiyum (Ca) Magnezyum (Mg)

Fosfor (P) Sodyum (Na)

Potasyum (K) Demir (Fe)

Flor (F) Çinko (Zn)

Klor (Cl–)İyot (I)

 ✓ Tiroit bezinden salgılanan tiroksin 
hormonunun yapısına katılır.

 ✓ Eksikliğinde, basit guatr hastalığı 
görülür. Çocukluk döneminde bü-
yüme ve zekâ geriliğine neden olur.

 ✓ Kemik ve diş gelişimi için önemlidir.

 ✓ Eksikliğinde, kemik ve diş gelişi-
minde aksaklık ortaya çıkar.

 ✓ Fazlalığında, dişlerde kalıcı sarar-
ma görülür.

 ✓ Mide öz suyunun oluşumunda gö-
rev alır.

 ✓ Asit-baz ve hücre içi ile hücre dışı 
su dengelerinin ayarlanmasını sağ-
lar.

 ✓ Eksikliğinde, sindirim sorunları or-
taya çıkar.

 ✓ Bazı enzimlerin yapısına katılır ve 
bağışıklık sistemini güçlendirir.

 ✓ Eksikliğinde; tırnaklarda beyaz 
leke, ciltte akne oluşumu, saç dö-
külmesi ve bağışıklıkta zayıflama 
problemleri görülür.

 ✓ Fazlalığında; gözde ve ciltte sa-
rarma, baş dönmesi ve yüksek 
ateş görülür.

ÖRNEK-3 

Mineraller ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yan-
lıştır?

A) Bitkiler, klorofil sentezi için gerekli magnezyumu kendileri 
sentezleyebilirler.

B) İnsan, demir ihtiyacının bir kısmını bitkisel besinlerden kar-
şılayabilir.

C) Yeterince iyot tüketmeyen bireyde basit guatr hastalığı gö-
rülebilir.

D) Klor eksikliği, bireyde mide pH’sinin düzenlenmesinde ak-
saklığa neden olabilir.

E) Kalsiyum fazlalığı bireyde eklemlerde kireçlenmeye neden 
olabilir.

ÖRNEK-4 

Biyoloji öğretmeni, öğrencilerinden suyun özellikleri ve bu özel-
liklerin canlılara sağladığı fayda ile ilgili örnekler vermelerini 
istemiştir.

Öğrencilerden,

Merve: Suyun öz ısısı yüksektir ve bu durum, ani ısı değişimin-
de göldeki canlıların hayatta kalmasını sağlar.

Feyza: Su iyi bir çözücüdür ve besin monomerlerinin taşınma-
sını sağlar.

Zeynep: Su, buharlaşarak vücut ısısının düzenlenmesini sağ-
lar.

cevaplarını vermiştir.

Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?

A) Yalnız Merve B) Yalnız Zeynep

C) Merve ve Feyza D) Feyza ve Zeynep

E) Merve, Feyza ve Zeynep
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Test - 02İnorganik Bileşikler (Su ve Mineraller)

1. Su ile ilgili ifadelerin “Doğru (D)-Yanlış (Y)” değerlen-
dirmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiş-
tir?

A) Vücut ısısını düzenler. (D)

B) Enerji verici olarak kullanılır. (Y)

C) Metabolik atıkların atılmasında kullanılır. (D)

D) Besinlerin hücrelere taşınmasını sağlar. (D)

E) Yapıcı ve onarıcı olarak görev yapamaz. (D)

2. Aşağıdakilerden hangisi suyun çözücülük özelliğin-
den kaynaklanmaz?

A) Metabolizma sonucu oluşan atıkların vücuttan uzak-
laştırılması 

B) Safra öz suyunun bazı besin maddelerini mekanik ola-
rak sindirmesi

C) Çeşitli maddelerin kan plazmasıyla hücrelere taşın-
ması 

D) Tat ve koku duyusunun alınması

E) Topraktaki inorganik maddelerin bitki kökleri ile alın-
ması

3. İnsanda bazı minerallerin eksikliğine bağlı olarak ger-
çekleşebilecek aksaklıklar ile ilgili aşağıdaki eşleştir-
melerden hangisi yanlıştır?

A) Çinko - Yaraların geç iyileşmesi

B) Klor - Mide öz suyunun pH’sinin değişmesi

C) Potasyum - Kalp ritminin düzensizleşmesi

D) Sodyum - Kas kramplarının meydana gelmesi

E) Kalsiyum - Böbrek taşı oluşumu

4. Kanın pH’sinin değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Kanın pH’si

Zaman

N

(N: Normal düzey)

t0 t1 t2

Buna göre,

I. (t0 - t1) zaman aralığında, kanın pH’sinin düzenlenerek 
homeostazinin sağlanmasında solunum ve boşaltım 
sistemleri görev yapar.

II. (t1 - t2) zaman aralığındaki değişime kandaki CO2 mik-
tarının artışı neden olabilir.

III. (t1 - t2) zaman aralığında, kanın asitliği azalmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi suyun insandaki görevlerin-
den biri değildir?

A) Besin monomerlerinin hücrelere taşınmasını sağlama

B) Sindirim enzimlerinin çalışmasını sağlama

C) Terleme yoluyla vücut ısısını düzenleme

D)  Besin monomerlerinin sentezinde kullanılma

E) Metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağ-
lamaÖRN
EK
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Test - 02

6. İnsana ait çeşitli sıvıların pH’si aşağdaki gibi ölçülmüştür.

Kan

pH metre

Mide
öz suyu

pH metre

Tükürük

pH metre

Buna göre,

I. pH’si nötre en yakın olan tükürük sıvısıdır.

II. Mide öz suyunun sulu çözeltisinde H+ iyonlarına rast-
lanır.

III. pH’si en düşük olan kandır.

yorumlarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

7. Aygün, insan vücudunda bulunan bazı minerallerin görev-
leri ile ilgili aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.

• ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır.

• Hemoglobin sentezinde kullanılır.

• Kas kasılması ve kanın pıhtılaşmasında rol alır.

• Tiroksin hormonunun yapısına katılır.

Buna göre, Aygün mineraller ile ilgili,

I. Solunumda parçalandığında enerji verir.

II. Düzenleyici olarak görev yapar.

III. Yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar.

genellemelerinden hangilerini yapabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

8. Mineraller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Ototrof canlılar, ihtiyaç duyduğu mineralleri kendileri 
sentezler.

B) Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılırlar.

C) Hücre zarından geçebilirler.

D) Bir mineralin eksikliği, başka bir mineral tarafından gi-
derilemez.

E) Homeostazinin sağlanmasında görev yaparlar.

9. Enes, Ahmet ve Deniz’in kanlarındaki bazı minerallerin 
miktarları ile ilgili aşağıdaki grafikler verilmiştir.

N
or

m
al

K
an

da
ki

İyot

a

2a

3c

7c/2

Miktar

Enes

N
or

m
al

K
an

da
ki

Demir

2b

8b

Miktar

Ahmet

N
or

m
al

K
an

da
ki

Kalsiyum

Miktar

Deniz

Grafikler incelendiğinde,

I. Enes, iyot bakımından zengin besinler tüketmemeye 
devam ederse Enes’te basit guatr hastalığı görülebilir.

II. Ahmet, anemi hastası olabilir.

III. Deniz’in kalsiyum içeriği yüksek besinler tüketmeye 
devam etmesi Deniz’de eklem kireçlenmelerinin gö-
rülmesine neden olabilir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

TYT-AYT B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 2 (595151)

OPT�K - Test 2 (595151)
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B. Organik Bileşikler

 ✓ Genellikle yapılarında karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) elementlerini bir arada bulunduran bileşiklerdir.

 ✓ Bazı organik bileşiklerin yapısında azot (N), fosfor (P) ve kükürt (S) elementleri de bulunabilir.
Organik Bileşikler Görevlerine Göre

Enerji Vericiler Düzenleyiciler YöneticilerYapıcı ve Onarıcılar

• Proteinler

• Lipitler

• Karbonhidratlar

• Nükleik asitler

   (DNA ve RNA)

• Karbonhidratlar

• Lipitler

• Proteinler

• Proteinler

• Lipitler (Steroitler)

• Enzimler

• Hormonlar

• Vitaminler

• Nükleik asitler

   (DNA ve RNA)

Enerji verici besinler eşit miktarda solunumda parçalandığında elde edilen enerji miktarları arasındaki ilişki, 

 Lipitler > Proteinler > Karbonhidratlar

şeklindedir.

Enerji verici besinlerin açlık durumunda kullanım sırası: Karbonhidratlar - Lipitler - Proteinler şeklindedir.

Enerji verici besinlerin sindirim kolaylığına göre sıralanışı: Karbonhidratlar - Proteinler - Lipitler şeklindedir.

Enerji verici besinlerin yapıya katılma oranına göre sıralanışı: Proteinler - Lipitler - Karbonhidratlar şeklindedir.

 ✓ Organik bileşiklerin yapı taşlarına monomer denir. 

 ✓ Aynı ya da benzer monomerlerin birleşmesi ile oluşan moleküllere polimer denir.

 ✓ Polimerler, dehidrasyon tepkimesi ile sentezlenir ve hidrolize uğrayabilir.

Dehidrasyon 

+ +

Monomer

DEHİDRASYON
+ H

2
O..... — — .....

Polimer

 ✓ Monomerlerin birleşerek polimer ve su oluşturduğu tepkime-
lere dehidrasyon denir.

 ✓ Dehidrasyon tepkimeleri anaboliktir.

 ✓ ATP harcanır.

 ✓ Sadece hücre içinde gerçekleşir.

 ✓ Enzim kullanılır.

Hidroliz 
+ +

Monomer

HİDROLİZ
H

2
O+ .....—— —.....

Polimer

 ✓ Polimerlerin su kullanılarak monomerlerine dönüştürülme- 
sine hidroliz denir.

 ✓ Hidroliz tepkimeleri kataboliktir.

 ✓ ATP harcanmaz, üretilmez.

 ✓ Hücre içi veya dışında gerçekleşebilir.

 ✓ Enzim kullanılır.

ÖRN
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1. Karbonhidratlar

 ✓ Enerji vericilerdir. Hücrede birinci derecede enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

 ✓ Yapıcı, onarıcıdırlar. Hücre çeperinin, hücre zarının, nükleik asitlerin ve ATP’nin yapısına katılırlar.

Ekmek Mısır Sebze

 ✓ Monomerleri arasında glikozit bağı kurulur.

 ✓ İçerdikleri şeker sayısına göre üç grupta incelenirler.
Karbonhidratlar

Monosakkaritler

(Tek şekerliler)

C sayısına göre

Pentozlar

(5C’liler)

� Riboz

� Deoksiriboz

Hekzoslar

(6C’liler)

� Glikoz

� Fruktoz

� Galaktoz

Disakkaritler

(İki şekerliler)

� Maltoz

� Sükroz

� Laktoz

Polisakkaritler

(Çok şekerliler)

� Nişasta

� Selüloz

� Glikojen

� Kitin

a. Monosakkaritler

 ✓ Genel formülü CnH2nOn şeklindedir. “n” üç ile yedi arasında değişir.

 ✓ Küçük moleküllerdir. Glikozit bağı içermezler. Hidrolize uğramazlar. Hücre zarından geçebilirler.

Pentozlar (5C’liler) Heksozlar (6C’liler)

 ✓ Riboz; RNA ve ATP’nin yapısına katılır.

 ✓ Deoksiriboz; DNA’nın yapısına katılır.

 ✓ Glikoz; kan şekeri veya üzüm şekeri olarak bilinir.

 ✓ Fruktoz; meyve şekeri olarak bilinir.

 ✓ Galaktoz; süt şekeri olarak bilinir.

Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijen atomunun eksik olmasıdır.

Glikoz, fruktoz ve galaktozun kapalı kimyasal formülleri (C6H12O6) aynı olmasına rağmen açık formülleri birbirinden farklıdır yani 
birbirinin yapısal izomeridirler.

ÖRN
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b. Disakkaritler

 ✓ İki monosakkaridin birbirine glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşurlar.

 ✓ Hidrolize uğrarlar. Hücre zarından geçemezler.

Glikoz Glikoz H2O
Glikozit

bağıDehidrasyon

Maltoz (Arpa şekeri)
Hidroliz

+ +

Glikoz Fruktoz H2O
Glikozit

bağıDehidrasyon

Sükroz (Çay şekeri)
Hidroliz

+ +

Glikoz Galaktoz H2O
Glikozit

bağıDehidrasyon

Laktoz (Süt şekeri)
Hidroliz

+ +

 ✓ Maltoz ve sükroz bitki hücrelerinde, laktoz hayvan hücrelerinde sentezlenir.

c. Polisakkaritler

 ✓ Çok sayıda glikoz molekülünün birbirine glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşur.

 ✓ Dehidrasyon tepkimesiyle sentezlenirler. Hidrolize uğrarlar. Hücre zarından geçemezler.

( ) ( )n Glikoz Polisakkarit n H O1–
Hidroliz

Dehidrasyon
2+

 

 ✓ Polisakkarit oluşumunda glikoz molekülleri birbirine glikozit bağı ile bağlanmasına rağmen bağlanış şekillerinin farklı olması farklı 
polisakkaritlerin sentezine neden olur.

Nişasta
 ✓ Bitkisel depo polisakkarittir.

 ✓ Bitki hücrelerinde lökoplastlarda depolanır.

 ✓ Hayvan hücrelerinde bulunmaz.

 ✓ Hayvanlar, sindirim kanalında nişastayı hidrolize uğratabilir.

 ✓ Suda az çözünür.

 ✓ İyot (lugol) ile mavi-mor renk verir.

Selüloz
 ✓ Bitkisel yapısal polisakkarittir.

 ✓ Bitkilerin hücre çeperini oluşturur.

 ✓ Hayvan hücrelerinde selüloz bulunmaz.

 ✓ İnsanlar, selülozu sindirim kanalında hidrolize uğratamaz. Ancak sindirim kanalından 
geçen selüloz, mukoza salgılatarak sindirim atıklarının vücuttan atılımını kolaylaştırır.

 ✓ Otçul hayvanların sindirim kanalında yaşayan bakterilerin sentezlediği enzimler, selü-
lozu sindirebilir.

 ✓ Küresel ölçekte en fazla bulunan polisakkarit selülozdur.

ÖRN
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Glikojen
 ✓ Hayvansal depo polisakkarittir.

 ✓ Hayvanlarda karaciğer ve kaslarda depolanır.

 ✓ Karaciğerde depolanan glikojen, kan şekerinin ayarlanmasında görev yapar.

 ✓ Kaslarda depolanan glikojen, kas hücrelerinin enerji ihtiyacını karşılar.

 ✓ Bakteri, arke ve mantar hücreleri de glikojen depolar.

Kitin
 ✓ Hayvansal yapısal polisakkarittir.

 ✓ Böcekler, örümcekler ve kabukluların dış iskeletini oluşturur.

 ✓ Mantarların hücre duvarı kitin yapılıdır.

 ✓ Yapısı selüloza benzer ancak yapısında azot bulunması yönüyle diğer poli-
sakkaritlerden ayrılır.

 ✓ Dikiş aldırmaya ihtiyaç duyulmayan ameliyat ipliklerinin üretiminde kullanılır.

ÖRNEK-5 

Selülozun, insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya 
atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası ol-
masının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yapı biriminin glikoz molekülleri olması

B) Yapısında glikozidik bağlar içermesi

C) Küresel ölçekte en bol bulunan polisakkarit olması

D) Uzun zincirli bir polisakkarit olması

E) Sindirim kanalı duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını 
uyarması

(2017-YGS)

ÖRNEK-6 

Yapısal bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Saf kitin yumuşak olmakla birlikte yapısına kalsiyum karbo-
nat tuzunun katılmasıyla sertleşir.

B) Eklem bacaklı canlıların dış iskeletinde bulunur.

C) Diğer polisakkaritlerden farklı olarak yapısında azot bulu-
nur.

D) Birçok mantarın hücre duvarının yapısına katılır.

E) Böceklerin hücre zarının sertliğini sağlar.

(2017-LYS)

2. Lipitler (Yağlar)

 ✓ Yapılarında C, H ve O elementleri bulunur. Bazılarında ise N ve P elementleri de bulunabilir.

 ✓ Suda çözünmezler. Ancak eter, kloroform, alkol gibi organik çözücülerde çözünürler.

 ✓ Canlılarda; yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak görev yapabilirler.

 ✓ Enerji verici olarak ikinci sırada kullanılırlar.

 ✓ Polimer özellik göstermezler.

Yağların hidrojen oranları karbonhidratlar ve proteinlere göre çok fazladır. Bu yüzden solunumda parçalanmaları zordur. Yani 
solunumda parçalanabilmeleri için çok oksijen gerekir. Ancak solunumda parçalandıklarında fazla enerji elde edilir ve fazla 
miktarda su oluşur. Bu yüzden canlının metabolik su ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir.

 ✓ Yağların monomerleri birbirine ester bağı ile bağlanır.

ÖRN
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 ✓ Yağlar üç grupta incelenir. 

3 Yağ asidi 3 Su1 Gliserol

+ 33 H
2
O

1 Nötral yağ (Trigliserit)

+

+

+

1 Nötral yağ (Triglise

Dehidrasyon

Hidroliz

a. Nötral Yağlar (Trigliseritler)

 ✓ Depo yağlarıdır.

 ✓ Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlarda, 
deri altında depolanarak hayvanların vü-
cut ısısını korur.

 ✓ Göçmen kuşlarda, çölde yaşayan hay-
vanlarda ve kış uykusuna yatan hayvan-
larda metabolik su ihtiyacını karşılar.

 ✓ Trigliserit sentezi, üç yağ asidi ile bir gliserol molekülünün esterleşme tepkimesiyle birleşmesi sonucu oluşur.

 ✓ Trigliserit sentezi sırasında üç ester bağı kurulur ve üç su açığa çıkar.

 ✓ Trigliserit sentezinde kullanılan yağ asitleri, doymuş ve doymamış olmak üzere iki grupta incelenir.

Doymuş Yağ Asidi Doymamış Yağ Asidi

H H H H H H

H

H HC C C C C C

H H H H H

 ✓ Karbon atomları arasındaki bağların tamamı teklidir.

 ✓ Oda sıcaklığında katıdır.

 ✓ Genellikle hayvansal kaynaklı yağ asitleridir.

 ✓ Doymuş yağ asitlerini içeren yağlara doymuş yağlar denir. 
Örnek, tereyağı ve içyağı

H

H H H H H H

H
H

O

H H H H

H

H
H

H
H

C C C C C C C
C

C
C

O

 ✓ Karbon atomları arasında çiftli bağlara rastlanır.

 ✓ Oda sıcaklığında sıvıdır.

 ✓ Genellikle bitkisel kaynaklı yağ asitleridir.

 ✓ Doymamış yağ asitlerini içeren yağlara doymamış yağlar 
denir. Örnek, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı

Margarinler, bitkisel yağlardır. Ancak hidrojen ile doyurularak elde edilir.

İnsan vücudunda sentezlenemeyen, besinler ile dışardan alınması zorunlu olan yağ asitlerine temel (esansiyel-zorunlu) yağ 
asitleri denir. Örnek, omega-3

b. Fosfolipitler 

Yağ asidiKuyruk

Baş

Gliserol ve fosfat

 ✓ Hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarı, çift katlı fos-
folipit tabakasından oluşur.

 ✓ Bir gliserol molekülüne iki yağ asidi ve bir fosfat gru-
bunun bağlanması ile oluşur.

 ✓ Fosfatın bulunduğu baş kısmı hidrofilik (su seven), 
yağ asitlerinin oluşturduğu kuyruk kısmı hidrofobik (su 
sevmeyen) özelliğe sahiptir.
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c. Steroitler 

Kolestrolün Damar Tıkanıklığına
Neden Olması

 ✓ Monomer yapılıdırlar. Hidrolize uğramazlar. 

 ✓ Testosteron ve östrojen gibi eşeysel hormonların öncül maddesidir.

 ✓ Bazı vitaminlerin yapısını oluşturur.

 ✓ Steroitler, düzenleyici olarak görev yapar.

 ✓ D vitamini ve kolesterol, steroitlere örnek verilebilir.

 ✓ Safra sıvısının yapısına katılır.

 ✓ Kolesterol: Hayvan hücrelerinde hücre zarının yapısına katılır, hücre zarının akışkan-
lığını, esnekliğini ve dayanıklılığını artırır.

• Hayvan hücrelerinde bulunur, bitki hücrelerinde bulunmaz.

• Sinir hürcelerinde yalıtımı sağlayarak sinirsel iletimi hızlandırır.

Kandaki kolesterolün aşırı artması, damar sertliği ve tıkanlığına yol açarak kalp krizi, bilinç kaybı, felç gibi durumlara neden 
olabilir.

ÖRNEK-7 

Trigliseritlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?

A) Aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla 
enerji verirler.

B) Yapılarında üç adet ester bağı bulunur.

C) Yapılarında üç molekül gliserol bulunur.

D) Doymuş veya doymamış olmasını, içerdikleri yağ asitlerinin 
özelliği belirler.

E) Yapıya katılan yağ asitlerinin bir kısmı insan vücudunda 
sentezlenirken bir kısmı besin yoluyla alınır.

(2017-YGS)

ÖRNEK-8 

Trigliseritler ile ilgili,

I. Bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar.

II. Bir gliserol ile üç yağ asitinin esterleşmesi sonucu bir trigli-
serit molekülü oluşur.

III. İnsanlar, sentezledikleri trigliseritlerin yapısındaki yağ asit-
lerinin 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

(2021-TYT)

3. Proteinler

 ✓ Yapılarında C, H, O ve N elementleri bulunur. Bazılarında ise S (kükürt) elementi bulunabilir.

 ✓ Canlılarda yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak görev yapabilirler.

 ✓ Enerji verici olarak üçüncü sırada kullanılırlar.

 ✓ Proteinlerin monomerlerine amino asit, monomerleri bir arada tutan bağa peptit bağı denir.

 ✓ Proteinlerin enerji verici olarak karbonhidrat ve lipitlerden sonra kullanılmalarının nedenleri; 

• proteinlerin canlıların yapısına en çok katılan organik bileşik olması,

• monomerlerinin solunumda parçalandığında amonyak oluşmasına neden olması,

• amonyağın üreye dönüştürülürken enerji harcanması

şeklinde sıralanabilir.
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Amino Asidin Yapısı 

 ✓ Amino asit; karbon atomuna bağlı amino grubu, karboksil grup ve radikal grup olmak üzere üç kısımdan oluşur.

 ✓ Amino aside, karboksil grup asit ve amino grup baz özelliği kazandırır.

 ✓ Amino asitler; asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösteren
H

H

HCH2

CH3

CH3
CH3

H C C
O

OH
R

H

Amino
grup

Valin Glisin Alenin

Karboksil grup
Radikal

(Değişken)
grup

Amino Asidin Yapısı

amfoter moleküllerdir.

 ✓ Amino asidin çeşidini radikal grup belirler.

 ✓ 20 çeşit amino asit bulunur. İnsanlar, bunlardan sekiz tanesini 
sentezleyemez, vücuda besinler ile hazır olarak alırlar. 

 ✓ İnsan vücudunda sentezlenemeyen amino asitlere

temel (esansiyel = zorunlu) amino asitler denir.

Üretici canlılar, tüm amino asit çeşitlerini sentezleyebilir.

 ✓ Amino asitler, birbirine peptit bağı ile bağlanır. Peptit bağı, bir ami-
no asidin karboksil grubu ile diğer amino asidin amino grubu ara-
sında kurulur.

H

H

N

O

OH
C C +

H

R1

H

H

N C C C C + H2ON

H

R1

H

H

N

O O

CH CH
C C

H

R2

O

R2Peptit bağı

ÖRNEK-9 

Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit ve 
trigliserit organik moleküllerinin sentezleri şematize edilmiştir.

I. Tripeptit+ +

II.

III.

Trisakkarit

Trigliserit

+

+

+

Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekü-
lü sayılarının kıyaslanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) I = II = III B) I = II > III C) I = II < III

D) I > II = III E) I < II = III

(2016-YGS)

ÖRNEK-10 

Lipitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Steroitler, eşeysel hormonların yapısına katılabilir.

B) Fosfolipitler, bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısını 
oluşturur.

C) Trigliseritler, çölde yaşayan hayvanlarda metabolik su ihti-
yacının karşılanmasını sağlayabilir.

D) Kolesterol, hayvan hücrelerinde hücre zarının geçirgenliğini 
artırır.

E) Doymuş yağlar, iç organların etrafını sararak onları meka-
nik etkilere karşı koruyabilir.

 ✓ İki amino asidin birbirine peptit bağı ile bağlanması sonucu dipeptit oluşur.

 ✓ Üç amino asidin birbirine peptit bağı ile bağlanması sonucu tripeptit oluşur.

+

Amino asit

Dehidrasyon

Hidroliz

Dehidrasyon

Hidroliz
H2O— +

Dipeptit

+

Amino asit

2H2O— — +

Tripeptit
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 ✓ Çok sayıda amino asit, peptit bağı ile bağlanarak polipeptit oluşturur.

+Polipeptitaa1 + + + +....... aanaa3

Dehidrasyon

Hidroliz
aa2 (n - 1) H2O

 ✓ Özgül üç boyutlu yapı kazanmış bir ya da birden fazla polipeptitin bir araya gelmesiyle oluşan moleküle protein denir.

 ✓ Proteinler, DNA’daki şifreye göre genlerin kontrolünde ribozom organelinde sentezlenir.

 ✓ Proteinlerin çeşidini, sentezinde kullanılacak amino asidin çeşidi, sayısı ve dizilişi belirler.

 ✓ Proteinlerin yüksek ve düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve baz, yoğun tuz, yüksek basınç ve radyasyon gibi etkenler ile yapısının bo-
zulmasına denatürasyon denir.

 ✓ Denatüre olan proteinin peptit bağları kopmaz, amino asit dizilimi değişmez ancak üç boyutlu yapısı bozularak işlevsel özelliğini 
yitirir.

 ✓ Denatüre olmuş bazı proteinler eski hâline dönebilir. Buna renatürasyon denir.

Proteinlerin Görevi 

Antikor: Vücut savunmasını sağlar.

Hemoglobin: Solunum gazlarının (O2, CO2) taşınmasında görev yapar.

Kollajen: Kemik, kıkırdak ve eklemlerin yapısına katılır.

Keratin: Saç, tırnak, boynuz gibi yapıları oluşturur.

Aktin-miyozin: Kas kasılmasını sağlayan protein ipliklerdir.

Albumin: Kanın ozmotik basıncını düzenler.

Fibrinojen: Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Glikoprotein: Hücre zarına özgüllük kazandırır.

Bazı Protein Çeşitleri ve Görevleri

 ✓ Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar.

 ✓ Büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlarlar.

 ✓ Enzimlerin tamamı, hormonların büyük kısmı protein 
yapılıdır.

 ✓ Akrabalık ilişkilerinin belirlenmesinde protein benzerliği 
dikkate alınır.

 ✓ Doku ve organ nakillerinde protein benzerliğine dikkat 
edilir.

Vücuda ihtiyaç duyulduğu kadar protein alınmadığında büyüme aksar, hâlsizlik, saç dökülmesi, vücutta kuruma ve ödem gö-
rülür. Gereğinden fazla protein tüketiminde böbrek ve karaciğerde hasar, idrarla kalsiyum atılması ve gut hastalığı görülebilir.

Proteinler, vücutta doğrudan depolanamaz; fazlası yağa dönüştürülerek depolanır. Proteinler, enerji verici olarak solunumda 
kullanıldığında boşaltım atığı olarak karbondioksit ve suyun yanı sıra amonyak oluşur.

ÖRNEK-11 

Günlük beslenmesinde yeterince protein tüketmeyen bir 
bireyde;

I. yaraların geç iyileşmesi,

II. bağışıklığın zayıflaması,

III. kanın pıhtılaşamaması

durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

ÖRNEK-12 

Denatüre olan bir protein molekülü ile ilgili,

I. Peptit bağı içermez.

II. Fonksiyonel özelliğini yitirmiştir.

III. Polipeptit zincirinin amino asit dizilimi değişmiştir.

IV. Hidrolize uğrayamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve IV C) II ve III

D) I, III ve IV E) II, III ve IV
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1. Yağların özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Yağların yoğunluğu düşük olduğundan diğer organik bi-
leşiklere oranla yıkımları için daha az oksijen gerekir.  

B) Soğuk ortamlarda yaşayan memeli hayvanların ısı ya-
lıtımında görev alır.

C) Steroitler, solunum olayında substrat olarak kullanıl-
maz.

D) Nötral yağın yapısında en az iki çeşit, en çok dört çeşit 
molekül bulunabilir.

E) Çöl hayvanları gibi bazı canlıların su ihtiyacının karşı-
lanmasında kullanılır.

2. Amino asitlerin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Amino asit çeşidini radikal (R) grup belirler. 

B)  Amino asitler, hücredeki pH değişikliklerine karşı tam-
pon görevi yapar.

C) Peptit bağı, iki amino asidin radikal grupları arasında 
kurulur.

D) Her amino asitte karbon ve azot atomları bulunurken 
bazılarında kükürt atomuna rastlanabilir.

E) Karboksil grubu asidik özellik, amino grubu bazik özel-
lik verir.

3. I. Yağ asitlerinin çeşidi

II. C, H ve O bulundurma 

III. Fosfat grubu bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri yağların çeşitliliğinde etki-
lidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

4. Bir molekülün nötral yağ sentezi aşağıda şematik olarak 
gösterilmiştir.

X molekülleri Y molekülü
+

Z molekülü

+ 3H2O

Buna göre, reaksiyonda gösterilen X, Y ve Z molekül-
leriyle ilgili,

I. X moleküllerinin kimyasal yapısı, nötral yağın çeşidini 
belirler.

II. Y molekülünün kimyasal yapısı, tüm nötral yağ çeşit-
lerinde aynıdır. 

III. Z molekülü, yapısında üç ester bağı bulunan bir 
makromoleküldür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

5. Uzun süreli açlık durumunda karbonhidrat, lipit ve protein 
olduğu bilinen K, L ve M moleküllerinin vücutta bulunma 
miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Vücuttaki miktarı

Zaman

M

L

K

Buna göre; K, L ve M molekülleri ile ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) K molekülü, enerji verici olarak ilk sırada kullanılır.

B) L molekülünün monomerleri arasında ester bağı bulu-
nur.

C) M molekülü; yapıcı, onarıcı olarak K ve L moleküllerin-
den daha fazla vücutta bulunur.

D) M molekülünün sentezi ve hidrolizi hücrenin pH deği-
şimine neden olmaz.

E) L molekülünün solunumda parçalanması sonucu, K 
molekülünden daha fazla enerji vermesi beklenir.

Test - 03Organik Bileşikler (Karbonhidratlar • Lipitler • Proteinler)
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Test - 03

6. Protein molekülleri ile igili aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi yanlıştır?

A) Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar.

B) Denatüre olduğunda peptit bağı içermez.

C) Solunum gazlarının taşınmasında görev yapar.

D) Eksikliği yaraların geç iyileşmesine neden olur.

E) Genlerin kontrolünde sentezlenir.

7. Aşağıda karbonhidrat, lipit, protein ile ilgili Venn şeması  
ve şemada harflendirilen özellikler verilmiştir.

X Y a: Bitkilerde hücre çeperinin
 yapısını oluşturma

b: Organik yapılı olma

c: Ester bağı bulundurma

d: Genlerin kontrolünde
 sentezlenme

Z

a d

b

c

Buna göre,

I. İnsanda X, Y ve Z sindirim kolaylığına göre sıralandı-
ğında X - Y - Z şeklinde olur.

II. Z, suda çözünmez ancak eter, benzen gibi organik çö-
zücülerde çözünür.

III. Y enerji verici, yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

8. İnsana ait bir hücrede bulunan bir polisakkarit çeşidi 
ile ilgili,

I. Kalıtsal bilgiye göre sentezlenmiştir.

II. Dehidrasyon sentezi sonucu oluşmuştur.

III. Yapısında sadece glikoz molekülleri yer alır.

yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

9. “Dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili,

I.  Tepkime sonucu organik bileşiklerin arasında bağ olu-
şur.

II. Gerçekleşmesi sırasında ATP harcanmaz.

III. Büyük moleküllerin monomerlere dönüştüğü tepkime-
lerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?”

Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden 
hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

10. Bir öğrenci K, L ve M deney tüplerini oluşturarak  bu deney 
tüplerine içindeki molekülü hidrolize uğratacak enzim-
ler ilave ediyor ve enzimin çalışması için uygun koşulları 
sağlıyor.

Nişasta Trigliserit Protein

K L M

Bu öğrencinin,

I. K deney tüpünde, tek çeşit monomer oluşur.

II. L deney tüpünde, ester bağı hidrolize uğratılır.

III. L ve M deney tüplerinde bulunan moleküller hidrolize 
uğradığında eşit sayıda monomer oluşuyorsa hidroliz 
için harcanan su miktarı da kesinlikle eşit olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

TYT-AYT B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 3 (595152)

OPT�K - Test 3 (595152)

595152ÖRN
EK



01

25Ders İşleme Föyü | Biyoloji

4. Enzimler

 ✓ Biyolojik katalizörlere enzim denir.

 ✓ Katalizörler; tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürür, tepkimeyi hızlandırır ve tepkimeden değiş-
meden çıkar.

 ✓ Tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir.

Enzimler; aktivasyon enerjisini karşılamaz, düşürür. Tepkimeyi başlatmaz, hızlandırır.

Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. 
Enerji

Tepkimenin işleyişi

Substrat

Enzim yokken 
gereken aktivasyon 
enerjisi miktarı 

Serbest bırakılan 
enerji miktarı 

Enzim varken 
gereken aktivasyon 
enerjisi miktarı

Enzimsiz

Enzimli

Ürün

+

Substrat Enzim Ürün Enzim

+ +

 ✓ Enzimler tepkimede kullanıldığında tükenmez, aynı 
tepkime için tekrar tekrar kullanılabilir.

 ✓ Enzimler, tepkime tamamlandığında oluşan ürün 
miktarını etkilemez sadece tepkimeyi hızlandırdı-
ğından birim zamanda oluşan ürün miktarını etkiler. 
Tepkimenin tamamlanma süresini kısaltır.

Enzimlerin Kimyasal Yapısı ve Çalışması

 ✓ Enzimler yapısına göre basit ve bileşik enzimler ol-
mak üzere iki grupta incelenir.

� Sadece protein yapılıdır.

   Örnek, pepsin

� Protein kısımdan başka mineral ya da vitaminden 

    oluşan yardımcı grup kısmını içerir.

    Örnek, DNA polimeraz

Enzimler

Basit Enzimler Bileşik (Holo) Enzimler

 ✓ Bileşik enzimlerde protein yapılı kısma apoenzim, yardımcı kısma kofaktör denir. 

Holo enzim

Ya
rd

ım
cı

 g
ru

p
(K

of
ak

tö
r)

Ap
oe

nz
im

 ✓ Apoenzim, enzimin etki edeceği substratı tanır. Kofaktör kısım ise substratı ürüne dönüştürür.

 ✓ Kofaktör kısım, inorganik veya organik yapılı olabilir.

 ✓ İnorganik yapılı kofaktörler minerallerdir. (Ca2+, Mg2+ ...)

 ✓ Kofaktör olarak görev yapan organik yapılı vitaminler koenzim olarak adlandırılır.

Bir apoenzim yalnız bir kofaktör veya koenzim çeşidi ile iş görebilirken bir koenzim veya kofaktör, birden fazla apoenzim ile iş 
görebilir.
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EK



01

26 Ders İşleme Föyü | Biyoloji

 ✓ Enzim ile substrat arasında anahtar-kilit ilişkisine benzer bir uyum vardır.

Anahtar
(Enzim)

Anahtar
(Enzim)

Kilit (Substrat)

Açık kilit (Ürün)

Anahtar-Kilit
(Enzim-Substrat kompleksi)

+

Enzim

Enzim

Substrat

Aktif merkez

Ürün

Enzim-Substrat
kompleksi

 ✓ Enzimler, substratlarına özgüdür. (Anahtar-kilite özgüdür.)

 ✓ Enzimin substrat ile geçici olarak bağlandığı bölgeye aktif merkez denir.

Enzimlerin çalışması sırasında meydana gelen değişimler aşağıda gösterilmiştir.

Enzim miktarı

Zaman

Serbest enzim miktarı

Zaman

Aktif enzim miktarı

Zaman

Zaman

Zaman

Ürün miktarı

Zaman

Enzim-substrat kompleksi
miktarı

Substrat miktarı

Enzimlerin Özellikleri

 ✓ Tamamı protein yapılıdır.

 ✓ Hücre içinde genlerin kontrolünde ribozom orgenelinde sentezlenirler.

 ✓ Enzimler, hücre içinde veya hücre dışında çalışabilir.

 ✓ Genellikle çift yönlü (tersinir) çalışırlar.

CO2 H2O H2CO3+
Karbonik anhidraz

Karbonik anhidraz
Karaciğerde hidrojen peroksiti (H2O2) parçalayan katalaz 
ve hidroliz enzimleri tersinir çalışmaz.
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 ✓ Enzimler tepkimeden değişmeden çıkar. Tekrar tekrar kullanılabilir.

 ✓ Genellikle takım hâlinde çalışırlar. Bir enzimin ürünü, diğer enzimin substratı olabilir.

 Maltoz + H2O Glikoz + GlikozMaltaz

Nişasta + H2O Maltoz + DekstrinAmilaz

Takım hâlinde çalışan enzimlerde son ürün belirli bir miktara ulaştığında son ürün inhibisyonu gerçekleşir ve tepkime yavaşlayıp 
durur.

 ✓ Aktif enzimler genellikle substrat çeşidine getirilen “-az” ekiyle adlandırılır. Örnek, maltaz ve sükraz

E1

E2

Gen1

E3

E4

K L N

M

P

Gen2

Gen4

Gen3

 ✓ İnaktif enzimler isminin sonunda “-ojen” eki bulundurur. Örnek, tripsinojen ve pepsinojen

 ✓ Her enzim çeşidinin sentezinden bir gen çeşidi sorumludur.

 ✓ Bir substrata birden fazla enzim çeşidi etki edebilir.

Enzimlerin Çalışma Hızına Etki Eden Faktörler

1. Sıcaklık

 ✓ Enzimler, protein yapılı olduğundan sıcaklık değişiminden etkilenir.

Tepkime hızı

Sıcaklık (°C)

Optimum sıcaklık

0 10 20 30 40 50 60

� Enzim çalışmaz.
� Yapısı bozulmaz.
� Uygun sıcaklıkta
    tekrar çalışabilir.

� Enzim çalışır.

� Enzim çalışmaz.
� Yapısı bozulur.
� Uygun sıcaklıkta
    tekrar çalışmaz.

0 °C 55 °C

 ✓ Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı belirli bir değere kadar artar. Sıcaklığın optimum değerin üzerine çıkması reaksiyonu yavaşlatır ve 
durdurur.

2. pH

 ✓ Her enzimin etkin bir şekilde çalışabildiği belirli bir pH aralığı vardır.

0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14

Tepkime hızı

pH derecesi

Pepsin Tripsin

 ✓ Proteinlerin sindiriminde görev yapan pepsin enzimi, asidik ortamda faaliyet gösterirken tripsin enzimi, bazik ortamda daha iyi 
faaliyet gösterir.
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ÖRNEK-13 

Protein
sindirim enzimi

Büyük
parça et

1. tüp

Küçük
parça et
2. tüp

Kıyma
3. tüp

Protein
sindirim enzimi

Protein
sindirim enzimi

Sıcaklık, pH ve diğer tüm koşulların uygun olduğu deney tüple-
rine eşit miktarda olmak üzere;

1. tüp ₺ Büyük parça et

2. tüp ₺ Küçük parça et

3. tüp ₺ Kıyma

konularak tüplere eşit miktarda protein sindirici enzim ilave edi-
liyor.

Buna göre,

I. Tüplerde tepkimelerin tamamlanma süreleri arasındaki iliş-
ki, 1 > 2 > 3 şeklindedir.

II. Birim zamanda en fazla ürün miktarı 1 numaralı tüpte olu-
şur.

III. Deney başlangıcında 1 numaralı tüpteki reaksiyon hızı, 
2 numaralı tüpten hızlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

ÖRNEK-14 

Aşağıda bir enzimin çalışma mekanizması gösterilmiştir.

Substrat
Ürün

Enzim-substrat
kompleksi

Enzim Enzim

Buna göre bu süreçte meydana gelen değişimler ile ilgili aşağı-
daki grafik oluşturuluyor.

Miktar

Zaman

L

K

M

Buna göre, grafikteki K, L ve M ile ilgili aşağıdaki eşleştir-
melerden hangisi doğrudur?

K L M
A) Enzim Enzim-substrat 

kompleksi
Substrat

B) Aktif enzim Substrat Ürün

C) Ürün Serbest enzim Substrat

D) Enzim-substrat 
kompleksi

Ürün Substrat

E) Enzim Substrat Enzim-substrat 
kompleksi

3. Su Miktarı Enzim faaliyeti

Su derişimi%15

 ✓ Enzimler ancak sulu ortamda faaliyet gösterir. Ortamdaki su oranı %15’in altına düştü-
ğünde enzimler aktivite göstermez.

 ✓ Meyve ve sebzelerin kurutularak saklanması, bal ve reçelde bakteri üreyememesi bu 
prensibe dayalıdır.

4. Substrat Yüzeyi

 ✓ Enzimler, substratlarına dış yüzeyden etki etmeye başlar.

 ✓ Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı artar.

Tepkime hızı

Substrat
yüzeyi
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5. Aktivatörler 
Pepsinojen

(İnaktif)
Pepsin
(Aktif)

HCl

 ✓ Enzimlerin faaliyetini artıran madde ve faktörlere aktivatör denir.

 ✓ Hidroklorik asit (HCl), pepsinojen enzimini pepsine dönüştürerek aktif hâle getirdiği için aktivatördür.

 ✓ Vitaminler, mineraller, su, ışık, ısı ve pH değişimleri aktivatör olabilir.

6. İnhibitörler

 ✓ Enzimlerin faaliyetini yavaşlatan hatta durdurabilen kimyasal maddeler veya faktörlere inhibitör denir.

 ✓ Siyanür, yılan, böcek ve akrep zehirleri, kurşun, cıva, arsenik gibi elementler, antibiyotikler, yüksek sıcaklık ve pH değişimi inhi-
bitör olabilir.

İnhibitörler, enzimin aktif bölgesine bağlanarak substratın bağlanmasına engel olabilir ya da enzime bağlanarak aktif bölgenin 
değişimine neden olabilir.

7. Enzim ve Substrat Miktarı

 ✓ Enzim ve substrat miktarı reaksiyon hızına etki edebilir.

� Enzim-substrat miktarı sınırsız

 olarak artarsa tepkime hızı da 

 sınırsız artar.

� Enzim miktarı sabit, substrat 

 sınırsız olduğunda tüm enzimler 

 aktif oluncaya kadar tepkime hızı 

 artar daha sonra maksimum hızda 

 sabit kalır.

� Enzim sınırsız, substrat miktarı sınırlı

 ise tepkime hızı önce artar ancak

 bir süre sonra substrat azalacağın-

 dan tepkime yavaşlar ve substrat 

 tükendiğinde tepkime durur.

Tepkime hızı

Enzim sınırlı Substrat sınırlı

Enzim-substrat miktarı Substrat Enzim miktarı

Tepkime hızı

t

Tepkime hızı

ÖRNEK-15 

Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörler ile ilgili,

I. Sıcaklığın maksimum değere ulaşması, enzimin denatü-
rasyonuna neden olduğundan sıcaklık optimum değere 
getirilirse de enzim çalışmaz.

II. Sınırsız substratın bulunduğu bir ortama enzim ilavesi tep-
kime hızını artırabilir.

III. Enzimin substrata doygun olduğu bir ortama substrat ilave-
si tepkime hızını artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

ÖRNEK-16 

Enzimatik bir tepkimenin reaksiyon hızını etkileyen X ve Y fak-
törleri ile ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir.

X

Reaksiyon hızı

Y

Reaksiyon hızı

Buna göre, X ve Y faktörleri ile ilgili,

X Y
I. Sıcaklık Substrat yüzeyi

II. Su miktarı Substrat miktarı

III. pH İnhibitör madde miktarı

eşleştirmelerinden hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

ÖRN
EK



30 Ders İşleme Föyü | Biyoloji

Organik Bileşikler (Enzimler)

1. Bir bileşik enzimi oluşturan kısımlarla ilgili,

I.  Hücrelerde apoenzim çeşidi sayısı, koenzim ve kofak-
tör çeşidi sayısından fazladır.

II. Bir kofaktör çeşidi sadece bir apoenzim çeşidi ile çalı-
şabilir.

III. Koenzimler, apoenzimlerden daha büyük moleküller-
dir. 

IV. Bir apoenzim çeşidi sadece bir çeşit yardımcı kısımla 
çalışabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III

D) II ve IV E) I, II ve IV

2. Enzimlerin tamamında;

I. hücre içinde sentezlenme,

II. tekrar tekrar aynı tepkimede kullanılabilme,

III. substrata özgü olma,

IV. tersinir çalışabilme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız IV B) I ve III C) II ve III

D) I, II ve III E) II, III ve IV

3. Enzimatik tepkimeler ile T maddesinin sentezi aşağıda 
gösterilmiştir.

Gen I

E1

Gen II

E2
Gen III

E3K L M

N

T

Bu metabolik yolu inceleyen bir öğrencinin,

I. Enzimler, genlerin kontrolünde ve gene özgü molekül-
ler olarak sentezlenir.

II. “E2” enziminin substratı L, ürünü M molekülüdür.

III. Bir enzim çeşidi, birden fazla molekül çeşidini substrat 
olarak kullanabilir.

yorumlarından hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıda aynı reaksiyona giren maddelerin kullanıldığı en-
zimsiz ve enzimli tepkimeler gösterilmiştir.

Reaksiyona
giren

maddeler
Serbest
kalan
enerji

Enzimli tepkime

Enzimsiz tepkime

Ürünler

Tepkimenin ilerlemesi

Enerji

Buna göre, enzimlerle ilgili,

I. Tepkimelerin başlaması için gerekli aktivasyon enerji-
sini sağlar.

II. Tepkimelerin daha düşük enerji seviyelerinde gerçek-
leşmesini sağlar.

III. Tepkimelerin tamamlanması sonucu daha çok ürün 
elde edilmesinde etkilidir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

5. Enzimatik bir tepkimenin reaksiyon hızının zamana bağlı 
değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Reaksiyon hızı

t0 t1 t2 t3
Zaman

Buna göre, grafiği inceleyen bir öğrenci zaman aralık-
larındaki değişime neden olan faktörler ile ilgili;

I. (t0 - t1) ₺ pH’nin optimum değere yükseltilmesi,

II. (t1 - t2) ₺ Sıcaklığın aşırı artması,

III. (t2 - t3) ₺ Ortama substrat ilavesi

eşleştirmelerinden hangilerini yanlış yapmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

Test - 04
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Test - 04

6. Alyuvarda görev yapan karbonik anhidraz enziminin K ve 
L metabolik aktivitesi aşağıda gösterilmiştir.

CO2
Karbonik anhidraz

K
H2CO3

H2CO3

H2O+

CO2 H2O+Karbonik anhidraz
L

Buna göre,

I. K metabolik tepkimesinde H2CO3, karbonik anhidraz 
enziminin substratıdır.

II. Karbonik anhidraz enzimi, tersinir çalışabilme özelliği 
gösterir.

III. CO2 molekülü, karbonik anhidraz enziminin hem 
substratı hem de ürünü olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

7. Bir öğrenci, aşağıdaki deney tüpüne sükroz çözeltisi koya-
rak üzerine sükraz enzimi ve fehling çözeltisi ilave ediyor 
ve bu deney tüpünü uygun koşullarda bir süre bekletiyor.

Fehling
çözeltisi Sükraz

Sükroz
çözeltisi

Bir süre
sonra

Kırmızı
renk
oluşuyor.

Bir süre sonra deney tüpünün kiremit kırmızısı renk aldı-
ğını gözlemliyor.

Fehling çözeltisinin glikoz ile kiremit kırmızısı renk 
verdiğini bilen bu öğrenci sükraz enzimi ile ilgili,

I. Hücre dışında aktivite gösterebilir.

II. Substratının sonunun “-az” eki ile değiştirilmesiyle 
isimlendirilmiştir.

III. Tersinir çalışabilir.

yorumlarından hangilerini yapabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

8. Meltem, karaciğerde bulunan katalaz enziminin görevi ile 
ilgili aşağıdaki bilgiye ulaşmıştır.

/H O H O O1 2

( )Hidrojen peroksit

Katalaz
2 2 2 2

+

Meltem, katalaz enziminin etkinliğini incelemek için aşa-
ğıdaki düzeneği hazırlayarak katalaz enziminin çalışması 
için optimum koşulları oluşturuyor.

1

Cıva

K L

Karaciğer
400 mL

H2O2 (Hidrojen peroksit)
200 mL

H2O2 (Hidrojen peroksit)

Küçük parça
şeklinde
doğranmış
karaciğer

2

(K ve L deney kaplarına konulan karaciğer miktarları eşit-
tir.)

Buna göre, Meltem’in deney başlangıcındaki,

I. L kabındaki tepkime, K kabındaki tepkimeden daha 
kısa sürede tamamlanır.

II. K ve L kaplarındaki tepkimeler tamamlandığında cıva 
1 yönünde yükselir.

III. Deney başlangıcında K kabında birim zamanda olu-
şan ürün miktarının L kabından daha fazla olması 
beklenir.

öngörülerinden hangilerini deney sonunda değiştir-
mesi gerekir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

TYT-AYT B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 4 (595153)

OPT�K - Test 4 (595153)
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5. Hormonlar

 ✓ Özelleşmiş hücrelerden (endokrin bezlerden) salgılanan, hedef hücrelere etki eden, amino asit, protein veya steroit yapılı olabilen 
moleküllere hormon denir.

 ✓ Hormonlar, düzenleyici olarak görev yapar.

 ✓ Hayvanlarda hormonlar, hedef organlara kan veya vücut sıvıları ile taşınabilir.

 ✓ Hormonlar; büyüme, gelişme ve üreme gibi metabolik olayları düzenler, homeostaziyi sağlar.

 ✓ Hormonların miktarındaki küçük değişimler bile metabolizmayı olumsuz etkileyebilir.

6. Vitaminler 

 ✓ Yapılarında C, H ve O elementleri bulunur. Bazılarında N, S ve P bulunabilir.

 ✓ Enerji vermezler, düzenleyicidirler.

 ✓ Hidrolize uğramazlar, hücre zarından geçebilirler.

 ✓ Enzimlerin yapısına koenzim olarak katılırlar.

 ✓ Bitkiler, ihtiyaç duydukları vitaminlerin tamamını kendileri sentezler.

 ✓ İnsanlar, vitaminleri genel olarak besinler ile vücuduna alır. Provitamin (öncül) olarak alınan A vitamini

karaciğerde, D vitamini deri altında Güneş ışığı varlığında sentezlenir.

 ✓ Kalın bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler, B ve K vitamini sentezler.

 ✓ Vitaminler birbirine dönüştürülemez. Bir vitaminin eksikliği, başka bir vitamin tarafından giderilemez.

 ✓ Vitaminlerin yapısı; Güneş ışığı, oksijen, metal ve ısı gibi faktörlerle temas ile bozulur.

 ✓ Vitaminler, yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki grupta incelenir.

� A, D, E ve K vitaminleridir.

� Fazlası karaciğerde depolanır.

� Günlük alınması gerekmez.

� Sağlıklı bireyin idrarında rastlanmaz.

� B ve C vitaminleridir.

� Depolanamaz.

� Günlük alınması gerekir.

� Sağlıklı bireyin idrarında rastlanabilir.

Vitaminler

Yağda Çözünen Vitaminler Suda Çözünen Vitaminler

A Vitamini
 ✓ Görme, büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapımı ve embriyo gelişiminde etkilidir.

 ✓ Eksikliğinde; gece körlüğü, deride kuruma ve pullanma, kemik ve diş gelişiminde prob-
lemler, vücut direncinde azalma görülür.

 ✓ Fazlalığında; deri, avuç içi ve ayak tabanları sararır.

Besinlerle provitamin olarak alınan A vitamini, karaciğerde sentezlenir.
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D Vitamini

E Vitamini

 ✓ Kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklardan emilmesini, kemik ve dişlerde depolanmasını 
sağlar.

 ✓ Eksikliğinde; çocuklarda raşitizm, ergin bireylerde osteoporoz ve osteomalazi hastalık-
larına neden olur.

 ✓ Fazlalığında; kanda kalsiyum düzeyi artar, damar sertliği, böbrek taşı ve eklemlerde 
kireçlenmelere neden olur.

 ✓ Provitamin olarak alınan D vitamini, Güneş ışığı varlığında deri altında sentezlenir. 

Güneş ışığı varlığında deri altında sentezlenen provitamin D, böbrek ve karaciğerde 
aktifleştirilir.

 ✓ Antioksidan özellik gösterir ve hücrelerin daha uzun yaşamasını, yenilenmesini sağlar.

 ✓ Tümör oluşumunu ve alzaymırın ilerlemesini önler.

 ✓ Eksikliğinde; kısırlık, kaslarda yorgunluk görülebilir.

K Vitamini

 ✓ Kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin sentezi için gereklidir.

 ✓ Eksikliğinde; kanın pıhtılaşmaması hastalığı görülebilir.

 ✓ K vitamini, bağırsaklarda yaşayan bakteriler tarafından sentezlenebilir.

B Vitamini

 ✓ B grubu vitaminler, metabolizmada koenzim olarak görev yapar.

 ✓ Eksikliğinde; beriberi, pellegra ve anemi (kansızlık) hastalıklarına neden olabilir.

Beriberi sinir sistemi rahatsızlığıdır, kişide yürüme bozukluğu ile ortaya çıkar, kaslar 
erir, refleksler kaybolur. Pellegra ise psikolojik sorunlar, ishal, kansızlık ve cilt enfek-
siyonlarına neden olur.

C Vitamini

 ✓ Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve yaraların çabuk iyileşmesinde etkilidir.

 ✓ Eksikliğinde; skorbüt (diş eti kanaması), bağışıklık sisteminde zayıflama ve eklemlerde 
şişme görülebilir.
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7. Nükleik Asitler 

Glikozit
bağı

Ester
bağı

5 karbonlu
şeker

(Pentoz)

P

Fosfat
Grubu

Azotlu organik
baz

 ✓ Hücrede deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) ol-
mak üzere görevleri ve yapıları farklı iki çeşit nükleik asit bulunur.

 ✓ Nükleik asitlerin yapısında C, H, O, N ve P elementleri bulunur.

 ✓ Nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotit denir.

Pi

Azotlu Organik Bazlar

� Tek halkalıdır.
� Sitozin (C), timin (T)  
 ve urasil (U) bazlarıdır.

Primidin Bazları

� RNA’nın yapısında 
 bulunur.

5 Karbonlu Şeker

Riboz

� DNA’nın yapısında
 bulunur.

Deoksiriboz

İnorganik fosfat
grubudur.
DNA ve RNA’ya
asit özelliği
kazandırır.

Pürin Bazları

� Çift halkalıdır.
� Adenin (A) ve guanin  (G)
 bazlarıdır.

Nükleik asitler, içerdikleri şekere göre adlandırılır.

5 C’li şeker ve azotlu organik bazın glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşan moleküle nükleozit denir.

ÖRNEK-17 

Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA’nın ortak özellikle-
rinden biridir?

A) Her birinin yapısında tüm pirimidin baz çeşitleri yer alır.

B) Her iki molekül de nükleotit polimeridir.

C) Her zaman zarlı organel içerisinde bulunurlar.

D) Zincirlerindeki pürin ve pirimidin bazlarının sayıları her za-
man birbirine eşittir.

E) Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler.

(2019-TYT)

ÖRNEK-18 

Biyoloji öğretmeni, öğrencilerinin DNA ve RNA moleküllerini 
karşılaştırmaları için aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

DNA RNA

Ö
ze

llik

Kendini eşleyebilme

Yapısında deoksiriboz şekeri bulundurma

Yapısında urasil bazı bulundurma

Ribonükleotit yapılı olma

Buna göre, tablonun tamamını doğru dolduran bir öğrenci 
aşağıdakilerden hangisini elde eder?

A) �

�

�

�

 B) �

�

�

�

 C) �

�

�

�

D) �

�

�

�

 E) �

�

�

�
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DNA RNA

 ✓ Yapısında A, G, C, T  azotlu organik bazları ve deoksiriboz 

şekeri bulunur.

 ✓ Özel bazı timindir.

 ✓ Çift ipliklidir. Nükleotitler birbirine fosfodiester bağı ile bağla-
narak tek iplik oluşturur.

 ✓ Karşılıklı ipliklerde A$T, T$A, G$C, C$G olacak şekil-
de baz eşleşmesi gerçekleşir.

 ✓ Guanin ve sitozin arasında üçlü, adenin ile timin arasında  
ikili zayıf hidrojen bağı kurularak karşılıklı iplikler bir arada 
tutulur.

Nükleotit = Deoksiriboz = Fosfat = Azotlu = A + G + C + T
 sayısı            sayısı         sayısı     organik 
                                                      baz sayısı

, ,
T
A

C

G
Pirimidin

P rinü
 oranları 1’e eşittir.

 ✓ Ökaryot hücrelerde; çekirdek, mitokondri ve kloroplastta bu-
lunur.

 ✓ Prokaryot hücrelerde, sitoplazmada bulunur.

 ✓ Kendini eşleyebilir.

Görevleri

 ✓ Kalıtsal bilgiyi taşır.

 ✓ Hücredeki metabolik olayları yönetir.

 ✓ Protein sentezi için gerekli şifreyi verir.

 ✓ Yapısında A, G, C, U  azotlu organik bazlar ve riboz şekeri 

bulunur.

 ✓ Özel bazı urasildir.

 ✓ Tek ipliklidir. Nükleotitler birbirine fosfodiester bağı ile bağla-
narak tek iplik oluşturur.

tRNA ve rRNA, fonksiyonel yapı kazanırken zayıf hidro-
jen bağları kurulur. mRNA’nın yapısında zayıf hidrojen 
bağı bulunmaz.

Nükleotit = Riboz = Fosfat = Azotlu = A + G + C + U
 sayısı        sayısı     sayısı    organik 
                                               baz sayısı

 ✓ Tek iplikli olduğu için adenin sayısı urasile, guanin sayısı si-
tozine eşit bağıntısı kurulamaz.

 ✓ Ökaryot hücrelerde; çekirdek, mitokondri, kloroplast, ribozom 
ve sitoplazmada bulunur. 

 ✓ Prokaryot hücrelerde, sitoplazma ve ribozomda bulunur.

 ✓ Kendini eşleyemez, DNA tarafından sentezlenir.

Görevleri

 ✓ Tüm çeşitleri protein sentezinde görev yapar.

 ✓ mRNA, DNA’daki genetik şifreyi ribozoma taşır.

 ✓ tRNA, amino asitleri mRNA’daki şifreye göre sitoplazmadan 
ribozoma taşır.

 ✓ rRNA, ribozomun yapısına katılır.

8. ATP (Adenozin Trifosfat)

 ✓ Canlıların temel enerji molekülü ATP’dir.

 ✓ Her canlı hücre, kendisi için gerekli ATP molekülünü kendisi üretir ve tüketir. ATP depolanamaz.

 ✓ ATP molekülü hücre dışına çıkamaz, hücreden hücreye taşınamaz.

PP P

Adenin
Riboz

Adenozin

AMP (Adenozin monofosfat)

ADP (Adenozin difosfat)

ATP (Adenozin trifosfat)

Glikozit bağı Este
r bağı

2 tane yüksek enerjili fosfat bağıÖRN
EK
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 ✓ ATP molekülü; adenin bazı, riboz şekeri ve üç fosfat molekünden oluşan organik bileşiktir.

 ✓ DP’ye fosfat bağlanmasıyla oluşan moleküle ATP, ATP sentezine ise fosforilasyon denir.

 ✓ ATP’nin ADP’ye hidorilizine defosforilasyon denir.                      
ATP H2O ADP Pi+ + +

Defosforilasyon

Fosforilasyon
Enerji ✓ ATP sentezi endergonik, ATP hidrolizi ekzergonik bir tepki-

medir.                

 ✓ Karbonhidrat, yağ ve protein gibi organik besinlerin yapısında depolanmış kimyasal enerji, solunum ve fermantasyon tepkimeleri 
ile ATP’ye dönüştürülür ve canlılık faaliyetleri için kullanılır.

Ekzergonik

Solunum

ATP

ADP

Fermantasyon

Enerji
Enerji

Hücre bölünmesi
Kas kasılması
Üreme
Biyosentez (dehidrasyon) tepkimeleri
Endositoz, ekzositoz, aktif taşıma

Hareket
Sinirsel iletim

Endergonik

 

Enerji açığa çıkmasına neden olan tepkimelere ekzergo-
nik, enerji harcanan tepkimelere endergonik denir.

Fotosentetik canlılarda güneş enerjisi yardımıyla elde edi-
len ATP sadece besin (glikoz) sentezi için kullanılır.

ÖRNEK-19 

ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi 
yanlıştır?

A) Organik bileşiktir.

B) Sadece hücre içinde sentezlenir.

C) Dehidrasyon tepkimelerinde kullanılır.

D) Yapısında glikozit ve ester bağı bulunur.

E) Vitamin molekülleri sentezinde substrat olarak kullanılabilir.

ÖRNEK-20 

Aslıhan’da görülen metabolik aksaklıkları gidermek için aşa-
ğıdaki tabloda belirtilen vitamin takviyeleri uygulanmış ve 
iyileşme olup olmadığı tabloda belirtilmiştir.

Takviye Vitamin Karışımı İyileşme

B + K + C

K + C + D

A + B + E

D + E +  A

( : İyileşme var.   : İyileşme yok.)

Buna göre, Aslıhan’da görülen vitamin eksikliği ile ilgili,

I. Vitamin eksikliğinin nedeni Aslıhan’ın uzun süre antibiyotik 
tedavisi görmesi olabilir.

II. Aslıhan’da vitamin eksikliğine bağlı anemi ve sinirsel meta-
bolik aksaklıklar görülebilir.

III. Aslıhan’ın B vitamini içeriği yüksek olan besinleri günlük ve 
düzenli tüketmesi metabolik aksaklıklarının giderilmesine 
yardımcı olabilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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Organik Bileşikler (Vitaminler • Hormonlar • Nükleik Asitler • ATP) Test - 05

1. Vitaminlere ait;

I. karaciğerde depolanma,

II. eksikliğinde metabolik aksaklığa neden olma,

III. sağlıklı bireyin idrarında rastlanma,

IV. metabolik aksaklığın görülmemesi için günlük düzenli 
alınma

özelliklerinin yağda çözünen ve suda çözünenleri 
aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

Yağda Çözünen Suda Çözünen
A) I ve II III ve IV

B) I ve II II, III ve IV

C) II ve III I ve IV

D) III ve IV I ve II

E) II, III ve IV I ve II

2. Hormonlar;

I. organik yapılı olma,

II. düzenleyici olarak görev yapma,

III. eksikliğinde metabolik aksaklıklara neden olma

özelliklerinden hangileri yönüyle vitaminlere benzer?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

3. DNA, RNA ve ATP molekülleri için;

I. fosfat grubu taşıma,

II. azotlu organik baz bulundurma,

III. karbonhidrat molekülü içerme 

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III  

D) I ve II E) I, II ve III

4. ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Hücrede depolanamaz.

B) Dehidrasyon tepkimesi ile sentezlenir.

C) Sentezi endergonik, hidrolizi ekzergoniktir.

D) Hücre dışında hidrolize uğrayabilir.

E) Yapısında C, H, O, N ve P elementleri bulunur.

5. Reyyan, hücrede bulunan nükleik asitler ile ilgili olarak 
aşağıdaki posteri hazırlamıştır.

X Y Amino asit

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

mRNA

Reyyan posterlerin altına,

I. Kendini eşleyebilir.

II. Protein sentezi sırasında amino asitleri ribozoma taşır.

III. Ökaryot hücrede sitoplazmada bulunamaz.

IV. Yapısında riboz şekeri bulunur.

bilgilerini aşağıdakilerin hangisi gibi yerleştirilirse 
tüm bilgileri doğru yerleştirmiş olur?

X Y
A) I ve II III ve IV

B) I ve III II ve IV

C) I ve IV II ve III

D) II ve III I ve IV

E) III ve IV I ve II
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Test - 05

6. ATP metabolizması ile ilgili aşağıdaki şema oluşturulmuş-
tur.

ATP

X Y

ADP

Buna göre, X ve Y olayları ile ilgili,

I. X endergonik, Y ekzergonik tepkimelerdir.

II. X hücre içinde, Y hücre dışında gerçekleşebilir.

III. X defosforilasyon, Y fosforilasyon olayıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

7. Canlıların temel bileşenleri ile ilgili,

I. Kolesterol ve trigliserit kanla taşınır.  

II. Proteinler, tampon özellik gösterir.

III. Bazı amino asit, yağ asidi ve vitaminler insan  vücudu 
için esansiyel özellik gösterir.

IV. Bir enzimin ürünü, diğer bir enzimin substratı olamaz.

V. ATP molekülü, nükleotit yapısında değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I, III ve V E) II, III, IV ve V

8. Eylül, bazı vitaminlerin eksikliğine bağlı olarak ortaya çı-
kabilen hastalıklar ile ilgili aşağıdaki formu oluşturmuştur.

A D E K

Kanın pıhtılaşmasında gecikme

Gece körlüğü

Çocukluk döneminde raşitizm

Kısırlık

Buna göre, bu formu doğru dolduran bir öğrencinin 
işaretlemesi aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalı-
dır?

A) A D E K  B) A D E K

C) A D E K  D) A D E K

E) A D E K

TYT-AYT B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 5 (595154)

OPT�K - Test 5 (595154)
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Test - 06Tarama Testi

1. İnsanlarda gerçekleşen;

I. metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin hücreden 
uzaklaştırılması,

II. metabolizma için gerekli organik besinlerin dış ortam-
dan alınması, 

III. hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olaylarda ATP 
üretimi ve tüketiminin olması

olaylarından hangileri tüm canlılarda ortak olarak gö-
rülür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

2. İnsan vücudunda bulunan minerallerin işlevleriyle il-
gili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İyot (I) ₺ Tiroksin hormonunun yapısına 
katılır.

B) Kalsiyum (Ca) ₺ Kas kasılmasında görev ya- 
par.

C) Potasyum (K) ₺ Vücut sıvılarının su ve tuz 
dengesini ayarlar. 

D) Flor (F) ₺ Diş ve kemiklerin yapısında bu-
lunur.

E) Demir (Fe) ₺ Sinirsel uyarıların iletilmesinde 
görevlidir.

3. Otçul bir hayvanın hücrelerinde aşağıdaki tepkimeler-
den hangisi kesinlikle gerçekleşmez?

A) Amino asit ₺ Protein

B) Gliserol + Yağ asitleri ₺ Trigliserit

C) Glikoz + Glikoz ₺ Maltoz

D) Glikoz + Galaktoz ₺ Laktoz

E) Glikoz ₺ Glikojen

4. Aşağıdaki grafikte farklı memeli hayvan türlerinin vücut 
kütlesine bağlı metabolik hızları verilmiştir.

8
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Grafiğe göre,

I. Vücut büyüklüğünün artışı metabolizma hızının ya-
vaşlamasına olur.

II. Metabolik hız ne kadar yüksek olursa vücut kütlesi ba-
şına oksijen ve besin ihtiyacı o kadar yüksek olur.

III. Filin toplam kütlesi fareye göre büyük olduğu için solu-
num hızı daha yüksektir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

5. Aşağıda bitkisel bir karbonhidratın substrat olarak kulla-
nıldığı enzimatik bir tepkime gösterilmiştir. Tepkime sonu-
cunda farklı iki monosakkarit oluşmuştur.

Bağ

Aktif bölge

Enzim Enzim

Monosakkaritler

Enzimin substratla
birleşmesi

Substrat

Ürünlerin
oluşması

Enzim-substrat
kompleksi

H2O

1

2

3 4

Buna göre, bu tepkimede görev alan enzimle ilgili,

I. Katabolik bir tepkimeyi katalizlemektedir.

II. Tepkime sonucunda serbest enzim miktarı azalır.

III. Substratı maltoz, ürünleri glikoz ve fruktozdur.

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III
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Test - 06

6. Canlıların ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki açıklama-
lardan hangisi yanlıştır?

A) Böbrekleri aracılığıyla metabolik atıkları vücuttan 
uzaklaştırırlar.

B) Besin maddelerini solunumla parçalayarak enerji elde 
ederler.

C) Yapım olaylarını gerçekleştirmek için enerji harcamak 
zorundadırlar.

D) Çevre şartlarındaki değişikliklere rağmen iç dengele-
rini sabit tutarlar. 

E) İç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki göste-
rirler.

7. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z minerallerinin insan vücudu 
için görevleri verilmiştir.

Mineral Görevi

X Fosfolipitin yapısına katılır.

Y Kanın pıhtılaşmasında görevlidir.

Z Bazı amino asitlerin yapısına katılır.

Buna göre; X, Y ve Z mineralleri ile ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisi yanlıştır?

A) X minerali, fosfor olup fosfolipit molekülünün kuyruk 
kısmında yer alır.

B) Y minerali, kas kasılmasında görev alır.

C) Z minerali, kükürt olup bir amino asidin R (değişken) 
grubunda bulunabilir.

D) X minerali; DNA, RNA ve ATP moleküllerinin yapısında 
bulunur. 

E) Y minerali, kemik gelişiminde görev yapar.

8. Aşağıdaki özelliklerden hangisi vitaminlere ait değil-
dir?

A) Küçük moleküllü olduklarından hücre zarından kolay 
geçerler.

B) Düzenleyici moleküllerdir.

C) Oksijen, sıcaklık ve metal teması gibi faktörlerin etki-
siyle kolayca bozulurlar.

D) Suda çözünen vitaminlerin eksikliği geç hissedilir.

E) Sindirilmez ve enerji vermezler.

9. Nükleik asitlerle ilgili,

I. DNA ve RNA’da toplam sekiz çeşit nükleotit bulunur.

II. Yapılarındaki pürin bazları çift halkalı, pirimidin bazları 
tek halkalıdır.

III. Mitokondri ve kloroplastta, DNA ve RNA birlikte bulu-
nur.

IV. Yapılarına protein molekülleri katılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve IV C) III ve IV

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

10. Enzimler, yalnız belirli reaksiyonları katalizledikleri ve or-
tamdaki moleküllerden sadece substratları ile etkileştikle-
rinden özgül moleküllerdir. 

Enzimlerin özgüllüğünde;

I. üç boyutlu yapıları,

II. apoenzim çeşidi,

III. farklı genler tarafından sentezlenmeleri,

IV. kofaktör çeşidi

özelliklerinden hangileri etkilidir?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

TYT-AYT B�YOLOJ� D�F - FÖY-1 - 2022
Test 6 (595155)
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