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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Biyoloji
Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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1. Bu testte 30 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

I. Merkezî koful
II. Granüllü endoplazmik retikulum

Vitaminlerle ilgili,

III. Hücre zarı

I. Yağda çözünen vitaminler vücutta
depolanabildiklerinden fazla miktarda
alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler.

IV. Hücre duvarı

II. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görebilirler.

V. Hücre iskeleti elemanları

III. Vücutta enerji depoları tükendiğinde vitaminler,
enerji elde etmek için kullanılabilirler.

Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri, hem
hayvan hem de bitki hücresinde bulunabilir?
A) I ve II

B) III ve IV
D) II, III ve V

IV. Bütün canlılar, ihtiyaç duydukları vitaminleri
sentezleyebilirler.

C) I, II ve III

V. Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler vücutta
aktifleştirilebilirler.

E) II, IV ve V

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve IV
D) III ve V

2.

B) II ve V

C) III ve IV
E) IV ve V

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.
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4.

5.

Dört bitki, bilim insanları tarafından,
I.

Pinus nigra,

Aşağıdaki grafikte; K, L ve M olarak adlandırılan üç
farklı biyomun yayılış alanları verilmiştir.

II. Morus nigra,
III. Pinus alba,
IV. Morus alba
şeklinde adlandırılmıştır.
Bu bitkilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) I. ve III. bitkilerin şubeleri aynıdır.
B) II. ve IV. bitkilerin takımları aynıdır.
Bu grafikte;
C) Bu dört bitki, iki farklı cinse aittir.

I. epifit (kendi besinini sentezleyen fakat gelişirken
destek olarak başka bir bitkinin yüzeyini kullanan)
bitkilerin,

D) III. ve IV. bitkiler birbiriyle çaprazlandığında verimli
döl verirler.

II. su depo edebilme özelliğine sahip olan dev
kaktüslerin ve kökleri derinlere uzanan çalıların,

E) Bu bitkiler dört farklı türe aittir.

III. üreme dönemi oldukça kısa olan çayır, bodur
odunsu bitkiler ve ren geyiği yosunu denilen
likenlerin
tipik olarak bulunduğu biyomlar aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
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6.

8.

Bir ekosistemde; ölü hayvan kalıntıları (leş) ile beslenen
akbabaların sayılarının azaldığı, yumurtadan çıkan
yavrularda ölüm oranının arttığı ve popülasyonunun yok
olma girdabına yaklaştığı gözlenmiştir.

Aydınlık ortamda özdeş su bitkileri kullanılarak
hazırlanan aşağıdaki K, L ve M deney düzeneklerinde,
ağızları kapalı olan beherlere gaz giriş çıkışı sadece
yerleştirilen boru yardımıyla sağlanmaktadır.

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,

Bu düzeneklerde daha sonra işaretli oksijene;

IV. popülasyon içerisindeki genetik çeşitliliğin
azalması

I. K düzeneğinde, fotosentez ürünü karbonhidrat,

durumlarından hangileri neden olmuş olabilir?

II. L düzeneğinde, solunum ürünü karbondioksit,

A) Yalnız II

III. M düzeneğinde, solunum ürünü su

B) Yalnız III

C) I ve IV

moleküllerinin hangilerinde rastlanır?
D) II ve III

E) I, III ve IV

A) Yalnız I
D) I ve II

7.

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) I ve III

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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9.

10. İnsanın iskelet kası hücrelerinde, oksijenli solunum
ve fermantasyon olayları gerçekleşirken son
elektron alıcısı olarak işlev gören moleküller
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Normal hücrelerin ve kanser hücrelerinin kültür
ortamındaki davranışlarını incelemek için aşağıdaki
deney hazırlanıyor.

Oksijenli solunum

Fermantasyon

A)

Oksijen

Asetaldehit

B)

Etil alkol

Laktik asit

C)

Oksijen

Pirüvat

D)

Su

NAD+

E)

Oksijen

Laktik asit

Bu deney sonuçlarına dayanarak,
I. Normal hücreler kültürde belirli bir yoğunluğa
ulaştığı zaman hücre bölünmesi durur.
II. Kanser hücreleri yoğunluğa rağmen bölünmeye
devam eder.
III. Kanser hücreleri enerjilerini tasarruflu
kullandığından çok uzun süre bölünebilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) I, II ve III
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11. Aşağıdaki şekilde, bal arılarında üreme şematize
edilmiştir.

12. Bitkilerde ksilem ve floem ile ilgili,
I. Farklı maddeleri taşıyabilirler.
II. Taşınımın yönlerinde farklılık görülebilir.
III. Her ikisinde de maddelerin taşınmasında
ATP enerjisinden yararlanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) II ve III

Bal arılarının üremesinde; yumurta hücreleri mayoz,
spermler mitoz bölünme ile meydana getirilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kraliçe arının yumurtaları n kromozomludur.
B) Erkek arılar n kromozomludur.
C) Kraliçe arı 2n kromozomludur.
D) İşçi arılar 2n kromozomludur.
E) Erkek arıların spermleri 2n kromozomludur.
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13. Aşağıda kontrol ve deney grubu olarak gösterilen iki
bitki uzun gün koşullarında yetiştirilmiştir. Deney
bitkisinin bir yaprağının üzeri günün belirli bir kısmında
örtülerek ışık alması engellenmiştir. Bu deneyin
sonucunda kontrol bitkisi çiçek açmazken deney
bitkisinin çiçek açtığı görülmüştür.

14. Çiçekli bitkilerde döllenmeyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Polen tüpü, tohum taslağına mikropilden girer.
B) Polenin yapısındaki generatif (üretken) çekirdek,
polen tüpünde mayoz bölünme geçirir.
C) Çift döllenme görülür.
D) Polen tüpü oluşmadan önce polen iki çekirdek içerir.
E) Polen tüpü, polen iç zarının porlardan dışarı doğru
çıkmasıyla oluşur.

Bu deneyde çiçeklenmeye neden olan sinyalle ilgili,
I. Yapraklar tarafından alınmıştır.
II. Yaprakta sentezlendikten sonra tomurcuğa
taşınmıştır.

15. Bir baklagilin köklerinde simbiyotik yaşayan
bakterilerin faaliyetini olumsuz etkileyen çevresel bir
etmenin, aşağıdaki maddelerden hangisinin bitki
kökleriyle alınımını engellemesi beklenir?

III. Doğrudan tomurcuk tarafından sentezlenmiştir.
IV. Kökler tarafından algılandıktan sonra sürgüne
iletilmiştir.

A) Azotlu bileşikler

yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III

B) Yalnız IV

B) Potasyum

C) I ve II

C) Magnezyum

E) III ve IV

D) Klor
E) Fosfor
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16. Karyotip hazırlama işleminde, bir hücredeki
kromozomlar özel boyalarla boyandıktan sonra
fotoğrafları çekilir ve homolog kromozomlar bir araya
getirilir.

17. 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.

Karyotip analizinde, bir homolog kromozom çifti
incelendiğinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin
aynı olmadığı görülebilir?
A) Kromozomların uzunluklarının
B) Kromozomların sentromerlerinin konumlarının
C) Kromozomların boyandıklarında gösterdikleri bant
desenlerinin
D) Kromozomların lokuslarındaki genlerin konumlarının

Bu soyağacındaki bireylerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

E) Kromozomlar üzerindeki alellerin

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.
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18. Kan gruplarının belirlenmesiyle ilgili olarak öğrencileriyle
deney yapmak isteyen bir öğretmen Anti-A ve Anti-B
test serumlarının etiketlerinin kaybolduğunu görüyor.
Bunun üzerine öğretmen, kan gruplarını bilen dört
öğrencisinden aldığı kanları kullanarak test serumlarının
etiketlerinin ne olduğunu belirlemeye karar veriyor.

19. Proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit amino asit
olmasına rağmen bunları şifreleyen genetik kod veya
kodon sayısının 61 olduğu bilinmektedir. Böylece
hemen hemen her amino asit için birden fazla sayıda
genetik kod vardır.
Genetik kod sayısının fazla olmasının canlılara
sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bu dört öğrenciden;
Burak

A,

Duru

B,

Melisa

O,

Demir

AB

A) Canlıların daha fazla çeşit protein sentezlemesine
olanak sağlaması
B) Genlerde meydana gelen bazı nokta mutasyonların
etkisinin fenotipe yansımasının önlenmesi
C) Amino asit çeşitliliği az olsa bile protein sentezinin
sürdürülmesine izin vermesi

kan grubuna sahip olduğuna göre, öğretmen hangi
iki öğrenciyi seçerse amacına ulaşamaz?

D) Protein sentezi sırasında bir amino asitin yerine
başka birinin kullanılmasına izin vermesi

A) Melisa ve Demir

E) Bir tRNA molekülünün birden fazla çeşit amino asidi
taşımasına olanak sağlaması

B) Melisa ve Burak
C) Duru ve Melisa
D) Duru ve Demir
E) Duru ve Burak
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20. Bir canlının sahip olduğu enerji, canlının değişik
etkinlikleri arasında paylaşılır. Doğal seçilim, tüm
canlıların gelecekte nesillerini sürdürebilmek için
harcayacakları enerji ile bugün hayatta kalabilmek için
harcayacakları enerji arasında optimum bir denge
kurulmasını zorlamaktadır.

21. Paramecium (terliksi hayvan) türlerinden olan P. aurelia
ve P. caudatum türlerinin tek başına ve karışık
kültürlerindeki birey sayıları aşağıdaki grafiklerde
gösterilmiştir.

Aşağıdaki grafikte, bir canlının net enerjisinin, çeşitli
koşullarda üç önemli etkinlik (yavru verme, rekabet,
korunma) arasındaki paylaşımı verilmiştir.

Bu grafiklere göre,
I. Her iki tür de aynı besini kullanabilmektedir.
II. Her iki türün üreme hızı aynıdır.
Buna göre grafikte I, II, III ve IV ile gösterilen enerji
paylaşımları ve bunların gerçekleştirildiği koşullarla
ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Rekabet
fazla

Avcı
fazla

Seçilim
baskısı eşit

Rekabet az
Avcı az

A)

I

II

IV

III

B)

I

IV

II

III

C)

II

I

III

IV

D)

II

IV

III

I

E)

IV

II

III

I

III. Aynı ortamda iki tür arasında rekabet ilişkisi vardır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
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B) Yalnız III

C) I ve III
E) I, II ve III
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22. Bal arıları, misk öküzleri ve aslanlar gibi bazı hayvan
türleri sosyal gruplar hâlinde yaşamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşam tarzının
sağladığı yararlar arasında yer almaz?

24. Bir süre kendi etrafında dönen bir insanın
sandalyeye oturduktan sonra baş dönmesi
hissinin devam etmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Hayvanların hayatta kalma şansının artması

A) Yarım daire kanallarındaki sıvının hareketinin
devam etmesi

B) Avcı türlerin daha kolay avlanabilmeleri

B) Östaki borusunun basınç değişikliğini
ayarlayamaması

C) Av olan türlerde, avcının daha erken fark edilmesi

C) Silli (kıllı) duyu hücrelerinin beyinciğe sinyal
gönderememesi

D) Tür içi rekabetin azaltılması

D) Yarım daire kanallarındaki sıvıda basınç dalgalarının
genliğinin artması
E) Yarım daire kanallarının her birinin diğer ikisiyle
dik olarak konumlanmış olması

E) Düşmanlara karşı daha etkin savunmanın
gerçekleştirilmesi

23. İnsanda, aşağıdaki damar çiftlerinden hangisinde
bulunan kan, oksijen derişimleri bakımından
birbirine çok benzerdir?

25. İnsanda;
I. sindirim enzimlerinin bir çoğunun inaktif
olarak salgılanması,
II. sindirim enzimlerinin farklı pH’li ortamlarda
etkin olması,

A) Akciğer atardamarı – Aort
B) Akciğer toplardamarı – Karaciğer atardamarı

III. ince bağırsakta emilme yüzeyinin villuslarla
artırılmış olması,

C) Böbrek atardamarı – Akciğer atardamarı

IV. sindirim kanalının bazı hücreler tarafından
salgılanan mukus ile kaplanması

D) Böbrek toplardamarı – Aort
E) Karaciğer atardamarı – Kapı toplardamarı

olaylarından hangilerinin, sindirim kanalının sindirim
öz sularının içeriğinden zarar görmemesi için
gelişmiş olduğu söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve III
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C) I ve IV
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Diğer sayfaya geçiniz.

2013 - LYS2 / BİY

26. İnsanda akciğerlerle alınan oksijenin vücut
hücrelerine taşınması sırasında meydana gelen;
I. doku kılcal damarlarındaki kanda
karbondioksit miktarı arttığı için oksijenin
hemoglobinden ayrılması,

27. Sağlıklı bir insanda, boşaltım sistemine ait aşağıdaki
yapıların hangisinde bulunan sıvının bileşimi, kan
plazmasına büyük ölçüde benzerlik gösterir?
A) Bowman kapsülü
B) Havuzcuk

II. alveollere dolan havadaki oksijenin difüzyonla
akciğer kılcal damarlarına geçmesi,

C) Üreter
D) Mesane

III. oksijenin alyuvarlardaki hemoglobinle
birleşerek oksihemoglobin oluşturması,

E) Üretra

IV. plazmadaki oksijenin doku sıvısına geçtikten
sonra difüzyonla hücrelere geçmesi,
V. oksijence zengin kanın kalpten vücuda
pompalanması
olaylarının doğru sıralaması aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) I, II, III, IV, V
B) II, I, III, IV, V
C) II, III, V, I, IV
D) III, IV, I, V, II
E) III, V, I, II, IV
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28. Aşağıdaki şekil, bir iskelet kasının mikroskobik yapısını
göstermektedir.

29. Sağlıklı bir insanda kandaki kalsiyum miktarının
düzenlenmesi sırasında;
I. parathormonun kandaki seviyesinin artması,
II. paratiroit bezinin uyarılması,
III. kanda kalsiyum miktarının normal seviyesinin
altına düşmesi,
IV. kemiklerden kana kalsiyum geçişi
olayları gerçekleşmektedir.
Bu olayların gerçekleşme sırasının doğru olması için
hangi iki basamak yer değiştirmelidir?

Kayan iplikçikler (filamentler) modeline göre,
Kasılma sırasında;

A) I ile II

I. Sarkomerin boyunun kısalması,

B) I ile III
D) II ile IV

II. Aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyunun kısalması,

C) II ile III
E) III ile IV

III. “I” bandının daralması,
Gevşeme sırasında;
IV. “A” bandının boyunun uzaması,
V. “Z” çizgilerinin birbirinden uzaklaşması,
VI. “H” bandının boyunun aynı kalması
olaylarından hangileri görülür?
A) I, II ve IV

B) I, III ve V

D) I, III, IV ve V

C) II, III ve VI

30. Suda yaşayan bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden
hangisi, evrimsel süreçte karasal ortamdan sucul
ortama geçmiş olduğunu kanıtlamada delil olarak
kullanılamaz?
A) Üreme olayı sırasında gerçekleştirdiği döllenme şekli

E) II, III, V ve VI

B) Gaz alışverişini sağlayan solunum organının tipi
C) Yumurtasında embriyonik örtülerin varlığı
D) Vücudunun mekik şeklinde olması
E) Yumurta bırakmak için karasal ortama geçmesi
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer,
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. LYS-2’de adaylar Fizik Testinin ve Kimya Testinin cevaplama
süresi içinde, Biyoloji Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması, ikinci ve üçüncü testin soru kitapçığının dağıtılması işlemleri
dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır.
Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi
sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere 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, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta
basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-2’de size verilen Biyoloji Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Biyoloji Soru Kitapçık
Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim
etmeyi unutmayınız.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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