
 

 

 
 
 
 
1) Üzüm yetiştirerek geçinen bir çiftçinin üzüm bağındaki bazı üzüm ağaçları, zararlı böceklere karşı dayanıksız olduğu için verim azalmıştır. 
Çiftçi, böceklere dayanıklı, birbirinin aynı üzüm ağaçlarından oluşan üzüm bağı yetiştirmek istiyor. Bunun için bilgi aldığı ziraat 
mühendisi aşağıdaki uygulamalardan hangisini önermiştir? 
A) Dayanıksız üzüm ağaçlarından alınan çubukların köklendirilerek başka bir bağa dikilmesini 
B) Dayanıklı üzüm ağaçlarından alınan çubukların köklendirilerek başka bir bağa dikilmesini 
C) Dayanıklı ve dayanıksız üzüm ağaçları arasında aynı bağda çaprazlama yapılmasını 
D) Dayanıklı ve dayanıksız üzümlerin tohumlarının başka bir bağa birlikte ekilmesini 
 
2)  ALABALIĞIN SERÜVENİ 
Genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bir grup bilim insanı, dil balığından, donmayı önleyen bir 
geni, alabalığın genetik yapısına aktarmayı başardılar. 
Gazetede verilen habere göre; bilim insanlarının alabalıklarla ilgili bu çalışmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Daha soğuk sularda da yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak  B) Soğuk sulara göç etmelerini engellemek 
C) Yumurta verimliliğini azaltmak      D) Yayıldıkları alanı daraltmak 
 
3) Bilim insanları koyunlarla aşağıdaki çalışmaları yapmışlardır: 
I-   Süt verimi yüksek bir koyun ile süt verimi düşük bir koyunun çiftleşmesinden süt verimi yüksek koyun üretilmiştir. 
II- Bir koyunun vücut hücresinin çekirdeği çıkarılarak, başka bir koyunun çekirdeği çıkarılan yumurta hücresine aktarılmıştır. Elde edilen 
embriyonun başka bir taşıyıcı annede gelişimini tamamlamasıyla yavru bir koyun üretilmiştir. 
III- Yün verimi yüksek, et verimi düşük olan bir koyun ile yün verimi düşük, et verimi yüksek olan bir koyunun çiftleşmesinden yün ve et 
verimi yüksek koyun üretilmiştir. 
Klonlama. bazı canlıların kopyasının üretilme tekniği olduğuna göre yukarıdaki çalışmaların hangilerinde "klonlama tekniği" 
uygulanmıştır? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III   D) II ve III 
 
4) Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, 
dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır. 
Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Yalnızca bu geni taşıyan keçilerin sütlerinde ipek lifleri bulunabilir.  B) Gen aktarılan keçilerin beslenme şekli değişiklik gösterir. 
C) Bu çalışma, biyoteknoloji alanı kapsamındadır.    D) Bir gen, farklı canlılarda aynı işlevi görebilir. 
 
5) Yapılan bir çalışmada tuza dayanıklılık geni aktarılmış domates bitkisinin normal ve tuzlu topraklarda gelişim gösterebildiği, bu genin 
aktarılmadığı domates bitkisinin ise yalnızca normal topraklarda geliştiği gözlenmiştir. 
Yapılan bu çalışmaya göre; 
I.   Gen aktarımı yapılan domates bitkisinin yayılış alanı genişletilebilir. 
II.  Gen aktarımı yapılmayan domates bitkisinin yalnızca çok tuzlu topraklarda gelişmesi beklenir. 
III. Tuza dayanıklılık geni aktarılmış domates bitkisinin yalnızca çok tuzlu topraklarda gelişmesi beklenir. 
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız l  B) I ve II  C) I ve III  D) II ve III 
 
6) Aşağıda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. 
• Mikroorganizmalara ve böceklere karşı dirençli olan bitkilerin üretilmesi 
• Bazı hastalıkların tedavisi için ilaçların geliştirilmesi 
• Gıda olarak kullanılan bazı bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesi 
• Böcek öldürücü ilaçların, deterjan, parfüm gibi kimyasal maddelerin üretilmesi 
• Besin, vitamin, protein tabletlerinin üretilmesi 
Bu örneklerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 
A) Biyoteknoloji ile endüstride yeni ürünler geliştirilebilir.  B) Biyoteknoloji ile her zaman sağlıklı gıdalar üretilir. 
C) Biyoteknoloji, tarımsal mücadelede kullanılabilir.   D) Biyoteknoloji, eczacılıkta kullanılabilir. 
 
7) Birçok canlı türünde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumları elde edilmiştir. Bu tohumların yetiştirildiği 
yere yakın ortamlarda, bu uygulamanın yapılmadığı başka mısır bitkilerinden oluşan tohumların da genetiğinin değiştiği gözlenmiştir. 
Bu açıklama doğrultusunda, 
I.   Biyoteknoloji çalışmaları yalnızca mısır bitkisi üzerinde gerçekleştirilmektedir. 
II.  Genetiği değiştirilmiş mısır bitkileri ile etrafındaki diğer mısır bitkileri arasında biyoteknolojik yöntem kullanılmadan da genetik madde aktarımı 
gerçekleşebilir. 
III. Genetiği değiştirilmiş canlılar, çevrelerindeki diğer canlı türlerinin genetik yapısını yalnızca beslenme yoluyla etkiler. 
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve III. D) II ve III. 
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8) Bitkisel yağ elde etmek amacıyla ekilen bir bitki türünü zararlı bir böcek türüne karşı dayanıklı hâle getirmek için kullanılan yöntemlerden 
biri olan gen aktarımı, bu bitki türüne uygulanmıştır. Bir süre sonra bu bitkinin hastalanmadığı, bitkiye zarar veren böceklerin azaldığı 
görülmüştür. Bunun sonucunda yakındaki başka bir ekim alanında bu bitkiye benzer yabani bir bitki türünün hızla yayıldığı ve gen aktarımı 
yapılmış olan bitkinin yetiştiği alanı kaplamaya başladığı tespit edilmiştir. 
Bu durumla ilgili 
I. Dayanıklı bitki türleri elde etmenin tek yolu gen aktarımı yapmaktır. 
II. Biyoteknolojik uygulamaların olumsuz sonuçları olabilir. 
III. Genetik çalışmalar biyoteknoloji uygulamalarında da kullanılmaktadır. 
çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 
A) I ve II.  B) I ve III.  C) II ve III.  D) I, II ve III. 
 
9) Bilim insanları, taşıma sırasında dökülen petrolün toprakta oluşturduğu kirliliğin K ve L bitkileri kullanılarak azaltılabileceğini göstermek 
amacıyla bir proje başlatıyorlar. Bilim insanları, dökülen petrolü bitkiler kullanarak ortamdan uzaklaştırmayı başarırsa bu bitkilerin 
genlerini daha hızlı büyüyen bitkilere aktaracaklar. Elde ettikleri genetiği değiştirilmiş bu bitkileri de petrolü topraktan daha hızlı bir şekilde 
uzaklaştırmak için kullanacaklar. 
Bu proje kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. 
• Altı adet özdeş toprak alan seçilip bunlardan iki grup oluşturuluyor. 
• Petrol birinci gruptaki üç özdeş toprak alana birer birim, ikinci gruptaki üç özdeş toprak alana da üçer birim karıştırılıyor. 

 
Uygulama sonunda, topraklarda kalan bu petrolün miktarları grafikteki gibidir. 
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 
A) K ve L bitkileri, petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında hiç etkili olmadığı için daha hızlı büyüyen bitkiler seçilmelidir. 
B) K bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur. 
C) L bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur. 
D) L bitkisi çok hızlı büyüdüğü için petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında K bitkisinden daha etkili olmuştur. 
 
10) Bir bölgedeki petrol kirliliğinin giderilebilmesi için; 
I.   yayılan petrolün su yüzeyinden alınarak toplanması, 
II.  gen aktarılarak petrolü parçalama yeteneği kazandırılmış bakterilerin ortama verilmesi, 
III. katı cisimlere tabaka hâlinde yapışan petrolün, katı cisimlerle birlikte ortamdan alınması 
işlemlerinden hangileri biyoteknolojik uygulamalardandır? 
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.  D) II ve III. 
 
11) Tarım arazilerinde uygun koşulların sağlanabilmesi için insanlar tarafından çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaların bazıları 
sorunlara yol açar. Örneğin sulamanın fazla miktarda yapılması toprağın tuzluluk oranının artmasına neden olabilir. Bazı bitkiler bu 
ortamda da yaşayabilir. Çünkü hücre sitoplazmasına giren tuz iyonlarını hücre kofuluna taşıyan bir proteine sahiptir. Bazı bitkilerde, bu 
proteinin sentezlenmesinden sorumlu gen aktif değildir. Biyoteknoloji uygulamaları ile bu gen; kanola, buğday, domates gibi bitkilere 
aktarılmış ve bu bitkilerden domatesin normal seviyeden dört kat daha fazla tuzlu ortamda büyümesi sağlanmıştır. 
Buna göre bitkilerde gerçekleştirilen bu biyoteknoloji uygulaması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
A) Bu uygulamanın yapıldığı bitkilerin su kullanması engellenebilir. 
B) Bu uygulama ile tuzlu topraklarda bitki üretimi gerçekleştirilebilir. 
C) Bu uygulama ile domatesin tuzlu topraklarda verimliliği azalmıştır. 
D) Bu uygulama, kullanılan bitkilerin bulunduğu çevre koşullarını değiştirir. 
 
12) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle genetik mühendisliğinin kullanıldığı bir biyoteknolojik uygulamadır? 
A) Turşu üretilmesi   B) Yoğurt mayalama C) Gen aktarımı   D) Sirke üretilmesi 
 
13) Bilim insanları, önemli tarım bitkilerinin verimini artırmak için günümüzde geleneksel yöntemler yerine DNA teknolojilerini 
kullanmaktadır. Mısır bu yöntemlerin kullanıldığı bitkilerden biridir. 
Uygulama: Mısır bitkilerine bakterilerden aktarılan bir genle bir mısır kurdunun mısırlara zarar vermesi engellenerek mısırın verimi 
artırılabilmektedir. 
Sadece bu uygulamayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 
A) Bu uygulamayla mısır kurdunun genetik yapısı değiştirilmiştir. 
B) Bu uygulamayla mısır bitkisine kazandırılan özellik, sonraki nesillerine de aktarılabilir. 
C) Bu uygulama, mısır bitkilerinin tüm zararlı canlılara karşı korunmasını sağlar. 
D) Bu uygulama, mısır kurdunda yapay seçilimi sağlamak için yapılmıştır. 
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14) Genetik mühendisliği uygulamalarından biri şema üzerinde gösterilmiştir. 
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Islah    B) Klonlama   
C) Aşılama   D) Gen aktarımı 
 
 
 
15) Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji 
uygulamalarından bazılarına ait bilgiler kartlarda 
verilmiştir. 
 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kartlarda 
bahsedilen uygulamalardan herhangi birine örnek 
olarak verilemez? 
 
A) Ateş böceğinin ışık saçmasını sağlayan genin, tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçabilmesi 
B) Bir orkide bitkisinin gövdesinden alınan hücrelerin uygun büyüme ortamına konularak yeni bir orkide bitkisinin üretilmesi 
C) Uzun boylu mısır bitkisi ile çok sayıda tohum veren mısır bitkisinin çaprazlanması sonucu, uzun boylu ve daha çok tohum veren mısır 
bitkisi elde edilmesi 
D) Hasta bir bireyden alınan hücrelere laboratuvar ortamında normal genlerin aktarılması ve bu hücrelerin çoğaltıldıktan sonra tekrar 
hasta bireye verilmesi 
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