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ÖN SÖZ

Karekod okutmak için tavsiye edilen uygulamalar

QR Droid  Qrafter 

Değerli Öğrenciler,Bu kitap Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Biyoloji kapsamındaki soruları 

çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinmeniz ve farklı soru çeşitleri ile 

sınava hazırlık sürecinize rehberlik etmek için hazırlanmıştır.

Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü anlatım ve 

açıklamalar içermektedir. Çalışmalarınız süresince QR kod ile erişebileceğiniz 

soru çözümlerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizi pekiştirmenizi ve 

konuları tüm ayrıntıları ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.

Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin 

şimdiye kadar hazırladığı sınavlarda çıkmış ve bundan sonra hazırlayacağı sınav-

larda da çıkabilecek soru tipleri referans alınmış ayrıca konuyu pekiştirmenize 

yardımcı olacak düzeyde hemen hemen tüm soru tiplerine değinilmiştir.

Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgi-

li görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net e-posta adresimizden veya  

0 538 594 92 40 WhatsApp hattımız aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Pegem yayınlarının tecrübeli ve kendi alanlarında uzman öğretmenleri tarafından 

hazırlanan bu Biyoloji kitabının üniversite sınavına hazırlanma sürecinizde sizle-

re yardımcı olmasını ve kendinize olan inancınızı desteklemesini ümit ediyoruz.

Biyoloji sorularının çözüm  
videolarına ulaşmak için  

karekodu okutunuz.
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İnsan Fİzyolojİsİ (SİNİR SİSTEMİ)

SİNİR SİSTEMİ

Nöronun Yapısı

Dentrit

Akson
Hücre gövdesi

Ranvier boğum

Miyelin kılıf

 2 Dentrit: Bir sinir hücresinden veya reseptörden alınan uyarıların hücre gövdesine iletilmesini sağlar. Hücre gövdesinde çekirdek ve organeller bulunur.

 2 Gelişimini tamamlamış nöronlarda sentrozom bulunmadığı için bölünemezler.

 2 Bazı sinir hücrelerinin aksonlarının etrafında schwann hücreleri vardır. Schwann hücreleri çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf sentezler. Miyelin kılıf aksonda 
yalıtımı sağlar ve sinirsel iletimi hızlandırır.

 2 Bir sinir hücresinde impuls iletimi dentritten aksona doğrudur.

 2 Sinapslarda uyarı iletimi aksondan dentrite doğrudur.

 2 Uyarı şiddetinin artması impuls iletim hızını etkilemez.

Uyarı şiddetinin artması ile;

 2 impuls sayısı

 2 frekans

 2 uyarılan nöron sayısı

artar.

İmpuls iletim hızı;

 C miyelin kılıf varlığı

 C sinaps sayısı

 C akson çapı

 C ranvier boğum sayısı

gibi faktörlere bağlıdır.

Bir sinir hücresinde impuls 

oluşumu ya hep ya hiç kuralına 

bağlıdır. Yani bir nöron eşik 

değerin altındaki uyarılara cevap 

oluşturmazken, eşik değerin 

üzerindeki nöronlara maksimum 

ve aynı şiddette impuls oluşturur.

Sinapslarda uyarı 

iletimi bir nörona göre 

daha yavaştır. Ranvier 

boğum sayısı arttıkça 

uyartı iletimi yavaşlar, 

akson çapı arttıkça artar.
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Merkezi Sinir Sistemi

Beynin Yapısı

Beyin kabuğu

Talamus

Beyincik

Omurilik soğanı
Pons

Hipotalamus

Hipofiz bezi

 2 Orta beyin kas tonusunu ayarlar.

 2 Beyincik hareket ve denge merkezidir.

 2 Beyin kabuğu istemli kas faaliyetleri, düşünme, öğrenme, akıl yürütme gibi olaylardan sorumludur.

 2 Hipotalamus kan basıncı, vücut sıcaklığı, su dengesi gibi homeostatik düzenlemelerden sorumludur. 

 2 Talamus duyu organlarından gelen impulsları sınıflandırır ve beyin kabuğuna iletir. (Koku duyusu hariç)

 2 Omurilik soğanı dolaşım, boşaltım, solunum gibi sistemleri kontrol eder.

 2 Pons ön beyin, beyincik ve omurilik soğanını birbirine bağlar.

 2 Beyin kabuğu ve beyincikte dışta boz, içte ak madde bulunur.

 2 Omurilik ve omurilik soğanında dışta ak, içte boz madde bulunur.

 2 Görme ve işitme reflekslerini orta beyin kontrol eder.

 2 Yutkunma, çiğneme, hapşırma, öksürme gibi refleksler omurilik soğanı ile kontrol edilir.

Omurlik soğanı, 

pons ve orta beyin 

birlikte beyin sapını 

oluşturur.

Omurilik, omurilik 

soğanı ve orta beyin-

de çeşitli refleksleri 

yöneten merkezler 

bulunur.
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Omurilik

Duyu nöronu
Arka (dorsal kök)

Ön (ventral kök)
Motor nöron

 2 Refleksleri kontrol eder.

 2 Çevresel sinir sisteminden gelen uyarıları merkezi sinir sistemine iletir.

 2 Otonom sinir sistemi istemsiz faaliyetleri, somatik sinir sistemi ise çizgili kas gibi istemli kas faaliyetlerini kontrol eder.

 2 Sempatik sinirler mide ve bağırsak hareketleri gibi sindirim faaliyetlerini yavaşlatırken, diğer sistemler üzerine hızlandırıcı etki 
yapar. Parasempatik sinirler ise sindirim faaliyetlerini hızlandırır, diğer sistemler üzerine yavaşlatıcı etki yapar.

 2 Karın sinir ağı; sindirim kanalı, pankreas ve safra kesesinin çalışmasını düzenler.

 2 Sempatik ve parasempatik sinirler üreme sistemi üzerinde aynı etkiyi gösterir.

Çevresel Sinir Sistemi

Duyu Bölümü

Somatik Sinir Sistemi

Sempatik 
Sinirler

Parasempatik 
Sinirler

Karın sinir
ağı

Otonom Sinir Sistemi

Motor Bölümü

Basit reflekste ara 

nöron bulunmaz.



5

İnsan Fİzyolojİsİ (SİNİR SİSTEMİ)

Testin Çözümlü Videolarını İzlemek İçin Kare Kodu Okutunuz.

TEST -  1

1. Aşağıdaki şekilde bir çevresel sinir sisteminde bulunan 
nöronun kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir.

V

IV

III

II

I

Buna göre, numaralandırılmış kısımlar ile ilgili seçenek-
lerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı kısım başka bir sinir hücresinden gelen uyarı-
ların alınmasını sağlar.

B) II numaralı kısımda bulunan mitokondri organeli ile glikoz 
ve amino asitlerden enerji üretimi sağlanır.

C) III numaralı kısım olan schwan hücresi, miyelin kılıf olu-
şumunu sağlar.

D) Sinir hücresinde impuls iletimi I numaralı kısımdan IV nu-
maralı kısma doğrudur.

E) V numaralı kısımdan salgılanan nörotransmitter madde-
ler ile bir çizgili kas uyarılabilir.

2. Aşağıdaki şekilde sinirsel iletimde görev yapan K, L ve M 
nöronları gösterilmiştir.

K

L

M

Buna göre K, L ve M nöronları ile ilgili,

I. K nöronu duyu organlarında bulunup aksonu ara nöron 
olan L nöronu ile sinaps yapmıştır.

II. L nöronu merkezi sinir sisteminde bulunurken M nöronu 
merkezi sinir sistemi ile bağlantı yapmaz.

III. M nöronu efektör organa tepkiyi götürür.

IV. Çevresel sinir sisteminde K ve M nöronları bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

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




