VETERİNERLİK
1. Genel

anestezide operasyona başlanması
gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir?

7. Aminoglikozitler

ile
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

2. Kıvam ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden

hangisi yanlıştır?

8. I.

Köpek ve kedilerin tükürüklerinde insanlardan
farklı olarak α-amilaz bulunur.
II. Tükürük % 99 su, % 1 mukus, inorganik tuz
ve enzim içerir.
III. Özefagusta bir sindirim enzimi salgılanmaz.

3. Aşağıdakilerden hangisi yerel anestezik ve

Sindirim enzimleri ile ilgili
ifadelerden hangileri yanlıştır?

vazokonstrüktör
ilaç
kombinasyonu
uygulanmasının gerekçelerinden biridir?

yukarıdaki

9. I.

4. Aşağıdakilerden

hangisi

sentetik

Bağırsakta enzimler etkilerini asidik pH’da
gösterirler.
II. Bitkisel kökenli proteinler hayvansal kökenli
olanlardan daha yüksek oranda sindirilir.
III. Proteinler tiplerine ve gördükleri işleme göre
% 80 - 90 arasında sindirilir.

bir

kateşolamindir?

Hayvanlarda sindirim ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

5. Bir ilacın güvenlik aralığının veya terapötik

indeksin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

10. I.

Karbonhidrat sindirimi midede başlar.
II. Mide gıdaları geçici olarak depo eder.
III. Mide pH’ sı baziktir.

6. Aşağıdaki

bileşiklerden
sestodlara etkir?

hangisi

Sindirim sistemi ile ilgili
ifadelerden hangileri yanlıştır?

sadece
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yukarıdaki

İzleyen sayfaya geçiniz.

16. Aşağıdaki

bakterilerden hangisi mastitise
neden olan bulaşıcı patojendir?

11. I.

Suda tuzluluk 2999 mg/L ye kadar
hayvanlarda sorun yaratmaz.
II. Suda tuzluluk 3000 ile 4999 mg/L arasında
ise hayvanlarda hafif ishal oluşur.
III. Suda tuzluluk 7000 mg/L üzerinde ise
hayvanlarda kullanılmaz.
Hayvanların sulanması ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

17. Aşağıdaki

hastalıklardan

hangisi

zoonoz

değildir?

12. Hayvan

besleme
ile
ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?

aşağıdaki
18. Kedilerden insanlara en sık bulaşan mantar

türü aşağıdakilerden hangisidir?

19. Parazitlerde glikoz metabolizmasında glikoliz

sonucu açığa çıkan madde aşağıdakilerden
hangisidir?

13. Safra kanalları obstrüksüyonlarında değerleri

artan
parametreler
hangisinde
birlikte
ve
verilmiştir?

aşağıdakilerden
doğru
olarak

20. Parazitlerin opsonizasyonunda rol oynayan

CRP
(C
Reaktif
Protein)
aşağıdaki
organlardan hangisinde sentezlenir?
14. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

doğrudur?

21. Helmintlerden Cestoda sınıfının özellikleri ile

ilgili
aşağıdaki
doğrudur?

ifadelerden

hangisi

15. Bakterilerde hücre duvarı yapısı ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

3

İzleyen sayfaya geçiniz.

28. Böceklerde

deri değiştirmede kütikülayı
yeniden salgılayan hücreler olup, erginlerde
pigmentlerin depo yeri olarak da kullanılan
yapılara ne ad verilir?

22. Canlıların

sınıflandırılmasında
aşağıdakilerden hangisi daha dar bir canlı
gurubunu temsil etmektedir?

23. Paraziti

bir omurgalıdan alıp başka bir
omurgalıya bulaştıran omurgasız canlılara ne
ad verilir?

24. Aşağıdaki

mediatörlerden
oluşumundan sorumludur?

hangisi

29. Böceklerde baş ve abdomen arasında kalan

vücut bölgesine ne ad verilir?

ağrı

30. Böceklerde

besin
zarının
(peritrofik
membran) mekanik parçalanmasını sağlayan
yapı aşağıdakilerden hangisidir?

25. Aşağıdakilerden

hangisi iyi huylu bir
tümörün vücuta yarattığı değişimlerden biri
değildir?

26. Aşağıdakilerden

hangisi fekal-oral
bulaşan protozoonlardan biri değildir?

31. Aşağıdakilerden

hangisi X –
sınıflandırılmasında
görev
düzeneklerden biri değildir?

ışınlarının
alan

32. Aşağıdakilerden

artropodlarla

hangisi
bulaşan bir hastalık değildir?

yolla

33. Aşağıdakilerden

hangisi Foot and Mouth
Disease virüsünün alt serotiplerinden biri
değildir?

27. Monoksen gelişme görülmeyen protozoon

aşağıdakilerden hangisidir?
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34. Aşağıdakilerden hangisi primer olarak sinir

39. Nalın

tırnak yüzünde iç kenarına doğru
verilen meyline ne ad verilir?

sistemini etkiler?

35. Aşağıdakilerden hangisi v-onc geni taşımaz?
40. Sığırlarda laminitisin en yaygın görülen şekli

aşağıdakilerden hangisidir?

36. Aşağıdakilerden

hangisi
koyunculuk
işletmelerinde
kalıtsal
hastalıkların
önlenmesi için alınması gereken tedbirlerden
biridir?

41. Gebe

kısrakların
endometrial
çukurluklarından salgılanan PMSG aşağıdaki
hormonlardan hangisi ile benzer karaktere
sahiptir?

37. Aşağıdakilerden hangisi Kangal köpeğinin

sahip olduğu ırk özelliklerinden biri değildir?
42. Gebelik

sırasında memelerin kanal ve
alveoler sisteminin gelişimini sağlayan
hormon aşağıdakilerden hangisidir?

38. Aşağıdakilerden hangisi serbest gezinmeli

43. Aşağıdakilerden hangisi gebelik tanısı için

sistemde yapılmış ahırların faydalarından biri
değildir?

uygulanan klinik muayene metotlarından biri
değildir?
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44. Fekondasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

49. Aşağıdakilerden hangisi sosis üretimindeki

hangisi yanlıştır?

emülsiyon
kapasitesi
faktörlerden biri değildir?

üzerinde

etkili

50. Aşağıdakilerden

hangisi fiziksel bozulma
sonucu oluşan bir gıda bozulması değildir?

45. Aşağıdakilerden

hangisi
endikasyonlarından biri değildir?

LH’nin

51. Aşağıdakilerden

hangisi soğuk muhafaza
sırasında
canlılığını
devam
ettiren
mikroorganizmalardan biri değildir?

46. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde bağırsak

duvarında
kalınlaşma
ve
mukoz
membranlarında gerilme ile yok olmayan
düzensiz kıvrımlar görülür?

52. Aşağıdaki

parazitlerden hangisi balık eti
tüketimi ile insanlara bulaşır?

47. Aşağıdakilerden

hangisi fermante sucuk
strater
kültürü
olarak
kullanılan
mikroorganizmalardan biri değildir?

53. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel bombaj

48. Aşağıdaki

organların
hangisinden
bakteriyolojik muayene için örnek alınmaz?

oluşumuna yol açan mikroorganizmalardan
biri değildir?
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59. Mide ülseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

54. Aşağıdakilerden

yoğunluğunu
değildir?

hangisi
seleksiyon
sınırlayıcı faktörlerden biri

hangisi doğrudur?

55. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini

etkileyen faktörlerden biri değildir?
60. Aşağıdakilerden

hangisi
allerjik
hastalıklarının teşhisinde önemlidir?

deri

56. Bir malın arz esnekliği 0.8 ise bu malın

esnekliği ile ilgili
hangisi doğrudur?

aşağıdaki

ifadelerden

61. Üfürüm seslerinin kalp seslerinden daha

güçlü
olduğu
ancak
kardiyak
thrill
bulunmayan
üfürüm
derecesi
aşağıdakilerden hangisidir?

57. Lenfopeni,

nötropeni,
trombositopeni,
kanama
zamanı
uzama,
pıhtılaşmada
anormallikler ve serum ALT düzeyinde
yükselme saptanan bir köpekte aşağıdaki
hastalıklardan hangisinden şüphe edilir?

62. Aşağıdakilerden hangisinde kalsiyum oksalat

kristallerinin oluştuğu idrar pH’si ve kristal
şekli birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

63. Aşağıdakilerden hangisi 3285 sayılı Hayvan
58. Kurşunla zehirlenmelerin etkin tedavisinde

Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre bildirimi
zorunlu bir hastalık değildir?

aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
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64. Avian

Influenza enfeksiyonu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

68. Brusellozis ile ilgili abort olayında atılan

yavruda
görülen
en
aşağıdakilerden hangisidir?

tipik

bulgu

69. Aşağıdakilerden

hangisi kırmızı kemik
iliğindeki hiperplazinin nedenlerinden biri
değildir?

70. Stomatitis eroziva aşağıdaki hastalıklardan

hangisi için tanıtıcı bulgudur?

65. Hiperproteinemi

aşağıdaki
hangisinde gözlenir?

durumlardan

71. Ruminant yetiştirilen bir sürüde abort ile

birlikte ensefalitis vakalarının görülmesi en
yaygın olarak aşağıdaki hastalıklardan
hangisine işaret eder?

66. Ötenazi

kararı
aşağıdaki
hangisinde verilmez?

durumlardan

72. Deli

dana hastalığı ile ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?

aşağıdaki

67. Aşağıdakilerden

çözülmesini
değildir?

hangisi Rigor mortisin
etkileyen faktörlerden biri
73. Organik

fosforlu
insektisitlerle
zehirlenmelerin tedavisinde aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?
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74. Siyanogenetik

tedavisinde
kullanılır?

80. Köpeklerde

kalça displazisi ile
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

bitkilerle
zehirlenmelerin
aşağıdakilerden
hangisi

75. Biyotransformasyonda

rol alan aşağııdaki
enzimlerden hangisi köpeklerde bulunmaz?

81. Akut

myostis
sağaltımında
aşağıdaki
yöntemlerden hangisi tercih edilmez?

76. Atlarda regio metacarpalis volaris’de görülen

uzunlamasına
(patlıcanvari)
aşağıdaki
hastalıklardan
görülebilir?

şişkinlik
hangisinde

82. Aşağıdakilerden

hangisi
uterus
kontraksiyonlarını
artırarak
özellikle
gebeliğin son dönemlerinde abortusa yol
açan preanestezik bir ilaçtır?

77. Atlarda

tuber olecrani üzerinde şişkinlik
görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

83. Aşağıdakilerden

hangisi ideal bir dikiş
malzemesinin özelliklerinden biri değildir?

78. Aşağıdaki paraziter hastalıklardan hangisinin

bulaşma nedeni çiğ ya da yetersiz pişmiş
hayvan eti tüketimi değildir?

84. Legg-Calvè-Perthes

ile
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

79. Kesin olan delillere ne ad verilir?
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90. “Erkek

domuzdan
en
ideal
sperma
……………….. yöntemi le alınır. Ejakülasyon
……………….. sürer. Sperma alma sıklığı 12
aylıktan küçük erkek domuzda ………………..
kez dir. Spermatozoondan zengin kısım
……………….. kısımdır.”

85. Aşağıdakilerden hangisi genel durumu bozuk

olan bir hastada tercih edilebilecek bir
anestezi protokolüdür?

Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

86. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliği oluşturan

etkenlerden biri değildir?

91. Erkek

köpeklerde infertilite tedavisinde
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

87. Aşağıdakilerden

hangisi erkek ve dişi
hayvanlarda üreme fonksiyonlarını etkileyen
hayvana bağlı etkenlerden biridir?

92. “Kısraklarda

östrus
senkronizasyonu
……………….. hormonunun ……………….. veya
…….…………. ve ……………….. hormonlarının
kombine kullanımları ile gerçekleştirilebilir.”
Cümlede
boş
bırakılan
yerleri
aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

88. Ekonomik ve verimli bir işletmede sütçü

ineklerin doğumdan sonra gebe kalması
gereken en uygun zaman aşağıdakilerden
hangisidir?

89. Klinik

muayenede aşağıdaki hangi klinik
bulgu
gözlemlendiğinde,
dişi
köpeğin
östrus’da ve tohumlanmaya hazır olduğu
kanaatine varılabilir?

93. Rumen

asidozunda rumen
aşağıdakilerden hangisidir?
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94. Bradikardi tespit edilen bir ineğe yapılan

99. Çiğ sütte antibiyotik kalıntısı olması hâlinde

"Atropin testi" sonucunda nabız sayısının
artışı %16 fazla ise bu ineğe koyulacak teşhis
aşağıdakilerden hangisidir?

aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

95. I.

Palpasyon esnasında inleme/sancı oluşması
abomazal ülseri ile ilişkilidir.
II. Oskultasyonda duyulan krepitasyon
abomazal kum birikimi ile ilişkilidir.
III. Abdomenin alt 1/3’lük kısmında duyulan pink
sesleri abomazal dilatasyon ile ilişkilidir.
Yukarıdaki
Abomazum
muayene
bulgularından hangileri doğrudur?

96. Hayvanlarda göz içi basıncı değer aralığı

aşağıdakilerden hangisidir?

97. Subklinik mastitise neden olan kontagiyöz

mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

98. I.

II.
III.
IV.
V.

Lactobacillus bulgaricus
Streptococcus cremoris
Leuconostoc citrovorum
Streptococcus thermophilus
Penicillium rocqueforti

Yukarıdaki kültür bakterilerinden
yoğurt üretiminde kullanılır?

hangisi

100. Aşağıdakilerden hangisi peynir yapımında

kullanılan temel hayvansal peynir mayasıdır?
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