VETERİNER
1.

Aşağıdakilerden hangisi gıdalardaki
kimyasal tehlikelerden biri değildir?

2.

“Gıda maddelerinin insan sağlığına zararsız ve güvenilir olması için onların
üretim, işleme, muhafaza ve dağıtım
aşamalarında gerekli hazırlığın yapılması
ve önlemlerin alınması” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi küflerin
özelliklerinden biri değildir?
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4.

Aşağıdakilerden
hangisi
gıda
dayanıklılığını etkileyen iç faktörlerden
biri değildir?

5.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

6.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7.

8.

9.

Aşağıdakilerden hangisi suda bulunan
indikatör mikroorganizmalardan biri
değildir?

11. Aşağıdakilerden
amino asittir?

hangisi

Glukojeneik

12. İneklerde üreme organlarının rektal
muayenesine hangi organla başlanır?

Aşağıdakilerden hangisi uçucu yağ asitlerine örnektir?

13. Kısraklarda sıklıkla görülen habitüel
yavru atmanın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Ruminantlarda görülebilecek kobalt
eksikliğinde hangi vitamin eksikliğine
bağlı bozukluklar saptanır?

14. Aşağıdaki barınma koşullarından hangisinde ısı stresi şekillenerek ineklerde
yavru kayıplarına neden olur?

10. Aşağıdaki inhibisyon çeşitlerinden hangisinde enzim reaksiyonlarının son ürünü enzimin etkisini inhibe eder?
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18. Spermatozoonlar fertilizasyondan önce dişi
genital kanalında .................. geçirir, ancak
bu şekilde ...................... ile enzimler açığa
çıkar ve penetrasyon gerçekleşir. Spermatozoon’un oosit’in içine girmesi ile
............... meydana gelir ve oosit’in kromozomları ............... sayıya iner.

15. İneklerde östrus esnasında vaginadan
dışarı doğru akan çara nereden salgılanır?

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan
yerlere hangi seçenekteki ifadeler uygundur?

16. Vaginanın bir kısmının veya tamamının
dışarı çıkması olarak adlandırılan prolapsus vagina dişi köpeklerde ne zaman
görülür?

17. Kısrakların östruslarının muayenesinde . . .
. . . . . . . . , . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . . .
. . . . ise kısrağın tohumlanması gerekir.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan
yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

19. Dişi köpeklerde reprodüktif siklus için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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20. Boğalarda funikulus spermatikus’un içinde
....................
,
..................
,
.......................... bulunur.

23. Medulla spinalise ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan
yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

21. Spermatogenezis ............... ve ..................
olarak iki aşamadan oluşur ve oogenezisten
farklı olarak 1 primer spermatositten
.................... spermatid meydana gelir.

24. Sinirlerde iletim hızına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan
yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinin getirilmesi uygundur?

22. Aşağıdakilerden hangisi mide asit sekresyonunu artırır?

25. Duodenumda yağ miktarı arttığında
aşağıdaki hormonlardan hangisi salgılanır?
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26. Aşağıdaki iyon kanallarından hangisi
aktive olduğunda kalbin kontraktil hücrelerinde depolarizasyon başlar?

29. Silaj yapıldıktan sonra ilk 2-3 hafta
içinde görülen reaksiyonlar aşağıdakilerden hangisidir?

30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
27. Aşağıdaki şıklardan hangisi düvelerin
tohumlama öncesi yetersiz beslenmesinin bir sonucudur?

31.

28. Yumurta tavuklarının beslenme dönemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Sağlıklı bir buzağı, doğumdan 3060 dakika sonra ayağa kalkmalıdır.
II. Bu dönemde rumen ve retikulum
henüz işlev kazanmamıştır.
III. Günlük kolostrum tüketimi buzağının canlı ağırlığının % 30’ u kadar olmalıdır.
IV. Gerçek kolostrum sadece ilk sağımdan elde edilir.
I.

Yeni doğan buzağıların kolostrumla beslenmesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?
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32. Karbonhidrat metabolizmasında görevli
hangi enzim kedilerde sentezlenemez?

36. Aşağıdaki özelliklerden hangisi seröz
salgı yapan bezlere aittir?

37. Aşagıdaki yapılardan hangisi sadece
kalp kasında bulunur?

33. Ekzantrik tip implantasyon aşağıdaki
hayvanlardan hangisinde görülür?

34. Gebelik süresince antikorların yavruya
geçişi en az hangi hayvanlarda olur?

38. Aşagıdakilerin hangisi Tendo calcanei
communisi oluşturan kaslardan biridir?

35. Tek katlı yassı epitel aşağıdaki yapıların
hangisinde görülür?

39. Aşağıdakilerden hangisi ön bacağa ait
bir damardır?
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40. Spermanın depo edildiği ve olgunlaştırıldığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

44. Aşağıdakilerden hangisi gözyaşının izlediği yollar arasında değildir?

hangisi
neurocra45. Aşağıdakilerden
nium’u oluşturan kemiklerdendir?

Atrium
41. Aşağıdakilerden
hangisi
dexter’de yer alan bir oluşumdur?

42. Aşağıdakilerden hangisi DuodenumJejunum’un sınırını verir?

46. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi auris
media (orta kulak)’da bulunmaz?

43. Trochanter tertius hangi hayvan türünde görülür?

47. Aşağıdakilerden hangisi sadece ruminantlarda görülen bir barsak bölümüdür?
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48. Aşağıdakilerden hangisi Kantitatif Karakterlere ait bir özellik değildir?

51. Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin
yapılış sebeplerinden biri değildir?

49. “Benzer özelliklere sahip bir topluluğa
giren bireylerin belli bir karakter yönünden sahip olduğu sayısal değerler yığını” aşağıdakilerden hangisidir?

50. Bir veteriner kliniğine gelen solunum yolu
enfeksiyonu vakası sayısı ilkbahar, yaz,
sonbahar ve kış mevsimleri için sırasıyla
20, 15, 20 ve 25 olarak belirlenmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (SD=3 için χ2 0.05= 7.81; χ2 0.01=
11.34)

52. Prokaryotik organizmaların hücre bölünmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
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53. Mitoz bölünmede anafaz süresince aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?

56. İktisadilik prensibi
hangisini kapsamaz?

54. İki siyah labrador retrievers arasında
yapılan bir çaprazlamada F2’ de 9 siyah, 3 kahverengi, 4 sarı oğul döller elde edilmiştir. Bu durum aşağıdaki kalıtım tiplerinden hangisine örnektir?

aşağıdakilerden

57. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi malın
özelliklerinden biri değildir?

58. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen faktörlerden biri değildir?

55. Krossing-over’in oluştuğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
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59. Bir malın arz esnekliği 0.8 ise bu malın
esnekliği için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

62. İki hayvan türü arasındaki birleştirmelere ne ad verilir?

63. Hibrit vigor ne demektir?

60. Evciltme ile ilgili aşağıdaki ifadelerin
hangisi yanlıştır?

64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
61. Zoolojik sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi türe örnek olarak gösterilebilir?
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65. Aminoglikozitler için hangisi yanlıştır?

69. Köpeklerde ateş, bacaklarda ve skrotumda ödem, epistaksis, kaslarda tik
benzeri seyirmeler, epileptik kasılmalar,
anisocoria, kraniyal sinir sistemini içeren sentral sinir sistemi bulguları ve lenfadenopati ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

66. Yerel anestezik ile vazokonstrüktör ilaç
kombinasyonunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

70. Yeni doğmuş bir buzağı ideal olarak ilk
3 saat ve ilk 24 saat içinde alması gereken kolostrum miktarı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

67. Siyanogenetik bitkilerle zehirlenmelerin
tedavisinde hangi yol izlenir?

71. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ
taraf kalp yetmezliğinin bulgularından
değildir?

68. Biyotransformasyonda rol alan hangi
enzim köpeklerde yoktur?
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72. Asemtomatik safhada kardiyak şekil
değişikliği saptanmayan mitral kapak
hastası bir köpekte tedavi yönetimi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

74. Bir hasta için yapılması uygun olan tedavi veya manipülasyonlara genel olarak ne ad verilir?

.

75. Seçici (Selektif) besiyerlerin bir kısmı bir
bakteriyi inhibe ederken diğerine hiçbir
olumlu ya da olumsuz etkisi olmaksızın
üremesine olanak sağlar. Bir kısım seçici
besiyeri ise, karışık bir ortamdaki bazı bakterilerin üremesini inhibe ederken, diğer
bir grup bakterinin de üremesini arttıcı
maddeler içeririler. Bu ikinci tip besiyerleri
seçerek çoğaltıcı besiyerleri olarak ta bilinir ve …………………………………..
tanısında
sıklıkla
kullanılan
………………………………. örnek verilebilir.

73.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kanatma
Wood lambası
Deri kazıntısı
Kültür muayenesi
Allerjik deri testi
Otohemoterapi
Mikroskobik inceleme

Yukarıdakilerden hangileri Demodex
uyuzu şüpheli bir köpeğe bakan veteriner hekimin teşhis için yapması gerekenlerdendir?

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi
için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
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76. Ekzojen ve endojen antijenlerin işlenmesi,
sunulması birbirinden farklıdır. Ekzojen
antijenler,
işlendikten
sonra
………………. molekülleri ile, endojen
antijenler ……………….. molekülleri ile
sunulurlar.

78. “İnfekte hayvandan çıkan damlacıklar,
hemen zemine çöktükleri için direkt olarak
rüzgarla taşınmazlar. Bunlar havada veya
toprak üzerinde buharlaşır ve 2-10 mikrometre çapında ……………… oluşturur ve
rüzgar vasıtasıyla uzun mesafelere taşınabilirler.” ifadesini tamamlayan cevap
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi
için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

79. Aşağıdaki mediatörlerden hangileri
akut yangıda salgılandıklarında yan etki
olarak bronkospazma neden olurlar?

77.
Bacillaceae familyasına (ailesine)
ait bir özelliktir.
II. Bakterilerin sentral, subterminal
veya terminal bölgelerinde yer
alır.
III. Bakteriler için önemli bir üreme
aracıdır.
IV. Sentezlenmesi karbon ve enerji isteyen bir olaydır.

I.

Bakterilerde endosporlar ve sporulasyon
ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden
hangisi ya da hangileri yanlıştır?

80. Streptokok, Stafilokok, Pneumokok,
Meningokok, Gonokok gibi bakterilerin
oluşturduğu yangı tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
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81. Aşağıdaki hangi hastalıkta interstisyel
pnömoni şekillenmez?

84. Dünya’da sığır vebası salgınlarında ilk
kez tazminat ödenmesi hangi ülkede uygulanmıştır?

85. Russel ve Burch tarafından 1959 yılında
kabul edilen “3R Kuramı” hangi hayvanları konu edinir?

82. Anemilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

86. Bir hasta sahibinin hasta hayvanına uygulanacak tedaviyi ve bunun sonuçlarını
kabul ettiğine dair hazırlanan belgeye
ne ad verilir?

83. Dünya’da veteriner hekimliği öğrenimi
1762 yılında ilk kez hangi ülkede başlamıştır?

87. Aşağıdaki parazitlerden hangisi ruminantların abomasumunda patolojik bozukluklara yol açar?
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88. Hangi parazit sivrisineğin kan emmesi
ile bulaşır?

92. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sığırlarda görülür?

89. Aşağıdaki protozoonlardan hangisi oral
yolla (su ve gıdalarla) bulaşmaz?

93. Aşağıdaki hastalıklardan
“ihbarı mecburdur”?

hangisinin

90. Canlıların yaşam tarzlarıyla ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisinde doğrudur?
94. Aşağıdaki viruslardan hangisi artropod
vektörlerle bulaşır?

91. Aşağıdakilerden hangisi virusların yapısında bulunmaz?

95. Aşağıdakilerden hangisi ulkus dentriticum sağaltımında tercih edilir?
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96. Aşağıdakilerden hangisi meatus acusticus externus' un sağaltımında kullanılmaz?

99. Sığırlarda oluşan Rusterholz ülseri nerede görülür?

100. Aşağıdakilerden hangi lezyonda ön
bacak refleksleri etkilenmiştir?

97. Aşağıdakilerden hangisine gergin bant
tekniği uygulamaya gerek yoktur?

98. Köpeklerde kalça displazisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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