1) Aşağıda verilenlerden hangisi oynar (diarthrosis) bir eklemin yapısına katılan
oluşumlardan değildir?

2) ön bacağı gövdeye bağlayan kaslardan biri değildir?

3) Aşağıdakilerden hangisi erkek iç üreme organı değildir?

4) Kalbin sağ atriyumu ile sağ ventrikülü arasında bulunan kapak aşağıdakilerden
hangisidir?

5) Hemispherium cerebri beynin hangi bölümüne aittir?

6) Medulla spinalise ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7) Aşağıdakilerden hangisi ön bacağa ait bir damardır?

8) Aşağıdakilerden hangisi Tendo Calcanei Communis’i oluşturan kaslardan biridir?

9) Spermanın depo edildiği ve olgunlaştırıldığı organ aşağı-dakilerden hangisidir?

10) Aşağıdakilerden hangisinde Duodenum-Jejunum’un sınırı doğru olarak verilmiştir?

11) Aşağıdaki maddelerden hangisi vücutta biriktiği zaman ağrı ve yangıya sebep olur?

12) Ketozis vakalarında; kanda, aşağıdaki maddelerden hangisinde normal değerlerin
üzerinde belirgin bir artış gözlenir?

13) Aşağıdaki inhibisyon çeşitlerinden hangisinde enzim reaksiyonlarının son ürünü
enzimin etkisini inhibe eder?

14) Aşağıdakilerden hangisinde kalsiyum oksalat kristallerinin oluştuğu idrar pH özelliği ve
kristal şekli birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

15) Alyuvarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16) Sinirlerde iletim hızına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

17) Trombüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

18) I.
II.
III.

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

Sindirim enzimleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

19) Aşağıdaki yapılardan hangisi sadece kalp kasında bulunur?

20) Aşağıdakilerden hangisinde tek katlı yassı epitel görülür?

21) Fenol, formaldehid, alkol gibi toksik maddeleri yıkımlayarak zararsız hale getiren
organel aşağıdakilerden hangisidir?

22) Mayoz I’deki aşamalar, aşağıda-kilerden hangisinde doğru olarak sınıflandırılmıştır?

23) Dünya’da veteriner hekimliği öğrenimi 1762 yılında ilk kez hangi ülkede başlamıştır?

24) Dünya’da sığır vebası salgınlarında ilk kez tazminat ödenmesi hangi ülkede
uygulanmıştır?

25) Türkiye’de sivil Veteriner okulunun kurucusu kimdir?

26) Aşağıdaki hastalıklardan
olmuştur?
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27) Atların mide ülserinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

28) Atropin ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

29) Yerel anestezik ile vazokonstriktör ilaç kombinasyonunun gerekçesi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

30) Aşağıdakilerden hangisi Siyanogenetik bitkilerle meydana gelen zehirlenmelerin
tedavisinde kullanılır?

31) I.
II.
III.
IV.

Bacillaceae familyasına (ailesine) ait bir özelliktir.
Bakterilerin sentral, subtermi-nal veya terminal bölgelerinde yer alır.
Bakteriler için önemli bir üreme aracıdır.
Sentezlenmesi karbon ve enerji isteyen bir olaydır.

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

32) Bakterilerde hücre duvarı yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

33) Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarında toksijeniteyi belirleyen en önemli yapı
aşağıdakilerden hangisidir?

34) Aşağıdakilerden hangisinde bir popülasyonda belirli bir zaman içinde ortaya çıkan yeni
hastalık vakalarının tanımlaması doğru olarak verilmiş?

35) Aşağıdaki parazitlerden hangisi sivrisineğin kan emmesi ile bulaşır?

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

37) Aşağıda verilen zoonoz parazitlerden hangisinin son konağı kedidir?

38) Aşağıda verilen parazitlerden hangisi gelişiminde bir ara konak (monoxen parazit)
kullanmaz?

39) Aşağıdaki hastalıkların hangisinde interstisyel pnömoni şekillenmez?

40) Aşağıdaki mediyatörlerden hangisi akut yangıda salgılandığında yan etki olarak
bronkospazma sebep olur?

41) Aşağıdakilerden hangisi ödemin sebeplerinden biri değildir?

42) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hemorajik gastritis’e sebep olmaz?

43) Aşağıdakilerden hangisi virüslerin yapısında bulunmaz?

44) Aşağıdaki virüslerden hangisi artropod vektörlerle bulaşır?

45) Aşağıdakilerden hangisinde virüs çoğalma aşamalarının sıralanışı doğru olarak
verilmiştir?

46) Aşağıdaki virüs ve sebep olduğu hastalık eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

47) Köpeklerde kalça displazisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

48) Sığırlarda oluşan Rusterholz ülseri aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülür?

49) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi travmatik artritislerin tedavisinde kontrendikedir?

50) Patolojik sıvıların vücut dışına boşaltılması işleminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

51) Deri altı bağ dokunun yırtılma ve yıkımlanmalarına bağlı olarak kan serumunun bağ
doku yırtıklarında toplanmasına aşağıdaki adlardan hangisi verilir?

52) Aşağıdaki olgulardan hangisine gergin bant tekniği uygulamaya gerek yoktur?

53) Gebe olan bir dişinin yeniden kızgınlık göstermesi, çiftleşmesi ve ikinci bir oositin
döllenmesine ne ad verilir?

54) Aşağıdaki dönemlerden hangisinde eksojen prostaglandin F2 alfa etkisizdir?

55) Aşağıdakilerden hangisi düvelerin tohumlama öncesi yetersiz beslenmesinin bir
sonucudur?

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

57) İneklerde gebeliğin ilk 2.5 aylık döneminde rektal palpasyonda aşağıdakilerden hangisi
hisse-dilmez?

58) Aşağıdakilerden
değildir?
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59) İneklerde östrüs esnasında vaginadan dışarı doğru akan çara aşağıdakilerden
hangisinden salgılanır?

60) Östrojenin etkisi ile bağ doku artışı ve uterus bezlerinin büyümesiyle, lamina probriada
kalınlaşma ve genişlemenin şekillendiği endo-metrial siklus evresine ne ad verilir?

61) Koyunlarda östrüs süresi ve ovulasyon zamanı sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

62) Koç ve tekelerde üreme mevsimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

63) Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

64) Aşağıdaki muayene tekniklerinden hangisi “Üriner sistemin invazif muayenesi”nde yer
almaktadır?

65) Retikulumun muayenesine ilişkin verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

66) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sağ taraf kalp yetmezliğinin bulgularından biri
değildir?

67) Aşağıdakilerden hangisi idrar dansitesinin azaldığı durumlardan değildir?

68) Hematüri, Hemoglobinüri ve Miyoglobinüri’nin
uygulamalardan hangisine bakılır?
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69) Aşağıdakilerden hangisi suda bulunan indikatör mikroorganizma-lardan biri değildir?

70) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

71) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

72) “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?

73) Aşağıdakilerden hangisi gıda dayanıklılığını etkileyen iç faktörlerden biri değildir?

74) Tereyağına esas olarak lezzet ve aroma veren madde aşağıdakilerden hangisidir?

75) Sucuk üretiminde kullanılacak etlerin ideal pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

76) Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı veteriner hekimlerin biyotıp alanında yürüttüğü
görevlerden biri değildir?

77) Pestisit kalıntılarının sağlık üzerine olan başlıca etkileri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak belirtilmiştir?

78) Aşağıdaki gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinden yasal açıdan farklı olan
hangisidir?

79) Aşağıdakilerden hangisi nitel değişken değildir?

80) İstatistik birimlerinin incelenen özelliklerine ne ad verilir?

81) “Benzer özelliklere sahip bir topluluğa giren bireylerin belli bir karakter yönünden sahip
olduğu sayısal değerler yığını” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

82) Aşağıdakilerden hangisi örnek-lemenin yapılış sebeplerinden biri değildir?

83) İki hayvan türü arasındaki birleştirmelere ne ad verilir?

84) Krossing-over’ın oluştuğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

85) Mitoz bölünmede anafaz evresinde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

86) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

87) Yumurta tavuklarının beslenme dönemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

88) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

89) Rumen mikroorganizmalarının hayvanın beslenmesinde en büyük katkısı aşağıdaki
maddelerin hangisinin sindiriminde olur?

90) Beyaz kas hastalığı, karaciğer nekrozu ve pankreas atrofisi hangisinin yetersizliğinde
görülür?

91) Ruminantlarda enerji kaybı en fazla aşağıdaki gazlardan hangisiyle meydana gelir?

92) İktisadilik prensibi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

93) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi malın özelliklerinden biri değildir?

94) Aşağıdakilerden hangisi makro-ekonomi ve mikroekonominin ortak ilgi alanlarından biri
değildir?

95) Türkiye’de beslenme bakımından bütün hayvansal ürünlere olan talep göz önünde
bulundurulduğunda aşağıdaki hayvansal besinlerin hangisinde arz açığı daha fazladır?

96) Sütçü sığır yetiştiriciliğinde ideal sürü buzağılama aralığı hedefi aşağıdakilerden
hangisidir?

97) Köpeklerde gebelik süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

98) Evciltme ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

99) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

100) Aşağıdakilerden hangisi döl verimini etkileyen faktörlerden değildir?

