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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Genel anestezide operasyona başlanması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

2. Kıvam ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 

4. Aşağıda verilen “organ-reseptör-uyarıcı ilaç” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

VETERİNERLİK 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. I. Bilinen en seçici antibiyotiklerdir. 

II. Hücre duvarı sentezi ve otolozinleri inhibe ederek etki gösterirler. 

III. Özellikle ampisilin başta olmak üzere kaz, ördek, kobay, tavşan ve hamsterde 

süperenfeksiyona neden olabilirler. 

IV. Bakterilerin hızlı çoğalma döneminde etkili olduklarından akut olaylarda tercih 

edilirler. 

V. Tetrasiklin, linkozamid, makrolid ve amfenikoller ile antagonisttirler. 

Betalaktam antibiyotikler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

7. Koyunlarda babesiyöz tedavisinde uzun süreli etkisi nedeniyle koruyucu ve tedavi 

edici amaçla kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

8. I. Pamuk tohumu küspesi/gossipol 

II. Keten tohumu küspesi/sterkulik asit 

III. Ayçiçeği küspesi/glikosinolat 

IV. Soya küspesi/tripsin inhibitörü 

Yukarıda verilen küspe/antinutrisyonel faktör eşleştirmelerinden hangileri 

doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

9. Süt ineklerinin beslenmesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi sütte yağ oranını 

azaltır? 

 

 

10. Bir kümeste kırık veya ince kabuklu yumurta sayısının artması, ilk olarak 

aşağıdakilerden hangisini aklımıza getirmelidir? 

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

12. Bir süt ineği işletmesinde silajla beslemeye geçildikten sonra ketozis vakalarının 

artması aşağıdakilerden hangisini düşündürmelidir? 

 

13. Atlarda sancıyı ortadan kaldırmak için kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

14. “Gram Boyama da bakteriler, hücre duvarı bileşimlerinin yapısına göre boyayı 

alır.” Gram boyama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

15. “Atlarda Trikofitozis görülür. Atların bu enfeksiyonunda; marazi maddeden 

Sabouraud Dekstroz Agar’a ekimler yapılır, 25 C’lik etüvde veya oda sıcaklığında 

inkübe edilir. Kültür için en fazla 3 gün inkübe edilir.” Yukarıdaki paragrafta yanlış 

olan yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

16. Ülkemizde Koyunların Brusellozisinde uygulanan immünoprofilaksi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

 

17. Etken izolasyonunda “Çukulata Agar” kullanılması gereken enfeksiyon 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

18. Antijenik formülü “7,9,10,11; c; -” olan bir Salmonella serotipi için aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

 

 

19. Bir parazitin olgunlaşmamış gelişme dönemlerinden birini taşıyan konaklara ne ad 

verilir? 

 

 

20. “Olgun şekilleri tabiatta serbest olarak yaşarken, genç şekilleri ve larvaları parazit 

olarak yaşar. Oestrus ovis örnek olarak verilebilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu 

parazitizm çeşidine örnektir? 

 

 

21. Parazitlerin bir arakonak kullanarak gelişmelerine ne ad verilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

22. “Birlikte yaşama anlamına gelir. İki canlı arasında mutlak bir beraberlik olması 

gerekir. Biri olmadan diğeri yaşayamaz. En güzel örnek Lichenler verilmektedir.” 

Canlıların bir arada yaşama şekillerinden yukarıda özellikleri verilen 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

23. Parazitlerin larva dönemlerindeki çoğalma şekline ne ad verilir? 

 

 

 

24. Aortanın perikart içinde kalan kısmının yırtılması ile perikart içinde kan dolması 

ilgili kalbin çalışmasını engellemesine ne ad verilir? 

 

 

 

25. Aşağıda verilen sabit makrofaj eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

26. Monoksen gelişme görülmeyen protozoon aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi fekal-oral yolla bulaşan protozoonlardan biri değildir? 

 

28. Seksüel çoğalma evresi bulunan protozoon aşağıdakilerden hangisidir? 

 

29. I. Antennata’da kanat bulunur, Chelicerata’da bulunmaz. 

II. Chelicerata’nın larva ve nimflerinde, Antennata’nın ise erginlerinde 3 çift bacak 

bulunur. 

III. Chelicerata’da maxilla mandibula gibi ağız organları varken, Antennata’da bu yapılar 

bulunmaz. 

IV. Chelicerata’da vücut tek parçadan veya cephalo-thoraks’dan oluşmuşken, 

Antennata’nın erginlerinde vücut baş gövde ve abdomenden meydana gelmiştir. 

V. Antennata’da pupa dönemi varken, Chelicerata’da pupa dönemi bulunmaz. 

Antennata ile Chelicerata morfolojik ve biyolojik açıdan değerlendirildiğinde 

yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? 
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30. I. OFİ’ler arthropodlarda asetilkolinesteraz enzimini inhibe ederek etki gösterirler. 

II. IGR’ler kitin sentezini inhibe ederek etki gösterirler. 

III. Permetrin kedilerde kullanılmaz. 

IV. Avermektinler Argasid kenelere etkili değildir. 

V. Karbamatlı insektisitler genellikle % 01 oranında sulandırılarak kullanılırlar. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

 

31. Işınlama süresini kısa tutmak için kasetlerin içine yerleştirilen eklentilere ne ad 

verilir? 

 

32. Kuduz (rabies) virüsünün ilgi duyduğu (tropizm) hücreler aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

33. “Virion” kelimesini en iyi ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

34. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin çoğalma safhalarından biri değildir? 

 

 

35. Aşağıdaki viral enfeksiyöz etkenlerden hangisi ruminantlarda abort ile karakterize 

bir enfeksiyon oluşturur? 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi yumurtacı tavuk ıslahında dikkate alınan özelliklerden biri 

değildir? 

 

37. Sütçü sığır yetiştiriciliğinde sürü buzağılama aralığı hedefi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

38. Bir keçi sürüsünde 600 dişi oğlaktan 120 tanesi damızlık kalacaktır. Seçilenlerin 

oranının normal dağılım eğrisindeki Z değeri 0,280 olduğuna göre seleksiyon 

yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

39. Nalın tırnak yüzünde iç kenarına doğru verilen meyile ne ad verilir? 

 

 

40. Sığırlarda laminitisin en yaygın görülen formu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

41. Östrus siklusunun herhangi bir döneminde kanama görülen hayvan türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

42. Ovulasyon için uyarım gerekli olan hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

43. Embriyonik ölümlerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

44. Köpeklerde istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılması amacıyla, aşağıdakilerden 

hangisi gebeliğin herhangi bir döneminde kullanılabilir? 

 

45. Ovsynch senkronizasyon protokolünü tanımlayan seçenek aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

46.  “Genellikle koyunlarda görülen kronik karakterde bakteriyel bir hastalıktır. 

Hastalık bazen sporadik, bazen enzootik formda ortaya çıkar. Özellikle akciğerlerde 

ve lenf yumrularında irinli ve kazeöz değişimlerle kendini gösterir. Ülkemizde son 

yıllarda sıklıkla görülmektedir. Etken gram pozitif, hareketsiz, sporsuz ve aerob bir 

bakteridir.” Yukarıda tanımlanan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

47. “Etleri kaba lifli, koyu esmer kırmızı renklidir. Aşil tendosu oldukça gelişmiştir. M. 

Cutaneus omobrachialis 4 parmak genişliğindedir. Yağlar belirgin beyaz renkli, 

daha kuru ve az yapışkandır. Symphisis pelvis düz bir görünümdedir.” Yukarıda 

özellikleri belirtilen karkas aşağıdakilerden hangisine aittir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

48. I. Protein denatürasyonu engellenir. 

II. Mikroorganizmaların gelişimi sınırlandırılır. 

III. pH’nın kısa sürede düşmesi engellenir. 

IV. Rigor mortis oluşumu hızlandırılır. 

V. Etin su tutma kapasitesi arttırılır. 

Yukarıdakilerden hangileri kesimden sonra karkasların kısa süre içerisinde ön 

soğutmaya alınmaları ile sağlanan faydalardandır? 

 

 

 

49. Kavurmada izin verilen maksimum rutubet miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

50. Bir gıdada ısıl işlem sonrası personele bağlı bir kontaminasyon olasılığında aşağıdaki 

bakterilerden hangisi görülür? 

 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı protozoonlardan biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

52. Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda mikroorganizma gelişimini engelleyen iç 

faktörlerden biri değildir? 

53. Aşağıdakilerden hangisi gıda hijyeninde indikatör mikroorganizma olarak 

kullanılır? 

 

 

54. Bir keçi sürüsünde 600 dişi oğlaktan 120 tanesi damızlık kalacaktır. Seçilenlerin 

oranının normal dağılım eğrisindeki Z değeri 0,280 olduğuna göre seleksiyon 

yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

55. Bir hayvancılık işletmesi üretimi durdurma kararı verirse katlanacağı toplam zarar 

aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

 

56. Aşağıdakilerden hangisi bir örgütlenmeyi kooperatif yapan ilkelerden biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

57. Ketozisin tedavisinde kullanılan serum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

58. Perikarditis travmatika aşağıdaki hayvanlardan hangisinde gözlenir? 

 

59. Üç günlük buzağıda gözlenen ishalin etiyolojisinde rol oynayan enfeksiyöz etken 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

60. Atların mide ülserinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? 

 

61. Kedilerin bulaşıcı peritonitisinde (FİP) en yaygın gözlenen klinik bulgu 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

62. Kedilerin alt üriner sistem hastalığının en yaygın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 

63. Yumurta ile anneden civcive bulaşan tavuk hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

64. Newcastle Hastalığı virüsünün en tipik özelliklerinden birisi, suşların patotip 

özelliğidir. Newcastle virüsü patotiplendirmesinde; asemptomatik, mezojenik ve 

lentojenik patotipler sadece birer adet patotip grubundan ibaret iken; velojenik 

patotip kaç gruptan oluşur? 

 

 

65.  
I. İdrar 

II. Kan 

III. Beyin omurilik sıvısı 

IV. Gaita (Feçes) 

V. Gözyaşı 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri biyokimyasal analizlerde biyolojik materyal 

olarak kullanılabilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

66. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin kurulmasına olanak sağlayan 

Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

67. Nekropsi tekniği ve organ muayenesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

68. Abort fötüste subkutan ödem, vücut boşlularında sıvı toplanması, fibrinopurulent 

bronkopnömoni, limon sarısı renkte, bulanık ve pıhtılı abomazum içeriği, karaciğer, 

dalak ve böbrekte fokal nekrozlarla karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

69. Kuduzla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

70. Böbreğin postmortal muayenesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
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71. Sığırların Pnömonik Pastörellozunun makroskobik bulguları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

 

72. Karaciğer, dalak, böbrek, lenf düğümleri ve kemik iliğinde küçük mikroskobik 

nekroz odakları ve çevresinde granülomlar ile karakterize paratifoid nodüller 

aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile ilgilidir? 

 

 

73. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

74. Hemolitik kriz hangi metal zehirlenmesinde gözlenir? 

 

 

75. Toksikolojinin adli tıp ile ilgilenen bölümüne ne ad verilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

76. Atlarda tuber olecrani üzerinde şişkinlik görülen hastalık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

77. Atlarda regio metacarpalis volaris’de görülen uzunlamasına (patlıcanvari) şişkinlik 

aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülebilir? 

 

 

78. Aşağıdaki etkenlerden hangisi bağırsak duvarına invazyon ile karakterize gıda 

kaynaklı enfeksiyon oluşturmaz? 

 

 

79. Yara tanımlamalarına ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

80. Yüz felci ile birlikte burun kornaj gelişimi aşağıdaki havyanlardan hangisinde 

görülür? 
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81. Atlarda keskin kenarlı diş oluşumunun geliştiği kısım aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde otitis eksternanın predispoze nedenlerinden biri 

değildir? 

 

 

83. Ruminantlarda özefagus yabancı cisim obstruksiyonunun sağaltımında aşağıdaki 

uygulamalardan hangisi kontrendikedir? 

 

84. Dilaltı salya kistine ne ad verilir? 

 

 

85. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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86. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi ile inek ve düvelerde östrus tespit edilemez? 

 

 

88. Spermanın hareketliliği aşağıdaki testlerden hangisi ile belirlenir? 

 

89. İneklerde östrus süresi ne kadardır? 

 

 

90. I. Progesteron 

II. GnRH 

III. Testosteron 

IV. PGF2α 

Yukarıdaki hormonlardan hangisi östrus senkronizasyonu için kullanılmaz? 
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91. Koyunlarda pubertas süresi ne kadardır? 

 

92. İnek ve düvelerde suni tohumlamada kullanılacak payetteki spermatozoon dozu 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

93. Atlarda sancıyı ortadan kaldırmak için aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? 

 

 

94. Ketozisin tedavisinde aşağıdaki serumlardan hangisi kullanılır? 

 

95. Perikarditis travmatika hangi hayvanlarda gözlenir? 
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96. Hayvanlarda göz içi basıncı değerleri aşağıdakilerden hangisi arasındadır? 

 

 

97. Subklinik mastitis nedeni olan kontagiyöz mikroorganizma aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

98. Aşağıdakilerden hangisi kazeinin seperasyon metotlarından biri değildir? 

 

99. Aşağıdakilerden hangisi dondurmada pütürlü (buzlu) yapı kusurunun 

nedenlerinden biri değildir? 

 

 

100. Aşağıdakilerden hangisi dondurma üretiminde stabilizatör madde olarak kullanılır? 

 


