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1.

2. A
Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız
takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3.

4.

5.

6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak,
yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

7.

8. İL KODU
GRUP KODU

Hayvan Hayat Sigortası Grup Kodu : 11

Bitkisel Ürün Sigortası : 12

Zooteknist

Bu soru kitapçığındaki test 75 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama
süresi 2 saattir. (120 dakika)

Bu soru kitapçığının türü 'dır. Bunu cevap kağıdınızdaki ilgili yere kodlayınız.

Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kağıdında
ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kağıdı üzerine
gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.

Bu nedenle, her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olacaktır.

Sınavda uyulacak diğer kurallar salon görevlileri tarafından belirtilecektir.

Cevap kağıdı ve soru kitapçığında yer alan bölümüne sınava
katıldığınız ilin trafik plaka kodunu; kısmına ise başvuruda
bulunduğunuz branşın grup kodunu işaretleyiniz.

Grup Kodu

Grup Kodu : 13
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1.

D) Tazminat ödemelerinin doğru ve
düzenli bir şekilde yapılmasını
izlemek

2.

A) Havuz kaynaklarını, belirlenen
ilke ve kurallar çerçevesinde
yatırıma yönlendirmek

Aşağıdakilerden hangisi, 5363 sayılı
Tarım Sigortaları Kanununu ile Tarım ve
Orman Bakanlığına verilen görev ve
yetkidir?

A) Hasar tespit işlemlerine ilişkin esas
ve usulleri belirlemek

B) Uygulamada karşılaşılan sorunları
tespit etmek, bunların çözümüne
yöne l ik ça l ı şmalar yapmak,
yaptırmak

C) Tarım sigortalarında üstlenilen
risklerin transferi amacıyla ulusal ve
u l u s l a r a r a s ı s i g o r t a c ı l ı k
piyasalarından koruma temin etmek

Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları
H a v u z u Y ö n e t i m K u r u l u n u n
görevlerinden biri

B) Ürün, risk ve bölge bazında tarım
sigortaları için verilecek prim desteği
oranını belirlemek üzere çalışmalar
yapmak

C) Hasar tespit işlemlerine ilişkin esas
ve usûlleri belirlemek

D) Tarım Sigortaları alanında faaliyet
göstermek isteyen sigorta şirketleri
ile sözleşme yapmak

değildir?

3.

B) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları
Kanunu ve Tarım Sigortaları
Havuzu Yönetim Kurulu'nun
kararları doğrultusunda hareket
eden/çal ışan bir Anonim
Şirkettir.

4.

B) Tarım ve Orman Bakanlığının
teklifi üzerine Cumhurbaşkanı
kararıyla

İşletici Şirket (Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesi A.Ş.)'nin görev ve sorumluluğu
ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Özel/Ticari Sigorta Şirketlerinin eşit
payla/sermayeyle ortak oldukları,
sigorta branşında lisans almış bir
Anonim Şirkettir.

C) Kâr amacı vardır. Ticari başka bir
faaliyet ve sigorta işi dışında da,
başka herhangi bir iş ve faaliyetle
uğraşabilir.

D) Tarım sigortalarında üstlenilen
risklerin transferi amacıyla ulusal ve
u l u s l a r a r a s ı s i g o r t a c ı l ı k
piyasalarından koruma temin eder.

Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme
ölçekleri itibariyle Devlet tarafından
sağlanacak prim desteği miktarları nasıl
belirlenir?

A) Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi
ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim
Kurulunun kararıyla

C) Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim
Kurulunun teklifi ve Tarım ve Orman
Bakanlığının kararıyla

D) Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim
Kurulunun teklifi Tarım ve Orman
Bakanlığının uygun görüşü ve
Cumhurbaşkanı kararıyla

A
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5.

C) Buğday(2017), Arpa, Çavdar,
Yulaf ve Tritikale (2018), Nohut,
Kırmızı Mercimek ve Yeşil
Mercimek (2019)

6.

D) Büyükbaş hayvanlar

7.

C) En az 10 yıl şarttır ve 3 yıl
görevlendirilir.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile
kapsama alınan ürünlerin yıllar itibariyle
(2017, 2018 ve 2019) sıralamasının
doğru yaz ı l ımı aşağıdak i lerden
hangisidir?

A) Buğday (2017), Arpa, Çavdar, Yulaf,
Tritikale ve Nohut (2018), Kırmızı
Mercimek ve Yeşil Mercimek (2019)

B) Buğday (2017), Arpa, Çavdar, Yulaf
ve Tritikale (2018), Nohut, Kuru
Fasulye, Kırmızı Mercimek ve Yeşil
Mercimek (2019)

D) Buğday ve Arpa (2017), Çavdar,
Yulaf ve Tritikale (2018), Nohut,
Kırmızı Mercimek ve Yeşil Mercimek
(2019)

Cumhurbaşkanı Kararı ile “Terör riski”
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
2019 yılında hangi hayvanlar için isteğe
bağlı olmak üzere teminat kapsamına
dahil edilmiştir?

A) Kümes hayvanları

B) Küçükbaş hayvanlar

C) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu
üyeliği için Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli
kamu görevlilerinin seçiminde kaç
yıl kamu hizmetinde bulunmaları şartı ile
Yönetim Kuruluna için
görevlendirilirler?

A) En az 10 yıl şarttır ve 6 yıl
görevlendirilir.

B) En az 5 yıl şarttır ve 3 yıl
görevlendirilir.

D) En az 5 yıl şarttır ve 5 yıl
görevlendirilir.

en az

kaç yıllık süre

8.

D) Zaman aşımı kapsamında;
disiplin cezasını gerektirecek
eylemler in iş lenmesinden
itibaren 3 yıl geçmiş ise disiplin
cezası verilemez.

9.

A) 5 yıl sonra

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin
Yönergesine göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi

A) Hakkında disiplin soruşturması
yap ı lan eksper i ç in , dosya
sonuçlanana kadar görevlendirme
yapılmaz.

B) Tekrarlayan eylemlerde aynı olaydan
dolayı eksper hakkında kovuşturma
başlatılmış olması veya hüküm
tesis i , d is ip l in soruşturması
yapılmasına engel değildir.

C) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar
kesinleşmedikçe uygulanmaz.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin
Yönergesine göre; Meslekten çıkarma ve
geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezalarından başka bir disiplin
cezası verilen Havuz eksperleri, cezanın
uygulanmasından sonra bu disiplin
cezasının sicilinden silinmesini ne zaman
talep edebilir?

B) 3 yıl sonra

C) 1 yıl sonra

D) 10 yıl sonra

yanlıştır?

A
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10.

B) Görevini ifa ederken üreticiye,
b i r l i k te görev lend i r i ld iğ i
ekspere, Bakanlık, Hazine ve
Maliye Bakanlığı, İşletici Şirket
çalışanları ile Kurul'a karşı kaba,
s a y g ı s ı z , n e z a k e t s i z v e
a ğ ı r b a ş l ı l ı ğ a u y m a y a n
davranışlarda bulunmak

11.

D) Poliçenin sigortalıya teslim
edilmesi

12.

A) Koasürans

Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Disiplin
Yönergesine göre; aşağıdakilerden hangi
durumda Havuz eksperine “Geçici Olarak
Meslekî Faaliyetten Alıkoyma Cezası”

A) Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Havuz, Kurul ve İşletici Şirket
aleyhine sosyal medya aracılığıyla
hakaret edici açıklamalar yapmak,
basın ve yayın kuruluşlarına demeç
vermek

C) Görevini ifa ederken taraflı ve ön
yargılı davranışlar sergilemek

D) Eksperlere, acentelere ve üreticilere
karşı kasten yalan ve gerçek dışı
ihbar, şikayet ve suçlamalarda
bulunmak

Aşağıdaki lerden hangisi s igorta
sözleşmesinin asli unsurlarından birisi

A) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı

B) S i go r t a h imayes i s ağ l ayan
sigortacının bulunması

C) Tazminat ödenmesine yol açan ani ve
beklenmedik olayın varlığı

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı
tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi
içerisinde birden fazla sigorta şirketi
tarafından sigortalanmasına ne ad
verilir?

B) Retrosesyon

C) Aşkın Sigorta

D) Reasürans

verilmez?

değildir?

13.

C) Sigorta şirketlerinin, sigorta
acentelerinin ve brokerlerin
o r t a k l a r ı , y ö n e t i m v e
denetiminde bulunan kişiler ve
bunlar adına imza atmaya yetkili
olanlar ile meslekî faaliyette
bulunan şirket çalışanları sigorta
eksperliği yapabilir.

14.

B) Trafik sigortası

15.

C) Rizikonun gerçekleşmesi halinde
koruma alma yükümlüğü

S i g o r t a e k s p e r l e r i y l e i l g i l i
aşağıdakilerden hangisi

A) Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel
kişilerce yapılır.

B) Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu
faaliyetlerine devam ettikleri sürede
esnaf veya tacir sıfatıyla mesleğin
niteliği ile bağdaşması mümkün
olmayan başka bir işle uğraşamaz,
sigorta acenteliği ve brokerlik
faaliyetinde bulunamaz.

D) Bir gerçek kişi sigorta eksperi birden
fazla büro açamaz.

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk
sigortalarına bir örnektir?

A) Yangın sigortası

C) Borç ödeme sigortası

D) Alacak sigortası

Aşağıdakilerden hangisi sigortacının borç
ve yükümlülüklerinden

Rizikoyu taşıma yükümlülüğü

Aydınlatma yükümlülüğü

D) Tazminat ödeme borcu

yanlıştır?

değildir?

A)

B)

A
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16.

C) Acente/Broker/Aktüer

17.

D) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin
bildirimin yapılmaması veya geç
yapılması, ödenecek tazminatta
veya bedelde bir artışa neden
olmuşsa, sigortacı tazminat
borcundan kurtulur.

I. Sigorta sözleşmelerine sigortacı
adına aracılık eder.

II. Sigorta sözleşmelerine sigortalı
adına aracılık eder

III. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin
yatırım, finansman ve demografi
konularında olasılık ve istatistik
teorilerini uygulayarak, yasal
düzenlemelere uygun prim, karşılık
ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve
teknik esasları hazırlayan kişidir.

Yukarıdaki kişi ya da kuruluşlar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?

A) Acente/Broker/Eksper

B) Broker/Acente/Eksper

D) Broker/Acente/Aktüer

Aşağıdakilerden hangisi

A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na
göre sigortacı; sigorta sözleşmesi
kendisi veya acentesi tarafından
y a p ı l m ı ş s a , s ö z l e ş m e n i n
yapılmasından itibaren yirmidört
saat içinde poliçeyi sigorta ettirene
vermekle yükümlüdür.

B) Aksine sözleşme yoksa, sigortacının
sorumluluğu primin veya ilk
taksidinin ödenmesi ile başlar.

C) Sigorta sözleşmesinin yapılması
anında, sigortalanan menfaat
mevcut değilse sigorta sözleşmesi
geçersizdir.

yanlıştır?

18.

B) Hazine ve Maliye Bakanlığı

19

A) Yalnız I

20

B) 3.000-TL

Sigortacılıkla ilgili denetleme ve
düzenleme yapma yetkisine sahip kamu
otoritesi hangisidir?

A) Cumhurbaşkanlığı

C) Türkiye Sigorta Birliği

D) Ticaret Bakanlığı

. I. Sigorta bedeli, sigorta değerinden
yüksek ise aşkın sigorta vardır ve
fazla alınan prim iade edilmelidir.

II. Sigorta bedeli, sigorta değerine eşit
ya da sigorta değerinden küçükse
eksik sigorta vardır.

III. S i g o r t a b e d e l i , r i z i k o n u n
gerçekleştiği andaki sigorta değerini
aşarsa sigortacı fazladan prim alarak
tazminat ödemesi gerçekleştirebilir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri
doğrudur?

B) I ve III

C) Yalnız II

D) I ve II

. 300.000-TL rayiç bedele sahip bir evin
tapusu eşit oranda olmak üzere iki kişi
üzerinedir. Sahiplerden biri, diğeri
i s t e m e m e s i n e r a ğ m e n e v i
sigortalatmaya karar veriyor. Ev sigorta
yaptıran kişinin hissesi üzerinden
150.000-TL ile sigortalanıyor. Sigorta
sözleşmesine göre muafiyet bedeli
sigorta bedeli üzerinden % 2 olarak
belirleniyor. Bir süre sonra 100.000-TL
tutarında hasar oluyor. Sigorta şirketinin
bu hasar için hesapladığı muafiyet kaç
liradır?

A) 6.000-TL

C) 2.000-TL

D) 1.500-TL

A
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21.

C) Devlet Destekli Büyükbaş
H a y v a n H a y a t S i g o r t a s ı
k a p s a m ı n d a , y a v r u n u n
doğumunu müteakip 10 gün
içerisinde meydana gelen
hasarlar teminat kapsamındadır.

22.

D) 11. gün - 3 yaş (dâhil)

Yavru atma teminatı ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yavru atma teminatı yalnızca Devlet
Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat
Sigortası teminatı kapsamında
verilir.

B) Yavru atma hasarı hastalık nedenine
bakılmaksızın tüm hastalıklar için
sigorta teminatı kapsamındadır.

D) Büyükbaş hayvanlarda doğum
esnasında, yavrunun normalden
büyük olması sebebiyle kanaldan
çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit
etmesi hallerinde ananın sağ
kalmasını temin etmek amacıyla
yavrunun parçalanarak ölü alınması
i l e o l u ş a n h a s a r, t e m i n a t
kapsamında değildir.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat
Sigortası Genel Şartlar'ına göre, besi
sığırlarında sigortalanacak hayvanların
yaşları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A) 7. gün - 1 yaş (dâhil)

B) 8. gün - 2 yaş (dâhil)

C) 10. gün - 3 yaş (dâhil)

23.

C) Kümülatif hasar prim oranının,
%51 - 70 olması halinde, indirim
oranı %40 oranında azaltılır.

24.

B) Yavru atma teminatı poliçe
vadesi içerisinde, poliçede
kayıtlı dişi sigortalı hayvan
sayısının en fazla %10'u ile
sınırlıdır.

Ar i l ik be lges ine sah ip iş le tme
poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit)
yapıldığı takdirde uygulanacak indirim
oranlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi

A) Kümülatif hasar prim oranı,
uygulanan indirim oranını etkiler.

B) Kümülatif hasar prim oranının,
%50'nin altında kalması halinde,
uygulanan indirim oranı aynen
devam eder.

D) Kümülatif hasar prim oranının,
%70'in üzerinde olması halinde,
indirim hakkı düşer.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat
Sigortası kapsamında yer alan yavru
atma teminatı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) Hayvanların nakliyesi sırasında veya
nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle
meydana gelen, ölü doğum ve yavru
a t m a h a s a r l a r ı t e m i n a t
kapsamındadır.

C) Doğum esnasında, yavrunun
normalden büyük olması sebebiyle
kanaldan çıkamadığı ve ananın
hayatını tehdit etmesi hallerinde,
ananın sağ kalmasını temin etmek
amacıyla yavrunun parçalanarak ölü
alınması ile oluşan hasar teminat
kapsamındadır.

D) Yavrunun doğumunu müteakip 10
gün içerisinde meydana gelen
hasarlar teminat kapsamındadır.

yanlıştır?

A
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25.

B) Organik Hayvancılık yapılan
işletmelerde, tarife fiyatına %25
ilave yapılır.

26.

C) 9 yaşına kadar. (9 yaş dâhil)

27.

A) En az 10 adet kovan olması

Geniş kapsamlı Devlet Destekli Hayvan
Hayat sigorta poliçeleri için uygulanan
indirim ve ek primler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hastalıklardan arî işletme belgesine
sahip işletmeler için işletme bazında,
mevcut tarife üzerinden, %20
indirim uygulanır.

C) Prim tutarının tamamının peşin
ödenmesi durumunda, toplam prim
üzerinden %10 indirim uygulanır.

D) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın
olması halinde, poliçe primi
üzerinden %10 nispetinde, “Kadın
Çiftçi İndirimi” uygulanır.

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat
Sigortası Genel Şartlar'ına göre,
sigortalanan hayvanın, geçmiş 3 yıllık
p o l i ç e d ö n e m i n d e k e s i n t i s i z
sigortalanması koşulu ile damızlık
sığırlar, süt sığırları ve mandalarda
sigortalanacak hayvanlar en fazla kaç
yaşında olabilir?

A) 7 yaşına kadar. (7 yaş dâhil)

B) 8 yaşına kadar. (8 yaş dâhil)

D) 10 yaşına kadar. (10 yaş dâhil)

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan)
Sigortası Genel Şartlar'ına göre
sigortaya kabul edilebilme koşullarından
hangisi

B) İşletmeye kayıtlı bütün kovanların
sigortalanması

C) Kovanların içinde aktif arı bulunması

D) Kovanların hepsinin plakalı olması

yanlıştır?

28.

C) Don Teminatı

29.

D) Hiçbiri

30.

D) Sigorta bedelinin %45'i kovanı,
%40'ı koloniyi, %15'i balı teşkil
eder.

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Destekli
Ar ıc ı l ık (Ar ı l ı Kovan) Sigortası
teminatlarından biri

A) Fırtına Teminatı

B) Sel ve Su Baskını Teminatı

D) Hortum Teminatı

I. Ön bilgi formundaki listede, kulak
küpe numarası bulunan hayvanlar
hangi adreste olursa olsun gidilerek
incelenmelidir.

II. Poliçe yenileme işleminde geçen yıl
poliçesi bulunan hayvanın kulak
küpesi olmasa dahi sigortası devam
ettirilir.

III. Hayvan bedelleri acentenin belirttiği
şekilde, kredi tutarına göre belirlenir.

IV. Hayvanın besi sonundaki canlı kesim
ağırlığı eksper tarafından belirlenir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri
sigortaya kabul işlemleri için doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Hepsi

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan)
Sigortası Tarife ve Talimatları'na göre,
unsur bazında sigorta bedeli oranları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A) Sigorta bedelinin %40'ı kovanı,
%40'ı koloniyi, %20'si balı teşkil
eder.

B) Sigorta bedelinin, %40'ı kovanı,
%45'i koloniyi, %15'i balı teşkil eder.

C) Sigorta bedelinin, %50'si kovanı,
%40'ı koloniyi, %10'u balı teşkil
eder.

değildir?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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31.

C) Projeli işlemler için 3 gün, diğer
işlemler için 5 gün

32.

C) İşletmenin yerleşim yerinde
bulunması, teminat primini
düşüren olumlu bir durumdur.

Eksperlerin (Veteriner Hekimi -
Zooteknist) kendilerine verilen risk
inceleme görevlerini tamamlaması
gereken süreler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Projeli işlemler için 5 gün, diğer
işlemler için 7 gün

B) Projeli ve projesiz işlemler için 7 gün

D) Projeli işlemler için 3 gün, diğer
işlemler için 7 gün

Hırsızlık teminatı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) İşletmede kayıt yapan kamera
sistemi mevcut değilse hırsızlık
teminatı verilmez.

B) İşletmede köpek, jeneratör, tel örgü,
çit ve 24 saat görevli kişi bulunması
gerekmektedir.

D) Hırsızlık durumunda toplam sigorta
bedeli üzerinden %30 muafiyet
uygulanır.

33.

D) S i g o r t a l ı h a y v a n ı n ,
enfeksiyondan kaynaklanmayan
genital bozukluklar nedeniyle
damızlık vasfını yitirmesi sonucu
kesime sevk edilmesi halinde,
sovtaj bedeli, Tarım Sigortaları
Havuzunun sorumlu olduğu
bedelin en az %50'si olarak
hesap edilir.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat
Sigortası Tarife ve Talimatlar ile ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi

A) Teminat kapsamına giren yavru
atma hasarı hallerinde; yavru bedeli,
bir batında en fazla 2 (ikiz) yavru ile
sınırlı olmak üzere, her bir atık
hayvan için, muafiyetsiz olarak, gebe
hayvanın sigorta bedelinin %10'u
olarak hesaplanır.

B) Yavru atma teminatı poliçe vadesi
içerisinde, poliçede kayıtlı dişi
sigortalı hayvan sayısının en fazla
%10'u ile sınırlıdır.

C) Hasa r l ı h ayvan ı n de r i s i n i n
yararlanılabilir olması halinde,
sigortalı, deriyi yüzsün ya da
yüzmes in Tar ım S igor ta la r ı
Havuzunun sorumlu olduğu bedelin
en az %2'si, hasarlı hayvanın
etinden yararlanılması halinde,
Tarım Sigortaları Havuzunun
sorumlu olduğu bedelin en az %30'u
sovtaj olarak belirlenir. Ölüm
hasarlarında deri bedeli için sovtaj
uygulaması yapılmaz.

yanlıştır?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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34.

B) Devlet Destekli Küçükbaş
Hayvan Hayat Sigortası yavru
a t m a t e m i n a t ı h a s a r ı
kapsamında yapılacak tazminat
ödemesi, bir hayvan için poliçe
vadesi içerisinde iki defa ile
sınırlıdır.

35.

C) İyi ve sağlam bir kemik yapısı
vardır

36.

A) Tünel havalandırma sistemleri

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortaları
kapsamında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi

A) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan
Hayat Sigortası kapsamında;
uçurumdan yuvarlanma, kurt
parçalaması vb. nedenlerle meydana
gelen hasarlar, poliçe dönemi
içerisinde, iki olayla sınırlıdır.

C) Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan
Hayat Sigortası kapsamında; bir
poliçe yılı içinde tüm hırsızlık olayları
en fazla 2 olayla sınırlıdır.

D) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım
Sigortaları Havuzu eksperinin
raporunda belirtilen veya rapor
içeriğine atfen, belirlenen kusur
oranı düşüldükten sonra ödenir.

Etçi koyun ırklarının morfolojik özellikleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Boynu uzun ve incedir

B) Kısa ve zayıf bacakları vardır

D) Başı ince ve zariftir

Sıcak stresi ile başa çıkmak için
kullanılan en etkin yöntem aşağıdaki
seçeneklerden hangisidir?

B) Besleme programının değiştirilmesi

C) Petek serinletme sistemi

D) Fan sistemleri

yanlıştır?

37.

B) Başı büyük, boynuzları uzundur.

38.

D) Leghorn

39.

C) Hayvanların yatıp kalkmalarında
zorluk olur.

40.

B) 4 2 . g ü n d e b a ş l a y a n
aydınlatmadan 4 hafta sonra
yumurtlama başlar.

Aberdeen Angus sığır ırkının genel
özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi

A) Vücudunu örten kıllar tamamen
siyahtır.

C) Bacak kemikleri kısadır.

D) Et kalitesi yüksektir.

Günümüzde yumurta üretiminde
kullanılan beyaz yumurtacı hibritlerin
elde edilmesinde yaygın olarak kullanılan
saf kültür ırkı tavuk aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Susex

B) Rhode-ıslad red

C) Hacı kadın

Serbest gezinmeli sistemde yapılmış
ahırların dezavantajları aşağıdaki
seçenekler in hangis inde

A) İdeal beslenme için kompüterize
yemleme sistemlerine gerek vardır.

B) Yemlikler eğer kilitl i değilse
hayvanların ahır içindeki tespit
edilerek sağımları zor olur.

D) Tohumlama ve hasta hayvanlara
müdahale gibi işlemler daha zordur.

Zorlamalı tüy değişimi yöntemleri
hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi

A) İlk gün yapay aydınlatma kesilir ve
42. gün yeniden başlar.

C) Su kısıtlaması yapılmaz.

D) Tüy dökümünün ilk 10 günü canlı
ağırlığın %20'sini kaybeder.

yanlıştır?

yanlış
verilmiştir?

yanlıştır?

A
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41.

D) Östrus gösterenlerin oranı =
(östr. göst. Sayısı / tohumlama
için ayrılanların sayısı) x 100

42.

A) Kullanma melezlemesi

43.

C) Aklimatizasyon

44.

C) Distres

İşletmelerde, çeşit l i döl verimi
özelliklerinin düzeyini belirtmek için bazı
parametrelerden yararlanılır. Buna göre
aşağıdaki parametrelerden hangisi
doğrudur?

A) Doğum oranı = (Doğuranların sayısı
/ kuruya ayrılanların sayısı) x 100

B) Kısırlık oranı = (gebe kalmayanların
sayısı / gebe kalanların sayısı) x 100

C) Tek doğum oranı = (tek doğuran
koyun sayısı / gebe koyun sayısı) x
100

Aşağıdaki yetiştirme metotlarından
hangisi et, süt, yumurta vs verimi için
hayvan elde etmek ve elde edilen dölleri
damızlıkta kullanmamak, melezlenen
ırkları saf olarak yetiştirmek maksatlı iki
ırkın birleştirilmesidir?

B) Kombinasyon melezleme

C) Çevirme melezleme

D) Kan katma

Bir hayvanın herhangi bir yöredeki iklim,
toprak, bakım, besleme gibi çevre
şar t lar ı a l t ında yaşayab i lmes i ,
üreyebilmesi, verimli olabilmesi,
kendisine has özelliklerini değiştirmeden
koruyabilmesi ve döllerine geçirebilmesi
kabiliyetine ne ad verilir?

A) Kondisyon

B) Konstitüsyon

D) Natura sağlamlığı

H a y v a n l a r ı n n o r m a l y a ş a m
fonksiyonlarının işleyişini ciddi şekilde
etkileyen duruma ne ad verilir?

A) Stres

B) Uyum

D) Ostres

45.

C) Karakter

46.

B) Akrabalı yetiştirme

47.

D) İri vücut yapısına sahip inekler
sıcağa daha dayanıklıdır

48.

A) Seleksiyon üstünlüğü, damızlığa
ayrı lanların ortalamasının
popülasyon ortalamasından
farkı olarak hesaplanır.

Canlıların anatomik, morfolojik ve
fizyolojik özelliklerinden her birine ne ad
verilir?

A) Soy

B) Varyete

D) Irk

Aşağıdakilerden hangisi bir hayvan
sürüsünde gizli (resesif) olarak bulunan
kötü etkili zararlı genlerin meydana
çıkartılıp, sürüden uzaklaştırılmasına
yardım eder?

A) Kombinasyon melezlemesi

C) Kan tazeleme

D) Kullanma melezleme

Mevsim ve çevre ısısı ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi

A) Küçük vücut yapısına sahip inekler
sıcağa daha dayanıklıdır

B) İri vücut yapısına sahip inekler
soğuğa daha dayanıklıdır

C) Süt inekleri sıcaktan olumsuz
etkilenirler

Seleksiyon üstünlüğü ile ilgili bilgilerden
hangisi doğrudur?

B) Seleksiyon üstünlüğü, erkek ve dişi
damızlıklar için aynıdır.

C) Ne kadar çok erkek ve dişi damızlık
kullanılırsa seleksiyon üstünlüğü o
kadar artar.

D) Seleksiyona konu olan özellikler ne
kadar artarsa, seleksiyon üstünlüğü
de o kadar artar.

yanlıştır?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
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49.

A) Yavrular doğduğunda anne ve
babalarının yaşları ortalamasıdır

50.

C) Entansif işletmeler

51.

D) Manda

52.

B) Islah etme

Generasyon süresi nedir?

B) Büyükanne, anne ve yavru yaş farkı
ortalamasıdır.

C) Sürüdeki tüm hayvanların yaşları
ortalamasıdır.

D) Yavrular doğduğunda sadece
annelerinin yaşları ortalamasıdır.

İklim, pazar ve toprak karakteri dikkate
alınmaksızın, belirli bir araziye, fazla
miktarda bina, hayvan, makine
sermayesi düşen ve fazla miktarda iş
ünitesi, kimyevi gübre ve kesif yem
kullanan işletmelere ne ad verilir?

A) Ektansif işletme

B) Geleneksel yetiştiricilik

D) Organik hayvancılık

Düzenli olarak yağış alan ve sulama
olanakları yüksek olan ülkelerde ilk
olarak aşağıda yer alan hayvanlardan
hangisi yetiştirilir?

A) Koyun

B) Domuz

C) Sığır

İnsanların yabani hayvanları kendi
amaçları doğrultusunda kontrollü bir
biçimde kullanması durumuna ne ad
verilir?

A) Evcilleştirme

C) Adaptason

D) Büyütme

53.

C) Besleme

54.

C) Tavuk

55.

B) Ortak özellikler taşıyan ve kendi
aralarında döllenerek üreyebilen
akraba canlıları içeren biyolojik
gruptur.

56.

B) Bir tür içinde ortak karakterleri
olan ve bu karakterleri kalıtım
yoluyla yavrularına geçiren
hayvan gruplarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi özel zootekninin
unsurlarından bir tanesidir?

A) Barındırma

B) Korunma metotları

D) Hayvan yetiştirme esaslarının
kullanımı

Türkiye'de et tüketimine en fazla katkı
sağlayan hayvan türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sığır

B) Keçi

D) Hindi

“Tür” kavramının tanımı için aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Irkların birleştirilmesi sonucunda
ortaya çıkan ve kendi aralarında
ç i f t leşerek üreyeb i len can l ı
grubudur.

C) Melezleme sonucunda elde edilen
biyolojik gruptur.

D) Akraba canlıların birleşmesi sonucu
ortaya çıkan üreme yeteneğinden
yoksun canlı grubudur.

“Irk” kavramını tanımı için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Türler arasında yapılan birleşmeler
sonucunda ortaya çıkan gruptur.

C) Çiftlik havanlarının tümüne denir.

D) Çev r e se l e t k i l e r s ebeb i y l e
farklılaşmış türlerdir.

A
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57.

B) Saanen

58.

D) Renkli tüylerin kolay yolunmayıp
karkas üzerinde kalması

59.

C) Uzunluk

60.

C) Yapağı

61.

D) Hayvanların rengi

Sütçü keçi ırklarından, dünyada en fazla
tanınan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Holştayn

C) Kıvırcık

D) Leghorn

Etlik piliç üretiminde kullanılan hibritlerin
beyaz tüylü olarak geliştirilmelerinin
sebebi nedir?

A) Tüketici tercihi

B) Beyaz tüylerin geliştirilmesinin daha
kolay olması

C) Aha temiz ve daha güzel durması

Aşağıdakilerden hangisi yapağının
fizyolojik özelliklerinden biri

A) Esneklik

B) Randıman

D) Kesafet

Koyunlarda kırkımla elde edilen ürüne ne
ad verilir?

A) Kıl

B) Tüy

D) Kemp kıl

A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i b e s i
performansını etkileyen faktörlerden bir
tanesi

A) Hayvan ırkı

B) Hayvanları cinsiyeti

C) Hayvanların beslenmesi

değildir?

değildir?

62.

C) Saf yetiştirme

63.

D) Melez popülasyonlarda istenen
özell iklerin kısa zamanda
homozigotlaşması

64.

C) Geliştirilmesi istenen ırkın
özelliklerinin ortaya konması

65.

C) 0 ile 1

Aynı ı rktan erkek ve diş i ler in
birleştirilmesi ile yapılan yetiştiriciliğe ne
ad verilir?

A) Melezleme

B) Kan yakınlığı

D) Kan tazeleme

Aşağıdakilerden hangisi ileri düzeyde
akrabalı yetiştirmenin zararlarından biri

A) Döl veriminde genel bir azalmanın
yaşanması

B) Vücut/beden yapısında zayıflamanın
yaşanması

C) Yaşama gücünde aza lmanın
yaşanması

Ko m b i n a s y o n m e l e z l e m e s i n i n
u y g u l a n m a s ı n d a i l k b a s a m a k
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygun ı s l a k yön t em le r i n i n
belirlenmesi

B) Prototipe uygun ırkların belirlenmesi

D) Irk sabitleme çalışmaları

Tekrarlama derecesi hangi değerler
arasında değişir?

A) -1 ile 0

B) -1 ile 1

D) 0 ile 10

değildir?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
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66.

B) Kalıtım derecesi düşük olanlar
için

67.

D) Etlik piliçlerde canlı ağırlık

68.

D) Kuluçka makinesi

69.

B) 24 derecenin altında

70.

C) Dölsüzlük

Bireysel seçim, hangi karakterler için
kullanışlı

A) Kalıtım derecesi yüksek olanlar için

C) Kalitatif karakterler için

D) Karkas randımanı için

Aşağıdakilerden hangisi hayvanların
kantitatif özelliklerinden bir tanesidir?

A) Koyunların kuyruk yapısı

B) Tavuklarda ibik şekli

C) Keçilerin kıl rengi

Bir kuluçkahanede kullanılan en önemli
ekipman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Termometre

B) Aşılama makinesi

C) Cinsiyet ayırma makinesi

Kuluçkalık yumurtaları depolamada
embriyo gelişimini durdurmak için
bulunduğu ortam sıcaklığı ne kadar
olmalıdır?

A) 0 - 4 derece arasında

C) 35 derece

D) 38 derece

Kuluçkada oluşan toplam kayıpların en
büyük bölümünü aşağıdakilerden hangisi
oluşturur?

A) Erken dönem embriyo ölümleri

B) Geç dönem embriyo ölümleri

D) Kabuk altı ölümleri

değildir?
71.

D) Kısa tüylülük

72.

D) Ostreste

73.

D) Hepsi

74.

A) Çevre

Sığırlarda sıcaklık stresine dayanıklı
türleri geliştirmek amacıyla genetik
olarak en fazla yararlanılan özellik
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun tüylülük

B) Beyaz başlılık

C) Kalın deri

Hayvanların olumlu koşullara maruz
k a l m a s ı s o n u c u n d a ya ş a m s a l
fonksiyonlarında oluşan değişimler hangi
stres grubunda tanımlanır?

A) Distreste

B) Streste

C) İyi streste

I. Adaptasyon genetik yapıdaki
değişimin bir sonucudur.

II. Adaptasyon türün devamlılığı
bakımından önemlidir.

III. Adaptasyon sonucunda canlılarda
bazı değişiklikler görülebilir

IV. Adaptasyon daha uzun sürede
gerçekleşir.

Yukar ıda yer a lan i fade lerden
hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

Hayvanların içinde yetiştirildikleri ve
sürekli ilişkide oldukları ortama ne ad
verilir?

B) Çiftlik

C) Kümes

D) Ağıl

A
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75.

D) Daha az yavru elde edilmesin
sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi döl verimini
arttırmanın amaçlarından bir tanesi

A) Sürü büyüklüğünü korumak

B) Verimli bir üretim sağlamak

C) Ayıklamanın etkin bir şekilde
planlamak

değildir?
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