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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 100 sorudan oluşmaktadır ve verilen cevaplama
süresi 2,5 saattir. (150 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?
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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)
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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 Şartları'na 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?
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25.

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

26.

C) 9 yaşına kadar. (9 yaş dâhil)

27.

B) Coryza Gangrenosa Bovum

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)

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Destekli
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
kapsamına ek teminatla alınabilecek
hastalıklardan birisi

A) Rift Vadisi Humması

C) Sığırların Süngerimsi Beyin Hastalığı

D) Geyiklerin Epizootik Hemorajik
Hastalığı

değildir?

28.

A) En az 10 adet kovan olması

29.

B) Hasarın nedeninin RPT ve
yabancı cisim travmasına bağlı
diğer hastalıklardan birisi
olduğunun teşhis edilmesi ve
ilgili hayvanın ölümü ya da
z o r u n l u k e s i m i h a l i n d e ;
yapılacak nekropsi işleminde
yabancı cisim ve mıknatıs
varl ığının tespit edi lerek
fotoğraflanması ve raporda
belirtilmesi gerekmektedir.

30.

C) Don Teminatı

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

Hasar tespiti için yapılan nekropsi işlemi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) Hasarın tespiti için gerekli olan
nekropsi işlemi sigortalı tarafından
yapılabilir.

C) Mahalde yapılan zorunlu kesim
hasarlarında, nekropsi işleminin
yapılmasına gerek yoktur.

D) Hasar nedeninin kesin olarak tespit
edildiği ölüm hasarlarında, nekropsi
işleminin yapılmasına gerek yoktur.

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

yanlıştır?

değildir?

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

I İ I İ
İ I I HAYVAN HAYAT SİGORTASI SORULARI
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31.

D) Hasar tespit i sonrasında,
herhangi bir hastalık veya
patolojik bir durum olmadığının
tespit edildiği durumlarda; söz
konusu hayvan kesime sevk
edilmezken, sigortalının söz
konusu hayvanı kestirmek
istemesi halinde sigortalı beyanı
alınmaksızın söz konusu hayvan,
eksper tarafından kesime sevk
edilebilir.

Aşağıda verilenlerden hangisi hasar
raporlarının düzenlenmesinde dikkat
edilecek noktalardan biri

A) Hasarın nedeninin RPT ve yabancı
cisim travmasına bağlı diğer
hastalıklardan birisi olduğunun
teşhis edilmesi ve ilgili hayvanın
ölümü veya zorunlu kesimi halinde;
yapılacak nekropsi işleminde,
yabancı cisim ve mıknatıs varlığının
tespit edilerek fotoğraflanması ve
raporda belirtilmesi gerekmektedir.

B) Yavru atma ve yavru ölümü
hasarlarında; anneye yapılan genital
muayene neticesinde elde edilen
bulgular mutlaka hasar raporunda
belirtilmelidir.

C) Tedavisinin yapılmasının daha uygun
olduğu ve tedavi ile düzelmesinin
mümkün olduğu tespit edilen
hayvanın, 7 gün süre ile takip edilip,
yedinci günün sonunda hasar raporu
kapatılmalıdır.

değildir?

32.

D) Hiçbiri

33.

D) Pol içe dönemi içer is inde
buzağılamış olması ve son
buzağılama hadisesinden sonra
en az 3 kez suni tohumlama
işlemi yapılan hayvanlarda,
belgelenmesi halinde bir kez
doğal aşım yaptırıldığı tespit
edilen hayvanlar infertilite
yönünden teminat kapsamında
kabul edilir.

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

İnfertilite (kısırlık) hasarlarına ilişkin
t e m i n a t k a p s a m ı g e r e ğ i n c e
aşağıdakilerden hangisi

A) Sigortalandığı tarihte 8 aylıktan daha
büyük olan dişi sığırların; infertilite
sebebiyle mecburi kesimi istendiği
takdirde, poliçe dönemi içerisinde
buzağı kaydının olması gerekir.

B) İlgili hayvana son buzağılama
hadisesinden sonra en az 4 kez suni
tohumlama işlemi yapılmış olmalıdır.

C) Sigortalandığı tarihte 8 aylıktan daha
küçük olan dişi sığırlar; poliçe
dönemi içerisinde suni tohumlama
işlemlerine rağmen, infertilite
problemi nedeniyle mecburi kesime
sevk edilmesi halinde, resmi
kayıtlarda buzağılama hadisesi
olmasa dahi, infertilite yönünden
teminat kapsamında kabul edilir.

yanlıştır?

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

I İ I İ
İ I I HAYVAN HAYAT SİGORTASI SORULARI



SEG
EM

8

34.

B) K a ç a d e t h a y v a n
sigortalanıyorsa tamamı en az 2
defa fotoğraflanmalıdır.

35.

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

Risk inceleme işlemleri için çekilen
fotoğraflar ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi

A) Net, kulak küpe numaraları görünür
ve hayvanın eşkâlini temsil eder
şekilde olmalıdır.

C) Hastalıklı veya kulak küpesi işlem
görmüş hayvan varsa bu durumu
öze l l i k le görünecek şek i lde
fotoğraflanmalıdır.

D) İşletme ve ahır şartları (drenaj, yem,
depolama koşulları vb.) açıkça
görünür şekilde fotoğraflanmalıdır.

Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan)
Sigortası Tarife ve Talimatlar'ına 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.

yanlıştır?

36.

D) Çift eksper yönlendirmesi
yapılan toplu hasar işlemlerine
ait özçekim görüntüsünde her iki
eksperin fotoğrafının çekilmesi
zorunlu değildir.

37.

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

Hasar raporlarının tamamlanması ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi

A) Hasar tespit işlemleri sırasında
özçekim alınması zorunludur.

B) Hasar nedeni zorunlu kesim olarak
ihbar edilip, hasar nedeninin ölüm
durumuna çevrilmesi durumunda
ikinci kez özçekim alınır.

C) Zorunlu kesim hasar işlemlerinde,
kesim işlemine mezbahada eşlik
edilmesi durumunda mezbahada
ikinci özçekim alınır.

Veteriner Hekim Eksperlerin kendilerine
verilen risk inceleme görevlerini
t amamlamas ı ge reken sü re l e r
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

yanlıştır?

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

I İ I İ
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38.

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?

39.

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.

40.

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

41.

C) Digital Dermatitis

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.

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.

Aşağıdaki hastalıkların hangisinde
ortopedik blok

A) Ökçe apsesi

B) Beyaz Çizgi Hastalığı

D) Rusterholz Taban Ülseri

yanlıştır?

kullanılmaz?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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42.

A) Polikromatik hücre sayısı
azalmıştır.

43.

C) II-III

44.

D) Bakır sülfat

45.

D) Genu valgum

Kan frotisinde rejeneratif aneminin
an laş ı lmas ı konusunda hangis i

B) Anizositozis hücre bulunur.

C) Makrositosiz görülür

D) Eritroblastlar mevcuttur.

I. Klinik görünümde topallık, ağrı,
eklemlerde şişkinlik görülür.

II. Akut olgularda prognoz kötü olup
tedavi edilse dahi olumlu sonuç
alınmaz.

III. Kronik olgularda prognoz iyi olup,
tedaviden olumlu sonuç alınır.

IV. Te d a v i d e g r a m ( - ) e t k i l i
antibiyotikler tercih edilir.

Buzağılarda septik artritis ile ilgili
yukarıda verilen bilgilerden hangisi/
hangileri

A) Yalnız IV

B) III- IV

D) I-II-III-IV

Aşağıda yer alan banyo solüsyonlarından
hangisinin koyunların kıl örtüsüne
olumsuz etkisi vardır?

A) Oxytetracycline

B) Formalin

C) Çinko oksit

Aşağıdakilerden hangisi Limax'ın
hazırlayıcı nedenlerinden biri

A) Ayrık tırnak

B) Kalıtım

C) Nemli zemin

yanlıştır?

yanlıştır?

değildir?

46.

C) Tarsal eklemle yere basış

47.

A) Etken Borrelio Burgdorfei'dir.

48.

B) K o y u n l a r d a l i s t e r i o z i s
hamileliğin son 1/3'ünde aborta
neden olur.

49.

B) Puerperal Hemoglobinüri

Aşağıdakilerden hangisi Gastrocnemiuc
kas-tendosunun kopmasında görülen en
önemli bulgudur?

A) Ayak havada asılı kalır

B) Topallık

D) Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi İnterdigital
Necrobasilloz - Panarisyum hastalığı için

B) Aniden başlayan topallık görülür.

C) Korona ve interdigital alanda
flegmon mevcuttur.

D) Korunma ve tedavisinde aşı
uygulaması yer alır.

Aşağıda yer alan bilgilerden hangisi
doğrudur?

A) Sığırlarda brucella hamileliğin ilk 3
ayında aborta neden olur.

C) Trichomoniasis sığırlarda çiftleşme
ile bulaşan viral bir hastalıktır.

D) Vibriozis sığırlarda çiftleşme ile
bulaşan aborta neden olan viral bir
hastalıktır.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yüksek
süt veren ineklerde doğumdan 1-4 hafta
sonra kanda aniden fosfor miktarının
düşmesi sebebiyle eritrositlerde ATP
mik ta r ı aza la rak er i t ros i t l e r in
parçalanmasına neden olur?

A) Ahır Tetanisi

C) Downer Cow

D) Süt Humması

yanlıştır?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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50.

D) Özellikle yaz aylarında tırnak
ucunda apseye bağlı granuloma
dokusu görülür.

51.

B) Hipokalsemi

52.

A) Yalnız I

Aşağıdakilerden hangisi kronik Piyeten
ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Hayvanda topal l ık , sürünün
gerisinde kalma ve ileri dönemlerde
yürüyememe görülür.

B) İn te rd ig i ta l nekrobas i l l ozda
iştahsızlık ve ateş görülür.

C) Kornu tabakasında deformasyon ve
nekroz görülür.

Aşağıdaki durumlardan hangis i
abomazumun sola deplasmanında

A) Doğum

C) Konsantre yem alımının fazlalığı

D) Abomazum atonisi

I. Pancar yaprağı silajında dip suları,
içerisindeki yüksek miktarda alkoloid
zehirlenmeye neden olabilir.

II. Süpürge darısı erken dönemde
soğuk ve kuraklığa maruz kaldığında
h id ros i yan ik madde düzey i
hayvanları zehirleyebilir.

III. Mürdümük tanenlerinde alkoloid
bu lunduğundan hayvan la r ın
zehirlenmesine neden olabilir.

Y u k a r ı d a k i b i l g i l e r d e n
hangisi/hangileri

B) Yalnız II

C) I-III

D) I-II-III

rol
oynamaz?

yanlıştır?

53.

D) H a s t a l ı k k u d u z , k u r ş u n
zehirlenmesi ve hipokalsemi ile
karışabilir.

54.

D) Endothelial hücreler

55.

B) Faj

56.

B) II-III-IV

Çayır Tetanisi ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kalsiyum desteği ile hayvan ayağa
kaldırılabilir.

B) Hastalık akut ve subakut formdadır.

C) İkiz ya da daha fazla gebeliği
bulunan hayvanlarda görülme
olasılığı yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi ovariumun
katmanları arasında

A) Corona radiata

B) Zona pellucida

C) Vitellin membran

Bakterileri enfekte eden virüslere ne ad
verilir?

A) Klamidya

C) Virion

D) Viroid

I. Leptospiralar gram (+) zoonoz
nitekli bakterilerdir.

II. Perakut formunda anoreksi ,
eksitasyon, ikterus, hematüri
görülebilir.

III. Enfeksiyonun ilk haftasında kan,
serebrospinal sıvı, süt izolasyon için
uygundur.

IV. Doğumdan sonra 2-6 hafta arası
sınırlı kalmaması ile puarperal
hemoglabinüriden ayrılır.

Leptospirozis ile ilgili yukarıdaki
bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II-III

C) I-II-IV

D) Hepsi

yer almaz?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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57.

B) Melatonin hormonu keçilerde
“Anti Gonadal” etki gösterir.

58.

C) Rektal muayene ile lig. Latum
uteri seyrine bakılır.

59.

B) Atrium ve ventriculus

Aşağıdaki bilgilerden hangisi

A) Karanlık periyotta, pienal bezden
salgılanan melatonin hormonu
koyunlarda “Gonadal” bir etki
gösterir.

C) Koyunlarda siklusun “0-4” ile
“14-17” günleri arasına “Foliküler
Dönem” adı verilir.

D) Keç i l e rde ovu lasyon ös t rus
başlangıcından 12-30 saat sonra
olur.

Aşağıdakilerden hangisi torsiyo uteri
tanısını koymak için en güvenilir
bulgudur?

A) Vaginanın dorsal duvarına bakılır.

B) Fötusun intrauterin duruş şekline
bakılır.

D) Vulvanın duruşuna bakılır.

Sulcus coronarius kalbin hangi yapılarını
dıştan ayıran oluktur?

A) Kalp ve pericardium

C) Ventriculus dexter ve ventriculus
sinister

D) Atrium dextrum ve atrium sinistrum

yanlıştır? 60.

A) Yalnız II

61.

D) N.medianus

62.

B) B o v i n e İ n f e c t i o u s
Rhinotracheitis

I. İdeal gelişme yerleri bataklık ve
sulak arazilerdir.

II. Kışın çevre koşullarına çok dayanıklı
olup 0°C'nin altında kolayca
yumurtlayabilirler.

III. Safra yollarında olgunlaşırlar.

IV. Sığırlarda koyunlardan farklı olarak
safra kanallarında kireçlenmeye
neden olurlar.

F a s c i o l a H e p a t i c a i l e i l g i l i
yukarıdakilerden hangisi/hangileri

B) II-IV

C) III-IV

D) I-II-III

Aşağıdaki lerden hangis i p lexus
brachialis'ten çıkan en uzun sinirdir?

A) N.ulnaris

B) N.suprascapularis

C) N.radialis

Sığır nekropsisinde dilde, yumuşak ve
sert damakta erozyonlar, lenf
yumrularında büyüme, larinks üzerinde
nekrotik alanlar, difterik membran, idrar
kesesi mukozasında hiperemi ve ödem,
mikroskobik bakıda damar duvarlarında
fibrinoid ve nekrotik vaskülit tablosunun
görülmesi aşağıdaki hastalıklardan
hangisini düşündürür?

A) Sığır Vebası

C) Coryza Gangrenoza Bovum

D) Bovine Viral Diare

yanlıştır?

A
TAR M S GORTALAR HAVUZ EKSPERLER PERFORMANS
DEĞERLEND RME S NAV
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63.

B) Diabetes mellitus

64.

D) Yavruların verim değerlerine
g ö r e b a b a l a r ı n
değerlendirilmesidir.

65.

D) Bovine Viral Diarhea - BVD

66.

B) En be l i rg in bu lgu Bursa
f a b r i c i u s ' t a k i ş i d d e t l i
koagulasyon nekrozudur.

Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde
kalsifikasyon (kireçlenme)

A) Hiperparatiroidizm

C) Tüberküloz

D) Üremi

Progeny testing nedir?

A) Akrabalar arasında yapılan seçimdir.

B) Ana ve baba verimlerine göre yapılan
seleksiyondur.

C) Kardeş verim değerlerine bakılarak
yapılan seçimdir.

Aşağıdakilerden hangisi ihbarı mecburi
hastalıklardan biri

A) Koyun keçi çiçeği

B) Antraks-şarbon

C) B o v i n e S p o n g i o f o r m
Encephalopathy - BSE

Aşağıdakilerden hangisi Avian İnfluenza
ile ilgili

A) E t k e n o r t h o m y x o v i r i d a e
familyasından RNA yapılı virustur.

C) Ölüm sertliği ölümü takiben hemen
başlar.

D) Yüz ve gaga altında ödem yaygın
olup, ölüm glottis ödemiyle birlikte
asfeksi sonucu olur.

meydana
getirmez?

değildir?

yanlış bir ifadedir?

A

67.

D) Gamma fajına duyarlıdırlar.

68.

B) Aspergillus türleri üzerinde
etkilidir.

69.

D) İlacın uygulama dozu

70.

D) Oksitosin

71.

C) Süt Humması

Bacillus Anthracis'in laboratuvar tanısı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) K o l o n i l e r d e n h a z ı r l a n a n
preparatlarda saç demeti şeklinde
dizilmiş gram negatif basiller görülür.

B) R tipli, hemolizli koloniler oluşturur.

C) 37 °C'de, anaerobik ortamda ürerler.

Flukonazol için aşağıdakilerden hangisi

A) En sık kullanılan sistemik antifungal
ilaçtır.

C) Kandida proflaksisinde kullanılır.

D) Başka ilaçlarla etkileşime girebilir.

Aşağıdakilerden hangisi ilaç yarı ömrünü
etkileyen faktörlerden

A) B i rden faz la i l ac ın b i r l i k te
kullanılması

B) Renal fonksiyon bozuklukları

C) İdrar pH'sının durumu

Aşağıdaki hormonlardan hangisi
hipotalamus dokusundan sentezlenir?

A) FSH

B) LSH

C) Prolaktin

Aşağıdaki hangisi yüksek miktarda
konsantre yem tüketimi sonucu ortaya
çıkan hastalıklardan

A) Karaciğer Apseleri

B) Abamasum Displazisi

D) Laminitis (Fürbür)

yanlıştır?

değildir?

değildir?
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72.

C) Antikoksidiyal ilaçlar içerisinde
etkinlikleri düşüktür.

73.

D) Vankomisin

74.

B) I-II-III

Sülfonamidler için aşağıdaki bilgilerden
hangisi

A) 2.kuşak şizontlar üzerinde etkilidir.

B) 5 günden fazla kullanımında görülen
hemorajik dışkı semptomu tipiktir.

D) En etkili uygulama şekli su ile
uygulamadır.

Aşağıdakilerden hangisi çabuk etkili
bakteriostatik grubunda

A) Tetrasiklinler

B) Klorafenikol

C) Makrolidler

I. Trimetroprim + sülfanamid

II. Penisilin G + streptomisin

III. Ampisilin + sulbaktam

IV. Ampisilin + kloramfenikol

Sinerjik etkileşme; iki antibiyotiğin bir
arada, tek başlarına oluşturduklarından
çok daha faz la etk i meydana
getirmesidir. Bu açıklamaya göre
yukar ıda yer a lan ant ib iyo t i k
gruplarından hangisi/hangileri sinerjik
etkiye örnektir?

A) Yalnız III

C) I-III-IV

D) I-II-III-IV

yanlıştır?

yer almaz?

75.

C) Korpus luteum'un gerilemesinde
hipofizden salgılanan LH ve LTH
hormonlarının etkisi vardır.

76.

C) İlk 2 hafta yavruya verilecek süt,
doğum ağırlığının %3-5'i kadar
olmalıdır.

77.

B) Simental ve Shorthorn

78.

C) Etkeni gram negatif (-) özellik
taşır.

Korpus luteum ile ilgili aşağıdaki
açıklamalardan hangisi

A) Gebelik durumunda korpus luteum
LH ve LTH etkisi ile gelişir.

B) Prostaglandin korpus luteumu
gerileterek progesteron hormonu
salgısını durdurur.

D) Prostagalndin salgısını hipofiz
hormonu olan oks i tos in ve
ovariumlardan salgılanan östrojen
uyarır.

Buzağıların bakım ve beslenmesi için
aşağıdaki bilgilerden hangisi

A) 1,5-3 aylık yaşa kadar sütle
beslenmelidir.

B) Sütün ısısı 40 derece civarında
olmalıdır.

D) İlk 3 hafta süt mekonyumun atılması
için yağlı verilirken, bu süreden
sonra yağsız süte geçilmelidir.

Aşağıdaki sığır ırklarından hangisi
gelişmelerini en erken tamamlar?

A) Montofon

C) Hereford

D) Brangus ve Limousine

Aşağ ıdak i l e rden hang i s i Av ian
Tüberkulosis için

A) İnsan gıdası olarak kullanılamaz.

B) Yumurta veriminde düşüşe yol açar.

D) Nekropsi bulgularında kalsifikasyon
görülmez.

yanlıştır?

yanlıştır?

doğru değildir?
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79.

B) Virus Ixodes ricinus kenesiyle
bulaşır.

80.

C) Piyogranülomatöz

81.

A) Digital dermatitis

82.

A) Koranavirus

Aşağıdakilerden hangisi Mavi Dil
Hastalığı için

A) Etken Orbivirus cinsinden Blue
tongue virüsüdür.

C) İnkübasyon süresi ortalama 7
gündür.

D) Akut olgularda dudak ve dil üzerinde
ödemler ve mavileşme görülür.

Aktinobasillozda ...................... yangı
nedeniyle dilde sertlik meydana gelir,
bundan dolayı buna odun dil denir.
Boşluk olan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

A) Eksudatif

B) Kataral

D) Nekrotik

I. Topallık

II. Ayak sallama

III. Lezyon ökçe-deri geçidinde görülür

IV. Ayakta flegmon görülmez

V. Lezyonlar ağrılıdır

Yukarıda klinik görünümü verilen sığır
ayak hasta l ığ ı aşağ ıdak i lerden
hangisidir?

B) İnterdigital nekrobasilloz

C) Limax

D) Laminitis

Buzağılarda doğumu takiben 5. günden
itibaren kataral bir enterokolitis ile
birlikte villöz atrofi varsa, aşağıdaki
enfeksiyonlardan hangisi ilk önce
düşünülmelidir?

B) Salmonellozis

C) Kolibasilloz

D) Rotavirus

yanlıştır?
83.

B) V i r ü s v ü c u d a k a n e m i c i
sineklerle alınır.

84.

C) Metilen mavisi redüksiyon testi

85.

C) Takip ve kayıt gerektirmediği
i ç i n e n ç o k b a ş v u r u l a n
yöntemdir.

Aşağıdakilerden hangisi Küçük Ruminant
Vebası - Peste des Petits Ruminants - PPR
hastalığı için doğru bir bilgi

A) Nekrotik stomatitis, gastroenteritis,
konjuktivitis ve pneumoni ile
karakterize akut ve subakut bir
infeksiyondur.

C) Virus epitel hücrelere afinite
duyduğundan deri, sindir im,
solunum ve ürogenital sistem
organlarında bozukluklar şekillenir.

D) Karantina uygulaması, İnfekte
hayvan karkaslarının yakılması ya da
gömülmesi gerekir.

Sperma canlılık muayenesinde aşağıdaki
testlerden hangisi kullanılır?

A) Mikrobiyolojik test

B) Fiziko kimyasal test

D) Katalaz aktivasyon testi

Rekto-vaginal tohumlama yöntemi için
aşağıdakilerden hangisi

A) Tohumlama için harcanan zaman çok
azdır.

B) Uterus, ovaryumlar ve çevresi ile
ilgili her türlü anormal bulgu kolayca
saptanır.

D) En iyi gebelik sonuçları bu
tohumlama yöntemi ile elde
edilmektedir.

değildir?

yanlıştır?
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86.

A) Kar ın organlar ında pas i f
hiperemi vardır.

87.

B) Pseudotüberküloz

88.

C) Silo ortamının pH'sı bazik nitelik
taşımalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi postmortal
tympaninin özelliklerinden

B) Serozalar altında peteşi veya
ekimozlar yoktur.

C) Trachea'da asfeksi belgesi köpüklü
sıvı bulunmaz.

D) Diafragmada yırtık oluşabilir ancak
yırtığın kenarı kanlı ve ödemli
değildir

Canlı hayvanlarda özellikle koyunlarda
mandibular, preskapular başta olmak
üzere lenf yumrularında lenfadenopati
belirgindir. Otopside mezenterik lenf
düğümleri, dalak ve karaciğerde boz-
beyaz renkli ve diş macunu kıvamında
lamelli kazeönekrotik odaklar izlenir.

Yukarıda nekropsi muayene bulguları
veri len hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Mavi Dil Hastalığı

C) Tüberküloz

D) Aktinomikoz

Süt sığırlarının beslenmesinde büyük
öneme sahip olan silaj yemlerle ilgili
o larak aşağıdak i lerden hangis i

A) Laktik asit bakterilerinin üremesi için
gerekli anaerob ortam sağlanmalıdır.

B) Silaj yapımı için mısır hasılı, ayçiçek
yeşili, pancar yaprakları gibi kolay
çözünebilir karbonhidratlarca zengin
yeşil yemler seçilmelidir.

D) Siloya konacak bitkilerin su
miktarları % 65-70'e düşene kadar
soldurulmalı, bu işlem güneş altında
yapılmamalıdır.

değildir?

yanlıştır?

89.

D) Granülomatöz yangı

90.

D) Abort hasarlarını önlemek

91.

D) Larvalı yumurta doğuran

92.

B) Kalsiyum karbonat kristalleri

93.

C) Lnn.popliteus superficialis

Aşağıdakilerden hangisi eksudatif
yangılardan biri

A) Seröz yangı

B) Kataral yangı

C) Hemorajik yangı

Aşağıdakilerden hangisi koyunlarda
ö s t r u s s e n k r o n i z a s y o n u n u n
faydalarından biri

A) 2 yılda 3 doğum yaptırmak

B) İkizlik oranını artırmak

C) Koyun süt verimini yıl boyu
sabitlemek

Aşağıdakilerden hangisi ovovivipar
terimini tam olarak tanımlar?

A) Yumurta doğuran

B) Larva doğuran

C) Pupa doğuran

Aşağıdakilerden hangisi asit idrarda
oluşan kristallerden biri

A) Ürik asit kristalleri

C) Amonyum ve amorf biürat kristalleri

D) Kalsiyum oxalate kristalleri

Aşağıdakilerden hangisi sığırlarda
dışarıdan palpe edi lebi len lenf
nodüllerinden

A) Lnn.subparatidea

B) Lnn.mandibularis

D) Lnn.supramammaria

değildir?

değildir?

değildir?

değildir?
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94.

D) CGB

95.

D) Niasin

96.

C) Verminöz pnömoni

97.

A) Ömür boyu yararlanma süresi
kısaldıkça reforme maliyeti
düşer.

98.

C) Anaç tavuklardan yumurtaya
direkt bulaşma

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel bir
hastalık

A) Antraks

B) Tuberculosis

C) Botulismus

Aşağıdakilerden hangisinin yüksek dozu,
d e r i d e k ı z a r m a , k a ş ı n t ı v e
gastrointestinal rahatsızlık oluşturur?

A) Biyotin

B) Riboflavin

C) Tiyamin

Aşağıdakilerden hangisi parazit kaynaklı
pnömoni çeşididir?

A) İnterstiryel pnömoni

B) Aspirasyon pnömonisi

D) Metastatik pnömoni

Damızlık bir inekten ömür boyu
y a r a r l a n m a s ü r e s i i l e i l g i l i
aşağıdakilerden hangisi

B) İnekler ortalama 13 yaşına kadar
fertilitelerini sürdürürler.

C) Yüksek verimli sürülerde buzağılama
ve laktasyon sayısı ortalama 1-2
olabilmektedir.

D) Ömür boyu yararlanma süresi
kısaldıkça genetik ilerleme hızı artar.

Aşağıdakilerden hangisi vertikal bulaşma
yoludur?

A) Sindirim sisteminden bulaşma

B) Solunum sisteminden bulaşma

D) Yumurta kabuğundan bulaşma

değildir?

yanlıştır?

99.

D) Dictioycaulus viviparus

100.

B) Hayvanların kaba yem - kuru ot
ağırlıklı beslenme

S ı ğ ı r l a r d a g ö r ü l e n k ı l k u r d u
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nematodinus filicollis

B) Copperia punctata

C) Dictioycaulus filoria

Aşağıdakilerden hangisi enterotoksemi
için predispoze faktörlerden biri

A) Süt emme devresinde bulunan
hayvanların aşırı miktarda süt ile
beslenmesi

C) Kondisyonun yüksek olması

D) İntestinal paraziter enfeksiyonlar

değildir?
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Harman Sokak TOBB Plaza No: 10 Kat: 3
Levent - İstanbul

Tel: 0212 325 84 89
bilgi@segem.org.tr
www.segem.org.tr

www.segemakademi.org
www.facebook.com/SigortacilikEgitimMerkezi

Bu sınav kitapçığında yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların
tamamının veya bir kısmının Sigortacılık Eğitim Merkezi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır.
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