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GENEL AÇIKLAMALAR 

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

1. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tek oturum şeklindedir. Bu oturumda 50 soru bulunmaktadır. Bu oturum için 

toplam sınav süresi 75 dakikadır. Tek oturum olarak düzenlenen bu sınav Veteriner Sağlık Teknikerliği testinden 

oluşmaktadır. İlk 30 dakika içerisinde adayın cevapları bitmiş olması halinde dahi sınav salonundan dışarı çıkamaz. Her ne 

sebeple olursa olsun sınav salonunu terk eder ise tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

2. Sınava giren her adayın yanında; sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resimli ve resmi bir belgenin 

bulunması gerekmektedir. 

3. Sınav esnasında sözlük, hesap makinası, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar 

özelliği bulunan elektronik cihazların yanınızda bulunmaması gerekmektedir. Bu araçların yanınızda bulunması veya kopya 

çekmeye teşebbüs edilmesi halinde sınavınız geçersiz sayılacak ve aday hakkında gerekli olan cezai işlemler yapılacaktır.  

4. Sorular ve sorulara verilen cevapları yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz ve sınav salonu dışına çıkarmayınız. 

5. Sınavın değerlendirilmesi esnasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya 

tespiti halinde ilgili testler geçersiz sayılacak ve adaylar hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır. 

6. Soru kitapçığındaki bilgileri kontrol ediniz. Sayfa sayısı hatalarını sınav sorumlusuna bildiriniz ve soru kitapçığının 

değiştirilmesini isteyiniz. Soru kitapçığında okunmayan silik basılmış sorular bulunduğu takdirde sınav sorumlusuna bildirerek 

soru kitapçığının değiştirilmesini isteyiniz. Herhangi bir hata yoksa soru kitapçığına imza atmayı unutmayınız. 

7. Soru kitapçığı üzerinde bulunan boş alanları karalama için kullanabilirsiniz. Soruların çözümü için ayrıca boş kâğıt 

verilmeyecektir. 

8. Cevap kâğıdına öncelikle gerekli bilgileri doldurunuz ve imza alanını imzalayınız. 

9. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanarak yapınız. 

10. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 

11. Sınav bitiminde soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav sorumlusuna teslim ediniz.  

 

 

 

 

 

ADI SOYADI  :……………………………………….. 

T.C. KİMLİK NO :.……………………………................. 

BİNA NO/SALON NO :………../.…….. 

SIRA NO  :……………….. 

İmza 

Bu kitapçıkta UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ) sınavına ait sorular 

bulunmaktadır. 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir 

kısmının KAFKAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 

çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu kabullenmiş 

sayılır. 
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1. Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinde 4 

kompartımanlı mide bulunmaz? 

a. Sığır  

b. Manda 

c. Köpek 

d. Koyun 

e. Keçi 

 

2. Aşağıdaki hayvanların hangisinde rumen 

(İşkembe) bulunur? 

a. At 

b. Eşek 

c. Keçi 

d. Kedi 

e. Köpek 

 

3. Çiftleştiklerinde fertil döl veren hayvan 

gruplarına ne ad verilir? 

a. Tür 

b. Irk 

c. Cins 

d. Aile 

e. Cinsiyet 

 

4. Sığır türü içerisinde yer alan simental, yerli 

kara, doğu Anadolu kırmızı, vb. neye örnek 

olarak verilmiştir? 

a. Tür 

b. Irk 

c. Cins 

d. Aile 

e. Cinsiyet 

 

5. Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinde 

gebelik süresi 280 gün (40 hafta/9 ay 10 

gün)dür. 

a. Keçi 

b. Koyun 

c. Köpek 

d. Kedi 

e. Sığır 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sığırların barınaklarına aşağıdakilerden hangisi 

denir? 

a. Ağıl 

b. Hipodrom 

c. Kümes 

d. Ahır 

e. Tavla 

 

7. Gerek doğal ve gerekse insan tarafından, bir 

popülasyon içindeki bazı bireylere diğerlerine 

göre daha fazla döl verme imkanı sağlanmasına 

ne denir? 

a. Seleksiyon 

b. Kalıtım Derecesi 

c. Tekrarlama Derecesi 

d. Doğal Aşım 

e. Suni Tohumlama 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi et ile beslenir? 

a. Sığır 

b. At 

c. Koyun 

d. Kedi 

e. Keçi 

 

9. Buzağı doğduğunda bağışıklık sisteminin 

güçlenmesi için aşağıdakilerden hangisi ilk 

özellikle ilk 2 saat içerisinde ağızdan alınmalıdır? 

a. Su 

b. Ağız Sütü/Kolostrum 

c. Yağsız süt 

d. Şekerli Su 

e. Tuzlu Su 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi süt verimi ve bileşimini 

etkilemez? 

a. Gebelik 

b. Yaş 

c. Irk 

d. Beslenme 

e. Tüy Rengi 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ) SINAVI TESTİ 

   Bu test toplam 50 sorudan oluşmaktadır. Bu test için ayrılan cevaplama süresi 75 dakikadır. Soruları çözerken 

istediğiniz sorulardan başlayabilirsiniz. 
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11. Aşağıdakilerden hangisi döl verimi etkileyen 

faktörlerden değildir? 

a. Sperma Miktarı 

b. Irk 

c. Yaş 

d. Bakım ve Besleme 

e. Çevre Sıcaklığı ve Işık 

 

12. Aşağıdaki sığır ırklarından hangisi etçi sığır 

ırkıdır? 

a. Simental 

b. Holştayn 

c. Jersey 

d. Montofon 

e. Angus 

 

13. Bir buzağı doğumundan diğer buzağı 

doğumuna kadar geçen süreye ne denir? 

a. Sperm Kalitesi 

b. Buzağılama Aralığı 

c. Laktasyon Süresi 

d. Döl Verimi 

e. Süt Verimi 

 

14. Sığırların süt verdiği döneme ne denir? 

a. Sperm Kalitesi 

b. Et Verimi 

c. Laktasyon Periyodu 

d. Döl Verimi 

e. Süt Verimi 

 

15. Sığır kesildikten sonra baş, ayaklar, deri, kan 

ve iç organlar çıktıktan sonra geriye kalan 

kemikli gövdeye ne ad verilir? 

a. Karkas Randımanı 

b. Karkas 

c. Sakatat 

d. Laktasyon 

e. Buzağılama aralığı 

 

16. Besi sığırcılığında en önemli gelir kalemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Karkas/Et 

b. Süt 

c. Buzağı 

d. Çuval 

e. Gübre 

 

 

17. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı verilerine 

göre aşağıdaki illerden hangisi sığır varlığı 

açısından ilk 5 il içerisinde yer almaz? 

a. Kars 

b. Erzurum 

c. Konya 

d. Tunceli 

e. İzmir 

 

18. Süt ve Besi Sığırcılığında hayvan maliyeti hariç 

en büyük maliyet kalemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Yem  

b. İşçilik  

c. Elektrik 

d. Su 

e. Ahır Amortismanı 

 

19. Besinlerin mekaniksel ve/veya enzimatik 

sindirimi hangi organda başlar? 

a. Ağız 

b. Yutak 

c. Yemek Borusu 

d. Mide 

e. İnce Bağırsak 

 

20. Vücudu beyaz renkli, kaba-karışık yapağı ile 

örtülü ve Kars ve Ardahan çevresinde lokal olarak 

yetiştirilen koyun ırkı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Morkaraman  

b. Akkaraman  

c. Tuj  

d. Herik  

e. Karayaka 

 

21. Bir işletmedeki ineklerin ilk buzağılama tarihi ile 

sürüden çıkarılma tarihi arasındaki geçen süre ne 

şekilde isimlendirilir? 

a. Damızlıkta kalma süresi 

b. Damızlık yaş 

c. Verim dönemi 

d. Kasaplık güç 

e. Laktasyon dönemi 

 

22. Sağlıklı, 6-12 aylık yaşta, erkek ve dişi koyunlara 

ne denir. 

a. Şişek  

b. Koç  

c. Marya  

d. Öveç  

e. Toklu 
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23. Doğu Anadolu bölgesinde koyunların 

çiftleştirme sezonu ay olarak aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Ağustos-Eylül  

b. Kasım-Aralık  

c. Ekim-Kasım  

d. Eylül-Ekim  

e. Haziran-Temmuz 

 

24. 2 yaşın üstünde, genellikle 16-18 aylıkken 

kastre edilmiş erkek sığırlara ne denir. 

a. Öküz  

b. Boğa  

c. Düve  

d. İnek  

e. Tosun 

 

25. Yeni doğan buzağıların, ilk sağımla elde 

edilen kolostrumla beslenmesi, doğumdan 

sonraki hangi zaman diliminde olmalıdır? 

a. İlk 2 saat içinde 

b. İlk 4 saat içinde 

c. İlk 8 saat içinde 

d. İlk 10 saat içinde 

e. İlk 12 saat içinde 

 

26. Yeni doğan buzağıların beslenmesinde 

verilecek süt veya kolostrum miktarının 

belirlenmesinde, pratik olarak canlı ağırlığın 

% kaçı ölçü olarak kullanılır? 

a. %3-5’i  

b. %8-10’u  

c. %12-15’i  

d. %20’si  

e. %25’i 

 

27. Besi başlangıç CA ‘ı 250 kg, besi süresi 5 ay 

ve besi sonu CA 400 kg olan hayvanın günlük 

canlı ağırlık artışı ne kadardır. 

a. 1,00  

b. 1,25  

c. 1,50  

d. 1,75  

e. 2,00 

 

28. Süt ineklerinde doğumdan sonraki ilk hafta içinde 

negatif enerji dengesi durumunda ortaya çıkan 

yem tüketiminde azalma, süt veriminde azalma ve 

sinirsel semptomlarla seyreden metabolik 

bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Hipokalsemi  

b. Ketozis  

c. Asidozis  

d. Alkolozis  

e. Timpani 

 

29. Süt ineklerinde laktasyon dönemi kaç gün sürer? 

a. 250  

b. 200  

c. 305  

d. 365  

e. 180 

 

30. Baklagil samanları içerisinde en yüksek besleyici 

değeri olan hangisidir? 

a. Buğday samanı  

b. Bakla samanı  

c. Bezelye samanı  

d. Yulaf samanı  

e. Arpa samanı 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi kaba yem değildir? 

a. Saman  

b. Tane arpa  

c. Kaliteli yonca kuru otu  

d. Çayır kuru otu  

e. Silaj 

 

32. Bilime uygun hayvan yetiştirme ve ıslah bilgisine 

ne ad verilir? 

a. Zooloji 

b. Zoogenetik 

c. Zootekni 

d. Zoogenetik 

e. Genetik 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi besi performansını 

etkileyen faktörlerden biri değildir? 

a. Hayvanın ırkı 

b. Hayvanın cinsiyeti 

c. Hayvanın rengi 

d. Hayvanın sağlığı ve tedavi 

e. Hayvanın beslenmesi 

 

34. Koyunlardan kırkımla elde edilen ürüne ne ad 

verilir? 

a. Kıl 

b. Tüy 

c. Yapağı 

d. Kemp kıl 

e. Beyaz tüy 
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35. Memeli hayvanlarda süt üretiminin temel 

amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Yavrularını beslemek 

b. İnsanları beslemek 

c. Kendini beslemek 

d. Vücuttaki suyu atmak 

e. Sağlığını korumak 

 

36. Bir sürü içerisinde ayrı ırklardan erkek ve 

dişilerin birleştirilmesi ile yapılan 

yetiştiriciliğe ne ad verilir? 

a. Kan tazeleme 

b. Akrabalı yetiştirme 

c. Kan yakınlığı 

d. Melezleme 

e. Pedigrili yetiştirme 

 

37. Tavuk yumurtalarında kuluçka süresi kaç 

gündür? 

a. 17 

b. 18 

c. 19 

d. 21 

e. 23 

 

38. İneklerde ideal/ekonomik buzağılama aralığı 

kaç ay olmalıdır? 

a. 10 

b. 12 

c. 14 

d. 16 

e. 18 

 

39. İneklerde kuru dönem kaç ay olmalıdır? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

40. At barınaklarına aşağıdakilerden hangisi 

denir? 

a. Ağıl 

b. Hipodrom 

c. Kümes 

d. Ahır 

e. Tavla 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi Kars iline özgü sığı 

ırkıdır? 

a. Yerli Kara 

b. Simental 

c. Zavot 

d. Angus 

e. Hoştayn 

 

42. İneğin yeni doğan yavrusuna ne ad verilir? 

a. Bebek 

b. Buzağı 

c. Kuzu 

d. Mozik 

e. Düve 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi cinsel olgunluğa erişmiş 

ve hiç doğum yapmamış dişi sığıra verilen addır? 

a. Buzağı 

b. Dana 

c. Düve 

d. İnek 

e. Boğa 

 

44. “(Karkas ağırlığı/tokluk firesi düşüldükten sonra 

canlı ağırlık)X100” değeri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a. Karkas  

b. Karkas randımanı 

c. Kasaplık Güç 

d. Et Ağırlığı 

e. Karkastaki Kemik oranı 

 

45. Aşağıdaki hayvan gruplarından hangisi kesimde 

ilk sırada yer alır? 

a. Besi olgunluğunu tamamlamış erkek sığır 

b. Düve 

c. İnek 

d. Dana 

e. Boğa 

 

46. Bazı Keçi ırklarından kırkımla elde edilen ürüne 

ne ad verilir? 

a. Kıl 

b. Tüy 

c. Don 

d. Tiftik 

e. Beyaz tüy 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi sığır ırkı değildir? 

a. Yerli Kara 

b. Doğu Anadolu Kırmızısı 

c. Zavot 

d. Akkaraman 

e. Simental 
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48. Normal çevre şartlarında tavuklar yedikleri 

yemin kaç katı su içerler? 

a. 1  

b. 2  

c. 10  

d. 5  

e. 8 

 

49. Tavuklar pik yumurta verimine kaçıncı 

haftada ulaşırlar? 

a. 26-28  

b. 18-22  

c. 30-35  

d. 33-36  

e. 40-50 

 

50. Süt ineklerinin kuru dönem rasyonlarında % 

kaç oranında ham protein olmalıdır? 

a. 18-19  

b. 15-17  

c. 13-14  

d. 12  

e. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ) SINAVI TESTİ BİTTİ 

   Bu oturumda ki tüm testler bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. 
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı olmadan sınava 

girilmesi yasaktır. Bu belgenin fotokopisi veya faksı ile 

de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

2. Cep telefonunu kesinlikle kapalı bulundurunuz. 

çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep 

bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan 

saat vb. her türlü¸ bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla 

ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kağıdı, defter, 

kitap, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap 

makinesi vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu 

araçlarla sınava girmiş adayların kimlik bilgileri 

mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 75 

dakikadır (1 saat 25 dakika). Sınav başladıktan sonra 

ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde 

adayların sınav salonlarından çıkmaları yasaktır. 

4. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını 

gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle 

yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, 

dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru 

sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 

yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların 

birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 

yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya 

veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, 

Sınav Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 

kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 

dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 

incelemelerden elde edilen bulgular herhangi bir 

şekilde kopya çekildiğini gösterirse, kopya eylemine 

katılan aday/adayların cevaplarının bir kısmı veya 

tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı başkaları 

tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 

önemlidir. 

Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun 

biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, KAFKAS 

ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 

takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm 

adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü¸ uyarılarına uymak 

zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri 

de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı 

davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara 

uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

 

8. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız 

gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü¸ 

yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşunkalem 

kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolmakalem 

kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. 

Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.  

9. Biraz sonra sizlere soru kitapçıklarınız dağıtılacaktır. 

Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfalarının eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da 

basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için 

derhal Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı 

bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön 

kapağında basılı soru kitapçığı türü¸ ile aynı olup 

olmadığını kontrol ediniz. Farklı olması durumunda 

Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. 

Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha 

sonra fark ederseniz size o zamana kadar cevaplama 

yaptığınız türden hatasız bir soru kitapçığı verilmesi 

için Salon Başkanına başvurunuz. 

10. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru 

kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,  

ve T.C. Kimlik numaranızı yazınız. Sınav sonunda 

soru kitapçıkları toplanacak ve KAUZEM sınav 

merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının 

tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz 

sayılacaktır. 

11. Cevaplayacağınız Veteriner Sağlık Teknikerliği 

testini cevap kâğıdında ayrılan yere işaretlemeyi 

unutmayınız. Bu işaretleme yapılmamışsa sınavınızın 

değerlendirilmesine olanak bulunmadığından sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçığında Veteriner Sağlık Teknikerliği testi 

bulunmaktadır. İlgili testte ki açıklamayı dikkatle 

okumadan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

13. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 

için kullanabilirsiniz. 

14. Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, 

pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

15. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 

kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 

yasaktır. 

16. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı 

ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim ediniz. 


