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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Palamut balıkları, aşağıdaki sebeplerden hangisinden dolayı Karadeniz’den 
Marmara’ya göç eder? 

 
 
2. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi katadrom göçler yapar? 

 
 
3. Balıkların erkek ve dişileri arasında görülen morfolojik farklılıklara verilen ad 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi aşırı avcılığın belirtilerinden biri değildir? 

 
 
5. Balıklarda büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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3 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda büyümeyi etkileyen iç faktörlerden biridir? 

 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi belirli ortamların göstergesi olarak kabul edilen türlere 

verilen addır? 

 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon büyüklüğünü etkileyen ana faktörlerden biri 

değildir? 

 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon büyüklüğünün mutlak miktarını belirlemede 

kullanılan direkt tahmin metotlarından biridir? 

 
 
10. Aşağıdakilerden hangisi meristik özelliklerden biridir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

11. Trol ağında kullanılan kapıların görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi trol donanımlarından biri değildir? 

 
 
13. Şemsiye oltayla aşağıdakilerden hangisi avlanır? 

 
 
14. Aşağıdakilerden hangisinde olta iğnesi sayısı en fazladır? 

 
 
15. İstinga, aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

16. Gırgır takımında bulunan botun görevi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

 
17. Mapa, aşağıdaki avlanma yöntemlerinin hangisinde kullanılır? 

 
 
18. Driftnetlerle aşağıdaki türlerden hangisi avlanmaz? 

 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi gırgır ağının parçalarından biri değildir? 

 
 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi ahtapot avcılığında kullanılan yöntemlerden biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

21. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık yönetiminin hedeflerinden biridir? 

 
22. Aşağıdakilerden hangisi ortak balıkçılık politikasının amaçlarından biridir? 

 
23. Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Okyanusu ve komşu denizlerdeki tuna ve benzeri 

tür balıkları korumak amacıyla kurulmuştur? 

 
24. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri kooperatiflerinin potansiyel amaç ve 

faydalarından biridir? 

 
 
25. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık yönetim planı için gerekli sosyal, ekonomik veri ve 

bilgilerden biri değildir? 



7 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

26. Aşağıdakilerden hangisi erkek balıklar için kullanılan hormon türüdür? 

 
27. Aşağıdakilerden hangisi levrek balıklarının özelliklerinden biri değildir? 

 
28. Aşağıdakilerden hangisinde deniz balıklarında larval besleme doğru sıralanmıştır? 

 
 
29. Kalkan balıklarında yumurta kesesi ve yağ damlacığına sahip, şekil olarak simetrik, 

gözleri henüz renklenmemiş, ağız açılmamış ve anüs oluşmamış larvalar, aşağıdaki 
yaşam evrelerinden hangisindedir? 

 
30. Aşağıdakilerden hangisi larva kültüründe kullanılan fitoplankton türlerinden biri 

değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

31. Yumurtalarda mikroskop altında yapılan yaşayabilirlik kontrolü sonucunda, 
aşağıdakilerden hangisi yaşayabilir yumurtadır? 

 

 
 
 
 
32. “İnkübasyon sırasında su yüzeyinde yumurta tabakalaşmasından kaçınmak için 

aşağıdakilerden hangisinin yeterince kuvvetli olması gereklidir? 

 
 
33. Çipura balıklarında yaşamlarının ilk iki yılı erkek sonra dişi olmaları aşağıdaki 

terimlerden hangisi ile açıklanır? 

 
34. Çipura balıklarında, kuyruk yüzgecindeki ağır hasarlar, göz yada vücutta kimi 

parçaların eksik olması veya ölmekte olan larvalar aşağıdakilerden hangisinin 
varlığını gösteren belirgin işaretlerdir? 

 



9 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

35. “………………………balıkları tüm dönemlerde ………………….. balıklarına göre 
2-3°C daha düşük sıcaklığı tercih ederler.” 
Cümlesindeki boşluklara gelebilecek en uygun balık türleri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

36. Kafeslerde balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağların gözleri ne tipte ve nasıl olmalı ki 
kafes içerisindeki oksijen seviyesinin düşmesi önlenmeli, bununla birlikte bu amaçla 
yosun, midye vb. organizmaların tutunması engellenmelidir? 

 
 
37. Akuakültür tesisi kurulacak yerde olmaması gereken kriter, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
 
38. Aşağıdakilerden hangisi yüzer kafes sistemlerinin ana parçalarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

39. Aşağıda basit bir şekli verilen araç, balık yetiştiriciliğinde ne amaçla kullanılır? 

 

 
40. Balık üretim tesislerinde yer alan özellikle beton veya toprak havuzlarda su 

sıcaklığının kontrolünde, suyun tahliye hızını ayarlamada, suyun tahliyesinde önemli 
rolü olan ve havuzun yapımına başlamadan önce inşa edilmesi gereken havuz kısmı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
41. Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde tercih edilmeyen veya kullanılmayan havuz tipi 

aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

42. Aşağıdakilerden hangisi sazan balığı yetiştiriciliğinde kuluçkahanede kullanılan 
kuluçkalıklardan biridir? 

 
 
 
 
43. Aşağıda kesitleri verilen otomatik yemleme cihazlarından hangisi salmon ve 

gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde yüzer kafes sistemlerinde çoğunlukla kullanılır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

44. Aşağıdakilerden hangisi denizel su ürünleri yetiştiriciliği işletmesine ait bir 
kuluçkahanede bulunan birimlerden biri değildir? 

 
45. Altta sağ yan kesit ve üstten görünüşü verilmiş olan havuz sistemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
 

 
 

 
 

 
 

46. Aşağıdakilerden hangisi su ürünlerinden elde edilen hammaddelerden biridir? 

 
 

47. Yetiştirilen canlının kaliteli ve fazla miktarda ürün vermesini sağlayan, yapısı 
garanti edilmiş, organik ve inorganik maddelerden oluşan ve birden fazla yem 
hammaddesinin karışımı ile elde edilen yemler aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

48. “Balık parçalarından veya balığın tümünden yapılan sıvı bir ürün olarak tarif 
edilmektedir. Hazırlanırken ilave edilen asit, hem balığın parçalanmasını sağlar hem 
de bakteriyel bozulmayı önler” şeklinde tanımlanan ürün aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
 
49. Aşağıdakilerden hangisi karma yem yapım aşamalarından biri değildir? 

 
 
 
50. “Yemlerin ham besin maddelerinin tayin metodunda Weende Analiz Yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemin esası; çeşitli özellikler bakımından birbirine 
benzeyen besin maddelerinin bir araya getirilerek miktarlarının saptanmasıdır.” 
Aşağıdakilerden hangisi Weende Analizlerinden biri değildir? 

 
 
 
51. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel bir balık hastalığıdır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

52. Balıklarda görülen Beyaz Benek Hastalığı’nın etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
53. Aşağıdakilerden hangisi anestezinin balıkçılıkta kullanıldığı başlıca alanlardan biri 

değildir? 

 
 
54. Aşağıdakilerden hangisi gizli seyreden ve hiçbir klinik belirti göstermeyen hastalık 

anlamına gelir? 

 
 
55. Hastalık nedeni ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelemesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
56. Aşağıdakilerden hangisi denizel ortamın pelajik bölümlerinden biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

57. Aşağıdakilerden hangisi kıtasal kenarın anlamını ifade eder? 

 
 
58. Pelajik bölgede özel organları sayesinde aktif olarak yer değiştiren organizmaların 

oluşturduğu topluluğa ne ad verilir? 

 
 
59. Aşağıdaki canlılardan hangisi red-tide olayının oluşmasına neden olur? 

 
 
60. Aşağıdakilerden hangisi bentik bölgenin canlı topluluklarından biri değildir? 

 
 
61. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda görülen pul tiplerinden biri değildir? 

 
 



16 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

62. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda görülen çift yüzgeç tiplerinden biridir? 

 
 
63. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda yaş tayininde kullanılmaz? 

 
 
64. Aynı ortam içerisinde göç eden balıklara ne ad verilir? 

 
65. Aşağıdakilerden hangisi balıklardaki ağız konum tiplerinden biri değildir? 

 
 
66. Saf suyun aşağıda verilen fiziksel özelliklerinden hangisi deniz suyunun geç ısınma 

ve geç soğuma kapasitesi ile ilgilidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

67. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların ekosistemdeki görevlerinden biri 
değildir? 

 
68. Sucul ekosistemlerde biyolojik çeşitlilik ve popülasyon yoğunluk aşağıdaki zonların 

hangisinde daha fazla olması beklenir? 

 
 
69. İki veya daha fazla organizmanın karşılıklı fayda esasına dayanan ilişkisine ne adı 

verilir? 

 
 
70. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir organizmanın ekosistemdeki fonksiyonunu 

(işini) ifade eder? 

 
 
71. Tuzluluk derecesi %o 0.5- %o 5 arasında değişen acı sulara ne ad verilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

72. Bir türe ait birey ya da bireylerin, ortamları ile olan ilişkilerini inceleyen ekoloji dalı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
73. Aşağıdaki organizmalardan hangisi bir sucul ekosistemdeki üreticiler grubunda yer 

almaz? 

 
74. Doğal çevrim içerisinde suyun, insanlar tarafından gerek nicelik gerekse nitelik 

açısından en verimli şekilde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
75. Sucul ekosistemlerin sürekliliği için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? 

 
 
76. Aşağıdaki elementlerden hangisinin fazlalığı ötrofikasyonun sebeplerindendir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

77. Suda EC ölçümü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

 
 
 
78. Termoklin tabakasının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
79. Aşağıdakilerden hangisi oligotrofik göllerin özelliklerinden biridir? 

 
 
80. Deniz memelileri için aşağıdaki  elementlerden hangisi daha toksiktir? 

 
81. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri işleme teknolojisi alanlarından biri değildir? 



20 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

82. Ölümden sonra balık etinde meydana gelen “ölüm sertliğinin” diğer adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
83.  “Gıda üretim, hazırlama ve dağıtım yerlerinde gıda ile ilgili tehlikeleri kontrol 

etmek, gıdanın kaliteli sağlıklı olmasını garanti etmek ve uygulanmakta olan 
kontrollerle ilgili olarak doğabilecek kusurları önlemek için kullanılan ayrıntılı ve 
sistematik bir kontrol noktasıdır.” 
Yukarıdaki tanıma uyan ve açılımı “Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike 
Analizleri” olan kısaltma aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
84. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri tuzlama teknolojisindeki tuzlama işlemini 

etkileyen faktörlerden biri değildir? 

 
85. Balığı kurutma ve dumandaki kimyasal maddeleri balığa geçirmenin, böylece 

korumanın ve istenilen çeşniyi vermenin bir bileşimi olan işleme teknolojisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

86. Balık ve kabukluların asetik asit ve tuz çözeltisinde olgunlaştırılması ve değişik tatlar 
kazanması amacıyla şeker, baharatlar, salamura, sos ve sebzelerin de ilave edilmesi 
işlemine ne ad verilir? 

 
 
87. Dondurulmuş ürünlerin buzla kaplanmasına ne ad verilir? 

 
 
88. Aşağıdakilerden hangisi duman içerisindeki kimyasal maddelerin ürüne 

kazandırdığı özelliklerden biri değildir? 

 
 
89. Aşağıdakilerden hangisi konserve işleminde genel prosedürlerden biri değildir? 

 
 
90. Tuzlamanın ana prensibi aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

91. Duyusal metotlar kullanılarak yapılan tazelik kontrolünde aşağıdakilerden hangisine 
bakılmaz? 

92. Aşağıdakilerden hangisi balıkların tazeliğini korumada uygulanan işlemlerden biri 
değildir? 

 
 
93. Aşağıdakilerden hangisi taze su ürünlerinin kalitesini belirlemede kullanılan 

kimyasal yöntemlerden biri değildir? 

 
 
94. Orkinos gibi büyük balıklarda hassas olan tazelik ölçümleri için en uygun yöntem 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
95. Aşağıdakilerden hangisi iyi üretim uygulamaları (GMP) dikkate alındığında su 

ürünleri işleme tesislerinin denetiminde kullanılmaz? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

96. Denizde can güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin esasları dikkate 
alınır? 

 
97. Aşağıdakilerden hangisi bir tehlike komutudur? 

 
98. IMO’nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
99. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde su ürünleri istihsali tamamen yasaktır? 

 
 
100. Aşağıdaki su ürünlerinden hangisi avlanması tamamen yasak olmayan türdür? 
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	ADAYIN
	GENEL  AÇIKLAMA


	1.   Palamut balıkları, aşağıdaki sebeplerden hangisinden dolayı Karadeniz’den Marmara’ya göç eder?
	A) Yumurtlamak
	B) Beslenmek
	C) Küçük balıkların peşinden gitmek
	D) Kışlamak
	E) Olgunlaşmak

	2. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi katadrom göçler yapar?
	A) Yılan balıkları
	B) Uskumru balıkları
	C) Yayın balıkları
	D) Salmon balıkları
	E) Hamsi balıkları

	3. Balıkların erkek ve dişileri arasında görülen morfolojik farklılıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Cinsiyet
	B) Varyasyon
	C) Fenotip
	D) Eşeysel dimorfizm
	E) Meristik özellikler

	4. Aşağıdakilerden hangisi aşırı avcılığın belirtilerinden biri Udeğildir?
	A) Birim çabadaki av miktarı azalır.
	B) Büyük balıklar azalır.
	C) Avlanan balıkların ortalama boy ve ağırlıkları azalır.
	D) Önceleri önemsiz olan bazı canlılar artar.
	E) Balıkların avcılığı kolaylaşır.

	5. Balıklarda büyüme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi Uyanlıştır?
	A) Balıklarda büyüme, ömrün sonuna kadar devam eder.
	B) Balıklarda büyüme hızı, yaşlılık periyodunda daha yüksektir.
	C) Erginlikle beraber cinsiyet ürünlerinin oluşumu nedeniyle büyüme hızı yavaşlar.
	D) Balıklarda büyüme hızı, belirli dönemlerde yüksek, belirli dönemlerde düşüktür.
	E) Balıklarda büyüme, türler arası ve tür içinde büyük varyasyon gösterir.

	6. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda büyümeyi etkileyen iç faktörlerden biridir?
	A) Su sıcaklığı
	B) Besin miktarı
	C) Parazitler
	D) Büyüme karakteri
	E) Göçler

	7. Aşağıdakilerden hangisi belirli ortamların göstergesi olarak kabul edilen türlere verilen addır?
	A) Endemik
	B) Baskın
	C) İndikatör
	D) İstilacı
	E) 0TEgzotik

	8. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon büyüklüğünü etkileyen UanaU faktörlerden biri Udeğildir?
	A) Çoğalma hızı
	B) Sıcaklık
	C) Ölüm oranı
	D) İç göçler
	E) Dış göçler

	9. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon büyüklüğünün mutlak miktarını belirlemede kullanılan direkt tahmin metotlarından biridir?
	A) Akustik Metot
	B) Av miktarı-av gücü verilerine dayalı metotlar
	C) Oransal Değişim (Dichotomy)
	D) Yumurta-larva sörveyi
	E) Markalama

	10. Aşağıdakilerden hangisi meristik özelliklerden biridir?
	A) Baş boyu
	B) Yanal çizgi üzerindeki pul sayısı
	C) II. dorsal yüzgeç yüksekliği
	D) Kuyruk sapı uzunluğu
	E) Standart boy

	11. Trol ağında kullanılan kapıların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Trol ağının ağız kısmının açılmasına yardımcı olmak
	B) Çekme halatlarını güçlendirmek
	C) Trol ağının direncini arttırmak
	D) Trol ağının çekme hızını arttırmak
	E) Çekme halatlarını trol ağına bağlamak

	12. Aşağıdakilerden hangisi trol donanımlarından biri UdeğildirU?
	A) Ağ makarası
	B) Kapı
	C) Matafora
	D) Irgat
	E) Tambur

	13. Şemsiye oltayla aşağıdakilerden hangisi avlanır?
	A) Karagöz
	B) Ahtapot
	C) Kalamar
	D) Berlam
	E) Mercan

	14. Aşağıdakilerden hangisinde olta iğnesi sayısı Uen fazladırU?
	A) Sırtı
	B) El oltası
	C) Kıbrıs oltası
	D) Çapari
	E) Paraketa

	15. İstinga, aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Olta çeşididir.
	B) Halat çeşididir.
	C) Balık çeşididir.
	D) Ağ çeşididir.
	E) Tuzak çeşididir.

	16. Gırgır takımında bulunan botun görevi aşağıdakilerden hangisi UdeğildirU?
	A) Ağın denize bırakılmasında bir ucunu tutmak
	B) Kara ile irtibatı sağlamak
	C) Operasyon sırasında ana teknenin ağa dolanmasını engellemek
	D) Balık transferi yapmak
	E) Acil durumlarda can kurtarma botu görevi yapmak

	17. Mapa, aşağıdaki avlanma yöntemlerinin hangisinde kullanılır?
	A) Gırgır avcılığında
	B) Dip uzatma avcılığında
	C) Tuzakla avcılıkta
	D) Pinter ile avcılıkta
	E) Dreçle avcılıkta

	18. Driftnetlerle aşağıdaki türlerden hangisi UavlanmazU?
	A) Orkinos
	B) Kılıç
	C) Palamut
	D) Tuline
	E) Çaça

	19. Aşağıdakilerden hangisi gırgır ağının parçalarından biri UdeğildirU?
	A) Sardon
	B) 5 göz
	C) Kanat
	D) Seyreklik
	E) Bocilik

	20. Aşağıdakilerden hangisi ahtapot avcılığında kullanılan yöntemlerden biri UdeğildirU?
	A) Parangula
	B) Zıpkın
	C) Elle toplama
	D) Çömlek
	E) Uzatma ağı

	21. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık yönetiminin hedeflerinden biridir?
	A) Daha fazla gelir elde etmek için istenildiğinde avcılığı teşvik etmek
	B) Balık stoklarını korumak
	C) Gerek görüldüğünde ekosistemleri balıkçılık dışında başka amaçla kullanmak
	D) İstihdam sağlamak
	E) Stok seviyelerini azaltmak

	22. Aşağıdakilerden hangisi ortak balıkçılık politikasının amaçlarından biridir?
	A) Balık piyasasında fiyat artışı sağlamak
	B) Gıda güvenliğini tesis etmek
	C) Ağ yapım fabrikalarının sayısını arttırmak
	D) Üreticinin ürününü daha fazla fiyatla satış yapmasına yardımcı olmak
	E) Su ürünleri dışındaki tarım ürünleri üretimine de yardımcı olmak

	23. Aşağıdakilerden hangisi Atlantik Okyanusu ve komşu denizlerdeki tuna ve benzeri tür balıkları korumak amacıyla kurulmuştur?
	A) CCAMLR
	B) GFCM
	C) FAO
	D) ICCAT
	E) ICES

	24. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri kooperatiflerinin potansiyel amaç ve faydalarından biridir?
	A) Üyelerin balıkçılık dışında uğraşlar edinmelerini sağlamak
	B) Üyelerin çocuklarına burs sağlamak
	C) Av yasakları koymak
	D) Su ürünleri verimliliğini azaltmak
	E) Ürünü en iyi koşullarda pazarlamak ve aracıyı ortadan kaldırmak

	25. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık yönetim planı için gerekli sosyal, ekonomik veri ve bilgilerden biri UdeğildirU?
	A) Balıkçılığın her bir üretim biriminin tanımı ve sayıları
	B) Balıkçılıkla ilgili olarak, kullanım hakkı ya da balıkçılığa giriş ile ilgili detaylar
	C) Balıkçılık ile ilgili tüm aktivitelerin toplam istihdam sayısı
	D) Her bir tekne için toplam karaya çıkarılan ürünün değeri
	E) Düzenli PH ölçümü yapmak

	26. Aşağıdakilerden hangisi erkek balıklar için kullanılan hormon türüdür?
	A) Human chorionic gonadotropin (HCG)
	B) Gonadotropine Releasing Hormonları
	C) GnRH
	D) LHRH-a
	E) Luteinizing Hormone

	27. Aşağıdakilerden hangisi levrek balıklarının özelliklerinden biri UdeğildirU?
	A) Sırt kısmında renk koyu gri karın kısmında beyazdır.
	B) Olgunluk devresinden önce genç bireylerin üzerinde siyah benekler görülür. Bu beneklere yetişkinlerde rastlanmaz.
	C) Yaşamlarının ilk iki yılı erkek, sonra dişi olurlar.
	D) Operkulum üzerinde 2-3 tane yassı diken bulunur.
	E) Kaudal yüzgeci çatal yapılı ve yan çizgi kuyruğun arka ucuna doğru uzanır.

	28. Aşağıdakilerden hangisinde deniz balıklarında larval besleme doğru sıralanmıştır?
	A) Artemia nauplii - Artemia metanauplii – Rotifer - Mikropartikül yem - Pelet yem
	B) Rotifer- Artemia metanauplii - Artemia nauplii -  Mikropartikül yem -Pelet yem
	C) Artemia nauplii - Artemia metanauplii – Rotifer - Pelet yem - Mikropartikül yem
	D) Rotifer - Artemia nauplii - Artemia metanauplii - mikropartikül yem - Pelet yem
	E) Mikropartikül yem – Rotifer - Artemia nauplii - Artemia metanauplii - Pelet yem

	29. Kalkan balıklarında yumurta kesesi ve yağ damlacığına sahip, şekil olarak simetrik, gözleri henüz renklenmemiş, ağız açılmamış ve anüs oluşmamış larvalar, aşağıdaki yaşam evrelerinden hangisindedir?
	A) Post larval safhası
	B) Önlarva safhası
	C) Metamorfoz safhası
	D) Yetişkin safha
	E) Ergin safha

	30. Aşağıdakilerden hangisi larva kültüründe kullanılan fitoplankton türlerinden biri UdeğildirU?
	A) Nannochloropsis sp.
	B) Chlorella sp.
	C) Brachionus plicatilis
	D) Tetraselmis sp.
	E) Dunaliella sp.

	31. Yumurtalarda mikroskop altında yapılan yaşayabilirlik kontrolü sonucunda, aşağıdakilerden hangisi yaşayabilir yumurtadır?
	32. “İnkübasyon sırasında su yüzeyinde yumurta tabakalaşmasından kaçınmak için aşağıdakilerden hangisinin yeterince kuvvetli olması gereklidir?
	A) Karanlık
	B) Sıcaklık
	C) Havalandırma
	D) Işık
	E) İlaçlama

	33. Çipura balıklarında yaşamlarının ilk iki yılı erkek sonra dişi olmaları aşağıdaki terimlerden hangisi ile açıklanır?
	A) Eşeyli
	B) Ayrı eşeyli
	C) Tek eşeyli
	D) Protandrik hermafrodit
	E) Transseksüel

	34. Çipura balıklarında, kuyruk yüzgecindeki ağır hasarlar, göz yada vücutta kimi parçaların eksik olması veya ölmekte olan larvalar aşağıdakilerden hangisinin varlığını gösteren belirgin işaretlerdir?
	A) Açlık
	B) Kanibalizm
	C) Sağlıklı balık
	D) Hematom
	E) Bakteriyel hastalık

	35. “………………………balıkları tüm dönemlerde ………………….. balıklarına göre 2-3 C daha düşük sıcaklığı tercih ederler.”
	A) Kalkan-Levrek
	B) Çipura-Levrek
	C) Levrek- Çipura
	D) Çipura-Levrek
	E) Çipura- Kalkan

	36. Kafeslerde balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağların gözleri ne tipte ve nasıl olmalı ki kafes içerisindeki oksijen seviyesinin düşmesi önlenmeli, bununla birlikte bu amaçla yosun, midye vb. organizmaların tutunması engellenmelidir?
	A) Kare gözlü ve anti fouling boyalı
	B) Dikdörtgen gözlü ve yağlı boyalı
	C) Sık gözlü ve sentetik boyalı
	D) Beşgen gözlü ve antipas boyalı
	E) Altıgen gözlü ve beyaz boyalı

	37. Akuakültür tesisi kurulacak yerde UolmamasıU gereken kriter, aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Denizde ise rüzgâra ve dalgalara korunaklı
	B) Engebenin %45’ten fazla olduğu yerler
	C) Evsel atık, organik atık vb. kirleticilerin olmadığı sular
	D) Su sıcaklığının üretim süresinde çok değişmediği sular
	E) İç sularda ise çığ, sel, heyelan vb. doğal olayların olmadığı

	38. Aşağıdakilerden hangisi yüzer kafes sistemlerinin ana parçalarından biri UdeğildirU?
	A) Ağ torba
	B) Batırıcı
	C) Yemleme sistemi
	D) Demirleme sistemi
	E) Yüzdürücü

	39. /Aşağıda basit bir şekli verilen araç, balık yetiştiriciliğinde ne amaçla kullanılır?
	A) Balık Temizlemesi
	B) Balık Aşılaması
	C) Balık Yemlemesi
	D) Balık Boylaması
	E) Balık Yakalaması

	40. Balık üretim tesislerinde yer alan özellikle beton veya toprak havuzlarda su sıcaklığının kontrolünde, suyun tahliye hızını ayarlamada, suyun tahliyesinde önemli rolü olan ve havuzun yapımına başlamadan önce inşa edilmesi gereken havuz kısmı aşağıdakil�
	A) Hasat Çukuru
	B) Tahliye Kanalı
	C) Havuz Duvarları
	D) Su Giriş Borusu
	E) Savak

	41. Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde tercih UedilmeyenU veya UkullanılmayanU havuz tipi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Üreme Havuzu
	B) Semirtme Havuzu
	C) Semirtme Kanalı
	D) Pazarlama Havuzu
	E) Ön Yavru Büyütme Havuzu

	42. Aşağıdakilerden hangisi sazan balığı yetiştiriciliğinde kuluçkahanede kullanılan kuluçkalıklardan biridir?
	A) Kuluçka dolapları
	B) Kuluçka şişeleri
	C) Kuluçka yalakları
	D) Kuluçka tankları
	E) Kuluçka sepetleri

	43. Aşağıda kesitleri verilen otomatik yemleme cihazlarından hangisi salmon ve gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde yüzer kafes sistemlerinde çoğunlukla kullanılır?
	44. Aşağıdakilerden hangisi denizel su ürünleri yetiştiriciliği işletmesine ait bir kuluçkahanede bulunan birimlerden biri UdeğildirU?
	A) Canlı yem Ünitesi
	B) Fotoperiyot Ünitesi
	C) Sağım Ünitesi
	D) Kafes Ünitesi
	E) Kuluçkalama Ünitesi

	46. Aşağıdakilerden hangisi su ürünlerinden elde edilen hammaddelerden biridir?
	A) Kril unu
	B) Et – Kemik unu
	C) Kan unu
	D) Kemik unu
	E) Et unu

	47. Yetiştirilen canlının kaliteli ve fazla miktarda ürün vermesini sağlayan, yapısı garanti edilmiş, organik ve inorganik maddelerden oluşan ve birden fazla yem hammaddesinin karışımı ile elde edilen yemler aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Kaba yemler
	B) Tek yem
	C) Karma yem
	D) Öğün karışımları
	E) Katkı maddeleri

	48. “Balık parçalarından veya balığın tümünden yapılan sıvı bir ürün olarak tarif edilmektedir. Hazırlanırken ilave edilen asit, hem balığın parçalanmasını sağlar hem de bakteriyel bozulmayı önler” şeklinde tanımlanan ürün aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Balık unu
	B) Balık silajı
	C) Balık yağı
	D) Karides unu
	E) Tüy unu

	49. Aşağıdakilerden hangisi karma yem yapım aşamalarından biri UdeğildirU?
	A) Karıştırma
	B) Öğütme
	C) Yağlama
	D) Tartım
	E) Yıkama

	50. “Yemlerin ham besin maddelerinin tayin metodunda Weende Analiz Yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin esası; çeşitli özellikler bakımından birbirine benzeyen besin maddelerinin bir araya getirilerek miktarlarının saptanmasıdır.” Aşağıdakilerden hangisi �
	A) Ham protein tayini
	B) Ham yağ tayini
	C) Ham selüloz tayini
	D) Kalsiyum tayini
	E) Ham kül tayini

	51. Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel bir balık hastalığıdır?
	A) Viral yüzme kesesi yangısı
	B) İnfeksiyöz salmon anemisi
	C) İnfeksiyöz hematopoietik neksozis
	D) Furunkulozis
	E) Sazanların ilkbahar viremisi

	52. Balıklarda görülen Beyaz Benek Hastalığı’nın etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Saprolegnia parasitica
	B) Flexibacter psychrophilus
	C) Ichthyophthirius multifiliis
	D) Vibrio anguillarium
	E) Aeromonas salmonicida

	53. Aşağıdakilerden hangisi anestezinin balıkçılıkta kullanıldığı UbaşlıcaU alanlardan biri Udeğildir?
	A) Tartım, ölçüm ve görüntülemede
	B) Canlı balık taşınmasında
	C) Yumurta ve sperma alımlarında
	D) Aşılama çalışmaların da
	E) Genel balık hasatında

	54. Aşağıdakilerden hangisi gizli seyreden ve hiçbir klinik belirti göstermeyen hastalık anlamına gelir?
	A) Enjeksiyon
	B) Latent enfeksiyon
	C) Dezenfeksiyon
	D) Sekonder enfeksiyon
	E) Diseksiyon

	55. Hastalık nedeni ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelemesi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Patoloji
	B) Toksin
	C) Lezyon
	D) Kronik
	E) Biyotik

	56. Aşağıdakilerden hangisi denizel ortamın pelajik bölümlerinden biri UdeğildirU?
	A) Epipelajik zon
	B) Batipelajik zon
	C) Sirkapelajik zon
	D) Hadopelajik zon
	E) Abissopelajik zon

	57. Aşağıdakilerden hangisi kıtasal kenarın anlamını ifade eder?
	A) Kıyısal bölgenin kara tarafını oluşturan bölümdür.
	B) Kıyısal bölgeden itibaren karasal kütlenin denize doğru uzantısını oluşturan kıtaların su altında kalmış bölümdür.
	C) Kıyısal bölgede, kara ile denizin sakin olduğu anda birleştiği bölümdür.
	D) Med-cezir düzeyleri arasında kalan bölümdür.
	E) Cezir düzeyinden başlayarak denize doğru uzanan ve dalga kırılımlarının oluştuğu bölümdür.

	58. Pelajik bölgede özel organları sayesinde aktif olarak yer değiştiren organizmaların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
	A) Fitoplankton
	B) Zooplankton
	C) Nekton
	D) Nöston
	E) Benthos

	59. Aşağıdaki canlılardan hangisi red-tide olayının oluşmasına neden olur?
	A) Isopodlar
	B) Mollusklar
	C) Balıklar
	D) Deniz kestaneleri
	E) Dinoflagellatlar

	60. Aşağıdakilerden hangisi bentik bölgenin canlı topluluklarından biri UdeğildirU?
	A) Yengeçler
	B) Amfipodlar
	C) Deniz hıyarları
	D) Medüzler
	E) Deniz yıldızları

	61. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda görülen pul tiplerinden biri UdeğildirU?
	62. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda görülen çift yüzgeç tiplerinden biridir?
	63. Aşağıdakilerden hangisi balıklarda yaş tayininde UkullanılmazU?
	64. Aynı ortam içerisinde göç eden balıklara ne ad verilir?
	A) Anadrom
	B) Katadrom
	C) Diadrom
	D) Monodrom
	E) Amfidrom

	65. Aşağıdakilerden hangisi balıklardaki ağız konum tiplerinden biri UdeğildirU?
	A) Terminal
	B) Subterminal
	C) Dorsal
	D) Superior
	E) İnferior

	66. Saf suyun aşağıda verilen fiziksel özelliklerinden hangisi deniz suyunun geç ısınma ve geç soğuma kapasitesi ile ilgilidir?
	A) Özkütle
	B) Özısı
	C) Yüzey gerilimi
	D) Viskozite
	E) Basınç

	67. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların ekosistemdeki görevlerinden biri Udeğildir?
	A) Oksijen üretimi
	B) Glikoz üretimi
	C) Ölü bitkisel ve hayvansal organizmaların monomerlerine ayrıştırılması
	D) Azot fiksasyonu
	E) Akuatik ekosistemlerin pH dengesinin ayarlanması

	68. Sucul ekosistemlerde biyolojik çeşitlilik ve popülasyon yoğunluk aşağıdaki zonların hangisinde Udaha fazlaU olması beklenir?
	A) Mesopelajik
	B) Abissopelajik
	C) Epipelajik
	D) Hadopelajik
	E) Batipelajik

	69. İki veya daha fazla organizmanın karşılıklı fayda esasına dayanan ilişkisine ne adı verilir?
	A) Simbiyoz
	B) Parazitizm
	C) Kommensalizm
	D) Mutualizm
	E) Amensalizm

	70. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir organizmanın ekosistemdeki fonksiyonunu (işini) ifade eder?
	A) Ekosistem
	B) Sinekoloji
	C) Ekolojik niş
	D) Biyotop
	E) Ekoloji

	71. Tuzluluk derecesi %Ro R0.5- %RoR 5 arasında değişen acı sulara ne ad verilir?
	A) Polihalin
	B) Miksomesohalin
	C) Mesohalin
	D) Miksooligohalin
	E) İsohalin

	72. Bir türe ait birey ya da bireylerin, ortamları ile olan ilişkilerini inceleyen ekoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Autekoloji
	B) Demekoloji
	C) Sinekoloji
	D) Uygulamalı Ekoloji
	E) Popülasyon Ekolojisi

	73. Aşağıdaki organizmalardan hangisi bir sucul ekosistemdeki üreticiler grubunda Uyer almazU?
	A) 7TMytilus galloprovincialis
	B) Microcystis aeruginosa
	C) Chlorella vulgaris
	D) Zostera marina
	E) Posidonia oceanica

	74. Doğal çevrim içerisinde suyun, insanlar tarafından gerek nicelik gerekse nitelik açısından Uen verimliU şekilde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Su kaynakları yönetimi
	B) Kalite yönetimi
	C) Ekosistem yönetimi
	D) Organizasyon yönetimi
	E) Stok tahmin yönetimi

	75. Sucul ekosistemlerin sürekliliği için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç UyokturU?
	A) Üreticiler
	B) Tüketiciler
	C) Ayrıştırıcılar
	D) Güneş ışığı
	E) Tuzluluk

	76. Aşağıdaki elementlerden hangisinin fazlalığı ötrofikasyonun sebeplerindendir?
	A) Kurşun (Pb)
	B) Krom (Cr)
	C) Fosfor (P)
	D) Kadmiyum (Cd)
	E) Nikel (Ni)

	77. Suda EC ölçümü aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
	A) Elektriksel iletkenlik
	B) Sıcaklık
	C) pH
	D) Tuzluluk
	E) Nitrit

	78. Termoklin tabakasının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Hipolimnion
	B) Metalimnion
	C) Epilimnion
	D) Bentik
	E) Pelajik

	79. Aşağıdakilerden hangisi oligotrofik göllerin özelliklerinden biridir?
	A) Oksijen seviyesi düşüktür.
	B) Tür çeşitliliği azdır.
	C) Biyomas yüksektir.
	D) Genel olarak  su sıcaklığı yüksektir.
	E) Işık geçirgenliği yüksektir.

	80. Deniz memelileri için aşağıdaki  elementlerden hangisi UdahaU toksiktir?
	A) Mangan (Mn)
	B) Demir (Fe)
	C) Bakır (Cu)
	D) Kurşun (Pb)
	E) Azot (N)

	81. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri işleme teknolojisi alanlarından biri UdeğildirU?
	A) Kurutma teknolojisi
	B) Tuzlama teknolojisi
	C) Tütsüleme (dumanlama) teknolojisi
	D) Konserve teknolojisi
	E) Peletleme teknolojisi

	82. Ölümden sonra balık etinde meydana gelen “ölüm sertliğinin” diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Riboflavin
	B) Rigor  mortis
	C) Askorbik asit
	D) Kantaksantin
	E) Kobalamin

	83.  “Gıda üretim, hazırlama ve dağıtım yerlerinde gıda ile ilgili tehlikeleri kontrol etmek, gıdanın kaliteli sağlıklı olmasını garanti etmek ve uygulanmakta olan kontrollerle ilgili olarak doğabilecek kusurları önlemek için kullanılan ayrıntılı ve sistem�
	A) TMAO
	B)  HACCP
	C) FCR
	D) BHA
	E) CIFT

	84. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri tuzlama teknolojisindeki tuzlama işlemini etkileyen faktörlerden biri UdeğildirU?
	A) Tuz çeşidi
	B) Balıketinin kalınlığı
	C) Balığın tazeliği ve yağ oranı
	D) Tuz parçacıklarının iriliği
	E) Ortamdaki nem miktarı

	85. Balığı kurutma ve dumandaki kimyasal maddeleri balığa geçirmenin, böylece korumanın ve istenilen çeşniyi vermenin bir bileşimi olan işleme teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Soğutma teknolojisi
	B) Kurutma teknolojisi
	C) Tütsüleme teknolojisi
	D) Tuzlama teknolojisi
	E) Konserve teknolojisi

	86. Balık ve kabukluların asetik asit ve tuz çözeltisinde olgunlaştırılması ve değişik tatlar kazanması amacıyla şeker, baharatlar, salamura, sos ve sebzelerin de ilave edilmesi işlemine ne ad verilir?
	A) Marine etme
	B) Tütsüleme
	C) Tuzlama
	D) Buzlama
	E) Kurutma

	87. Dondurulmuş ürünlerin buzla kaplanmasına ne ad verilir?
	A) Glazing
	B) Defrost
	C) Pastörizasyon
	D) Nötralizasyon
	E) Destilasyon

	88. Aşağıdakilerden hangisi duman içerisindeki kimyasal maddelerin ürüne kazandırdığı özelliklerden biri Udeğildir?
	A) Bakterileri öldürmesi
	B) Oksitlenmeyi önlemesi
	C) Ürüne lezzet kazandırması
	D) Yağ oranını arttırması
	E) Parazitleri öldürmesi

	89. Aşağıdakilerden hangisi konserve işleminde genel prosedürlerden biri Udeğildir?
	A) Hammadde hazırlanması
	B) Kutulara doldurulması
	C) Ürünün buzlanması
	D) Isıl işlemler
	E) Soğutma

	90. Tuzlamanın ana prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Balığın lezzet kazanması
	B) Balıktaki mikrobiyal bozulmanın azaltılması
	C) Balıktaki su oranının azaltılması
	D) Tuzun balık etine girişine paralel olarak balık etinin su kaybetmesi
	E) Balık yağlarının oksitlenmesinin önlenmesi

	91. Duyusal metotlar kullanılarak yapılan tazelik kontrolünde aşağıdakilerden hangisine UbakılmazU?
	A) Koku
	B) Gözler
	C) Deri ve yüzgeçler
	D) Ağız ve solungaçlar
	E) Ağzın açık veya kapalı olması

	92. Aşağıdakilerden hangisi balıkların tazeliğini korumada uygulanan işlemlerden biri UdeğildirU?
	A) Ön soğutma yapma
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