
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ



SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME BÖLÜMÜ

• Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümünde, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi 
Anabilim Dalı ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere 2 
anabilim dalı bulunmaktadır.

Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL (Başkan)
Yrd.Doç.Dr. R. Cenkmen BEĞBURS
Yrd.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL

• Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Nalan GÖKOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜSAYIN
Prof.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU
Yrd. Doc. Dr. Osman Kadir TOPUZ

Yardımcı Öğretim Elemanlarımız
Arş.Gör. M. Tunca OLGUNER
Arş.Gör. Alper YILDIZ



SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünde, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, Balıkçılık 
Temel Bilimler Anabilim Dalı ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı olmak üzere 3 
anabilim dalı bulunmaktadır.

• İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ramazan İKİZ (Başkan)
Doç.Dr. Z. Arzu BECER

• Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serpil YILMAZ (Başkan)

• Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erhan MUTLU (Başkan)
Doç. Dr. İ. Tülay ÇAĞATAY
Yrd. Doç. Dr. Emine Şükran OKUDAN



SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünde, Yetiştiricilik Anabilim Dalı ve Hastalıklar
Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır.

• Yetiştiricilik Anabilim Dalı 
Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU
Prof.Dr. Erkan GÜMÜŞ
Doç.Dr. Süleyman AKHAN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÖZBAŞ
Yrd.Doç.Dr. B. Ahmet BALCI
Yrd.Doç.Dr. Baki AYDIN

• Hastalıklar Anabilim Dalı
Prof.Dr. Jale KORUN (Başkan)

Yardımcı Öğretim Elemanlarımız
Arş.Gör. Mesut YILMAZ
Uzm. Dr. Türker BODUR



Üniversitemiz Araştırma Gemisi  ‘’R/V Akdeniz Su’’

Fakültemizdeki bilimsel çalışmaların ve öğrenci uygulamalarının yürütülmesinde
kullanılmak üzere 2007 yılı sonunda üniversitemize alınan 26,5 m uzunluğundaki
Araştırma gemisi fakültemiz hedefleri doğrultusunda kullanılmakta ve hedeflere
varma yolunda bize güç katmaktadır.



Prof.Dr. Erhan MUTLU (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr. Pınar YERLİKAYA KEBAPÇIOĞLU

Prof.Dr. Erkan GÜMÜŞ

Doç.Dr. Süleyman AKHAN

Yard.Doç.Dr. Yaşar ÖZVAROL

ARAŞTIRMALARI GELİŞTİRME KOMİSYON ÜYELERİMİZ



Hedefler Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Temel eğitim
Seminer ve eğitim planlarının 

düzenlenmesi

Konferans, çalıştay

Konusunda uzman bilim 

insanlarının eğitim ve 

bilgilendirme için davet edilmesi

Ulusal ve uluslararası kongrelerin 

planlanması

Araştırıcı eğitimi

-Genç araştırıcıların öncelikli 

alanlara yönlendirilmesi

-Ulusal ve uluslararası bilimsel 

toplantılara katılımlarının teşvik 

edilmesi

Bu alanlar ile ilgili tez ve 

projelerin geliştirilmesi

Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile 

uygulamaya geçilmesi

Lisansüstü eğitim

Fakültemizin yüksek lisans ve 

doktora düzeyinde 

bölümleşmesi önerilmiştir.

Bölümleşmenin gerçekleşmesi 

durumunda uygulamaya 

geçilmesi

Öncelikli alanlar çerçevesinde ilgili 

derslerin önerilmesi 

Nitelikli öğretim 

elemanı

İhtiyaçlar doğrultusunda 

araştırıcıların yönlendirilmesi
Nitelikli eleman yetiştirilmesi Bu elemanların istihdamı

Ar-Ge çalışmalarının içselleştirilmesi



Hedefler Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Ar-Ge çalışmaları

Mevcut projeler hakkında 

araştırıların bilgilendirilmesi ve 

gözlemlenmesi

Bu çalışmaların sonuçlarının 

diğer araştırıcılara aktarılması

Proje çıktıları doğrultusunda 

yeni Ar-Ge çalışma ve 

projelerinin önerilmesi ve 

oluşturulması

Bilim insanı daveti
Birim içi konusunda uzman kişilerin 

davet edilmesi

Ulusal düzeyde, konusunda 

uzman kişilerin davet edilmesi

Uluslararası düzeyde, 

konusunda uzman kişilerin 

davet edilmesi

Nitelikli bilimsel araştırmalar

Hedefler Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Bilimsel işbirlikleri
Birim içi ve bölümler arası 

işbirliğinin geliştirilmesi

Ulusal düzeyde (Üniversite, 

Enstitü, Sahil Güvenlik, İlgili 

paydaşlar vb.) işbirliği 

olanaklarının geliştirilmesi

Uluslararası düzeyde 

işbirliği olanaklarının 

geliştirilmesi

Multi-Disipliner çalışmalar ve yayın üretimi



Hedefler Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Bilimsel çıktılar
Aylık periyotlar ile mevcut proje, 

yayın ve atıfların tespiti

Yıllık düzeyde, proje, yayın 

ve atıfların 

değerlendirilmesi

Bilimsel çıktıların 3 yıllık 

değerlendirilmesi

Derecelendirme

Aylık periyotlarda, Ünvan, 

Anabilim Dalı ve Bölümlere göre 

bilimsel çıktılar, H faktörü ve atıf 

sayılarının belirlenmesi

Yıllık düzeyde, Ünvan, 

Anabilim Dalı ve Bölümlere 

göre bilimsel çıktılar, H 

faktörü ve atıf sayılarının 

belirlenmesi

Ünvan, Anabilim Dalı ve Bölümlere 

göre bilimsel çıktılar, H faktörü ve 

atıf sayılarının 3 yıllık 

değerlendirilmesi

Yaygın etki

Ar-Ge ve bilimsel faaliyetlerin 

yayınlanması için web sayfasının 

oluşturulması ve güncellenmesi 

Yıllık verilerin web 

sayfasında yayınlanması

Üç yıllık verilerin web sayfasında 

yayınlanması

Hedefler Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Araştırma altyapısı
Mevcutların tespiti ve 

eksikliklerin belirlenmesi
Eksikliklerin giderilmesi

Öncelikli alanlara yönelik Araştırma 

Uygulama Ünitesi / Merkezi 

kurulması

Altyapı işbirliği

Kurum içi mevcut altyapıların 

tespiti ve işbirliği olanaklarının 

geliştirilmesi

Kurumlar arası mevcut 

altyapıların tespiti ve 

işbirliği olanaklarının 

geliştirilmesi

Multi-disipliner çalışmalar 

çerçevesinde uluslararası altyapı 

olanaklarının değerlendirilmesi

Araştırma altyapı olanakları

Akademik çıktılar



ANABİLİM DALLARINA GÖRE

KISA, ORTA ve UZUN VADEDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ 

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ  ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ



Konu Başlıkları Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Araştırma gemisi “R/V Akdeniz Su”

Araştırma gemimizin tamir 

gerektiren ve eksik olan 

parçalarının belirlenmesi.

Araştırma gemisinin 

uluslararası sularda 

çalışabilmesi için gerekli 

görülen kalifiye personel, 

cihaz ve araştırma araç ve 

gereçlerinin tespiti

Tamirlerin yapılası, yeni 

modern cihazların alınması. 

Personel ihtiyacının 

giderilmesi

Alınan yeni araç ve gereçlerle av 

verimliliğinin arttırılması,

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti gibi 

yeni araştırma alanlarında bilimsel 

araştırmalar yapmak.  

Resifler

Kıyısal alanda yaşayan 

canlıların beslenme, 

yuvalanma, korunması için 

ilgili teşkilatlar (ATSO v.b.) ile 

bağlantıya geçilmesi, ortak 

çalışmaların planlanması

Resif yapılacak bölgelerin 

uygun olup olmadığının tespiti 

için su üstü ve sualtı 

gözlemlerinin yapılması, 

Resiflerin kurulması ve bu 

resiflerden elde edilecek sonuçların 

bilime ve balıkçılığa katkısının tespit 

edilmesi, bilimsel yayınların ortaya 

çıkarılması. 

Av araç ve gereçlerinde seçicilik

Hali hazırda yapılmış olan 

seçicilik çalışma sonuçlarının 

bir araya getirilmesi. 

Avrupa birliğine geçiş 

sürecinde balıkçılıkta 

kullanılan av araç ve 

gereçlerinin teknik 

özelliklerinin uyumlu hale 

getirilmesi. 

Sonuçların bakanlığa sunulması ve 

yapılması gereken değişiklikler ile 

ilgili olarak çözüm önerilerinin 

sunulması.

Av araç ve gereçlerinin 

modifikasyonu

Balıkçılık yönetimi ve balık 

stoklarının sürdürülebilir şekilde 

kullanımı

Mevcut Balık stoklarının tespit 

edilmesi için tez ve araştırma 

projeler yapılması

Stok tespiti için tez ve 

araştırma projeler yapılması

Bu projelerden elde edilen bulgular 

ve sonuçların bakanlığın ve 

paydaşlar ile paylaşılarak balıkçılığın 

geliştirilmesi

AVLAMA ANABİLİM DALI



Konu Başlıkları Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Gıda güvencesinin sağlanmasında 

su ürünlerinin önemi

Su ürünlerinin besleyici 

değerinin ortaya konulması ve 

tüketicilerin bilgilendirilmesi

Çeşitli su ürünleri işleme 

teknikleri ile sağlıklı ve 

güvenli alternatif ürünlerin 

üretilmesi

Gıda güvencesinin sağlanmasında 

bilinçlenme sağlanarak, su ürünleri 

tüketiminin arttırılması

Su ürünleri güvenliği

Hijyen ve sanitasyon 

kurallarının benimsetilmesi ve 

bu kurallar çerçevesinde su 

ürünleri üretimi sağlanması

Hasattan/avlanmadan 

sofraya güvenli su 

ürünlerinin üretimi amacıyla 

yeni teknolojilerin 

kullanılarak işlenmesi

Su ürünleri işlenmesinde, raf 

ömrünün uzatılmasında yeni 

teknikler ve teknolojiler 

kullanılması

İŞLEME ANABİLİM DALI



Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Türkiye’de su ürünleri yemlerinde 

kullanılabilecek alternatif 

hammaddelerin tespiti 

Türkiye’de su ürünleri yemlerinde 

kullanılabilecek alternatif hammaddelerin ticari 

olarak kullanılabilirliklerinin ortaya konması

Balık Besleme Çalışmaları

Türkiye’de su ürünleri yemlerinde 

kullanılabilecek alternatif 

hammaddelerin tespiti 

Alternatif hammaddelerin süs balığı ve diğer 

balık türlerinde kullanılabilirliklerinin ortaya 

konması

Balık yemlerinde kullanılan hammaddelerin balıklar 

üzerindeki etkilerinin histolojik olarak belirlenmesi

Bölgemizde alternatif balık türlerinin 

tespit edilmesi

Bölgemizde yetiştiriciliği yapılabilecek alternatif 

balık türleri ile ilgili yetiştiricilik çalışmalarının 

yapılması

Alternatif balık türlerinin ticari boyutta 

yetiştiriciliğinin gerçekleştirilmesinin sağlanması

Yetiştiriciliği yapılan ekonomik 

türlerin genetik yapılarının 

belirlenmesi

Hedef türlerin belirlenmesi ve en az bir tür 

üzerinde Kantitatif Karakter Lokuslarının

belirlenmesi

Yetiştiricilik Islahı

Süs balığı yetiştiriciliğinin 

planlanması

Ekonomik değeri yüksek türlerin belirlenmesi 

ve yetiştiricilik çalışmalarının başlanması
Sertifikalı Süs Balığı Yetiştiriciliği

Akdeniz bölgesinde akuaponik

sisteme uygun balık ve sebze 

etkileşiminin belirlenmesi

Hedef türlerin ve optimum şartların 

belirlenmesi
Akuaponik sistemin bölgede yaygınlaştırılması

Fotobioreaktörlerde Alg üretimi
Yetiştiricilikte, sanayide kullanılabilen 

ekonomik değeri yüksek alg üretimi

Fikosiyanin, fikoeritrin organik boya maddelerinin 

üretimi

Yetiştiriciliğe uygun deniz ve Tatlısu 

balıklarında üretim tekniklerinin 

geliştirilmesi

Alternatif yeni türlerin üretim çalışmaları

Alternatif canlı yem kaynaklarının geliştirilmesi

Larval safhasında besleme problemi yaşanan türleri 

için yeni canlı yem kaynakları ile bu sorunun çözümü

Larval beslemede kullanılan canlı 

yem kaynaklarının geliştirilmesi

Copepodların üretilmesi ve boyut olarak 

rotiferden küçük olanların kültüre alınması
Elde edilen verilerin sektöre aktarılması

YETİŞTİRİCİLİK ANABİLİM DALI



Kısa vadeli hedefler Orta vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler

Deniz çayırı stok tespiti ve 

dağılımlarının haritalandırılması

Türkiye denizlerinde bulunan deniz çayırlarının 

dağılımları
Plankton Akustiği

Vegetasyon (bitki) akustiği Antalya Körfezi’nin fitoplanton dağılımları Balık akustiği

Deniz Çayırlarının dağılımı ve ekolojisi Zooplankton dağılımları Balık stok tespitleri

Bentik organizmalarındağılımları

Deniz makroalglerinin dağılımı ve 

ekolojisi

Deniz makroalglerinin biomateryal olarak kullanım 

potalsiyellerinin belirlenmesi

Deniz makroalglerinin moleküler genetik 

yöntemler ile taksonomisinin çalışılması

Deniz makroalglerinin fasiyes

alanlarının haritalandırılması

Deniz çayırı stok tespiti ve 

dağılımlarının haritalandırılması

Türkiye denizlerinde bulunan deniz çayırlarının 

dağılımları
Plankton Akustiği

Vegetasyon (bitki) akustiği Antalya Körfezi’nin fitoplanton dağılımları Balık akustiği

Deniz Çayırlarının dağılımı ve ekolojisi Zooplankton dağılımları Balık stok tespitleri

Deniz balıklarında mikrobiyal

hastalıkların moleküler genetik tespiti Bentik organizmaların dağılımları

Bazı Siyanobakterilerinin balıklardan 

izole edilen enfeksiyöz ajanlarına karşı 

antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi

Siyonobakterilerdeki antimikrobiyal etkiye sebep olan 

bioaktif moleküllerin belirlenmesi

Akdeniz bölgesindeki mikrobiyal

kominitenin metagenomik teknolojisi ile 

belirlenmesi

Sucul mikroorganizmalarda DNA örneklerinin 

toplanması için FTA kart sistemlerinin kullanılması 

kullanımı

DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI



Su ürünleri ekonomisinin önemini 

çeşitli çalışmalarla tanıtmak

Su ürünlerinin tür ve çeşit 

olarak milli gelire katkılarını 

projelerle ortaya koymak 

Su ürünlerinin bölge ekonomisindeki önemini 

artırmak için uluslararası çalışmalar yapmak

Su ürünleri pazarlama fonksiyonlarını 

çeşitli çalışmalarla tanıtmak

Su ürünlerinin tür ve çeşit 

olarak dış ticarete katkılarının 

artırılması için çalışmalar 

yapmak 

Avrupa birliği ortak balıkçılık politikasına uyum 

için a gerekli mevzuatları takip ederek öneriler 

sunmak

Yurt içi ve dışı pazarlamada gereken 

standartlara uyum için mevzuatları 

çeşitli çalışmalarla tanıtmak

Su ürünleri dış ticaretinde 

yaşanan problemlerin 

çözümünde kurumlarla işbirliği 

halinde multidisipliner 

çalışmalar yapmak

Su ürünleri üretim ve tüketiminde yaşanan 

problemler için anketler düzenleyerek bölge 

üreticilerinin sorunlarını ilgili kurumlara 

duyurmak

Su ürünlerinde iyi tarım uygulamaları 

gibi yenilikleri çeşitli çalışmalarla 

tanıtmak

Su ürünleri üretimi ve 

pazarlamasındaki yeni 

uygulamalar için balıkçı 

kooperatifleri ve üretici 

birlikleri ile işbirliği yapmak

Paydaşların bilinçlendirilmesi için 

organizasyonlarda yer almak

Su ürünleri dış ticareti için 

izlenebilirliğin önemini çeşitli 

çalışmalarla tanıtmak

Su ürünleri Üreticilerinin 

örgütlenmesindeki avantajları 

araştırmalarla ortaya koymak 

Balıkçıların örgutlenme eğilimleri konusunda 

tez yaptırmak


