
GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMALARI BİRİMİ
2015 YILI ÖĞRENCİ UYGULAMASI



Gökçeada 3-15 Ağustos 2015 öğrenci uygulaması programı

Öğleden Önce Öğleden sonra

3 Ağustos Pazartesi
Birimin ve teknenin tanıtılması, ada hakkında genel bilgiler verilmesi. Ağ 

deposundaki Avcılık aletlerinin kullanımı hakkında brifing verilmesi.

Uygulama boyunca yapılması planlanan program ve hava şartlarından 

dolayı programının değişken olduğu gibi bilgiler ile uyulması gereken 

kuralların konuşulması.

4 Ağustos Salı

Yıldız koyda "Deniz ortamının ekolojik yönden sınıflandırılmasının" 

anlatılması, littoral bölgenin sınıflandırılması ve ölçümlerinin yapılması. 

Örnekleme yöntemleri hakkında bilgi veriledikten sonra Yıldız koyda 

örnekleme yapılması. 

Kefalozda littoral bölgenin sınıflandırılması ve ölçümlerinin yapılmasından 

sonra örneklemenin yapılması. Alınan örneklerinin laboratuarda incelenmesi. 

Her iki bölgenin tür zenginliği ve çeşitliliği bakımından arasındaki farklarının 

belirlenmesi.

5 Ağustos Çarşamba
Paraketa avcılığı hakkında bilgi verildikten sonra takımın yemlenmesi ve 

paraketanın atılması Paraketa takımının kaldırılması çıkan türlerin laboratuarda incelenmesi

6 Ağustos Perşembe
Dip ağları hakkında bilgi verildikten sonra tekneyle uzatma ağlarının atılması

Ağların kaldırılması çıkan türlerin laboratuarda incelenmesi

7 Ağustos Cuma
Ağ tamirini uygulamalı olarak yapılması. Paraketa ve çapari takımlarının 

bağlanılmasının gösterilmesi

Her bir öğrenci çapari ve olta takımını kendi bağlıyacak ve bu oltalar ile 

sportif balıkçılık uygulaması yapılması

8 Ağustos Cumartesi Ada etrafının gezilmesi, tuz gölü ve diğer göllere gidilip bilgi verilmesi

9 Ağustos Pazar Serbest zaman

Birimimizde 3-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleşen staja fakültemiz öğrencilerinden 

Anıl ALPEDİK ; Feyzi Onur DURAK ; Gülbüke YAĞCI ; Soner IŞIK ; Zena ZEBEL 

katılmıştır.



II. HAFTA

Öğleden Önce Öğleden sonra

11 Ağustos Salı Tekneyle kafes atılması
Nansen şişesi, plankton kepçesi, sekidisk ve grap uygulamaları. Multi 

parametre ile alınan su örneklerinin ölçümlerinin yapılması

12 Ağustos Çarşamba Uluslararası sularda avcılık yapan trol tekneleriyle denize çıkılması

13 Ağustos Perşembe Kafeslerin kaldırılması Çıkan türlerin laboratuarda incelenmesi

14 Ağustos Cuma Harita okunması, paralel cetvel kullanılması, rota cizilmesi, koordinat sistemi ve GPS kullanılmasının gösterilmesi 

Gökçeada öğrenci ek uygulama programı (3 kişi)

Öğleden Önce Öğleden sonra

17 Ağustos Pazartesi Böcek kafeslerinin denize atılması. Paraketa takımın yemlenmesi ve paraketanın
atılması

Paraketa takımının kaldırılması çıkan türlerin laboratuarda incelenmesi

18 Ağustos Salı
Dip ağlarının tekneye nasıl istif edileceginin gösterilmesi, tekneyle uzatma 

ağlarının atılması
Ağların kaldırılması çıkan türlerin laboratuarda incelenmesi

19 Ağustos Çarşamba Böcek kafeslerinin kaldırılması. 

20 Ağustos Perşembe Uluslararası sularda avcılık yapan trol tekneleriyle denize çıkılması

21 Ağustos Cuma Müzedeki materyallerinin tanıtılması, müzedeki örneklerin hazırlanması hakkında bilgi verme. Uygulama esnasında öğrenilenlerin genel tekrarının yapılması.



Öncelikle öğrencilerimize Birim ve Gökçeada tanıtıldı.

İmkanlarımız labaratuvarlar, cihazlarımız ve teknelerimiz

hakkında bilgi verildi. Birimimizde bulunan av aletleri (uzatma

ağları, algarna, dredge, kepçe vb) hakkında bilgi verildi.



Yıldız koyda ve kefalozda "Deniz ortamının ekolojik yönden 

sınıflandırılması" anlatıldı, littoral bölgenin sınıflandırılması ve 

ölçümlerinin yapılması.  Örnekleme yöntemleri hakkında bilgi 

veriledikten sonra her iki bölgede örneklemeler yapıldı. Alınan 

örneklerinin laboratuarda incelendi. Her iki bölgenin tür zenginliği 

ve çeşitliliği bakımından arasındaki farklar konuşuldu.

Kefalozda bulunan tuz gölü (sulak alanı) ekolojik önemi 

hakkında konuşuldu. Gölde bulunan filamingolar dürbünle 

gözlemlendi.  



Birimimize ait Fırtına İÜ adlı tekneyle hava koşulları uygun

olduğu sürece uzatma ağı ve paraketa takımları atılmıştır.

Paraketa yemlemesi, uzatma ağı çekilmesi ve istifi, ağın

ayıklanması öğrenciler tarafından yapılmıştır.



Birimimizce denenmeye başlayan böcek-ıstakoz kafesleri öğrencilerimizle

birlikte atılıp kaldırılmıştır. Ayrıca sportif balıkçılık ve jigging uygulamaları

yapılmıştır



Büyükelçi Sayın Ceyhun ERCİYES birimimize 
gerçekleştirdiği ziyaret esnasında öğrencilerimize 
Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı sorunu münhasır 
ekonomik bölge hakkında sunum yapmıştır. Sunum 
sonrası Deniz Biyolojisi Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. 
Bayram ÖZTÜRK   konu ile ilgili öğrencilerimize katkıda 
bulunmuştur.



Gece göç yapan canlıları avlamak için yapılan kepçe tanıtılıp gece denize
çıkılıp uygulaması yapıldı. Ayrıca gece seyiri hakkında bilgi verildi.

Öğrencilemize harita
okuması, rota cizme
navigasyon hakkında
uygulamalı olarak
bilgi verildi

Dr. Pelin ÇİFTÇİ deniz bakteriyolojisi hakkında 
bilgi verdi, uygulamalı olarak nansen ve sekidiski 
gösterildi.



Öğrencilemize önce trol hakkında birimde bilgi
verildi sonrasında Yalçınoğlu adlı tekneyle
uluslararası sularda trol uygulaması yapıldı.



Adamızda bulunan göllere gidilip haklarında bilgi
verildi. Şahinkaya göletinde sazan avcılığı yapıldı,
güzelce koyda ise mavi yengeç için kafes atımı
gerçekleştirildi.




