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Ülkemizde özellikle modern Türkiye Cumhuriyeti’nin

kuruluşundan sonra 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal

Atatürk’ün bizzat teşviki ve önerisi ile denizlerimizde

araştırmalar başlamıştır. Kendisi, II/3/931 tarih ve 10746

numaralı kararnamede “sularımızda mevcut türlerin tespiti ve

bilimsel avlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve balıkçı gemisi

alınarak faaliyete geçirilmesi için bütçe ayrılması” talimatı

vermiştir.

II. Dünya savaşı yılları ve sonrasında ise ülkemize gelen

bilim insanları su kaynaklarımızın biyolojik zenginliklerinin

ortaya çıkarılmasına öncülük etmişlerdir. Özellikle İstanbul

Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü çatısı altında

çok önemli araştırmalar yapmışlar, genç bilim insanlarının

yetişmesine katkı sağlamışlardır.

Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün birikimleri ile kurulan

Fakültemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile

1983 yılında Su Ürünleri Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime

başlamış, 11 Temmuz 1992 tarih 21281 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan kanun gereği Su Ürünleri Fakültesine

dönüşmüştür.

Fakültemiz kuruluş amacı gereği ülkemiz su kaynaklarının

fauna ve flora tür çeşitliliğinin tespiti, her alan için

sürdürülebilir yönetim ve balıkçılık modellerinin geliştirilmesi,

analitik ve biyoteknolojik uygulamaların kullanılması ile

işlenmiş yeni ürünlerinin sektöre kazandırılması, çevre dostu

yaklaşımlarla alternatif türlerin yetiştirilerek tüketiciye

ulaştırılması, su ürünleri sağlığı konusunda donanımlı
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uzmanlar yetiştirerek ekolojik ve ekonomik kazanımlar

sağlanması, su dünyasını keşfetmek isteyen gençlerimize

akademik boyutta eğitim verilerek bu kaynaklardan daha

büyük kazanımlar sağlayacak genç nesillere yatırım yapan

fakültemiz, ilk mezunlarını 1988 yılında vermiştir.

Günümüzde 1 lisans, 6 yüksek lisans ve 6 doktora programı

mevcut olan fakültemizde, eğitim-öğretim faaliyetleri İstanbul

Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesinde devam etmektedir.

Öğrenimine devam eden 359 lisans öğrencisi, 94 yüksek

lisans, ve 38 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Bu

öğrencilerin onbeşi yedi farklı ülkeden yabancı uyruklu

öğrencilerdir.

Fakültemizde toplam 62 akademik personel görev yapmakta

olup 14 profesör, 10 doçent, 17 yardımcı doçent, 16

araştırma görevlisi ile 6 uzman ve 1 yabancı uyruklu öğretim

görevlisi mevcuttur. Fakültemizde 32, fakültemize bağlı

Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama

Birimi’nde 30; Gökçeada Deniz Araştırmaları ve Uygulama

Birimi’nde 9 ve R/V Yunus S Araştırma Gemisi’nde 9 adet

olmak üzere toplam 80 adet idari personel bulunmaktadır.

İç ve dış kaynaklı projeler ile geliştirilen laboratuvarlarımız,

alanında dünyanın seçkin akademik birimleri ile rekabet

edebilir durumdadır. Sahip olunan bu altyapı sayesinde

fakültemiz araştırıcıları çeşitli kurumlar tarafından

desteklenen yaklaşık 350 proje yürütmektedirler. Fakültemiz

öğretim elamanları, üniversitemiz fakülteleri arasında kişi

başına düşen makale sayısında ilk sıralarda yer

almaktadırlar.



Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlileri

2015 yılı mezun öğrencilerimiz



Misyonumuz su ürünleri alanında canlı kaynakların

sürdürülebilir kullanımını sağlayacak mühendis ve uzman

yetiştirmek, bilim dünyasına sektöre ve topluma öncülük

etmektir.

Vizyonumuz su ürünleri alanında ulusal ve uluslararası

düzeyde bilimsel bir çekim merkezi haline gelmektir.

MİSYON ve VİZYON

ÖNCELİKLER

Su Ürünleri Fakültesi olarak su kaynaklarının korunması,

kullanımı, yönetilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

konularında yetkilendirilmiş kurumlara yetkin mühendislerin

kazandırılması, kamu ve özel sektörün su ürünleri ile ilgili

sorunlarına çözüm üretebilen bireylerin yetiştirilmesi, su

bilimleri, akuakültür, akuatik biyoteknoloji alanlarında ileri

ülkeler ile rekabet edebilir birikimde Su Ürünleri

Mühendislerinin sektöre ve bilim dünyasına sunulması

önceliklerimiz arasındadır.





AMAÇLAR ve HEDEFLER

Ülkemiz su bilimleri ve su ürünleri sektörü alanında dünyanın

sayılı ülkeleri içerisinde hak ettiği yeri almasına katkıda

bulunulacak Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin;

• Bilgi edinme yollarını bilen, araştırmacı, eleştirel düşünen,

• Akademik bilgilerini ve zihinsel gücünü el becerisiyle

birleştirebilen ve teknolojiyi kullanabilen,

• İnsanlarla empati kurabilen, işbirliği yapabilen, katılımcı

• Ulusal ve evrensel değerlere sahip,

• Su ürünleri sektörü ile işbirliği içinde, ARGE çalışmaları

yapabilen,

• Türk balıkçılığının gelişmesine ve su ürünleri alanında

dünyanın sayılı ülkeleri içerisinde hak ettiği yeri almasına

katkıda bulunabilecek,

• Su kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir balıkçılık,

sudan sofraya sağlıklı güvenli gıda temini ve kontrolü

konularında bilgili

• Ülkemizin su ürünleri potansiyelini değerlendirecek teknik

düşünceye sahip

bireyler olarak yetiştirilmeleri öncelikli hedeflerimizdir.



Fakültemizde toplam üç bölüm (Temel Bilimler, Yetiştiricilik,

Avlama ve İşleme Teknolojisi) ve bu bölümlere bağlı toplam altı (6)

anabilim dalı (İçsular Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Yetiştiricilik,

Hastalıklar, Avlama Teknolojisi, İşleme Teknolojisi) mevcuttur.

Öğrenciler dört yıllık eğitimleri süresince derslerin büyük

bölümünü uygulamalı olarak almaktadırlar. Hemen her

laboratuvar modern alet ve ekipmanlar ile donatılmıştır.

Ayrıca fakültemize bağlı Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi,

Sapanca İç Su Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi ile

R/V Yunus-S Araştırma gemisinde öğretim üyelerine ve öğrencilere

fakülte bünyesinde bilimsel çalışma yapabilme olanağı

sunulmaktadır.



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

Mikroskobik ve makroskobik canlılar



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı sulak alanlar, göl, gölet, akarsu, içme

suyu rezervuarı ve yeraltı sularının limnolojik özelliklerinin ortaya

çıkarılması, bu alanların sürdürülebilir kullanımının sağlanması,

yönetim modellerinin geliştirilmesi gibi araştırmaların yürütüldüğü bir

akademik birimdir.

Anabilim Dalında uluslararası projelerin yanında ülkemizin su

havzalarının büyük bölümünde su kaynaklarını AB Su Çerçeve

Direktifine göre araştıran projeler yürütülmektedir. Su kaynaklarında

mikro kirleticilerden biyolojik kalite elementlerine kadar birçok

parametre ölçülüp değerlendirilmektedir. Evsel, endüstriyel ve

tarımsal kirleticilerin su kaynakları üzerine etkisi bütünleşik havza

temelli araştırmalarla incelenmektedir.



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

Ülkemiz içsularında siyanotoksin araştırmalarına 1998 yılında ilk kez

bu anabilim dalında başlanmıştır. İçsular biyolojisi biyosidal ürün

analiz laboratuvarı T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü tarafından referans laboratuvar olarak

yetkilendirilmiştir.

• İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nda saha çalışmalarının yanında

biyoteknoloji, ekotoksikoloji ve moleküler temelli çalışmalar da

yürütülmektedir.

• İçsular Biyolojisi Siyanobakteri Kültür Laboratuvarında 60’ı aşkın

izolat deneysel amaçlı çalışmalar için hazır hale getirilmiştir.

• Ağır metallerin canlı organizmalarda birikiminin izlenmesi ve besin

zinciri yolu ile yüksek organizasyonlu canlılara taşınımı,

• İklimsel değişimin içsular üzerine etkisinin araştırılması,

• Kirleticilerin besin zinciri ve besin ağı üzerine etkileri

• Doğal ve kontrollü ortamlarda Siyanotoksin üretimini etkileyen

çevresel faktörlerin tespiti ve toksin üreten genlerin belirlenmesi

• Çeşitli kirletici kaynaklar tarafından yoğun şekilde kirletilen göl ve

lagünar alanlarda besin tuzu salınımının tespiti ve iyileştirme

çalışmaları için kaynak oluşturulması,

• Su kaynaklarının AB Su Çerçeve Direktifi, Hassas Alan Direktifi vb.

göre araştırılması,

• İçme suyu kaynaklarında ortaya çıkan koku ve tat sorunlarının

(MIB ve Geosmin) tespiti



•İçsuların kullanım amacına uygun olarak izlenmesi ve mevcut

durumlarının tespiti

•İçsularda ortaya çıkan alg, zooplankton ve makrozoobentoz

kompozisyonu, biyoması ve çevresel faktörler ile ilişkilerinin

belirlenmesi,

•Türkiye’nin göl, baraj gölü ve akarsularında bulunan tatlı su balıkları,

zooplankton ve bentik omurgasızların tespiti, dağılım alanları,

ekolojileri ve biyolojileri, stokların durumunun tespiti, istilacı balık ve

diğer türlerin tespiti konularında çalışılmaktadır.

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

R/V Yunus-S Araştırma Gemisi ile Balık Anatomisi 
ve Fizyolojisi Ders Uygulaması



Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı balık, bentos, deniz memelileri,

plankton (zooplankton, fitoplankton, bakterioplankton) gibi deniz

canlı kaynaklarının tür kompozisyonları, dağılımı, biyoması ve

bunların çevresel faktörlerle ilişkilerinin belirlenmesi, ekonomik

önemi olan türlerin popülasyon dinamikleri, stok tahminleri, kıyı

ekosistemi ve dinamiği, kirleticilerin deniz ortamına ve canlılara

etkisinin tespiti, ve nesli azalan türler üzerinde araştırmalar

yapmaktadır. Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı deniz canlı

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı misyonunu taşımakta ve

canlı kaynakların korunmalarına yönelik izleme çalışmaları ve

kaynakların ekonomik kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları

yapmaktadır.

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Deniz Memelileri Araştırmaları

Sualtı Araştırmaları



Yapılan çalışmalar

• Denizlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmek ve canlı deniz

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının korunmasına katkıda

bulunmak amacıyla denizlerimizin fiziko-kimyasal ve biyolojik

özelliklerinin bölgelere göre izlenmesi, canlı türlerinin doğal

yaşam özellikleri ile ilgili bilgilerin araştırılması, istatistiksel

yöntemlerle değerlendirilmesi.

• Türk Boğazlar Sistemi’nde balık göçlerinin izlenmesi ve bölge

balıkçılığına etkilerinin belirlenmesi, Denizlerimizde olası iklim

değişiklikleri ve bu değişikliklerin deniz canlılarına olan etkileri.

• Denizlerdeki biyolojik istilanın izlenmesi, eylem planlarının

hazırlanması ve balıkçılığa verilecek zararların hesaplanması,

Biyolojik istilalar ilgili veri oluşturulması

• Denizlerimiz bakteri çeşitliliğinin araştırılması, izole edilen

bakteri türlerinin endüstriyel/ekolojik/klinik kullanımının

araştırılması, yerli bakteri izolatları kullanarak bakteriyel

biyoremediasyon çalışmaları yapmak, denizlerde bakteriyolojik

kirlilik düzeylerini ve kaynaklarının araştırılması, Deniz kirliliği

konularında araştırmalar yapmak.

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı



• Derin deniz araştırmaları ve Derin deniz biyoçeşitliliği, hassas

türlerin korunması için veri oluşturulması. Deniz altı dağları,

kanyonlar, deniz altı mağaraları, resifler gibi özel

ekosistemlerle ilgili araştırma ve veri toplamak. Deniz Koruma

alanları konusunda araştırmalar yapmak, veri toplamak ve

politika oluşturmak.

• Deniz Memelileri konusunda araştırmalar (hayat hikayeleri,

ölümlerinin izlenmesi, akustik çalışmalar, genetik yapı, göç ve

dağılım vb.) yapmak ve koruma stratejileri oluşturmak.

• Denizlerimizde yetiştiricilik yapılan alanların biyotik ve abiyotik

özelliklerinin incelenmesi. Sürdürülebilir balıkçılık ve balıkçılık

yönetimi konusunda veri toplanması, istatistik oluşturulması,

çevre denizler ve ülkelerin balıkçılık kaynaklarıyla ilgili veri

toplamak

• Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi’nin bulunduğu Kuzey Ege

bölgesinde özellikle Saroz Körfezinde nesli azalan türlerin

belirlenmesi, korunması, koruma alanları oluşturulmasına

yönelik çalışmalar, karasal kaynaklı bakteriyolojik yükün

belirlenmesi,

• Denizlerimizdeki canlı kaynaklarımızın tanımı için türlerin

koleksiyonu yapılması ve veri bankası oluşturulması.

• Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, Barselona sözleşmesi, Bükreş ve

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmelerinin biyolojik

çeşitlilik ve balıkçılıkla ilgili konularında veri toplamak, politika

oluşturmak.

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı



TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı



Trol balıkçılığı uygulaması

Amatör Balıkçılık Uygulamaları

AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı



Avlama Teknolojisi Anabilim Dalında deniz ve içsularımızda

kullanılan avcılık teknolojisi, av araçlarının standartlaştırılması,

balıkçı tekneleri ve donanımları, balıkçılık biyolojisi ve balıkçılık

yönetimi, amatör balıkçılık gibi çeşitli konularda çalışmalar

yapılmaktadır.

AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

Avlama teknolojisi, stokların rasyonel bir şekilde işletilmesi, hedef

türlere özgü uygun av ekipmanlarının geliştirilmesi, kaliteli ürün

elde edilmesi ve stokların korunmasında önemli bir rol

oynamaktadır.



Sepetle Avcılık Yapay Resif Araştırmaları

Orkinos Markalama Çalışması

Gırgırla Balık Avcılığı

AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı



•Balıkçılık faaliyetlerinin 

geliştirilmesi 

•Balıkçılık kaynaklarının 

korunması ve sürdürülebilir 

avcılığın sağlanması 

•Av yasaklarının belirlenmesi 

•Sorumlu balıkçılık ilkelerine 

uygun yönetim modellerinin 

araştırılması 

•Avlama teknolojilerinin 

geliştirilmesi 

•Balıkçı gemileri ve 

donanımlarının geliştirilmesi 

•Av araçlarında seçicilik 

•İç sularda kullanılan avcılık 

yöntemlerinin değerlendirilmesi  

•Stokların değerlendirilmesi 

•Av araçlarının çevreye etkileri

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalının çalışma konuları

AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı



AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı



Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı



AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İşleme Teknolojisi  Anabilim Dalı



Misyonumuz, su ürünlerinin muhafazası ve işlenmesinde yeni

teknolojiler geliştirmek ve güvenli bir şekilde tüketilmesi için

halka ve endüstriye yol göstermektir. Öğrencilerin, su ürünleri

işleme teknolojisi ve kalite kontrolü konularında eğitilmeleri,

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalının amaçları arasındadır.

AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İşleme Teknolojisi  Anabilim Dalı



AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı



AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İşleme Teknolojisi  Anabilim Dalı

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı’nın çalışma konuları;

• Su ürünlerinin raf ömrünün artırılması

• Yeni işleme teknolojilerinin su ürünlerine uygulanması

• Kombine muhafaza tekniklerinin geliştirilmesi

• Hazır yemek teknolojisine yeni ürünlerin kazandırılması

• Su ürünlerinin kalitesinin ve güvenliğinin artırılması

• Duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin

değerlendirilmesi

• Su ürünleri atıklarının değerlendirilmesi



AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı’nın çalışma konuları;

• Su ürünlerinin besin değerinin ve kimyasal bileşiminin

belirlenmesi,

• Tüketiciye uygun ve sağlıklı su ürünlerinin formüle edilmesi,

• Satış koşullarının değerlendirilip yeniden yapılanması ve kalite

güvence sistemleri

• Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından gıda

güvenliği, hijyen ve sanitasyon, HACCP, ISO 22000 konularında

su ürünleri işleme sektörüne yönelik eğitim programları

düzenlenmektedir.



AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı



YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Yetiştiricilik Anabilim Dalı



YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Yetiştiricilik Anabilim Dalı

Deniz ve tatlısu balıklarının üretim tekniklerinin geliştirilmesi, su

ürünlerinde et ve yumurta verimini arttırmaya yönelik araştırmalar

yapılması, çeşitli balık yemlerinin hazırlama, çevreye dost üretim

tesislerinin planlanması ve projelendirilmesi konularının yanında

bu çalışmalara temel teşkil eden su canlılarının fizyolojileri, balık

ıslahı, su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknolojinin kullanımı gibi

konular Yetiştiricilik Anabilim Dalının çalışma alanlarıdır.



YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Yetiştiricilik Anabilim Dalı



Yetiştiricilik Anabilim Dalı’nın çalışma konuları;

• Akvaryum Balıkları Ünitesinde üretimi yapılan birçok egzotik

türün öğrencilerimize pratik üretim tekniklerini öğretmek,

• Tatlısu balıkları ve deniz balıklarının yanı sıra kabuklu ve eklem

bacaklı su ürünlerinin yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesine

yönelik bilimsel çalışmalar yürütmek,

• Canlı yem kültürü ile ilgili çalışmalar yapmak,

• Çeşitli sebeplerle yok olma tehdidi altındaki balık türlerinin

gametlerini dondurarak saklamak ve bu türleri yetiştiricilik

yoluyla koruma altına almaktır.

YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Yetiştiricilik Anabilim Dalı



Hastalık teşhis edilmiş bazı deniz, tatlı su ve akvaryum balıkları 

Işık mikroskobu altında tespit edilmiş bazı balık parazitleri

YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Hastalıklar Anabilim Dalı

Hastalıklar Anabilim Dalı’nda, ülkemizde üretimi yapılan deniz,

tatlısu ve akvaryum balıkları ile kabuklu su canlılarında ortaya

çıkan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalık etkenlerinin

teşhisi ve hastalığın tedavisi konularında araştırmalar

yapılmaktadır.



YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Hastalıklar Anabilim Dalı

Önceliklerimiz

• Balıklarda ortaya çıkan hastalıkların teşhisini rutin yöntemlerin

yanında serolojik (Aglutinasyon, FAT, IFAT, ELISA), moleküler

(PCR), immunokimyasal ve histopatolojik metotlar ile elektron

mikroskobi kullanarak gerçekleştirmek ve tedavileri için öneriler

geliştirmek,

• Mikrobiyoloji, Histopatoloji, Viroloji, İmmünoloji ve Deneysel

Balık Hastalıkları laboratuvarlarında ülkemizdeki balık

üreticilerinin sorunlarına fakülte döner sermaye hizmetleri

kapsamında çözüm aramak,



YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Hastalıklar Anabilim Dalı

•Balıklar için aşı geliştirme ve probiyotik deneme çalışmaları

yapmak ve üreticileri hastalıklar konusunda aydınlatmak amacıyla

balık sağlığında temel bilgiler üzerine eğitim seminerleri

düzenlemek,

•Balıkları hastalıklardan korumak amacıyla balık immünolojisi,

immünostimülantlar ve aşılar üzerine çalışmalar yapmak.

İmmünostimülatların spesifik ve spesifik olmayan immün sistem

üzerine etkileri araştırmak,



YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Hastalıklar Anabilim Dalı

•Balıkların üretiminde beslenmeden kaynaklanan metabolik

hastalıkların incelenerek vitamin ve mineral madde yetmezliği,

sindirim sistemi hastalıkları ile hormonlardan ileri gelen patolojik

bozuklukların teşhisini yapmak ve çözümlenmeye çalışmak,

•Balık hematolojisi üzerine araştırmalar yapmak,

•Balık parazitlerinin tür teşhisleri ile bu parazitlerin dağılımını

belirlemektir.

Hasta balık doku örneklerindeki patolojik bulgular



SAPANCA İÇSU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ 



SAPANCA İÇSU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ 

Prof. Dr. Curt Kosswig tarafından 1950 yılında İstanbul

Baltalimanı’nda kurulan İ. Ü. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma

Enstitüsü İçsular Bölümü, Birimin 14 Nisan 1979 yılında resmi olarak

açılışıyla birlikte çalışmalarına Sapanca’da devam etmiştir. Bu tarihten

itibaren içsu balıkları yetiştiriciliği ve hastalıkları ile limnolojik

çalışmalar Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama

Biriminde ulusal ve bölgesel düzeyde yürütülmeye başlanmıştır.

• Birimin çalışma alanları;

• Ülkemiz için yeni ve ekonomik değeri olan türlerin kontrollü

koşullarda belli büyüklüğe kadar getirilerek doğal stokların

desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

• Gökkuşağı alabalığı, sazan balığı gibi ekonomik türlerin

yetiştiriciliğini yapmak isteyen müteşebbislere proje yapmak,

• Üretimin en önemli bileşeni olan balık besleme ve yem teknolojisi

konularında, üreticilere başlangıç, yavru ve anaç yemlerinin

geliştirilmesi için destek vermek,

• Su ürünleri yetiştiriciliğinde balık hastalıkları ve sağlığı konularında

hizmet vermek,



• Göl çalışmalarında biyometrik çalışmalar yaparak ekonomik balık

türlerin belirlenmesi,

• Balık boy ve üreme döngüleri üzerine araştırmalar yaparak balık

avı yasaklarına ait bakanlığın hazırlayacağı sirkülere katkıda

bulunulması,

• Göl, akarsu ve sulak alanlarda limnolojik temelli çalışmaların

yürütülmesi,

• İç sularımızda yaşayan balık türlerinin ıslahı ve bu konuda

biyoteknolojik çalışmalar yaparak yerli ırklarımızın korunma

altına alınması,

• Farklı Üniversitelerin su ürünleri alanında eğitim veren

öğrencilerine uygulama ve staj olanağı sağlanması,

• Özel ve kamu kuruluşları çalışanlarına meslek içi kurs ve

eğitimler düzenlenmesi,

• Birimde, kurumlar arası işbirliği oluşturularak, ulusal ve uluslar

arası bilimsel toplantılar yapılması ve projeler geliştirilmesi,



Mersin balığı markalama çalışması



GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMALARI BİRİMİ



GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMALARI BİRİMİ

Gökçeada Deniz Araştırma Birimi ilk olarak Milli Güvenlik

Kurulu’nun istek ve tavsiyeleri ile İ. Ü. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji

Araştırma Enstitüsü’ne bağlı olarak, Gökçeada Balıkçılık ve

Süngercilik Araştırma İstasyonu adıyla 08.02.1972’de faaliyete

geçmiştir. 1983 yılında ise Fakültemize bağlanmıştır.

Adanın kuzeybatısında, Kaleköy sahilinde bulunan Birim, iki adet

laboratuvar, üç adet ofis ile seminer ve konferans salonundan

oluşan 2 katlı idari bina, 12 yatak kapasiteli 3 katlı misafirhane, bir

atölye ve 3 adet lojman binasından oluşmaktadır. Ayrıca deniz

çalışmalarında kullanılan 7 m boyunda, ahşap, kamaralı bir adet

tekne ve 11 m boyunda FIRTINA isimli teknemizde birimimizde

bulunmaktadır.

• Gökçeada’nın bulunduğu Ege denizinin ülkemiz için stratejik

önemini de göz önüne alındığında

• Ege Denizi canlı kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını için,

Balıkçılık yönetimi stratejisinin oluşturulması ve balıkçıların

bilinçlendirilmesi,



Gökçeada’da Su Bitkileri Ders 
Uygulaması

Gökçeada Deniz Araştırmaları Uygulamaları

GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMALARI BİRİMİ



Kritik habitatların ve hassas türlerin korunması, bu alanda çalışan

uzmanların bir araya getirilmesi biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve

koleksiyon oluşturulması, nesli azalan türlere barınma alanı

sağlamak, kamuoyunu denizlerimizin korunması konusunda

bilinçlendirmesi,

Ulusal ve uluslararası ölçekte yaz okulları açılarak deniz kaynakları

ve eğitimi konusunda farkındalığın artırılması.

Gökçeada ve çevresi zengin bir canlı topluluğuna sahip olup

biyolojik çeşitliliğinin yüksekliği ile dikkat çekmektedir. Bölge, su

canlıları için de önemli bir üreme alanıdır. Ayrıca Karadeniz-

Akdeniz arasında göç eden pek çok canlının göç yolu üzerindedir.

Ada ve çevresinde yapılacak faunistik ve floristik araştırmalar hem

ülkemiz hem de uluslararası camia için önemli bilgiler

sunmaktadır.

Mavi Yengeç Araştırmaları

GÖKÇEADA DENİZ ARAŞTIRMALARI BİRİMİ



R/V YUNUS-S ARAŞTIRMA GEMİSİ

• "YUNUS-S" R/V Araştırma Gemisi 1994 yılında Tuzla PKM

tersanesinde inşa edilen tamamı Türk Mühendislik işçiliği ile

yapılan ilk bilimsel araştırma gemisidir. 1995 yılından beri

Marmara, Ege ve Akdeniz de ve uluslararası sularda seferler

yapılmıştır.

• Yunus-S R/V Araştırma Gemisi fakültemiz araştırıcılarının deniz

biyolojisi ve ekolojisi, balıkçılık ve avcılık teknolojileri

konularında, balıkçılık biyolojisi ve popülâsyon dinamiği, su

kalitesi, deniz memelileri, oşinografi, balık avlama tekniği, balıkçı

gemileri donanımı, balık sistematiği, plankton bilgisi, su

omurgasızları, av araçları yapım tekniği, balık biyolojisi, balık

anatomisi, balık avlama tekniği, fitoplankton ekolojisi gibi lisans

ve lisansüstü derslerin uygulamalarında, bilimsel ve teknik

gelişmelerinin sağlanmasında hizmet etmektedir.

• Araştırma Gemisine, biyolojik ve kimyasal analizler

yapılabilmektedir. Biyoakustik çalışmalar için hidrofon ve

bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Ayrıca Seabird Rozet

Örnekleme sistemi, trol ağları, plankton ağları, taşınabilir CTD,

Nansen şişeleri, mikroskoplar, 6 kişilik dalış takımı mevcuttur.

Gemimiz 12 araştırmacı, 9 gemi personeli olmak üzere 23

kişiliktir. Yangın alarm donanımı vardır.



Yunus-S R/V Özellikleri
Bağlı Olduğu Kuruluş:  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Çağrı İşareti: TC 7750
Gemi Tipi : Research 6800
Kayıtlı Liman: İstanbul 6800
Yapım Yeri ve Yılı: 02.02.1994 – İstanbul
Toplam Boy: 31,85 m
Genişlik : 6,80 m
Draft : 3 m
Gross ton : 202 GRT
Ana Makine : Cummins 510 BHP
Hızı : 10 knot
Laboratuvar Sayısı : 3 (Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Bilgisayar 
Laboratuvarları)

R/V YUNUS-S ARAŞTIRMA GEMİSİ



KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Fakültemiz su ürünleri alanında uzmanlaşmış en köklü

kütüphanelerden birisidir. Kütüphane de su ürünleri alanında

dünyada yapılan çalışmalar ait çok sayıda eser mevcuttur.

Kütüphanemizdeki yayınlar Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları

II’ye göre kataloglanmakta ve Alfa/Numerik Aksesyon sistemine

göre raflanmaktadır. Kütüphanedeki tüm yayınlar, internet

ortamına aktarılmış ve kontrol edilip, onarılmıştır.



Bibliyografik künye taraması İstanbul Üniversitesi Otomasyon

Yazılımı ile yapılmaktadır. Kütüphanemizde 2 adet okuyucu tarama

bilgisayarı mevcuttur. Disiplinin araştırmacıları, danışma

kaynaklarının her çeşidi; özellikle rapor, ayrı basım, toplantı ve

uluslararası olarak çalışan bölgesel komisyon ve grupların

yayımladığı proje ve inceleme raporları; teşhis kitapları; doğal

yaşam müzelerinin katalogları ve özellikle de süreli yayınlar

bulabileceklerdir.

Su ürünleri ile ilgili tüm yayınlar http://kutuphane.istanbul.edu.tr/

adresinden taranabilir.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ



Su Ürünleri Fakültesi ÖSYM Kontenjan Kılavuzunda belirtilen MF2

puan türü ile öğrenci almaktadır. Bir yıl süreli Zorunlu İngilizce

Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı 4 yıllık öğretim süresine

dahil değildir. İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar

doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Hazırlık sınıfında başarısız olan

öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre

ÖSYM’ce yerleştirilebilirler. Fakültemizdeki öğretim dili %30

İngilizce’dir.

Öğrencinin, dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlaması ve

mezun olabilmesi için staj, bitirme tezi gibi tüm çalışmaları, en az

240 AKTS krediyi tamamlamış ve AGNO’yu en az 2.00 düzeyinde

olması gerekir.

Bu koşulları sağlayan öğrenciye, fakülte yönetim kurulu tarafından

mezuniyeti onaylanarak programın diploması ve “SU ÜRÜNLERİ

MÜHENDİSİ” ünvanı verilir.

EĞİTİM - ÖĞRETİM 
KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI



EĞİTİM - ÖĞRETİM 



İstanbul Üniversitesi Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Bilgi

Sisteminden (EYYBİS) (http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/)

derslerin içerikleri ve kredileri ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

STAJ

Fakültemiz lisans programında yer alan öğrencilerimiz zorunlu staj

uygulaması yapmaktadır. Kırk iş günü olan zorunlu staj uygulaması

öğrencinin isteğine bağlı olarak tek bir seferde gerçekleştirilebileceği

gibi kış ve yaz stajı olarak 2 farklı döneme de bölünebilmektedir.

Öğrencilerimiz fakültemiz staj komisyonu tarafından belirlenen

tarihlerde zorunlu staj formlarını doldurarak kendi istedikleri zaman

diliminde, komisyonca onaylanan kurum ve kuruluşlarda staj

yapabilirler. Staj yapan öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na

(SGK) giriş işlemleri internet aracılığıyla Fakültemiz Dekanlığınca

yapılmakta olup staj süreleri boyunca primleri ödenmektedir.

EĞİTİM - ÖĞRETİM 



EĞİTİM - ÖĞRETİM 



Fakültemiz lisans programlarını üstün başarıyla yürüten

öğrencilerin “Çift Anadal Programı” ilgi duydukları başka bir alanda

ayrı bir lisans diploması, “Yandal” programı ile de sertifika alması

mümkündür. Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir çift

anadal veya bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Çift Anadal

programına kayıt yaptıranlar yan dal, yan dal programına kayıt

yaptıranlar çift anadal programına kayıt yaptıramazlar.

Üniversitemizin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mühendislik

Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Deniz Ulaştırma İşletme

Mühendisliği ile çift dal –yan dal programlarımız mevcuttur.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI 

Fakültemizin; İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

bünyesinde 3 Anabilim Dalı olmak üzere 6 farklı yüksek lisans ve

doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü programlarımıza

öğrenci kabulüyle ilgili gerekli koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü web

sayfasından http://www.istanbul.edu.tr/enstituler/fenbilimleri

öğrenebilirsiniz.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI / YAN DAL PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM 



ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

İkili İş Birliği kapsamında Almanya Bremerhaven Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Josef STOCKEMER başkanlığındaki heyet
üniversitemizi ve fakültemizi ziyaret etti.

Oşinografi dersi kapsamında Tokyo Üniversitesi Marine Science
and Technology Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr.
Kohei KİHARA her sene olduğu gibi 25-27 Kasım 2016 tarihinde
deneyimlerini üçüncü sınıf öğrencilerimizle paylaştı.



ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 
DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında

eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim

elemanı değişimini mümkün kılan ERASMUS ve MEVLANA değişim

programları ile öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz yurt dışı

kurumlarda staj yapabilirler veya öğrenimlerinin bir kısmını

sürdürebilir. Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları

arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan

FARABİ değişim programı ile de öğrencilerimiz anlaşmalı

olduğumuz yurt içi kurumlarda öğrenimlerinin bir kısmını

sürdürebilir.

ERASMUS PROGRAMI

İstanbul Üniversitesi, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu

bünyesinde yürütülmekte olan Erasmus Programına 2003/04

öğretim yılında pilot proje ile katılmış olup Nisan 2004/05 öğretim

yılından itibaren lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve öğretim

elemanı değişimini sürdürmektedir. 2007-2013 Erasmus III.

Döneminde staj değişimine de katılma olanağı elde etmiştir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM 



ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 
DEĞİŞİM PROGRAMLARI 



ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ İÇİNDE 
BULUNDUĞUMUZ ÜNİVERSİTELER

•Bremerhaven University │ ALMANYA •Universite Bordeaux │ FRANSA

•Università degli Studi di Sassari │ İTALYA •University of Jyvaskyla │

FİNLANDİYA •University of Helsinki │ FİNLANDİYA •University of South

Bohemia │ÇEK CUM. •Czech University of Life Sciences Prague │ ÇEK

CUM. •University of Thessally │ YUNANİSTAN •Sofia University │

BULGARİSTAN •Trakia University - Stara Zagora │ BULGARİSTAN

•University Dunarea De Jos of Galati │ ROMANYA •Azerbaijan State

Agricultural University │ AZERBAYCAN •Vancouver Island University │

KANADA •University of Tehran │ İRAN İSLAM CUM. •Pukyong National

University │GÜNEY KORE •Tokyo University of Marine Science and

Technology │ JAPONYA

Ali Macar Reis Dünya haritası / 16. yy





Fakültemiz Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi ABD öğretim
üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk 2015 yılında Antarktika'da bilimsel
çalışmalarda bulundu.

1 Haziran 2015 günü Sofya’da yapılan 38. Antarktika Taraflar
Toplantısı’nda başarılarından dolayı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK’e
“Japonya Antarktika Madalyası takdim edildi.

2016 yılı Nisan ayında, öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK
ve Yard. Doç. Dr. M. Arda TONAY, ilk kez düzenlenen Türk Antarktika
Araştırma Seferi’ne katılarak başarılı araştırmalar yaptı.

EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



İstanbul’daki farklı eğitim kurumlarına deniz ve

akarsularımızdaki canlılar ve önemleri konularını anlatıyoruz.

EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



EĞİTİM-ÖĞRETİM-ARAŞTIRMA



Nadide Hayat filminin çekimlerinin bir kısmı 
fakültemizde gerçekleştirildi.



ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Fakültemiz bünyesinde 6 adet öğrenci kulübü aktivitelerine devam

etmektedir. Bu kulüplerde öğrencilerimiz eğitimini aldıkları

meslekle ilgili olarak hobilerini gerçekleştirme, çeşitli dallarda

eğitimler alma ve alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı

yakalamaktadırlar.

İstanbul Üniversiteli olmanın sağladığı ayrıcalıkla öğrencilerimiz

İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi (http://sks.istanbul.edu.tr/?p=6751)

bünyesinde faaliyet gösteren diğer öğrenci kulüplerine de üye

olabilirler.

• Su Ürünleri Sualtı Kulübü
• Su Ürünleri Mutfak sanatları Kulübü
• Su Ürünleri Kariyer Kulübü
• Su Ürünleri Fotoğrafçılık Kulübü
• Su Ürünleri Girişimcilik Kulübü
• Su Ürünleri Bilim Kulübü
Fakültemizdeki öğrenci kulüpleridir



Su Ürünleri Fakültesi Sualtı Kulübü 
(SÜFSAK) 

SÜFSAK, Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri
tarafından 1985 tarihinde kurulmuş olup
klüp yönetim kurulu yine fakülte
öğrencilerinden oluşan bir topluluktur.
SÜFSAK dalışı bir amaç olarak
benimsemekten ziyade, bilimsel disiplin
içinde, çeşitli sosyal, kültürel ve bilimsel
amaçlar doğrultusunda bir araç olarak
kullanmayı hedeflemiştir. İnsanın
denizden faydalanmasını engelleyen,
sucul yaşamı yok etmekte olan genel
ekolojik sorunlar ve deniz
ekosistemindeki gözlenebilir değişimlerin
incelenmesi gibi konularda bilimsel
çalışmalar yapmak, kültürel aktiviteler
düzenlemek, sucul yaşam hakkında
bilimsel amaçlı seminerler düzenlemek
kulübün ana amaçları arasında yer
almaktadır.



Su Ürünleri Mutfak Sanatları Kulübü (SÜF-MUTFAK) ilk kez İstanbul

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde 2010-2011 eğitim

öğretim yılında kurulmuş olup, T.C. İstanbul Üniversitesi

Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci

Kültür Merkezi’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Kulübün kuruluş amacı, su ürünlerine dayalı yeni lezzetlerin ortaya

çıkarılması, su ürünleri tüketim alışkanlığının kazanılması ve sağlıklı

beslenme bilincinin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda sektörden

uzman kişilerin ya da akademisyenlerin vermiş oldukları teorik ve

uygulamalı eğitimler aracılığıyla kulüp öğrencilerimizin bilgi ve

becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Sloganımız “Su Ürünleri

Gastronomisinde Yeni Lezzetlerin Keşfedilmesine Yolculuk” tur.

Su Ürünleri Fakültesi Mutfak 
Sanatları Kulübü 
(SÜF-MUTFAK)



Su Ürünleri Mutfak Sanatları Kulübü üyesi öğrencilerimiz 8-10
Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen İzzet Baysal II. Uluslararası
Mutfak Günleri etkinliğinde altın, gümüş ve bronz madalya aldılar.



İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kariyer Kulübü

öğrenciler arasında ortak çalışma, ortak akıl geliştirme, geleceğe

umutla bakan üretken ve çalışkan olmanın kaçınılmazlığını ilke

olarak benimsetmek, azimli gençlerin sayısını arttırmak amacı ile

kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda Kariyer Kulübü öğrencinin

eğitimle aldığı mesleki formasyonu kişisel gelişimini destekleyerek

öğrencinin mezun olana kadar olan süreçte farkındalığı yüksek

bireyler olmasına katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Su Ürünleri Fakültesi 
Kariyer Kulübü



Su Ürünleri Fakültesi 
Fotoğrafçılık  Kulübü 

(SÜFOT)

Fotoğrafçılık Kulübünün amacı; İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin

sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları çerçevesinde ve üniversite

tarafından sağlanan altyapı olanaklarını değerlendirerek,

fotoğrafçılığa ilgi duyan öğrencilere temel teknikler hakkında bilgi

sağlamak, belirli amaçlara uygun fotoğraf çekebilecek bilgi ve

donanımı oluşturmaktır. Fotoğrafçılığın sanatsal yönünün yanı sıra,

fotoğrafik tekniklerin bilimsel araştırmalarda kullanılması

olanaklarını da araştırmak ve bu konuda bilgi birikimi oluşturmak

da kulübün amaçları arasındadır.



Su Ürünleri Fakültesi 
Girişimcilik 

Kulübü

Kulübün amaçları ;

Girişimcilik alanında yazılı, görsel veya 

sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak;

Girişimcilik alanında toplantılar, 

seminerler, konferanslar ve

kurslar düzenlemek;

Girişimcilik alanında yazılı, sözel, 

görsel veya sayısal ortamlarda 

Üniversitenin onayıyla yayın yapmak 

ve Girişimcilik alanında faaliyet 

gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar 

ve kurumlar ile işbirliği yapmaktır.



Su Ürünleri Fakültesi Bilim Kulübü (SÜFAK BİLİM) 22.12.2015

tarihinde kurulan, İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci Kültür Merkezi’ne bağlı, oldukça yeni bir kulüptür.

Kulübün amacı, Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin kendi alanları

ile ilgili konularda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak;

Öğrencileri mesleki alanlarında bilimsel çalışmalara, Ar-Ge

faaliyetlerine özendirmek ve bilimsel anlayış ve araştırma ruhunu

geliştirmek; Öğrencilerin bilimsel alanda faaliyet göstermelerini

desteklemektir.

Su Ürünleri Fakültesi’nde bilimsel bakış açısını destekleyen ve

bilimsel araştırma ruhunun gelişmesine katkıda bulunmak için

fakülte öğrencilerine yönelik plan, proje, eğitim faaliyetleri ve

benzeri bilimsel konularda destek olmak, su ürünleri alanında

öğrencilerin mevcut bilgi ve becerilerini artırıcı uygulamalı bilimsel

faaliyetlerde bulunmak, bu tür faaliyetlere destek olmak başlıca

faaliyetleri arasındadır.

Su Ürünleri Fakültesi Bilim Kulübü 
(SÜFAK BİLİM)



SPORTİF FAALİYETLER

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği tarafından her yıl düzenlenen spor

şöleninde fakültemiz futbol, basketbol, bayan voleybol, erkek

voleybol, masa tenisi, kros ve satranç branşlarında

akademisyenlerimiz tarafından koordine edilen öğrencilerimizden

kurulu takımlarla temsil edilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz

düzenli spor yapabilme ve birbirleriyle kaynaşabilme imkanı

bulmaktadır.



SPORTİF FAALİYETLER



FAKÜLTEMİZ VE MEDYA



FAKÜLTEMİZ VE MEDYA



MEZUNLAR VE İŞ OLANAKLARI 

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi mezunları bugün ülkemizin en köklü

üniversitesinden mezun olmanın sorumluluğu içinde çeşitli

bakanlıklarda, kamu kurumlarında ve özel sektörde önemli

görevler üstlenmektedir. Ülkemizde su ürünleri sektörünün

oluşmasına ve gelişmesine en büyük katkıyı yapan mezunlarımız,

su ürünlerinin üretilmesi, avlanması, işlenmesi ve tüketiciye

kazandırılmasında da lider rolü oynamaktadırlar.

Mezunlarımız,

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri

Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çeşitli birimleri

ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim Merkezlerinde,

• Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, İl Özel

İdare’leri ve Belediyeler ile laboratuvarlar gibi çeşitli kurumlarda

• Üniversitelerde akademisyen olarak görevler üstlenmektedirler

• Balık üretim tesisleri, yem fabrikaları, işleme ve paketleme

tesisleri, su ürünleri kooperatifleri ile akvaryum birimleri ve su

ürünleri sektörünün tüm alanlarında projelendirme, ekspertiz,

danışmanlık, yönetim ve pazarlama aşamalarında

• Milli Eğitim Bakanlığı Denizcilik Meslek Liselerinde öğretmen

olarak atanabilmektedirler.



MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (SÜMDER), Su Ürünleri

Mühendislerinin arasında mesleki dayanışmayı sağlamak, aidiyet

duygusunu geliştirmek, kamuda ve özel sektörde mesleği ile ilgili

yasal düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunmak üzere

kurulmuş bir dernektir. Web adresi: www.suurunleri.org.tr

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (SÜMDER)

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Bütün mühendislik ve mimarlık mesleğine sahip odalar bir üst

kurul olan Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)’ne

bağlıdır. 1954 yılında kurulan Ziraat Mühendisleri Odası aynı

zamanda, Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi

Mühendislerine de ev sahipliği yapmaktadır. Su Ürünleri Fakültesi

mezunlarının mesleki hak ve yetkilerini kullanabilmesi için

TMMOB’ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odasına üye olmaları

gerekmektedir. Web adresi: www.zmo.org.tr

http://www.suurunleri.org.tr/
http://www.zmo.org.tr/


İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ordu Cad.                   
No: 200 34134   Laleli, Fatih – İstanbul 
suurunleri_faksek@istanbul.edu.tr (Fakülte Sekreterliği)
suurunleri_dekan@istanbul.edu.tr (Dekanlık)
0 212 455 57 00 (Dekan sekreterliği: 16383)
0 212 455 57 00 (Öğrenci işleri bürosu: 16420 -16423)
0 212 514 03 79

http://suurunleri.istanbul.edu.tr

@iusuurunleri

/istanbuluniversitesisuurunlerifakultesi

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ 

Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi 
Araştırma ve Uygulama Birimi
Kurtkoy – Sapanca / SAKARYA
0264 592 63 50
0264 592 20 19

Gökçeada Deniz Araştırmaları 
Birimi
Kaleköy – Gökçeada / ÇANAKKALE
0286 887 23 80
0286 887 23 80

mailto:suurunleri_faksek@istanbul.edu.tr
mailto:suurunleri_dekan@istanbul.edu.tr
http://suurunleri.istanbul.edu.tr/


Metro 
Vezneciler İstasyonu

Tramvay 
Laleli – Üniversite İstasyonu

İ.Ü. Rektörlük

• T1 Kabataş – Bağcılar tramvay hattı ile “Laleli – Üniversite” durağını

kullanarak İ. U. Su Ürünleri Fakültesi kapısına ulaşabilirsiniz.

• Varış/Kalkış Noktası “Beyazıt” olan İETT otobüsleri ile “Laleli –

Üniversite” durağını kullanarak İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi kapısına

ulaşabilirsiniz.

• Varış/Kalkış Noktası “Vezneciler” olan İETT otobüsleri “Vezneciler”

durağını kullanarak İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi kapısına ulaşabilirsiniz.

• Yenikapı-Taksim-Hacıosman metro hattı ile Vezneciler istasyonunu

kullanarak İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi kapısına ulaşabilirsiniz.

• Anadolu yakasından Marmaray metro hattı ile Yenikapı istasyonunu

kullanarak İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi kapısına ulaşabilirsiniz.

ULAŞIM BİLGİLERİMİZ



İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tanıtım Kitabının
hazırlanmasına katkıda bulunan tüm akademik personelimize ve
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
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