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Mavi Yaşam Araştırma ve Haber Bülteni (ISSN 2146-0558) Ordu
Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından 2010 yılı
Kasım ayında yayın hayatına başlamıştır.
Amacı denizcilik ve balıkçılık alanında dünyada ve ülkemizde
yapılan araştırma ve üretim çalışmaları ile Fakültemizdeki
faaliyetler ve gelişmeler hakkında paydaşları ve halkımızı
bilgilendirmektir.

Merhaba,

Araştırma ve Haber Bülteni’nin dili Türkçedir. Mayıs ve Kasım

Ülkemiz için gerek ticari gerekse jeopolitik açıdan son derece önemli olan

aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılmaktadır. Tüm

denizlerimiz ve

Bu

hakları Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’ne

durumun değiştirilmesinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemi yadsınamaz.

aittir. Basılmış tüm bilgiler atıf yapılmak suretiyle kullanılabilir.

Bu bağlamda özellikle denizcilik ve deniz bilimleri alanında faaliyet gösteren

Bültende yayınlanan makale ve içeriğinden yazarları sorumludur.

yüksek

öğretim

denizciliğimiz

kurumlarına

maalesef

büyük

gereken

görev

değeri

görememektedir.

düşmektedir.

Fakülte olarak

bu

görevin bilincinde olmakla birlikte tüm paydaşların daha fazla çaba göstermesi
gerektiği

inancındayız.

Bu çabalar

çerçevesinde;

denizcilik, deniz bilimleri ve
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