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SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

 Toplantı Tarihi:  26.03.2019 Saat: 14:00-17:00 Toplantı No: 1 

 Toplantı Yeri:  Su Ürünleri Fakültesi Toplantı Salonu 

 Toplantı Başkanı:  Prof. Dr. Hülya TURAN 

 Raportör: Fakülte Sekreteri İzzet SONSES 

 DIŞ PAYDAŞ TOPLANTI RAPORU MADDELERİ 

1 

Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı mevcut müfredatın yeterliliği ve 
mezunların istihdam alanlarındaki ihtiyaca ne ölçüde cevap verebildiği konularında dış 
paydaş görüşleri alınarak, istihdam alanlarındaki beklenti ve ihtiyaçları karşılayabilen 
daha nitelikli ve donanımlı su ürünleri mühendisleri için güncellenmesi planlanan taslak 
müfredat değerlendirildi. 
 

2 

Mezunların pratikte ve uygulamalarda eksikleri olduğu, bu nedenle öğrencilerin teorik 
derslerde öğrendiklerinin pratik ve uygulama ile daha fazla pekiştirilmesi gerektiği,  
Öğrencilerin balığı iyi tanımaları, yetiştiricilik, işleme ve pazarlama ile avcılık konusunda 
çok iyi yetiştirilmesi gerektiği, 
Yemlerin kalitesi ve yem teknolojisinin öğrenciye en iyi şekilde öğretilmesi gerektiği,  
Su ürünleri işleme dersinin çok önemli olduğu ve iyi öğretilmesi gerektiği,  
Deniz balıkları yetiştiriciliği dersinde yetiştirilen ve kültürü yapılan balıkların anlatılması 
ve öğretilmesi gerektiği, 
Kuluçkahane ile alakalı, sağımdan yavruya kadarki dönemi anlatan bir dersin olması, 
önerildi. 
Malzeme Bilgisi dersinde sistemlerde kullanılan malzemelerin öğretilmesi önerildi.  
 

3 

Balık hastalıkları konusunda öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi gerektiği, antibiyotiğe 
dayalı tedaviden ziyade hastalık ortaya çıkmadan önlem alınması, balığı nasıl hasta 
etmeyizin öğretilmesi ve aşının önemine değinildi.  

Sürdürülebilir üretim konusunda öğrencileri eğitmek gerektiği, bu kapsamda 
Sürdürülebilir Balıkçılık adlı bir dersin müfredatta yer alması önerildi.  

 

4 

Öğrencinin çok iyi bir laboratuvar bilgisinin olması gerektiği,  
Alanı ile ilgili katıldığı toplantı ve ortamlar açısından yabancı dil ve mesleki İngilizcenin 
önemli olduğu, müfredatta mutlaka yer alması gerektiği, mesleki İngilizce dersinin hem 
yetiştiricilik, hem işleme hem de pazarlamaya yönelik işlenmesi gerektiği, önerildi. 
Su ürünleri mühendisinin bir tesis kurulumu ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenerek tesis 
kurarken nasıl yapacağı konusunda tereddüt yaşamaması önerildi. 
 

5 
36 yıllık geçmişe sahip olan Su Ürünleri Fakültesinin çok değerli mezunları olduğu, 
Türkiye’de pek çok işletmede kaliteli su ürünleri mühendisleri olduğu, bu fakültenin 
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Bu formun bir nüshası Kalite Yönetim Birimine teslim edilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelecekte de devamlılığı için su ürünleri mühendisleri kanununun olması gerekliliğine 
değinildi. Son yıllarda verilen mezunların ise nitelik ve donanım yönünden zayıflığı, düşük 
puanlı öğrencilerin yerleştirilmelerine bağlandı. Oysa sektörün çok kaliteli su ürünleri 
mühendislerine, çok iyi dalgıçlara ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu kapsamda p rofesyonel 
dalıcı belgesinin su ürünleri mühendislerinin daha kolay iş bulabilmeleri için avantajlı 
olduğuna değinildi. Fakültemizde müfredatta yer alan İlk Yardım ve Su Altı Teknikleri 
dersinden başarılı olan öğrencilere TSSF ile yapılan protokol kapsamında 1 ve 2 yıldız 
dalıcı belgesi verildiği, profesyonel dalıcı belgesinin ise seçmeli ders veya bir kurs ile 
alınabileceği belirtildi.  

6 

Türkiye’de avcılığın %20’sinin Sinop’ta olduğu ve yetiştiricilikte de ilk 2 -3 ün içine 
girebilecek bir potansiyele sahip olmasının su ürünleri fakültesi için bir avantaj olduğu ve 
fakültenin bu açıdan önemli bir konumda olduğu belirtildi. 
 

7 

Sektör için su ürünleri mühendislerinin çok önemli olduğu, İhracatın 2 milyon dolara 
çıkarılma hedefi doğrultusunda daha kaliteli su ürünleri mühendisleri gerektiğine değinildi. 
Bu doğrultuda eğitim süresi boyunca her sene öğrencilerin 15-20 gün tesislerde 
çalışmasının çok yararlı olacağı belirtildi.  
Öğrencilerin stajlarını tesislerde yapmalarının istihdam edilmelerine önemli katkısı ve 
etkisi olduğu belirtildi. Stajın 2. Sınıfta ve 3. Sınıfta iki kısım halinde yapılmasının daha 
faydalı olacağı belirtildi.  
 

8 

Mezunların istihdam alanı olarak sadece ve öncelikli olarak Bakanlığı değil özel sektörü 
de göz önünde bulundurması gerektiği belirtildi.  
Balık unu ve yağı fabrikaları, kuluçkahane ve yetiştiricilik tesislerine teknik geziler 
düzenlenerek bu mesleği yakından tanıma fırsatı verilmesi gerektiği önerildi. 
 

9 
Bu mesleğin devamlılığı için su ürünleri mühendisleri kanununun çıkarılması, kamudaki 
alımların artırılması ve yüksek puanlı öğrencilerin alınmasının önemine dikkat çekildi.  
 

10 
Fakülte ile özel sektör ve kamu kurumları arasında işbirliği ve bu tür toplantıların devamı 
temenni edildi.  
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 Tarih:  26.03.2019  Saat: 
14:00-
17:00 

 Yer:  Su Ürünleri Fakültesi Toplantı Salonu 

 Komisyon Adı:  Dış Paydaş Toplantısı  

 Toplantının Konusu: 
Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programı Mevcut Müfredatın 
Yeterliliği ve Mezunların İstihdam Alanlarındaki İhtiyaca ne 
Ölçüde Cevap Verebildiğinin Değerlendirilmesi. 

 Toplantının Başkanı: Prof. Dr. Hülya TURAN 

 Raportör: Fakülte Sekreteri İzzet SONSES 

 GÜNDEM BAŞLIKLARI 

1 Su ürünleri mühendisliği lisans programı mevcut müfredatın yeterliliği 

2 Mezunların istihdam alanlarındaki ihtiyaca ne ölçüde cevap verebildiği 

3 
Taslak müfredatta yer alan derslerin günümüz teknolojisi ile uyum içinde olup 
olmadığının değerlendirilmesi  

4 Daha nitelikli ve donanımlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek için öneriler  

5 Fakültenin Özel Sektör ve Kamu ile işbirliği 

TOPLANTIYA KATILANLAR 

 Adı Soyadı Birimi İmza 

1 Prof. Dr. Hülya TURAN Su Ürünleri Fakültesi   

2 Prof. Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL Su Ürünleri Fakültesi  

3 Prof. Dr. Sedat KARAYÜCEL Su Ürünleri Fakültesi  

4 Prof. Dr. İsmihan KARAYÜCEL Su Ürünleri Fakültesi  

5 Prof. Dr. Yalçın KAYA Su Ürünleri Fakültesi  

6 Doç. Dr. Türkay ÖZTÜRK Su Ürünleri Fakültesi  

7 Doç. Dr. Demet KOCATEPE Su Ürünleri Fakültesi  

8 Dr. Öğretim Üyesi Fatih ŞAHİN Su Ürünleri Fakültesi  

9 Erol SARAÇOĞULLARI, 
Sinop İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 

 

10 Tülin ERDEM Sinop İlTarım ve Orman Müdürlüğü  

11 Osman PARLAK 
Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri 
Yetiştiricileri Üretici Birliği  

 

12 İshak GENÇBAY 
Kızılırmak Su Ürünleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti.  

 


