
 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ  
SU ÜRÜNLERİ TUTANAĞI 

 
 
 

KYT-FRM-102/00 
1 

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ  

 
Tarih:  

26/03/2019  Saat: 14:00  Yer:  Fakülte Toplantı Salonu 

 Toplantının Konusu: Dış Paydaş Toplantısı 

 Toplantının Başkanı: Prof. Dr. Hülya TURAN 

 Raportör: İzzet SONSES 

GÜNDEM BAŞLIKLARI 

1 
Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği Lisans programının yeterliliğinin 
değerlendirilmesi 

2 Mezun olan öğrencilerin istihdam alanlarında ihtiyaca cevap verip verememesi  

3 Taslak müfredatın gözden geçirilmesi 

4 Dış Paydaş ile Fakültemiz arasında yapılacak işbirliği 

5 Lisans programımızda 7+1 sisteminin görüşülmesi 

TOPLANTIYA KATILANLAR 

 Adı Soyadı Birimi İmza 

1 Prof. Dr. Hülya TURAN Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

2 Prof. Dr. Sedat KARAYÜCEL Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

3 Prof. Dr. İsmihan KARAYÜCEL Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

4 Prof. Dr. Yalçın KAYA Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

5 Prof. Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

6 Doç. Dr. Türkay ÖZTÜRK Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

7 Doç. Dr. Demet KOCATEPE Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

8 Dr. Öğretim Üyesi Fatih ŞAHİN Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

9 İzzet SONSES Su Ürünleri Fakültesi İMZA 

    10 Osman PARLAK Samsun-Sinop Su Ürünleri Birliği Bşk. İMZA 

   11 İshak GENÇBAY Kızılırmak Kuzey Marin  İMZA 

   12 Erol SARAÇOĞULLARI İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  İMZA 

   13 Tülin ERDEM İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  İMZA 
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Fakültemiz su Ürünl ri Mühen
mezunların istihdam alanlarındaki lhtiyaca ne ölçüde cevap verebİldiği konularında dışallı €ııaıllcııılluaı\l ııllıyaça ne oıçuoe cevap verebııdiğı konularında dış
PaYdaŞ. gö.rüŞleri alınarak, İştihdam alantarındaİi bekıenti've ihtiyrİI"r, ı.arşııayanııeİ
daha nitelİkli ve donanımlı su ürünleri mühındisleri için EüncelIenıİ,"lı pırnıa'nan taiiaı<
müfredat değerlend irildi.

Mezunların pratikte ve uygulamalarda eksikleri olduğu, bu nedenle öğrencilerin teorik
19r:]:l9:_Qğp$jı<ıerinin pratik ve uygulama ile dahaiazıapekiştiriImesTgerektiği,v\1l9ıvıvg vYı9lıvıl\lEı ııılıl Pı.aıı^ vtj uyguıar[la lıe aana Tazla peKıştlrıımesı gerektiği,
Öğrencilerin balığı iyi tanİmaları, yetiğtiricilik, ışıemeve pazarlama ile avcılık konusunda
çok iyi yetiştirilmesi gerektiği,
Yemlerin kalitesi ve yem teknolojisinin öğrenciye en
Su ÜrÜnlerİ İşleme dersinin çok önemli oıouğu ve İyi
Denız balık|arı yetiştiriciliği dersinde yetiştıİııen ve
ve öğretilmesl gerektiği,
Kuluçkahane ile alakalı, sağımdan

iyi şekilde öğretilmesi gerektiği,
öğ retilmesi gerektiğ i,
kültürü yapılan balıklaı,ın anlatılması

YaVruYa kadarki dönemi anlatan bir dersin olması,
önerlldl.
Malzeme Bilgisi dersinde sistemlerde kullanılan malzemelerin öğretilmesi önerildl.

Balık hastalıkları konusunda öğrencilerin daha iyi yetiştirilmesi gerektiği,
daYalı tedaviden ziyade hastalık ortaya çıkmadan önlem alınmaİı, naıİgİ
etmeyizin öğretilmesi ve aşının önemine değinildi.
sürdürülebilir üretim konusunda öğrencileri eğitmek gerektiği, bu
Sürdürülebilir BalıkçıIık adlı bir dersin müfredatta yer alması onerildi.

antibiyotiğe
nasıl hasta

kapsamda

Öğrencinin çok iyi bir laboratuvar bilgisinin olması gerektiği,
Alanı ile ilgili katıldığı toplantı ve ortamlar açısından yabancı dil ve mesleki lngilizcenin
önemli olduğu, müfredatta mutlaka yer alması gerektiği, mesleki lngilizce dersinin hem
yetiştiricilik, hem iş|eme hem de pazarlamaya yöneIik işlenmesi gerektiği, önerildi.
Su ürün|eri mühendisinin bir tesis kuruIumu iIe i|gili tüm ayrıntıları öğrenerek tesis
kurarken nasıl yapacağı konusunda tereddüt yaşamaması öneritdi.

36 yıl!ık geçmişe sahip olan su Ürünleri Fakültesinin çok değerli m ezıJnları olduğu,
Türkiye'de pek çok işletmede kaliteli su ürünleri mühendisleri olduğu, bu fakültenin



,O, 
I

geıecekte de devamlılığı için su ürünleri mühendisleri kanunundeğinildi, Son Yıllarda verilen mezunlaı:ı. ıa; ;ıt"l,,k * aon"nım yönünden zayıflığı,düŞük Puanlı öğre.ncilerin yerleştırıımJıerİn. n"üİr.oı. oysa s ıktöiün çok kaliteli suürünlerİ mühendis.terine, çbk ıyı ta.ıglçı;;; iırtÜ;cı olduğu n"iirtıioı. Bu kapsamdaprofesyonel dalıcı belgesinin su'tırun|eiı'rn inenclsıerının daha koIay iş bulabilmeleri içinavantajlı olduğuna değinildi. Fakültemira" ,Üt 
"Ğtta 

yer aıan lık yardım ve Su AltıTeknikIeri dersinden biŞarılı o|an öğrenciler" İssİ. ile yapılan protokol kapsamında 1

ffi İ**1i,:*3ffiJ.;il',l'u', pröfesyoneı aaııci o"ıgö.ınin ı.5'J"ir"ıi d,ers *v, nı,

6
gıreulıecex oıi-poiansıyeıe Janıp-ö,illli.i;i:İİffı"',illİıH';J§İo,İ"r,Xffiİ,,İi,Jnjg;
ve takültenin bu açıdan önemli 6ı.. konrr;;;ü,İİ; İeıirtıldi.

Sektör İeİn cıı İirfinlari Hjiır^_l:^ı_-!_:_

7
ın istihdam edilmelerine önemIi katkısı ve
Sınıfta iki kısım halinde yapılmasın,n O.r,,

lVla 7ı ınla rı n ioli hr{.-*.

8

alıı aıaıll ula[ak saoece ve onceılı(la olarak Bakanlığı değil özelde göz önünde bulundurması gerektiği belirtiÜl.
Balık unu ve yağı fabrika|ari, kuluğkanane ve yetiştiricılik tesisIerine teknikdüzenlenerek bu mesleği yakından tahıma fırsatı verilmesi g"=ktigi6nerildi.

Elıı ıtıaalaXia ,,l

sektörü

gezaler

9
Yg ıııvğl-Yııı L'EYGııılııllgı ıÇırl Şu urun]erı rnünendl8leri kanununun çıkarılması, kamudakİalımların artırılması ve yüksek puanlı öğrencilerın İıınmasının önemın"'Jıı,[İİç;;lj;=^
Ealzı'il*a itı Jıı^

10
ı qnL'ııE ııÇ v4ğl ŞgKıgI ve Kamu KurUmlarl araSlnda iŞbirllğl Ve bu tür toplantıların devamıtemenni edildi.

ED.. C^__..- l-:- _-_..-_f_ ı.\
Bu formun bir nüshası ra
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