
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne bağlı olarak 1992 yılında kurulan Su 

Ürünleri Bölümü, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’nde  Su 

Ürünleri Anabilim Dalı’na öğrenci kabul etmeye başlanmıştır.  Şu anda Anabilim 

Dalı’nda 26 adet  yüksek lisans öğrencisi eğitimlerini sürdürmekte olup, 11 adet mezun 

da verilmiştir. 2010 yılında bölümün adı “su ürünleri mühendisliği” olarak 

değiştirilmiş ve lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Bölümde yurtdışı ve yurtiçi 

deneyimleri yüksek düzeyde olan 1 profesör, 1 doçent 1 yardımcı doçent ve 1 araştırma 

görevlisi doktor bulunmaktadır. Bunun yanında Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin en eski 

Fakültesi olan Ziraat Fakültesi’nin bünyesinde yer alan bölümümüzde, diğer bölümlerin 

ve Almus Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin de bölümün eğitim ve öğretimine 

katkı vermektedir.  Bölümün tam donanımlı iki laboratuarı, modern bir kuluçkahanesi ve 

balık çiftliği ve Almus İlçesinde kafes balıkçılık ünitesi bulunmaktadır. 

Bölümümüzde, insan sağlığı açısından önemli bir yeri olan su ürünleri doğal stoklarının 

korunması, yararlanılması, bu kaynakların kültür altında yetiştirilmesi, işlenmesi ve 

değerlendirilmesi konularında, evrensel ölçütlere uygun, çağın gerektirdiği şekilde 

nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere eğitim programları yürütülmektedir. Ayrıca 

nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yayınlamak; bu bilimsel araştırma 

ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun 

danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmekte bölümümüzün önceliklerini 

oluşturmaktır. 

Tokat İli su ürünleri faaliyetleri için kullanılabilir su potansiyeli açısından ülkemizde ilk 

sıralarda yeralmaktadır. Gerek bu durum gerekse son yıllarda ulusal ve uluslarası düzeyde 

su ürünleri sektöründeki hızlı gelişmelerin etkisi ile özellikle kamu sektörü dışında 

faaliyet gösteren balıkçılık sektörlerinde su ürünleri mühendislerinin rahatlıkla iş bulma 

imkanı bulunmaktadır. Bu alt sektörlerden bazıları; balık yem fabrikaları, yetiştiricilik 

işletmeleri, av tekneleri, su ürünleri işleme tesisleri,  ürün geliştirme üniteleri, pazarlama 

ve reklam birimleridir. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği konusunda devletin sağlamış 

olduğu karşılıksız teşvik ve destekler hem özel sektörü su ürünlerinde yatırım yapmaya 

hem de Su Ürünleri Mühendislerini kendi işinin patronu yapmaya teşvik etemketedir. 

Özel sektör dışında; su ürünleri mühendisleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

bağlı bütün kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilmektedirler. Bakanlığa bağlı Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün yeniden kurulması ve Avrupa Birliğine Uyum 

Müzakerelerinde balıkçılığın ayrı bir başlık altında müzakereye edilmesi hem ülkemizin 

hem de Avrupa Birliğinin Su Ürünlerine vermiş olduğu önemi göstermektedir. Yakın 

gelecekte Avrupa Birliği ile Yükseköğretim konusunda birliktelik sağlanması ile 

mezunlarımızın alacağı diploma ile Su Ürünleri Mühendislerinin çok önem arz ettiği  bu 



Avrupa ülkelerinde çalışma imkanı da bulabileceklerdir. Mezunlar araştırma ve eğitim 

kurumlarında, Denizcilik, Su İşleri, Çevre ve Ormancılıkla ilgili kamu kuruluş alanlarında 

da doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı bulunmaktadır. Mezunlar rahatlıkla kendiişlerini 

de kurabilmektedirler. Son yıllarda çalışma alanı ve meslek grubunun popülaritesi 

oldukça yükseldiğinden yeni iş alanları da (yaban hayatı korumada, deniz parklarında, 

müzelerde, planlama ve yönetimde, üniversiteler ve deniz bilimleri enstitülerinde, deniz 

ve kıyı kaynaklarının kullanılması ve planlanmasında) ortaya çıkmıştır. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, suyu bol 

Gülen Şehir Tokat’ta,  hayat kadar önemli olan su ve suyun içerisinde yaşayan tüm 

canlıları araştıran, koruyan ve onlara zarar veremeden ekonomik olarak faydalanmayı 

görev edinmiş, doğala hayatı seven ve sevdiren, gelecek nesillere sağlıklı sularda insan 

beslenmesinde çok önemli bir yer tutan ve önemi gittikçe artan su ürünlerinin sağlıklı 

üretilmesini sağlayan “Su Ürünleri Mühendisleri” yetiştirmektedir. 

Tüketiminin toplumların gelişmişlik seviyesini gösteren ve değeri gün geçtikçe artan su 

ürünlerinin geleceğine yön verecek sevgili Su Ürünleri Mühendis Adayları, Sizleri 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin çağdaş öğretim imkanlarından yararlanmaya davet 

ediyoruz. Prof.Dr.Şenol AKIN,  Bölüm Başkanı 

      

SU ÜRÜNLERI MÜHENDISLIĞI  PROGRAMI  TANIMI 

Sucul ortamda yaşayan hayvansal ve bitkisel canlıları bulundukları ekosistem içerisinde 

inceleyen, üreten, koruma altına alan ve yöneten; yaşam bilimlerinin çeşitli dallarını 

kullanılarak sucul bitkisel ve hayvansal canlılar ile onların yaşadıkları ortamlarda 

araştırmalar yapan, sorunlara çözüm üreten, kuramsal ve uygulamalı eğitim-öğretim yapan 

programdır. 

  

 SU ÜRÜNLERI MÜHENDISLIĞI  PROGRAMININ AMACI 

 Başta iç sularda olmak üzere  tüm sucul alanlarda yaşayan canlıların tanınması, üretilmesi, 

avlanması, korunması,  işlenmesi, pazarlanması ve su kaynaklarının yönetimi konularında; 

Su Ürünleri Mühendisliğinin her alanına hizmet verecek bilgi, beceri ve tutumlarla 

donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu 

öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş mühendisler yetiştirmektir. 



 

VİZYONUMUZ: 

Evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; yeni 

teknolojik yenilikleri ve bilimsel yöntemleri takip etmek; bu yenikleri toplumsal yaşam  ve 

refah düzeyini artırıcı nitelikte araştırma ve yayınların  üretilmesinde kullanmak; bilimsel 

araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun 

danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir 

MİSYONUMUZ: 

Evrensel ölçütlere uygun, üstün nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek; yeni 

teknolojik yenilikleri ve bilimsel yöntemleri takip etmek; bu yenikleri toplumsal yaşam  ve 

refah düzeyini artırıcı nitelikte araştırma ve yayınların  üretilmesinde kullanmak; bilimsel 

araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun 

danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmektir. 

 



  

  



 

 



 

 
 

 

 
 


