
VEDEK ULUSAL AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

Derneğimiz, Yüksek Öğretim Kurulu’nun, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci 

maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği kapsamında 

07.06.2010 tarihinde kurulmuştur.  

VEDEK tarafından yapılan yetkilendirme başvurusu sonrasında Yükseköğretim Genel Kurulu’nca 

gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine süreli olarak ve faaliyetlerin tekrar değerlendirilmesi 

koşuluyla “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” verilmiş ve akreditasyon çalışmalarında 

yetkilendirilmiştir. 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

unvanıyla kurulan VEDEK’in temel amaçları ve çalışma alanları, Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak 

kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde; veteriner hekimliği akademik eğitim kurumlarının eğitim-

öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini değerlendirme, akredite etme ve bilgilendirme 

çalışmaları yapmak; Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin uluslararası alanda rekabet edilebilir 

düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri 

kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu 

öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi 

amacıyla ve bu amacını gerçekleştirmek üzere faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir. 

Derneğin web sayfası (www.vedek.org.tr) üzerinden dernek faaliyetleri, akreditasyon sürecine 

ilişkin mevzuat, belgeler, duyurular, başvuru işlemleri ve üyelik gibi konularda detaylı bilgi almak 

mümkündür. 

 Ulusal akreditasyon için başvuruda bulunan/bulunacak tüm Veteriner Hekimliği eğitim 

kurumları ve programları için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında Veteriner 

Temel Alan Yeterlilikleri, EAEVE (Avrupa Birliği) ve AVMA (ABD) bünyesinde uygulanan değerlendirme 

kriterleri ve uluslararası kıstaslar doğrultusunda, ulusal düzeyde kalite değerlendirme ölçütleri ve 

standartların belirlenmesi ile buna ilişkin kurumsal değerlendirme formlarının oluşturulması amacıyla 

yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş ve akreditasyona ilişkin temel standartlar saptanmıştır. Bu 

bağlamda fakültelerin akreditasyon çalışmalarında ziyareti ve değerlendirilmesi açısından büyük önem 

taşıyan kurumsal “Öz Değerlendirme Raporu” formatı hazırlanarak aşağıda sunulmuştur. 
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B-ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 

Temel 
Standart 
Başlığı 

 

1. Organizasyon Yapısı 

 

Standart 
İçeriği 

 Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumu (Veteriner Fakültesi) kendi görev tanımını 

oluşturmalı, bu tanımda belirtilen niteliklere uymalı ve sürekli geliştirmelidir. 

 YÖK ve hükümet nezdinde tanınan ve kurulu bulunan Veteriner Fakülteleri yine YÖK 

tarafından ulusal akreditasyon için görevli ve yetki sahibi kuruluş olan VEDEK’e üye 

olmalıdırlar. 

 Fakülteyi kurumsal olarak yöneten dekanların Veteriner Hekim olması gerekmektedir. 

Fakülte klinik ve hastaneleri başta olmak üzere eğitim-öğretim müfredatı kapsamında 

mesleki, etik ve akademik alanlarda sorumlu olarak eğitim ve araştırma faaliyeti 

sürdüren çalışanlar da Veteriner Hekim olmalıdır. 

 Veteriner Fakültelerinin kayıt-öğrenci işleri, idari işler ve işleyişe dönük tüm 

hizmetlerin sağlıklı, etkin ve uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeterli sayıda 

yönetim kadrosuna ve idari personele sahip olması gerekmektedir. 

 

Standartlara 
ilişkin 

Yanıtlanması 
Gereken 
Sorular 

 

S.1.1. Bağlı bulunulan üniversite adı, veteriner fakültesinin kuruluş tarihi ve eğitim-

öğretime başladığı tarihi belirtiniz? 

S.1.2. Fakültenin kurumsal olarak temel amaçları ve başarı hedefleri nelerdir? 

S.1.3. Fakültenizin mesleki ve bilimsel açıdan başlıca güçlü ve zayıf yönlerini 

değerlendiriniz? 

S.1.4. Fakülte yönetim ve organizasyon yapısını belirterek, yöneticilerin seçimine ilişkin 

uygulamayı aktarınız? 

S.1.5. Fakültedeki mevcut Bölüm, Anabilim Dalı, kurul ve komitelerin yapısını belirtiniz? 

S.1.6. Fakültenin bağlı olduğu Üniversite, Bakanlık ve diğer sektör paydaşları ile ilişkili 

işbirliği ve çalışma durumunu açıklayınız? 

 

Yanıtlar 
C.1.1. Bağlı bulunulan üniversite adı, veteriner fakültesinin kuruluş tarihi ve eğitim-öğretime 

başladığı tarih; 

Fakültemiz İstanbul Üniversitesi bünyesinde 03.06.1965 tarihinde 4936 Sayılı Kanun’un 2. 

Maddesine göre kuruluş onayını T.C. Milli Eğitim Bakanlığı adına dönemin Milli Eğitim Bakanı 

Cihat BİLGEHAN’dan almış ve eğitim-öğretim 1972-1973 akademik yılında başlamıştır.  

 



 

C.1.2.  Fakültenin kurumsal olarak temel amaçları ve başarı hedefleri; 

              Fakültenin temel amaçları;  

 Fakültede çalışan akademik, idari ve yardımcı eleman kadrolarının nitelik ve nicelik 

yönünden geliştirilmesi, 

 Sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamında, akademik ve idari personelin 

çalışma isteğinin ve aidiyet duygusunun artırılması, 

 Eğitim ve öğretimin Avrupa Birliği veteriner fakültelerindeki temel standartlara uygun 

hale getirilmesi, 

 Fakültenin uluslararası bilimsel saygınlığının artırılması, 

 Fakültenin araştırma alt yapı olanaklarının iyileştirilmesi, 

 Fakülte girdi ve kaynaklarının artırılması, 

 Fakülte/yerleşke sosyal yaşamının desteklenmesidir.  

 

              Fakültenin temel  hedefleri ;   

 Fakültedeki eğitim ve hizmet süreçlerinin daha düzenli ve verimli bir hale getirilmesi,  

 Uygulamaların yürütülmesi sırasında sağlık ve çevre güvenliğini düzenli olarak 

değerlendiren ve güvence altına alan süreçlerin güçlendirilmesi, 

 Fakültemizdeki çalışma güvenliği ve sağlık önlemlerinin en iyi şartlara ulaştırılması,  

 Ulusal ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Eğitim Komisyonu akreditasyon onayının 

alınması ve eğitim öğretim kalitesinin AB standartlarına ulaştırılması, 

 Eğitim-öğretim alt yapısının geliştirilmesi ve fakülte çiftliğinin bu amaçla daha etkin bir 

şekilde kullanılması, 

 Uluslararası ve ulusal kaynaklar tarafından desteklenen proje sayısının artırılması, 

 Temel araştırma alanlarının belirlenmesi, 

 Öğretim üyesi başına düşen SCI ve/veya SCI-expanded grubu dergilerde yayınlanan 

bilimsel makale sayısının artırılması, 

 Hizmet ve araştırma faaliyetlerinin alt yapısının geliştirilmesi, 

 Etik kurallara uygun olarak hayvan deneyleri yapılabilecek deney hayvanı ünitesinin 

kurulması ve araştırma amaçlı tüm türler için bakanlıktan yetki ruhsatının alınması, 

 Fakültenin döner sermaye gelirlerinin artırılması, 

 Sosyal duyarlılık projeleri yardımı ile Fakültenin tanınırlığının arttırılmasıdır. 

 



 

C.1.3. Fakültenin mesleki ve bilimsel açıdan başlıca güçlü ve zayıf yönleri; 

 Fakültenin güçlü yönleri,  

 Türkiye’nin en köklü Üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alması,  

 Hastane, çiftlik, mezbaha, kan ve sperma bankaları, klonlama laboratuvarı ve 

osteoarkeoloji gibi birimlerin mevcut olması,  bu birimlerde donanımlı insan kaynağı ve güçlü 

altyapı olanaklarının bulunması,  yürütülen araştırma ve hizmet faaliyetleri ile üniversite-

fakülte adının basında sıklıkla yer alması,  

 Geniş ve yeterli fiziki kapasitenin bulunması ve genişlemeye uygun araziye sahip 

olması,  

 Genç, dinamik ve güçlü akademik kadroya sahip olması, 

 Kliniklerin hastane statüsünde yer alması, altyapı ve donanımın uygun olması, 

 Öğrencilerin ve akademik personelin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel 

toplantıların düzenli olarak her yıl gerçekleştirilmesi,  

 Uluslararası yayın, veri tabanları ve kütüphanelere elektronik olarak erişim 

olanaklarının yaygın olmasıdır. 

 

Fakültenin zayıf yönleri ise;  

 Eğitim ve araştırmalarda anabilim dalları arasındaki koordinasyon ve multidisipliner 

çalışma alışkanlığının yetersiz olması,  

 Uluslararası projelere katılımın yetersizliği, 

 Tanımlanmış olan yetki ve sorumlulukların tam olarak uygulanmaması ve iç kontrol 

mekanizmalarının yetersizliği,  

 Meslek içi eğitim çalışmalarına yeteri kadar önem verilmemesidir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.1.4. Fakültenin organizasyon şeması;  
 
 
 

 
 
 
 
Yöneticilerin seçimine ilişkin uygulama 2547 sayılı Kanun’a bağlı “Üniversitelerde Akademik 

Teşkilât Yönetmeliği” gereğince gerçekleştirilmektedir. 

 

C.1.5. Fakültemize Bağlı Bölümler ve Anabilim Dalları; 

 

 Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü 

 Veteriner Hekimliği Deontoloji Anabilim Dalı 

 Anatomi Anabilim Dalı    

 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

 Biyokimya Anabilim Dalı 

 Fizyoloji Anabilim Dalı  

 Klinik Bilimleri Bölümü  

 Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 

 Cerrahi Anabilim Dalı  

 İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

 Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 

 Klinik Öncesi Bilimler Bölümü  

 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 



 Viroloji Anabilim Dalı 

 Farmakoloji Anabilim Dalı 

 Parazitoloji Anabilim Dalı 

 Patoloji Anabilim Dalı 

 Besin /Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

 Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı  

 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 

 Zootekni Anabilim Dalı 

 

 C.1.6. Fakültenin bağlı olduğu Üniversite, Bakanlık ve diğer sektör paydaşları ile 

ilişkili işbirliği ve çalışma durumu; 

 Üniversite: İstanbul Üniversitesi, 

 Bakanlık:  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

 Paydaşlar: Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Hekimler Odaları, Veteriner Sağlık 

Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD), Türkiye Jokey Kulübü, Belediyeler, Doğamar, 

Çatalca Yetiştiriciler Birliği, Çevre ve Orman Bakanlığıdır. 

Yorum ve 
Açıklamalar 

 

 

 

 

Temel 
Standart 

Başlığı 

 

2. Finans Durumu 

 

 

Standart 
İçeriği 

 

 Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumunun görev tanımında yer alan koşulların yerine 

getirilmesi ve mevcut eğitim programlarının sürdürülebilmesi için yeterli 

finansman olanakları ve bütçeye sahip olması gerekmektedir. 

 Fakültelerin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüttükleri idari işler, araştırma 

faaliyetleri, müfredat ve eğitim programlarına yönelik bütçelerini (tüm harcama 

ve gelirlerini) açık şekilde belirtmeleri gerekmektedir. 

 Fakültelerin finansman olanaklarının, kurulum tesis ve donanımların 

devamlılığının sağlanması, klinik ve saha hizmetleri, eğitim, araştırma ve lisansüstü 

programların dönemsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönüyle yeterli olması 



lazımdır. 

 Eğitim kurumu bünyesindeki klinik hizmetler, saha hizmetleri, laboratuarlar ve 

hastaneler eğitime yönelik kaynaklar olarak çalışmalıdır. Mali açıdan bu 

kaynakların tümünün lisans eğitiminde eğitimsel bir bütünlük içerisinde öncelikli 

olarak ele alınması ve klinik hizmet birimlerinin finansal öz yeterliliklerinin de 

ayrıca değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. 

 

Standartlara 
ilişkin 

Yanıtlanması 
Gereken 
Sorular 

 

S.2.1. Fakültenin mevcut finansal sistem dâhilindeki bütçesi nedir? Fakülteye aktarılan 

bütçenin kaynakları nelerdir? 

S.2.2. Fakülte finansal yapısına katkı veren gelir kalemleri nelerdir? (proje, fon, klinik gelirleri, 

döner sermaye işletmesi, destekler, bağışlar vs.) 

S.2.3. Fakültedeki harcama unsurlarının dağılımı ve kullanım şekli nedir? 

S.2.4. Mevcut finansman olanaklarının özellikle eğitim ve klinik hizmet birimlerinin faaliyetleri 

açısından yeterli düzeyde olup olmadığını açıklayınız? 

  



 

Yanıtlar 

 
C.2.1. Fakültenin mevcut finansal sistem dâhilindeki bütçesi; 
Maliye Bakanlığı’nca 2014 Yılı için Fakültemize ayrılan Toplam Bütçe: 18.091.000 TL 
 
C.2.2. Fakülte finansal yapısına katkı veren gelir kalemleri; 
İ.Ü. Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri Toplamı: 1.783.382,28 TL 
 
C.2.3. Fakültedeki harcama unsurlarının dağılımı ve kullanım şekli; 
 
 

Personel Giderleri Memurlar  11.347.000,00 TL  

Sözleşmeli Personel  1.000,00 TL 

Personel Giderleri Memurlar  1.771.000,00 TL  

Sözleşmeli Personel  2.000,00 TL 

Tüketime yönelik mal ve hizmet alımları  3.885.000,00 TL 

Yolluklar  28.000,00 TL 

Hizmet alımlar  49.000,00 TL 

Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve  55.000,00 TL 

Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri  35.000,00 TL 

 

C.2.4. Mevcut finansman olanaklarının özellikle eğitim ve klinik hizmet birimlerinin 

faaliyetleri açısından yeterli düzeyde olup olmadığı; 

Eğitim ve klinik hizmet birimlerinin faaliyetleri yeterli durumdadır. Gerekli durumlarda finansal 

sisteme katkı veren diğer gelir kalemleriyle eğitim ve klinik hizmet birimleri 

desteklenmektedir.   

Yorum ve 
Açıklamalar 

 

 

 

Temel 
Standart 

Başlığı 

 

3. Fakültenin Fiziki Olanakları, Tesis ve Ekipmanları 

 

Standart 
İçeriği 

 Veteriner Fakültelerindeki fiziki imkânların tamamı eğitim için uygun ortamın 

sağlanmasına yönelik olmalıdır. Amfi ve Dershaneler, laboratuarlar, eğitim 

hastaneleri/klinikler, ambulans/saha hizmeti araçları (zorunlu olmamakla birlikte fiziki 

imkânlara dâhil edilebilir), seminer salonları ve diğer eğitim alanları temiz, bakım-

onarım işlemleri yapılmış, kayıtlı öğrenci sayısına uygun bir şekilde eğitim amaçlı 

kullanım için yeterli sayı ve büyüklükte olmalı, modern ekipmanlarla donatılmalıdır. 

 İdari ve akademik personel odaları ile araştırma laboratuarları fakültenin ve 

personelin ihtiyaçlarını karşılayacak sayı ve yeterlilikte bulunmalıdır. 



 Akredite bir fakültenin eğitim amacıyla kampüs sınırları içerisinde veya dışında faaliyet 

gösteren eğitim hastanesi/leri ve bağlı klinikleri bulunması gerekmektedir. Ayrıca 

hastane ve kliniklerde tanı ve tedavi hizmetlerini destekleyecek nitelikte eczane 

(zorunlu değil), operasyon salonları, tanısal görüntüleme ve destek hizmetleri, hayvan 

bakım ve izolasyon üniteleri, yoğun bakım ve rehabilitasyon üniteleri, ambulans/saha 

hizmet araçları, nekropsi üniteleri ve acil servisi içeren uygun birimlere de sahip 

olunmalıdır. Bu birimlerde yapılan işlem ve uygulamalara ilişkin çalışma yönergeleri ve 

ilkeler uygun yerlerde asılı bulunmalıdır. 

 Eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan tesisler ve hayvan barınakları yeterli sayıda 

olmalı, uygun bir şekilde inşa edilmeli, kabul edilen hayvan refahı standartlarına uygun 

bir şekilde düzenlenmeli ve yönetilmelidir. Fakültede barınaklarda tutulan tüm 

hayvanların muayeneleri, teşhis ve tedavilerine yönelik olarak yeterli sayıda eğitim, 

laboratuar, araştırma ve klinik araç ve ekipmanı bulunmalıdır. Tesislerde öğrenciler, 

personel ve hayvanların güvenliği hassasiyetle sağlanmalı, riskler asgariye indirilmeli, 

hayvan refahı ve biyogüvenlik standartları yakalanmalıdır. 

 Fakültelerde uygulamalı eğitimin yapılabilmesi için saha çalışmalarına erişim 

sağlanmalıdır. Belirtilen saha uygulamalarının kalitesi, eğitim ve değerlendirmeleri ise 

fakülte yönetiminin sorumluluğundadır. 

 Veteriner fakülteleri yeterli ve kullanıma uygun kütüphane, laboratuar, dershane vb. 

bölümler dışında, eğitim, araştırma ve uygulama amaçlı çiftlik imkânlarını da 

sağlamalıdır. Ruhsatlı mezbaha-kombinalar ile gıda işleme tesisleri gibi yerel kaynaklar 

öğrencilerin muayene ve gıda hijyeni uygulamalarını yapabilmeleri yönünden 

ulaşılabilir olmalıdır. 

 

 

Standartlara 
ilişkin 

Yanıtlanması 
Gereken 
Sorular 

S.3.1. Fakültenizin teorik ve özellikle de uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin 

olanakları nelerdir? 

S.3.2. Fakültedeki mevcut eğitim ve uygulamalarda kullanılan bina, tesis, oda, amfi, dershane, 

laboratuar vb. yapıların durumunu belirterek açıklayınız? 

S.3.3. Fakültede hayvanlar için hospitalizasyon ve barınma olanakları nelerdir? 

S.3.4. Fakülteye ait eğitim-araştırma-uygulama çiftliği veya anlaşmalı olarak eğitim faaliyetine 

katkı veren hayvancılık işletmesi vs. bulunmakta mıdır? 

S.3.5. Kliniklerde verilen hizmet, eğitim ve uygulama faaliyetleri yönüyle mevcut donanım ve 

teknik olanaklar nelerdir? 

 



 

Yanıtlar 
 

C.3.1. Fakültemizin teorik ve özellikle de uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin 

olanakları; 

 Biyokimya Anabilim Dalı’nda; 2 öğrenci laboratuvarı, 1 genel araştırma laboratuvarı,  

1 DNA laboratuvarı, 1 fosil DNA laboratuvarı, 1 kütüphane mevcuttur. 

Spektrofotometre, thermal cycler cihazı, laminar flow çalışma kabini, ELISA okuyucu 

cihazları mevcuttur.  

 Veteriner Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı’nda;  1 kütüphane ve 1 seminer Salonu 

bulunmaktadır.  

 Fizyoloji Anabilim Dalı’nda; 2 öğrenci laboratuvarı, 1 adet genel amaçlı laboratuvar,  

flow cytometry laboratuvarı, real time PCR laboratuvarı, sıçanlarda öğrenme ve 

davranış laboratuvarı, küçük hayvan kan bankası bulunmaktadır.  

 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda; İçinde mikrotom, doku gömme cihazı, 

doku takip cihazı ve mikroskopların bulunduğu araştırma laboratuvarı, stero-

investigatör, araştırma mikroskopları,  inceleme ve analiz laboratuvarı, ultra mikrotom 

ve araştırma mikroskopları bulunan mikroskop hazırlık laboratuvarı, kamera ve 

barkovizyon destekli görüntüleme sistemi, 47 mikroskoplu öğrenci Laboratuvarı 

vardır.  

 Anatomi Anabilim Dalı’nda; kütüphane ve seminer salonu, öğrenci diseksiyon salonu, 

araştırma laboratuvarı,  osteoarkeoloji birimi, osteoarkeoloji laboratuvarı ve deposu, 

maserasyon ünitesi, öğrenci osteoloji deposu ve kadavra saklama üniteleri ile 

havuzları bulunmaktadır.  

 Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda;  mikrobiyoloji laboratuvarı, gıda 

kimyası laboratuvarı, moleküler analiz laboratuvarı, araştırma laboratuvarı, et 

teknolojisi, GDO laboratuvarı, 2 adet öğrenci laboratuvarı, mezbaha ve seminer 

salonu mevcuttur.  

 Cerrahi Anabilim Dalı’nda; 2 adet poliklinik, anesteziden uyanma ve reanimasyon 

ünitesi, göz ünitesi, yatar hasta birimi, fizik tedavi birimi, seminer salonu, 5 küçük 

hayvan operasyon salonu, anestezi hazırlık ünitesi, radyoloji birimi ve muayene 

salonları bulunmaktadır. Anabilim Dalında Faco cihazı, ultrasonografi, hasta başı 

monitörleri, elektrokoterler, otoklavlar, atroskopi, kriyo cihazı, kapalı devre anestezi 

sistemi, DR ve CR rontgen cihazları mevcuttur.  

 Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’nda; 2 adet muayenehane, ultrasonografi ünitesi,  



2 operasyon salonu, IVF laboratuvarı, kapalı devre anestezi sistemi, hasta 

monitorizasyon sistemi, B-mod USF, 2 doppler-USF cihazları bulunmaktadır.  

 Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’nda; 25 kişilik öğrenci uygulama ve 

mikroskop laboratuvarı, spermatoloji ve androloji laboratuvarı, klonlama, kök hücre 

ve in vitro fertilizasyon laboratuvarı, ileri analiz laboratuvarı, seminer salonu, 

kütüphane, muayene ve operasyon salonu, farklı türlere ait bokslar, gezinti alanları, ot 

ve yem depoları mevcuttur.  

 İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda; küçük hayvan muayene salonları, serum-infüzyon 

odası, dermatolojik muayene odası, elektrokardiyografi, ekokardiyografi, doppler, 

ultrasonografi, elektroencephalografi odaları, endoskobi odası, yoğun bakım odası ile 

non-infeksiyöz  ve infeksiyöz  yatar hasta servisi ve boksları mevcuttur. 

 Farmakoloji Anabilim Dalı’nda; 2 öğrenci uygulama laboratuvarı, tam donanımlı 

hücre kültürü laboratuvarı, toksikolojik analiz laboratuvarı mevcuttur. HPLC, ultrasaf 

su cihazı, class II biyolojik güvenlik kabini, hücre sayım cihazı, çok modlu okuyucu, 

ELISA yıkayıcı, otoklav, biyoküler mikroskop, invert mikroskop, floresan mikroskop, 

Kuru blotlama cihazı, protein tayin cihazı, comet assay elektroforez tankı, dikey jil 

elektroforez, sepektrofotometre, soğutmalı santrifüj, sirkülasyonlu- soğutmalı su 

banyosu, soxchelet ekstraksiyon cihazı bulunmaktadır.  

 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda;  soğutma üniteleri, real-time PCR ve amplifikasyon 

odası, 3 adet moleküler teşhis laboratuvarı, görüntüleme odası (UV Transilluminatör 

jel görüntüleme sistemi, yatay elektroforez),  3 adet sterilizasyon ünitesi (temiz, 

yıkama, kirli), besi yeri hazırlama odası, besiyeri odası, mikoloji laboratuvarı, seroloji 

laboratuvarı, bakteriyoloji laboratuvarı, 4 adet öğrenci laboratuvarı mevcuttur.  

Anabilim Dalı kromatlı uygulama, moleküler tanı, ELISA ve diğer mikrobiyolojik 

testlerin yapıldığı tam donanıma sahiptir.  

 Paratizotoji Anabilim Dalı’nda; öğrenci laboratuvarı, rutin laboratuvar, moleküler 

parazitoloji laboratuvarı, arı hastalıkları laboratuvarı ve mikroskop odası 

bulunmaktadır.  

 Patoloji Anabilim Dalı’nda; öğrenci mikroskop laboratuvarı, inturn ve klinik  uygulama 

öğrencileri için görsel-mikroskop laboratuvarı ve uygulama dershanesi, nekropsi 

salonu, makroskopi odası, histopatoloji laboratuvarı, mikroskobik tanı salonu,  2 adet 

moleküler biyoloji laboratuvarı (immunositokimya, flöresan mikroskopi ve western 

blot vb.) bulunmaktadır. Anabilim dalında ışık mikroskopları, manuel ve otomatik 

calaskar, doku takip cihazı, blok makinesi, manuel mikrotom, dondurma mikrotomu, 



soğutmalı Santrifüj, otomatik mikrotom, dikey elektroforez, semi dry blotter 

mevcuttur.  

 Viroloji Anabilim Dalı’nda; sterilizasyon odası, görüntüleme odası, seroloji 

laboratuvarı, PCR laboratuvarı, embriyolu yumurta muayene odası, ekstraksiyon 

laboratuvarı, moleküler teşhis laboratuvarı, hücre kültür laboratuvarları, öğrenci 

laboratuvarı ile seminer salonu mevcuttur. 

 Hayvan Besleme ve  Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı’nda; 2 araştırma ve 2 

öğrenci laboratuvarı mevcuttur. Yem ve yem maddelerinin analizleri, kuru madde, kül-

yağ-protein-selüloz-ADF, NDF, kalsiyum, fosfor analizlerine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. 

 Zootekni Anabilim Dalı’nda; tam teşekküllü karkas ve et kalitesi laboratuvarları, süt 

kalitesi laboratuvarı ile genetik laboratuvarlarının yanı sıra 2 öğrenci seminer salonu 

mevcuttur.  

 Fakülte Hastanesi’nde; at, sığır, koyun, keçi, egzotik hayvan ve pet hayvanlarına 

yönelik karantina boksları, septik bokslar, non-septik bokslar, muayene salonları, 

operasyon salonları, görüntüleme merkezi, eczane, merkez laboratuvar, acil müdahale 

ve yatar hasta üniteleri bulunmaktadır.   

C.3.2. Fakültedeki mevcut eğitim ve uygulamalarda kullanılan bina, tesis, oda, amfi, 

dershane, laboratuar vb. yapılar; 

 Fiziki Olanaklar:  

 Amfiler: 5 amfi (toplam 1000 öğrenci kapasiteli) ve  3 klinik amfi (180 öğrenci 

kapasiteli), 

 Seminer Salonları: 19 Öğrenci seminer salonu, 

 Laboratuvarlar: 18 öğrenci uygulama laboratuvarı / 22 araştırma laboratuvarı / 28 çok 

amaçlı laboratuvar olmak üzere toplam 68 adet laboratuvar, 

 7 adet operasyon salonu, 

 fakülte kütüphanesi, 

 okuma salonu, 

 İnternet kafe, 

 konferans salonu (90 kişilik), 

 öğrenci kantini, 

              öğrenci kulüp odaları bulunmaktadır. 

 

 



 EKİPMANLAR:  

 Taşıtlar:  

 2 otobüs, 

 1 minibüs, 

 1 kamyon, 

 4 traktör mevcuttur. 

 Bilgi ve Teknoloji Kaynakları:  

 328 bilgisayar, 

 52 Projeksiyon,  

 114 yazıcı,  

 10Tepegöz bulunmaktadır. 

C.3.3. Fakültede hayvanlar için hospitalizasyon ve barınma olanakları; 

 40 başlık sağmal ineklik süt ünitesi, 40 başlık besi sığırcılığı ünitesi,  

 40 başlık genel amaçlı (kuru dönem vb) ünite,  

 20 başlık buzağı kulübesi, 700 başlık koyunculuk ünitesi,  

 20 büyük başlık küçük çiftlik besi ünitesi,  

 60 başlık küçük çiftlik koyunculuk ünitesi,  

 24 boksluk at ünitesi,  

 12 boksluk sığır ünitesi,  

 6 boksluk septik büyükbaş hayvan ünitesi,  

 8 boksluk koyunculuk ünitesi,  

 8 adet genel amaçlı bokslar, karantina bölümü,  

 40 boksluk non-enfeksiyöz köpek bölümü,  

 20 boksluk enfeksiyöz köpek bölümü,  

 90 boksluk non-enfeksiyöz kedi bölümü,  

 20 boksluk enfeksiyöz kedi bölümü mevcuttur.  

 

C.3.4. Klinik uygulama yapılan fakülteye ait ve anlaşmalı birimler; 

 Eğitim- Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği, 

 Zootekni Araştırma Uygulama Çiftliği, 

 3-Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi , 

 Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastaneleri , 

 Doğamar Çiftliği (700 başlık süt sığırcılığı), 



 İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (Birliğe bağlı 3 köy) ve 

 Türkiye Jokey Kulübüdür. 

C.3.5. Kliniklerde verilen hizmet, eğitim ve uygulama faaliyetleri yönüyle mevcut donanım 

ve teknik olanaklar;  

 At, sığır, koyun, keçi, egzotik hayvan ve pet hayvanlarına yönelik muayene ve 

operasyon salonları,  

 Merkez laboratuvar,  

 Acil müdahale üniteleri,   

 Poliklinikler,  

 Anestezi hazırlık ünitesi,  

 Anesteziden uyanma ve reanimasyon ünitesi,  

 Göz ünitesi,  

 Fizik tedavi birimi,  

 7 küçük hayvan operasyon salonu,  

 Radyoloji birimi, 

 Ultrasonografi üniteleri, 

 Serum-infüzyon odası,  

 Dermatolojik muayene odası,  

 Elektrokardiyografi,  

 Ekokardiyografi,  

 Doppler,  

 Elektroencephalografi odaları,  

 Endoskobi odası,  

 Yoğun bakım üniteleri, 

 Faco cihazı, 

 Hasta başı monitörleri,  

 Elektrokoterler, otoklavlar,  

 Atroskopi, kriyo cihazı,  

 B-mod usf, 2 doppler-usf cihazları , 

 Renkli doppler ve endoskopi cihazları,  

 Kan analiz cihazları ve 

 Video otoskopi cihazı bulunmaktadır.  

Yorum ve 
Açıklamalar 

 



 

Temel 
Standart 
Başlığı 

 

4. Klinikler 

 

Standart 
İçeriği 

 Fakülteye getirilen hasta hayvanlar dışında klinik bilimlerin öğrenci eğitimi ve 

uygulama çalışmaları için ihtiyaç duyulan pet hayvanlar, çiftlik hayvanları ve diğer 

egzotik hayvanlar (at, sığır, koyun-keçi, köpek, kedi, kanatlı vb.) eğitim kurumları 

tarafından fakülte ve bağlı birimlerinde hazır bulundurulmalıdır. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda eğitim programları ve klinik eğitiminin devamlılığı için mevcut sürü 

ve çiftlikte bulunanlar da dâhil olmak üzere yeterli çeşitlilik ve sayıda sağlıklı ve 

hasta hayvan temin edilmeli ve hospitalize edilen veya ayakta tedavi edilen 

hastalar, acil klinik ve yoğun bakım ünitelerindeki hayvanlar, saha ve ambulans 

hizmetleri kapsamında öğrenci uygulamalarında görülebilmelidir. 

 Öğrencilerin klinik eğitim tecrübesini sağlamak ve artırmak için cerrahi işlemler ve 

diğer hekimlik uygulamaları kapsamında çeşitli ve yeterli sayıda hastanın fakülte 

klinik aktiviteleri dâhilinde yer alması gerekmektedir. Kliniklerde bulunan hasta 

hayvan sayısı yetersiz ise öğrencilerin eğitimi amacıyla gezici klinik ve devlet/özel 

çiftliklerle anlaşma gibi yollarla fakülte dışındaki kaynaklardan faydalanılmalıdır. 

 Klinik bilgisi doğrultusunda gerçekleştirilecek tüm uygulamalar fakültelerin 

kontrolü ve akademik personelin gözetimi altında yapılmalı, fakülte dışında 

edinilen klinik deneyim ve eğitimlerin sonuçları aktif şekilde değerlendirilmelidir. 

Klinik eğitim ve uygulamalarının konu uzmanları tarafından tanı, teşhis ve 

tedaviye uygun ortamlarda, modern teknikler, donanım ve teknolojik araçlarla 

(laboratuarlar, tanı ve görüntüleme cihazları, nekropsi ünitesi vb.) 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 Kliniklerde hasta bakımı hizmeti sağlanmalı ve bunun eğitimi de verilmelidir. Saha 

koşullarındaki klinik deneyim için öğrencilere farklı seçeneklerin sunulduğu 

gözetimli (bir veya birden fazla akademisyenin gözetimi ve danışmanlığı altında) 

saha servisi ve/veya ambulans programı sağlanmalıdır. Bütün koşullarda 

öğrenciler hasta başında gerçekleştirilen fiziksel teşhis ve problem odaklı tanı 

kararının alınmasını da kapsayan uygulamalarda aktif katılımcılar olarak yer 

almalıdır. 

 Klinik uygulamalara yönelik kayıtlar kapsamlı olmalı ve gerektiğinde fakültedeki 

eğitim, araştırma ve klinik hizmet programlarını destekleyecek şekilde kayıtları 

izlemeye ve geri dönüşe imkân verecek bir sistemin oluşturulması gerekmektedir. 



Standartlara 
ilişkin 

Yanıtlanması 
Gereken 
Sorular 

S.4.1. Fakülte kliniklerindeki hasta kayıt ve takip sistemi, klinik-konsültasyon gün ve saatleri 

hakkında bilgi veriniz? 

S.4.2. Fakültede son 3 yıl itibariyle ve tür bazında kliniklere gelen hasta hayvan sayılarını 

belirtiniz? 

S.4.3. Klinik saha uygulamaları, acil servis, gezici klinik ve hayvan nakillerinde kullanılan araçlar 

hakkında bilgi veriniz? 

S.4.4. Fakülte içi ve dışı klinik aktiviteleri, tanı-teşhis ve tedavi amaçlı birimler, uygulamalar ve 

imkânları açıklayınız? 

S.4.5. Son 3 yıl için gelen hayvan türüne göre (kanatlı, at, sığır, koyun, keçi, tavşan, kedi, köpek 

vb.) Fakültede yapılan toplam yıllık nekropsi sayılarını veriniz? 

 

Yanıtlar 

 

C.4.1. Fakülte kliniklerinde hasta kayıt ve takip sistemi,  

Döner Sermaye Otomasyon Sistemi yardımıyla yapılmaktadır. Döner sermaye dışındaki 

öğrenci uygulamaları için at, ruminant, pet, kanatlı ve egzotik hayvanlar için ayrı ayrı 

oluşturulmuş komisyonlarca takip edilmekte, önlem alınmakta ve kayıtlar tutulmaktadır. 

Öğrenci katılımlı klinik konsültasyonlar haftalık ders programında belirtilen uygulamalı dersler 

sırasında sorumlu öğretim üyelerince gerçekleştirilmektedir.  

C.4.2. Fakültede son 3 yıl itibariyle ve tür bazında kliniklere gelen hasta hayvan sayıları; 

 

 2011 2012 2013 
ORTALA

MA 

Sığır Klinik Muayene ve Tedavi Uygulamaları 2511 1777 2585 2291 

Koyun-Keçi Muayene ve Tedavi Uygulamaları 3221 3236 5748 4068 

Kedi-Köpek Muayene ve Tedavi Uygulamaları 8243 10605 7731 8859 

At Muayene ve Tedavi Uygulamaları 186 169 192 182 

Kanatlı Muayene ve Tedavi Uygulamaları 743 470 813 675 

Egzotik Muayene ve Tedavi Uygulamaları 571 383 1576 843 

Tavşan Muayene ve Tedavi Uygulamaları 21 20 35 25 

TOPLAM 15496 16660 18680 16945 

 
 

 



 

C.4.3. Fakülte içi ve dışı klinik aktiviteleri, tanı-teşhis ve tedavi amaçlı birimler, uygulamalar 

ve imkânlar; 

               Klinik saha uygulamalarında, acil servis,  gezici klinik ve hayvan nakilleri amacıyla; 

 3,5 ton yük taşıyabilen damperli kamyon,  

 2 adet 26 kişilik midibüs,  

 1 adet 12 kişilik minibüs,  

 1 adet 5 kişilik ticari araç hizmet vermektedir. 

 Gerekli durumlarda dışarıdan hizmet alımı ile araç temini gerçekleştirilmektedir..  

 

C.4.4. Fakülte içi klinik aktiviteler, tanı-teşhis ve tedavi amaçlı hizmetler;  

Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalları ve 

24 saat hizmet veren Hayvan Hastanesi tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Fakülteye bağlı 

Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile Zootekni Eğitim ve Araştırma Çiftliğinde 

bulunan süt sığırcılığı, besi sığırcılığı ve koyunculuk ünitelerinde de klinik hizmetleri 

verilmektedir. Bunların yanı sıra 700 baş kapasiteli özel sektör süt sığırcılığı, İstanbul Damızlık 

Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı sığır işletmeleri, Belediye Hayvan Hastaneleri (pet hayvanı) ve 

Türkiye Jokey Kulübünde (at) öğrencilere klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.  

 

C.4.5. Son 3 yıl için gelen hayvan türüne göre (kanatlı, at, sığır, koyun, keçi, tavşan, kedi, 

köpek vb.) Fakültede yapılan toplam yıllık nekropsi sayıları;  

 

NEKROPSİ 2011 2012 2013 ORTALAMA 

Kedi-Köpek 121 129 59 103.0 

Ruminant (sığır, koyun, keçi) 133 98 75 102.0 

Kanatlı 504 470 500 491.3 

At 3 14 1 6 

Laboratuvar Hayvanları 7 14 75 32 

Vahşi Hayvan 3 4 5 4 

Balık 2 4 0 2 

Domuz 3 4 5 4 

TOPLAM 470 322 378 388 
 



Yorum ve 
Açıklamalar 

 

 

Temel Standart Başlığı 
5. Kütüphane ve Bilgi Kaynakları 

 

Standart İçeriği 

 

 Veteriner Hekimlik eğitiminde kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarına 

ulaşım, araştırmalar ve sürekli eğitim açısından büyük önem arz 

etmektedir. Öğrenciler ve fakülte personelinin mesleki ve akademik 

düzeydeki bilgi kaynaklarına ve yayınlara zamanında ve hızlı biçimde 

ulaşımı sağlanmalıdır. Kütüphane, alanında uzman ve deneyimli bir 

kütüphane sorumlusu tarafından yönetilmelidir. 

 Veteriner hekimlik eğitimde bilgi hizmeti verilmesi temeldir. Bu hizmet 

kurumun amaçlarına uygun olacak şekilde temel uygulama, araştırma, 

yüksek lisans eğitimi, toplumsal hizmetler vb. alanlarda sürekli bilgi 

sağlayabilmelidir. Yeterli ve güncel bilgiler; öğrencilere ve fakülte 

personeline basılı ve/veya elektronik ortamda ve çeşitli formatlarda 

sunulabilmelidir. Diğer taraftan öğrencilerin kendi kendine öğrenmeleri ve 

araştırmaları teşvik edilmelidir. Eğitim materyali içerikli kaynaklar farklı 

öğretim modelleri ile bilgisayar temelli uygulamaları da (e-learning) 

içerebilir. 

 

Standartlara ilişkin 
Yanıtlanması Gereken 

Sorular 

 

S.5.1. Fakültedeki mevcut kütüphane hizmetleri ve personel yapısı hakkında 

bilgi aktarınız?  

S.5.2. Fakülte kütüphanesindeki basılı ve elektronik ortamdaki kitap, dergi vs. 

sayıları ve abonelikler hakkında bilgi veriniz? 

S.5.3. Kütüphane hizmetlerine erişim ve faydalanma kurallarını açıklayınız? 

 

Yanıtlar 

 

C.5.1. Fakültedeki mevcut kütüphane hizmetleri ve personel yapısı; 

Fakültemiz kütüphane hizmetleri kapsamında; yayın sağlama, bağış ya da satın 

alma yoluyla gelen yayınların katalog programına kaydı yapılmakta, ödünç verme 

hizmeti sunulmakta, fotokopi ve 4 bilgisayar ile internet üzerinde veri tabanlarına 

erişim hizmeti verilmektedir. Kütüphane bünyesinde 1 kütüphaneci, 1 memur 

olmak üzere 2 idari personel görev yapmaktadır.  

 



 

C.5.2. Fakülte kütüphanesindeki basılı ve elektronik ortamdaki kitap, dergi vs. 

sayıları ve abonelikleri; 

 Kütüphanemizde 2477 adet basılı kitap, 445 adet lisansüstü tezi, 55 adet yabancı 

ve 30 farklı Türkçe süreli yayın mevcuttur. Ek olarak elektronik veri tabanlarına 

sürekli erişim söz konusudur. Bunun yanında İstanbul Üniversitesi Merkez 

Kütüphanesi’nin gerek elektronik gerekse basılı zengin arşivinden öğrenci ve 

öğretim elemanlarımız yararlanabilmektedir. Bu kütüphanenin kapsam ve erişim 

kuralları http://www.istanbul.edu.tr bağlantı noktasında ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Bu kapsamda SCI, SCI Expanded ve SCOPUS’a üye birçok dergiye ulaşılabilmektedir.  

Ek olarak 10 farklı bağlantı noktasından elektronik kitap erişimi mevcuttur. Bunların 

dışında tüm anabilim dalı kütüphaneleri de öğrencilerin kullanımına açık 

tutulmaktadır.   

 

C.5.3. Kütüphane hizmetlerine erişim ve faydalanma kuralları; 

Kütüphane hizmetlerine erişim elektronik ve bireysel başvuru yoluyla 

olabilmektedir. Elektronik erişim gerek fakülte bünyesindeki bilgisayarlardan, 

öğrenci internet kulübünden (25 adet bilgisayar ve 2 adet yazıcı ile donatılmış) 

gerekse fakülte dışında kişisel bilgisayarlardan yapılabilmektedir. Uzaktan erişim 

fakülteden temin edilen IP numaralarının girişi sonrası kişisel mail adres ve e-posta 

şifreleri kullanılarak yapılabilmektedir. Bu erişimlerde internet üzerinden katalog 

tarama programı ile arama yapılmak suretiyle arzu edilen yayına 

ulaşılabilmektedir. Bireysel başvurularda 1 hafta süreyle ödünç kitap 

alınabilmektedir. Ek olarak, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin abone 

olduğu veritabanları, deneme veritabanları, ücretsiz veritabanları yoluyla öğrenci 

ve öğretim elemanları tarama yapabilmekte ve yayınlara ulaşabilmektedirler.  

 

 

Yorum ve Açıklamalar 

 

Kütüphane hizmetleri kapsamında öğrencilerin çalışma ve okuma ihtiyaçlarını 

karşılamak için 90 kişilik bir okuma salonu ve öğrenciye fotokopi hizmeti veren bir 

birim mevcuttur. Yerleşke içerisinde bulunan öğrenci kültür merkezinde 168 kişilik 

okuma salonu da 24 saat süre ile hizmet vermektedir.  

 

 

http://www.istanbul.edu.tr/


Temel Standart Başlığı 
6. Fakülte Yapısı ve Akademik Personel 

 

Standart İçeriği 

 

 Fakülte akademik personelinin sayısı, bilimsel nitelikleri ve kalitesi 

kurumsal amaçları yerine getirebilecek düzeyde olmalıdır. Öğretim üyesi ve 

elemanlarının bölüm ve anabilim dallarına dağılımı dengeli, araştırma ve 

eğitim yoğunluğu ile müfredat içeriğine göre uyumlu olmalıdır.  

 Uygun öğretim üyesi/öğrenci ve öğretim üyesi/destekleyici personel 

oranları küçük gruplar halinde uygulamalı eğitimin yapılabileceği düzeyde 

olmalıdır. Yarı-zamanlı ve tam zamanlı personel ve mezun öğrenciler tam 

zamanlı akademik personele özellikle uygulamalı eğitimde yardımcı olacak 

şekilde görevlendirilebilmelidir. Akademik personelin iş yükü, teorik eğitim 

ve uygulama faaliyetleri dışında araştırma yapabilecek ve diğer eğitim-dışı 

akademik etkinliklerde görev alabilecek şekilde düzenlenmelidir.  

 Fakültenin değerlendirilmesinde yer aldığı projeler ve/veya gerçekleştirilen 

bilimsel aktiviteler önemli bir kriter oluşturmaktadır. Fakültenin öğrencinin 

mesleki gelişimi için ve fakültedeki bilimsel aktivitelerin 

gerçekleştirilmesine yönelik iyi tanımlanmış ve kapsamlı bir eğitim 

programı sunduğu kanıtlanmalıdır. 

 Fakülteler mesleki büyüme ve gelişme bakımından farklı etkinlikler ve iyi 

tanımlanmış programları kapsamalıdır. Fakülte personelinin akademik 

unvan ve pozisyonları, alan yeterliklerini karşılayacak düzeyde devamlılığı 

olan, faydalı ve sürdürülebilir bir yapı kazanmalıdır. 

  



 

Standartlara ilişkin 
Yanıtlanması Gereken 

Sorular 

 

S.6.1. Fakültenin en son Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerine ait ders 

programları ve akademik takvimlerini bildiriniz? 

S.6.2. Fakültede mevcut Bölüm ve Anabilim Dalları ile akademik kadrolarına ilişkin 

özet bilgi veriniz? 

S.6.3. Mevcut eğitim-öğretim yılı için kadroları itibariyle güncel akademik, idari ve 

destek personeli sayısını (*Veteriner Hekim olmayan veya tam zamanlı çalışmayan 

akademik personel ayrıca belirtilecektir.) tablo şeklinde aktarınız? 

 

Yanıtlar 

C.6.1. Fakültenin en son Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerine ait ders 
programları ve akademik takvimleri Ek-1’de bildirilmiştir.  
 
C.6.2. Fakültede mevcut Bölüm ve Anabilim Dalları ile akademik kadroları; 
 

ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd.Doç. Araş. Gör. 

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Anatomi 4 2 - 1 

Biyokimya 5 2 - 2 

Fizyoloji 4 1 - 2 

Histoloji ve Embriyoloji 2 2 - 3 

Veteriner Hekimliği ve 
Deontoloji 

- - 1 - 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Farmakoloji ve Toksikoloji 3 1 - 3 

Mikrobiyoloji 2 2 - 5 

Parazitoloji 2 2 - 3 

Patoloji 5 - 1 5 

Viroloji 3 - - 2 

KİLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

Cerrahi 5 4 - 6 

Doğum ve Jinekoloji 5 3 - 6 

Dölerme ve Suni Tohumlama 7 - - 3 



İç Hastalıkları 6 1 - 6 

BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi 5 4 - 4 

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 

Zootekni 6 3 - 4 

Hayvan Bes. ve Beslenme 
Hastalıkları 

5 1 - 4 

 
 

C.6.3. Mevcut eğitim-öğretim yılı için kadroları itibariyle güncel akademik, idari 

ve destek personeli sayısı; 

AKADEMİK PERSONEL 

Profesör 69 

Doçent 28 

Yardımcı Doçent 2 

Araştırma Görevlisi 57 

İDARİ PERSONEL 

Genel İdari Hizmetler 40 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 24 

Teknik Hizmetler Sınıfı 14 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 20 
 

Yorum ve Açıklamalar  

 

 

Temel Standart Başlığı 7. Öğrenciler 

 

Standart İçeriği 

 

 Fakülteden verilen mezun öğrenci sayısının fakülte görev tanımı ve 

kaynakları ile tutarlı olması gerekmektedir. 

 Fakülteler mesleki eğitim programını tamamlayan ve güçlendiren intörnlük, 

ihtisas/master ve doktora gibi mezuniyet sonrası eğitim programlarını da 



oluşturmalıdır. 

 Fakülte ve üniversitede öğrenci danışmanlık uygulamaları ve destek 

hizmetleri bulunmalıdır. 

 Fakülteler kayıt hizmetlerine ilişkin olarak öğrenci adaylarına fakültedeki 

eğitim programları ve olanaklarını tanıtıcı güncel bilgiyi açık şekilde 

sunmalıdır. Bunun dışında, kurum yazılı katalog ve elektronik bilgi yoluyla 

fakültedeki eğitim programının hedef ve amaçlarını, fakülteye kabul 

koşulları ve işlemlerini, lisans düzeyinde öğrenimi, fakülte tanımlamalarını, 

eğitim harç ve ücretlerini, akademik takvimi, kayıt silme-kayıt dondurma 

uygulamalarını, burs programlarına yönelik bilgiyi doğru ve güncel şekilde 

öğrencilerine sunmalıdır. Öğrencilere sağlanan bilgi lisans eğitimine yönelik 

tüm detayları kapsamalıdır. Fakültede uygulanan not verme ve başarı 

değerlendirme sistemi tutarlı olmalı ve tüm öğrencilere adil ve bir örnek 

şekilde uygulanabilir olmalıdır. 

 Veteriner Fakülteleri öğrencilerine (isterlerse kimliklerini gizli tutarak) 

fakültenin mevcut akreditasyon standartlarına uyumuna ve eğitim 

programının geliştirilmesine yönelik öneri, yorum ve şikayetlerini 

bildirmelerine olanak sağlayan bir mekanizmayı hayata geçirmelidirler. 

Öğrenciler fakülte yönetim kurullarında temsil yetkisine sahip olmalıdır. 

 

Standartlara ilişkin 
Yanıtlanması Gereken 

Sorular 

 

S.7.1. Mevcut eğitim-öğretim yılı itibariyle tüm sınıflar ve Fakülte genelindeki 

mevcut toplam öğrenci sayılarını belirtiniz? 

S.7.2. Fakültedeki eğitim programları, intern ve staj eğitimi hakkında bilgi 

veriniz? 

S.7.3. Fakültede rehberlik, öğrenci danışmanlığı sistemini açıklayarak, 

danışman başına düşen öğrenci sayısını bildiriniz? 

S.7.4. Fakültede uygulanan not, başarı ve ders geçme sistemini açıklayınız? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yanıtlar 

 

C.7.1. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle tüm sınıflar ve fakülte 

genelindeki mevcut toplam öğrenci sayıları; 

 1. sınıf, 238;  

2. sınıf, 157;  

3. sınıf, 167;  

4. sınıf, 196 ve  

5. sınıf, 273 öğrenci olmak üzere  

toplam 1031’dir.   

 

C.7.2. Fakültedeki eğitim programları, intörn ve staj eğitimi; 

10 yarıyıllık toplam eğitim süresi boyunca teorik ve uygulamalı eğitim yapılmakta 

ve 10. Yarıyıl intörn programı olarak uygulanmaktadır. Staj uygulamaları ise; 2012 

ve 2013 yılı girişli öğrenciler için 6. yarıyılı tamamlanmasını takip eden Ağustos 

ayında da her biri en az 10 iş günü olmak üzere Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi 

ve Gıda alanlarında ayrı ayrı yaz stajı yapmakla yükümlüdür. 8. yarıyılı tamamlayan 

öğrenciler ise takip eden Ağustos ayında 20 iş günü Klinik alanında yaz stajı 

yapmakla yükümlüdür. 2011 ve daha önce girişli öğrenciler 4. sınıfta 1 ay zorunlu 

stajları bulunmaktadır. 

 

C.7.3. Fakültede rehberlik, öğrenci danışmanlığı sistemi ve danışman başına 

düşen öğrenci sayısı; 

Öğrencilerin ilk kayıt işlemlerini takiben bir öğretim üyesi öğrenci danışmanı olarak 

atanmaktadır. Öğrenciler ders seçimi v.b. konular için istedikleri zaman 

danışmanları ile bilgi alışverişi yapmaktadır. Danışman başına düşen öğrenci sayısı 

ortalama 10 öğrencidir. 

 

C.7.4. Fakültede uygulanan not, başarı ve ders geçme sistemi; 

Fakülte ders geçme durumu mevcut otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak 

hesaplanan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” veya “Mutlak Değerlendirme Sistemi” 

ile belirlenmektedir. Fakültede ders geçme sistemini uygulanmaktadır. 

 

 

Yorum ve Açıklamalar 

 

 

 



 

Temel Standart Başlığı 8. Fakülte Programlarına Kabul Koşulları 

 

Standart İçeriği 

 

 Fakültelerin eğitim programlarına (lisans, yüksek lisans, doktora) açılan 

kontenjanlar dâhilinde kabul işlemi usulleri iyi bir şekilde tanımlanmış ve 

ilgili mevzuatlar kapsamında resmi ve objektif kriterlere göre 

yapılandırılmış olmalıdır. 

 Fakülte programlarına kabul aşamalarında sağlanacak başarı, mesleki 

eğitimle oluşturulacak temel altyapının sağlanması yanında sürekli ve 

kişisel gelişime dayalı hayat boyu eğitimde kolaylık sağlayacaktır. Kabul 

aşamalarında akademik nitelik ve ders başarı not ortalaması dışında bazı 

diğer faktörler de başvuru kriterleri olarak ayrıca belirlenmeli ve kurullarca 

dikkate alınmalıdır. 

 

Standartlara ilişkin 
Yanıtlanması Gereken 

Sorular 

 

S.8.1. Fakülte öğrenci kontenjanları, koşullar ve minimum puanlar hakkında 

bilgi veriniz? 

S.8.2. Fakültede kayıtlı öğrencilerin dağılımını (kız-erkek, burslu-burssuz, Türk-

yabancı uyruklu vb.) açıklayınız? 

S.8.3. Fakülteye öğrenci kabulünde yürütülen bilgilendirme ve tanıtım 

faaliyetlerini anlatınız? 

 

Yanıtlar 

 

C.8.1. Fakülte öğrenci kontenjanları, koşullar ve minimum puanlar; 

Fakülte kontenjanları YÖK tarafından belirlenmektedir. Her yıl ÖSYM bir önceki yıla 

ait puan ve yüzdelik dilimleri aday öğrencilere duyurmaktadır. İlgili yılın 1. basamak 

sınavından yeter puanı almış olan ve tercih yapan öğrenciler belirlenmiş kontenjan 

doğrultusunda ÖSYM tarafından fakülteye yerleştirilmektedir. 2013 yılında taban 

puanımız (yerleştirilen öğrenciler içerisinde en düşük puan alan öğrencinin aldığı 

puan) 340’tır. Kontenjanımız yıllık 120 olup ÖSYM tarafından 130 genelde öğrenci 

atanmaktadır. ÖSYM koşulları haricinde özel bir koşulumuz bulunmamaktadır. Her 

yıl tercih eden lise birincilerine başarı sıralamasına göre 3 ile 5 arasında lise 

birincisi kontenjanı uygulanmaktadır. 1. ve 5. sınıf hariç ara sınıfların her birinde 

yıllık ortalama 3 öğrencilik yataya geçiş kontenjanı uygulanmaktadır. Yine her yıl 

için 5 yabancı uyruklu öğrenci uygulanmaktadır.  

 



 

C.8.2. Fakültede kayıtlı öğrencilerin dağılımı; 

Bu tür istatistikler YÖK tarafından tutulmakta olup, tercih ve kayıt sırasında cinsiyet 

farkı gözetilmemektedir. 2013-2014 yılında 64 kız ve 72 erkek öğrenci kaydı 

yapılmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci sayıları madde C.8.1.’de belirtildiği şekilde 

uygulanmakta olup, 2013-2014 yılında 5 yabancı uyruklu öğrenci kaydı yapılmıştır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencimiz yaklaşık %25 civarındadır.  

C.8.3. Fakülteye öğrenci kabulünde yürütülen bilgilendirme ve tanıtım 

faaliyetleri; 

Rektörlüğümüzün belirlediği tarihlerde bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri 

yürütülmektedir. 

 

Yorum ve Açıklamalar 

 

 

 

 

Temel 
Standart 
Başlığı 

9. Eğitim Programı ve Ders Müfredatı 

 

Standart 
İçeriği 

 

 Veteriner hekimlik eğitim programı kapsamında uygulanan müfredat en az beş 

senelik tam zamanlı olarak gerçekleştirilen eğitim ile bunun içinde bir akademik yıllık 

uygulamalı eğitimi kapsamalıdır. Müfredat ve eğitim süreci her bir Veteriner Fakültesi 

öğrencisi için yaşam boyu eğitimi başlatmalı ve teşvik edici nitelikte olmalıdır.  

 Müfredat ve eğitim veteriner hekimlerin yasalarla belirlenmiş yetki, görev ve 

sorumluluklarını yerine getirebilecekleri tüm alanlarda yeterli bilgiyi kapsamalıdır. 

 Müfredat planlanmasında, kontrolünde ve yönetiminde yeni konular, mesleki 

gelişmeler ve teknolojik yenilikler göz önünde bulundurulmalıdır. Müfredat içeriğinin 

güncel bilgiye uygun şekilde yeterli esneklikte olması ve değişik nitelik ve nicelikteki 

bilgileri içeren derslerin aktarılmasında çeşitlilik bulunması teşvik edilmelidir. 

 Dengeli ve uyumlu hazırlanacak müfredat programı, yerel ve ulusal özellikler göz 

önünde bulundurularak pratik ve klinik becerileri ile profesyonel bakış açısına sahip, 

problem-çözücü nitelikte hekimlerin yetişmesini sağlamalıdır. Farklı dersler arasında 

teorik ve uygulama dersleri dengeli ve birbirleriyle koordineli olarak bulunmalıdır. 

 Müfredat ayrıca aşağıdaki koşul ve nitelikleri sağlamalıdır: 

 Müfredat hayvan sağlığı ve hastalıklarının altındaki temel biyolojik prensipler ve 



mekanizmaların moleküler ve hücresel düzeyden organizma ve popülasyon düzeyine 

değin anlaşılmasına olanak sağlamalıdır. 

 Öğrencilere sağlık ve hastalığın normal fonksiyonu, homeostazi, patofizyolojisi ve 

mekanizmaları, hem ülke içinde hem de dünyada görülen önemli hayvan 

hastalıklarının doğal geçmişi ve belirtilerine yönelik bilgilere sahip olması açısından 

müfredatta yer alan bilimsel bilgi birikimi ve disipline dayalı eğitimin düzenli ve açık 

olarak aktarılması gerekmektedir. 

 Hayvan türlerine göre geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek hekimlik uygulamaları ve 

cerrahi müdahaleler için hem teorik hem pratiğe yönelik eğitim müfredatı 

hazırlanmalıdır. Müfredatın birey ve popülasyon düzeyindeki klinik hayvan 

hastalıklarına dönük olarak fiziksel muayene, laboratuar tanı yöntemleri ve bunlarla 

ilişkili (tanısal görüntüleme, tanısal patoloji ve nekropsi vb.) değerlendirmeler, 

hastalıktan korunma, biyogüvenlik, cerrahiyi de içeren sağaltıma yönelik uygulamalar, 

hasta sevk ve bakımına (yoğun bakım, acil klinik uygulamaları ve izolasyon 

prosedürleri de dahil) yönelik prensip ve pratik uygulamaları da içermesi 

gerekmektedir. Müfredatın hekimliğe dayalı kararların alınması ve uygulanmasını 

sağlayan problem çözümüne odaklanmış şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

 Müfredatın epidemiyoloji, zoonoz hastalıklar, hayvansal üretim, gıda güvenliği, 

hayvanların yetiştirilmesi, bakım ve beslemesi, ilaç uygulamaları, sürü yönetimi, 

hayvancılık, çevresel ilişkiler, halk sağlığı, veteriner hekimin topluma ve mesleki 

ilişkide olduğu sağlık gruplarına katkıları gibi konularda temel prensipleri içermesi 

gerekmektedir. 

 Müfredatın öğrencilerin hayvan sahiplerinden anamnez alınması, hastalığa ilişkin bilgi 

ve verilerin saklanması, gerek duyulduğunda meslektaşlar ile değerlendirilmesi, hasta 

sahipleri ile etkili iletişim kurulmasına yönelik bilgi sahibi olma fırsatını da sunması 

gerekmektedir. 

 Müfredat öğrencilere eğitimleri boyunca mesleki etik, hekimliğe yönelik profesyonel 

hizmetlerin topluma sunulması, işletme finansmanı ve yönetim yeteneklerinin 

kazandırılması, veteriner hekimliğin kapsamı, kariyer seçenekleri ve mesleğe yönelik 

diğer bilgilerin sağlanmasına yönelik bilgiler de içermelidir. 

 Ders müfredatının hayvan sağlığı ve refahı konularında değişen toplum beklentilerini 

de karşılayacak şekilde öğrencilere bilgi, beceri, değerler, bakış açısı, sorumluluk ve 

yetkin davranışların kazandırılmasına yönelik içeriğe sahip olması gerekmektedir. 

 

  



 

Standartlara 
ilişkin 

Yanıtlanması 
Gereken 
Sorular 

 

S.9.1. Müfredat zorunlu ve seçmeli dersleri nelerdir? Verilen derslerde konu içeriklerinin 

belirlenmesini aktarınız? 

S.9.2. Fakültede müfredatın teorik-uygulama saatleri yönünden mevcut durumu (oransal 

denge) yanı sıra mesleki güncel gelişmelere göre geliştirilme durumunu açıklayınız? 

 

S.9.3. Fakültede gıda hijyeni ve halk sağlığına ilişkin teorik ve uygulama ders saatleri 

toplamları nedir? 

S.9.4. Fakültede öğrenci uygulamaları temelinde bölgesel yetiştiriciler, hayvancılığa dayalı 

sanayi işletmeleri vs. ile olan işbirlikleri ve saha çalışmaları nelerdir? 

S.9.5. Fakültede ders kitapları-notları, probleme dayalı eğitim ve interaktif eğitim 

çalışmaları konusunda bilgi veriniz? 

  



 

Yanıtlar 

 
C.9.1. Zorunlu ve seçmeli dersler; 

            

BİRİNCİ YIL 

I. Yarıyıl 
 

II. Yarıyıl 

      
Kredi 

Dağılımı     
 

                

Kodu 
Ders 
Türü(
S/Z) 

Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS  

Kodu S/Z Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS 

VTRN 
1005 

Z 
MEDİKAL 
FİZİK 

2     2 4 
 

VTRN 
1006 

Z ANATOMİ II 4 6   7 9 

VTRN 
1004 

Z KİMYA 2 1   2,5 4 
 

VTRN 
1007 

Z BİYOMETRİ  2     2 4 

VTRN 
1003 

Z 
MEDİKAL 
BİYOLOJİ 

3 2   4 6 
 

VTRN 
1008 

Z GENETİK 2     2 4 

VTRN 
1002 

Z ANATOMİ I 4 4   6 9 
 

VTRN 
1009 

Z 
VETERİNER 
HEKİMLİĞİ 
TARİHİ 

2     2 4 

OD 
AIIT 
201 

Z 
ATATÜRK 
İLK.VE 
INK.TARİHİ I 

2     2 2 
 

OD AI 
TT 10 

Z 
ATATÜRK 
İLK. VE INK. 
TARİHİ  II 

2     2 2 

OD TD 
201 

Z TÜRK DİLİ I 2     2 2 
 

OD T 
D 202 

Z TÜRK DİLİ II 2     2 2 

OD YD 
301 

Z 
YABANCI DİL 
I 

2     2 2 
 

OD Y 
D 302 

Z 
YABANCI DİL 
II 

2     2 2 

OD BD 
001 S 

BEDEN 
EĞİTİMİ I 1     1 1 

 
ODAK 

105 
S 

AFET 
KÜLTÜRÜ 
(SEÇMELİ) 

2     2 2 

OD GS 
001 S 

GÜZEL 
SANATLAR I 

1     1 1 

 

OD B 
D 002 S 

BEDEN 
EĞİTİMİ II 1     1 1 

  
       

 

OD G 
S 002 S 

GÜZEL 
SANATLAR II 

1     1 1 

  

 
 
 
 
 

      

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

     İKİNCİ YIL 

III. Yarıyıl 
 

IV. Yarıyıl 

Kodu 
Ders 

Türü(
S/Z) 

Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS  

Kodu S/Z Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS 

VTRN 
2012 

Z 
EMBRİYOLOJ
İ 

2     2 3 
 

VTRN 
2020 

Z HİSTOLOJİ  II 3 2   4 5 

VTRN 
2016 

Z HİSTOLOJİ  I 2 1   2,5 5 
 

VTRN 
2019 

Z FİZYOLOJİ II 3 2   4 5 

VTRN 
2014 

Z FİZYOLOJİ I 4 2   5 7 
 

VTRN 
2018 

Z BİYOKİMYA II 3 2   4 5 

VTRN 
2010 

Z BİYOKİMYA I 3 2   4 7 
 

VTRN 
2021 

Z 
İMMUNOLOJİ
-SEROLOJİ 

2 2   3 4 

VTRN 
2015 

Z 
GENEL 
MİKROBİYOL
OJİ 

2 2   3 6 
 

VTRN 
2001 

Z ZOOTEKNİ I 3 1   3,5 4 

VTRN 
2017 

S 
LABORATUV
AR 
HAYVANLARI 

2 1   2,5 2 
 

VTRN 
2022 

Z 
YEM MAD. VE 
YEM TEKNO. 

2 2   3 5 

VTRN 
2065 

S ETHOLOJİ  2     2 2 
 

VTRN 
2070 

S  
LABORATUV
AR 
HAYVANLARI  

2 1   2,5 2 

VTRN 
2011 

S 
BİYOTEKNOL
OJİ  

2     2 2 
 

VTRN 
2067 

S  
BİYOTEKNOL
OJİ 

2     2 2 

VTRN 
2013 

S 
EPİZOOTOLO
Jİ 

2     2 2 
 

VTRN2
068 

S  
EPİZOOTOLOJ
İ  

2     2 2 

ODSK 
0001 

S 
ŞEHİR VE 
KÜLTÜR - 
İSTANBUL 

2     2 2 
 

                

ÜÇÜNCÜ YIL 



V. Yarıyıl 
 

VI. Yarıyıl 

Kodu 
Ders 

Türü(
S/Z) 

Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS  

Kodu S/Z Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS 

VTRN 
3030 

Z 
ÖZEL 
BAKTERİYOL
OJİ VE MİK. 

3 2   4 5 
 

VTRN 
3039 

Z VİROLOJİ 2 1   2,5 3 

VTRN 
3031 

Z 
PARAZİTOLO
Jİ I 

3 3   4,5 5 
 

VTRN 
3037 

Z 
HAYVAN BES. 
VE BESL. 
HAST. 

2 2   3 4 

VTRN3
028 

Z 
FARMAKOLO
Jİ I 

3 2   4 5 
 

VTRN 
3040 

Z ZOOTEKNİ II 3 2   4 5 

VTRN 
3029 

Z 
GENEL 
PATOLOJİ 

2 1   2,5 3 
 

VTRN 
3038 

Z 
PARAZİTOLOJ
İ II 

3 3   4,5 5 

VTRN 
3032 

Z RADYOLOJİ 2     2 3 
 

VTRN 
3036 

Z 
FARMAKOLOJ
İ II 

3     3 4 

VTRN 
3027 

Z 
DAHİLİ 
KLİNİK MUA. 
YÖNT. 

  2   1 2 
 

VTRN 
3035 

Z 
ANESTEZİ VE 
REANİMASYO
N 

2     2 2 

VTRN 
3026 

Z 
CERRAHİİ 
KLİNİK MUA. 
YÖNT. 

  2   1 2 
 

VTRN 
3034 

Z 
KLİNİK 
UYG.(CERRA
Hİ-İÇ HAST.) 

  4   2 5 

VTRN 
3033 

Z 
TOPOĞRAFİK 
ANATOMİ 

1 1   1,5 2 
 

VTRN 
3069 

S  
ETHOLOJİ 
(SEÇMELİ) 

2     2 2 

VTRN 
3023 

Z 
KLİNİK 
UYG.(CERRA
Hİ-İÇ HAST.) 

  4   2 3 
 

VTRN 
3024 

S  
ARI 
HASTALIKLA
RI (SEÇMELİ) 

1     1 2 

         
VTRN 
3025 

S  
BALIK 
HASTALIKLA
RI (SEÇMELİ) 

1     1 2 

         
VTRN 
3066 

S 

ÇEVRE HALK 
SAĞLIĞI VE 
VETERİNER 
HEKİMLİĞİ 
(SEÇMELİ) 

2     2 2 

DÖRDÜNCÜ YIL 

VII. Yarıyıl 
 

VIII. Yarıyıl 

Kodu 
Ders 
Türü(
S/Z) 

Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS  

Kodu S/Z Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS 

VTRN 
4045 

Z 
ÖZEL 
PATOLOJİ I 

4 2   5 6 
 

VTRN 
4051 

Z 
ÖZEL 
PATOLOJİ II 

4 2   5 6 

VTRN 
4041 

Z CERRAHİ 4     4 6 
 

VTRN 
4050 

Z 
ORTOPEDİ VE 
AYAK HAST. I 

3     3 4 

VTRN 
4043 

Z 
DOĞUM 
BİLGİSİ VE 
JİNEKOLOJİ I 

3     3 5 
 

VTRN 
4048 

Z 
DOĞUM 
BİLGİSİ VE 
JİNEKOLOJİ II 

4     4 5 

VTRN 
4044 

Z 
İÇ 
HASTALIKLA
RI I 

3     3 5 
 

VTRN 
4049 

Z 
İÇ 
HASTALIKLA
RI II 

3     3 4 

VTRN 
4042 

Z 
GIDA 
HİJYENİ VE 
TEKNOLOJİSİ 

4     4 4 
 

VTRN 
4059 

Z 
REPRODÜKSİ
YON VE SUN’ 
İ TOH. I 

2     2 3 

VTRN 
4061 

Z 
KLİNİK, 
PATOLOJİ VE 
GIDA UYG. 

  6   3 4 
 

VTRN 
4047 

Z 
SÜT BİLİMİ 
VE 
TEKNOLOJİSİ 

2     2 2 

                
 

VTRN 
4046 

Z 
VETERİNER 
ADLİ TIP 

1     1 1 

                
 

VTRN 
4062 

Z 
KLİNİK, 
PATOLOJİ VE 
GIDA UYG. 

  6   3 5 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



BEŞİNCİ  YIL 

IX. Yarıyıl 
 

X. Yarıyıl 

Kodu 
Ders 
Türü(
S/Z) 

Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS  

Kodu S/Z Dersin Adı T U L 
Kre
di 

AK
TS 

VTRN 
5053 

Z 
HAYVAN 
ISLAHI 

2 0 0 2 3 
 

VTRN 
5072 

S 

KANATLI 
YETİŞTİRİCİL
İĞİ VE  

  40   20 30 
VTRN 
5055 

Z 
İÇ 
HASTALIKLA
RI III 

4 0 0 4 3 
 

HASTALIKLA
RI 
YÖNLENDİR
ME ALANI 

VTRN 
5052 

Z 
ET MUAYENE 
VE 
TEKNOLOJİSİ 

4 0 0 4 4 
 

VTRN 
5064 

S 

GIDA HİJYENİ 
VE 
TEKNOLOJİSİ  

  40   20 30 
VTRN 
5054 

Z 
HAYVANCILI
K İŞLETME 
EKONOMİSİ 

2 0 0 2 2 
 

YÖNLENDİR
ME ALANI 

VTRN 
5058 

Z TOKSİKOLOJİ 2 2 0 3 4 
 

VTRN 
5071 

S 

HAYVAN 
YETİŞTİRİCİL
İĞİ  

  40   20 30 
VTRN 
5057 

Z 
ORTOPEDİ 
VE AYAK 
HAST. II 

3 0 0 3 4 
 

YÖNLENDİR
ME ALANI 

VTRN 
5060 

Z 
REPRODÜKSİ
YON  VE 
SUN’İ TOH. II 

2 0 0 2 2 
 

VETRN 
5073 

S 

KLİNİK 
LABORATUA
R TANI 

  40   20 30 
VTRN 
5056 

Z 
KANATLI 
HAYVAN 
HAST. 

2 1 0 2,5 3 
 

 
YÖNLENDİR
ME ALANI 

VTRN 
5063 

Z 
KLİNİK VE 
GIDA 
UYGULAMA 

0 5 0 2,5 5 
 

                

                 Verilen derslerde konu içerikleri anabilim Dalları dersten sorumlu öğretim üyeleri tarafından 

Üniversitemizin özgün müfredat elektronik veri tabanı üzerinde ders içerikler veriliş 

yöntemleri belirlenmekte, fakülte kurulunun onayı ile yürürlüğe girip öğrencilerin bilgisine 

aynı veri tabanı üzerinden sunulmaktadır.  

 

C.9.2. Fakültede müfredatın teorik/uygulama saatleri yönünden mevcut durumu; 

Fakültede müfredatın teorik/uygulama saatleri yönünden mevcut durumu 2338/1736’dır.  

Mesleki güncel gelişmelere göre ders müfredatları ülke içindeki paydaşlardan görüş alınarak 

(C.1.5. de belirtilmiştir) ve özellikle EAEVE (Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitimi Kuruluşları 

Birliği) standartları esas alınarak geliştirilmektedir.  

C.9.3. Fakültede gıda hijyeni ve halk sağlığına ilişkin teorik ve uygulama ders saatleri 

toplamları; 

Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı dersleri haftada 10 saat teorik, 5 saat uygulama olmak üzere 

öğrenciler 140 saat teorik ve 70 saat uygulama eğitim almaktadırlar. Ayrıca, 10. Yarıyıl Intörn 

uygulamalı eğitimin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi yönlendirme alanını seçen öğrencilere haftada 

8 saat olmak üzere toplam 112 saat uygulamalı eğitim verilmektedir.  

 

 



 

C.9.4. Fakültede öğrenci uygulamaları temelinde bölgesel yetiştiriciler, hayvancılığa dayalı 

sanayi işletmeleri vs. ile olan işbirlikleri ve saha çalışmaları; 

 Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastaneleri , 

 Doğamar Çiftliği (700 başlık süt sığırcılığı), 

 Çatalca Bölgesi Damızlık Yetiştiriciler Birliği (Birliğe bağlı 3 köy), 

 Türkiye Jokey Kulübüdür. 

 Ayrıca; yem fabrikaları, kanatlı yetiştiricileri, koyunculuk işletmeleri, süt sığırcılığı 

işletmeleri, hayvansal orjinli gıda üreten firmalar, ilaç firmaları ve diğer hayvancılık 

işletme merkezlerine ziyaretler gerçekleştirilmektedir.  

 

C.9.5. Fakültede ders kitapları-notları, probleme dayalı eğitim ve interaktif eğitim 

çalışmaları; 

Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitimi Biriminin ön gördüğü kriterler göz önünde 

bulundurularak İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Programı 

oluşturulmuş, uygulamaya konmuştur. Bu anlamda yeni zorunlu ve seçmeli dersler konulup, 

öğrencinin mezuniyet sonrası çalışmak istediği alanlara yönelik seçmeli ders alanları 

sunulmuştur. Ayrıca zorunlu staj sayısı birden üçe çıkartılarak öğrencilerin Hayvan 

yetiştiriciliği, Gıda ve Klinik alanlarının her biri üzerinde pratiğe yönelik bilgi edinme imkânı 

verilmiştir. Öğrenci merkezli bir eğitim modeli benimsenip Fakülte hastanesinde pratik yapma, 

nöbet tutma, seçtikleri alanlarda seminer hazırlayıp, sunma, eğitim filmlerinin hazırlanması ve 

izlettirme, öğrencilere hastane ameliyathanelerinde gerçekleştirilen operasyonları kamera 

sistemiyle izlettirme ve laboratuvar imkânları arttırılarak öğrencilerin bunlardan 

faydalanmaları, ilgi duyan öğrenciler kendilerini daha fazla geliştirme ve ek gelir imkânı 

sağlayan Anabilim Dallarında yarı zamanlı statüde çalışmaları sağlanmış, mesleki ve sosyo-

kültürel öğrenci kulüplerinin kurulmasına imkan verilmiştir. Hem Fakülte öğrencilerinden 

şartları sağlayanlara yurtdışındaki anlaşmalı veteriner fakültelerinde hem de yurtdışından 

gelen yabancı öğrencilere planlı eğitim imkanları sağlanmıştır. Anabilim Dallarında 

okutulmakta olan derslere ait ders notlarının fakültede basılması ve web sayfası üzerinden 

öğrenciyle paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin bilgisayar kullanma ve 

internet ihtiyaçları karşılanmıştır. Amfi, derslik, laboratuvarlarda barkovizyon, akıllı tahta, 

internet, ses düzeni, güvenlik ortamları vs. sistemler kurulmuştur. 

 

Yorum ve 
Açıklamalar 

 

 



 

Temel Standart Başlığı 
10. Araştırma Programları 

 

Standart İçeriği 

 Fakültelerin ilgili alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde mesleki eğitim 

programı ile örtüşen ve onu destekleyerek güçlendiren nitelikte uluslararası 

düzeyde ve yüksek kalitede araştırma faaliyeti göstermesi ve etkinliklerde 

bulunması gerekmektedir. 

 

Standartlara ilişkin 
Yanıtlanması Gereken 

Sorular 

 

S.10.1. Fakülte akademik personeli tarafından kaynakları ve bütçelerine göre son 3 

yıl içerisinde gerçekleştirilen proje sayıları ve ulusal-uluslararası yayın sayıları 

nedir? 

S.10.2. Fakülte bünyesinde veya ortaklığında son 3 yıllık dönemde yapılan kongre, 

sempozyum, panel, seminer gibi bilimsel etkinlik sayıları nedir? 

S.10.3. Fakültede sürekli eğitim, uluslararası, lisansüstü-doktora eğitimi hakkında 

bilgi veriniz? 

 

Yanıtlar 

 

C.10.1. Fakülte akademik personeli tarafından kaynakları ve bütçelerine göre son 

3 yıl içerisinde gerçekleştirilen proje sayıları ve ulusal-uluslararası yayın sayıları; 

 Fakülte akademik personeli tarafından kaynakları ve bütçelerine göre son 3 yıl 

içerisinde gerçekleştirilen proje sayıları ve ulusal-uluslararası yayın sayıları; 

 Fakültemiz akademik personeli tarafından 2011 yılı içerisinde 49, 2012 yılı 

içerisinde 45 ve 2013   yılı içerisinde 44 olmak üzere toplam 138 proje kabul 

edilmiştir.  SCI-Expanded kapsamlı dergilerde 2011 yılında 64, 2012 yılında 79 ve 

2013 yılında 98 olmak üzere toplam 241 bilimsel makale yayınlanmıştır. Ulusal-

uluslararası hakemli dergilerde 2011 yılında 34, 2012 yılında 32, 2013 yılında 42 

olmak üzere toplam 108 makale yayınlanmıştır. 

 

C.10.2. Fakülte bünyesinde veya ortaklığında son 3 yıllık dönemde yapılan 

kongre, sempozyum, panel, seminer gibi bilimsel etkinlik sayıları; 

2012 ve 2013 yıllarında Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ile Anatomi Anabilim Dalı 

Uluslararası katılımlı bilimsel kongre düzenlemişlerdir. Fakülte Bilimsel Araştırma 

Öğrenci Kulubü her yıl olduğu gibi 2014 yılında, Uluslararası 16. İstanbul 

Üniversitesi Veteriner Hekimliği Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresini 

düzenlemektedir. Fakültemizde ve Almanya ile Bosna-Hersek’te her iki yılda bir 

Uluslararası Türk-Alman ve Türk Boşnak Bilim Günleri düzenlenmektedir. Ayrıca 



fakültemiz 2014 yılında öncülüğünü üstlendiği VETistanbul GROUP CONGRESS 2014 

düzenlemiştir. 

 

C.10.3. Fakültede sürekli eğitim, uluslararası, lisansüstü-doktora eğitimi; 

Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından gerek özel kuruluşlar, gerek fakülte 

organizasyonları ve gerekse sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları aracılığı ile 

düzenlenen meslek içi eğitim programlarında görev almaktadır. Bu eğitimlere örnek 

olarak 2013 yılında verilmiş olan bazı eğitimler aşağıda belirtilmiştir.  

Fakültemizdeki mevcut 17 Anabilim Dalı’ndan 15’inde, yüksek lisans ve doktora 

eğitimi verilebilmektedir.  

2013 yılı itibariyle Yüksek lisans öğrenci sayısı 27, doktora öğrenci sayısı ise 143’tür.  

 

Yorum ve Açıklamalar 

 

 

 

Temel Standart Başlığı 11. Sonuçların Değerlendirilmesi 

 

Standart İçeriği 

 

 Veteriner Hekimliği eğitimi veren fakültelerin program çıktıları ölçülmeli ve 

analiz edilerek programın geliştirilmesi yönünden değerlendirilmelidir. Fakültenin 

görev tanımına yönelik olarak sonuçların değerlendirilmesi ve böylelikle programın 

mevcut durumuna ilişkin koşulların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 Bu kapsamda farklı yöntemlerle (anket, veri toplama, görüşmeler, odak 

gruplar ve öz değerlendirme gibi) öğrenci başarı düzeyi, işe giriş oranları, programa 

yönelik görüş ve eleştiriler, klinik yeterlilikler ve kurumsal kazanımlar ele alınarak 

sonuçlar değerlendirilmeli ve fakülte eğitim programlarına katkı verici şekilde 

yansıtılmalıdır. 

 

Standartlara ilişkin 
Yanıtlanması Gereken 

Sorular 

 

S.11.1. Fakültede eğitim-öğretim yeterlikleri, kalite ve başarı düzeyleri ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi veriniz? 

S.11.2. Eğitimde kalite düzeyinin iyileştirilmesinde öğrenci görüşlerinin dikkate 

alınması hususunda yapılanlar nelerdir? 

S.11.3. Fakülte program-öğrenim çıktıları, mezunların kariyer ve iş seçenekleri 

konusunda başarı düzeyinizi tanımlayınız? 

 

 

 



 

Yanıtlar 

 

C.11.1. Fakültede eğitim-öğretim yeterlikleri, kalite ve başarı düzeyleri ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri ; 

 Teorik ve uygulamalı derslerde quiz, vize, ödev, seminer, uygulama sınavları vb. 

alınan notlar mevcut otomasyon sistemine işlenmekte, otomatik olarak hesaplanan 

“Bağıl Değerlendirme Sistemi” veya “Mutlak Değerlendirme Sistemi” ile 

belirlenmektedir. Fakültede ders geçme sistemini uygulanmaktadır. Özellikle klinik 

Bilimler Ve Klinik Önbilimler bölümleri anabilim dallarında önemli görülen 

uygulamalarda başarı durumu, öğretim üyelerince imza karşılığı takip edilmektedir.  

 

C.11.2. Eğitimde kalite düzeyinin iyileştirilmesinde öğrenci görüşlerinin dikkate 

alınması hususunda yapılanlar; 

Her yarıyıl için öğrencilere; tüm öğretim üyeleri, tüm dersler ve fakültenin genel 

eğitim-öğretimini içeren memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Anket çalışmaları 

dekanlık tarafından kurulan ve öğretim üyelerinden oluşan komisyon tarafından 

yürütülmekte, anket ve anketlerin dekanlığa ulaştırılması süreçleri öğrenciler ve 

araştırma görevlileri tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. 

 

C.11.3. Fakülte program-öğrenim çıktıları, mezunların kariyer ve iş seçenekleri 

konusunda başarı düzeyi; 

Fakülte program-öğrenim çıktıları, mezunların kariyer ve iş seçenekleri konusunda 

başarı düzeyini ortaya koymada henüz yeterli ve etkin bir yöntem 

uygulanmamaktadır. Ancak belirli aralıklarla meslek odaları, kamu ve özel sektör 

vb. (Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Hekimler Odaları, Veteriner Sağlık Ürünleri 

Sanayicileri Derneği, Türkiye Jokey Kulübü, Belediyeler, Doğamar, Çatalca 

Yetiştiriciler Birliği, Çevre ve Orman Bakanlığı,  Klinik, Bakanlık Teşkilatı vb. yerkerde 

çalışan meslektaşlarımız) kişi ve kurumlardan görüş ve bilgi istenmektedir 

 

Yorum ve Açıklamalar 

 

 

 

  



Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları  

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) 

Ulusal Akreditasyona İlişkin Ana Göstergeler 

 

1- VEDEK’e ulusal akreditasyon değerlendirmesi için başvuruda bulunacak veteriner 

fakülteleri öncelikle kurumsal olarak hazırlanacak öz değerlendirme raporu vasıtasıyla 

fakültenin sahip olduğu altyapı, olanaklar, yeterlilikler, bölüm ve anabilim dalları, personel 

yapısı, öğrenci, klinik uygulamalar, hayvan türleri ve hasta profili, müfredat ve eğitim 

programı gibi konularda bilgi ve veri paylaşımı sağlamalıdır. 

2- Hazırlanacak raporda ana belirleyicilerden en önemlisi lisans düzeyinde okutulan 

dersler, dersleri veren anabilim dalları ve dersi veren öğretim üyelerinin uzmanlık alanı ile 

nitelikleridir. Ulusal akreditasyon için fakültelerde asgari olarak temel bilimler, klinik 

öncesi bilimler, klinik bilimler, zootekni ve hayvan besleme ile gıda hijyeni ve teknolojisi 

bölümlerine bağlı anabilim dalları çatısı altında (Anatomi, Fizyoloji, Histoloji, Biyokimya, 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, 

Parazitoloji, Patoloji, Viroloji, Cerrahi, İç Hastalıkları, Dölerme ve Suni Tohumlama, 

Doğum ve Jinekoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı 

Ekonomisi ve İşletmeciliği, Zootekni, Genetik, Biyoistatistik, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi) 

zorunlu ve seçmeli olarak planlanan dersler müfredatta yer almalı ve ilgili anabilim dalı 

kadrosundaki alanında uzman öğretim üyelerince verilmelidir.  

 Bu kapsamda akreditasyona aday fakültelerde tam zamanlı olarak çalışan mevcut 

toplam veteriner hekim akademisyen sayısı en az 2/3’ü öğretim üyesi olmak üzere 60 

kişiden az olmamalıdır. 

3- Veteriner Fakültelerinin öğrenci işleri, idari işler, mali işler ve akademik büro 

elemanları başta olmak üzere işleyişe dönük tüm hizmetlerin etkin bir şekilde yerine 

getirilebilmesi maksadıyla ilgili birimlerde çalışan yeterli sayıda idari ve teknik personele 

sahip olması gerekmektedir. 

4- Fakülte bünyesinde derslikler, klinik hizmetler, saha hizmetleri, tanı-teşhis-tedavi 

üniteleri, laboratuarlar ve kütüphane gibi eğitime yönelik kaynaklar mevcut kayıtlı öğrenci 

sayısı ile paralel ve yeterli düzeyde bulunmalıdır. 

5- Veteriner fakültelerinin değerlendirilmesinde eğitim kapasitesi ve uygulamalar 

açısından belirlenmesi gereken bazı temel göstergeler (oranlar) şunlardır: 

 
 



  Temel Göstergeler (Oranlar)   Olması Gereken Nispi Değerler 

 
 Oran 1: Fakültedeki toplam kayıtlı öğrenci sayısı   1031  =6.60 ≤ 9  
   Toplam akademisyen sayısı       156 
 
 Oran 2: Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı   120 = 0.77 ≤ 3 
   Toplam akademisyen sayısı             156 
 
 Oran 3: Fakültedeki toplam akademik personel sayısı   156 =  1.59 0.7-2.4 
   Toplam idari ve destek personeli sayısı            98 
 
 Oran 4: Müfredatta yer alan toplam teorik eğitim saatleri  2338 =1.35 0.8-2.5 
   Gözetim altındaki toplam uygulama saatleri        1736 
 
 Oran 5: Fakülte müfredatındaki toplam eğitim saati     4074 = 19.40 10-35 
   Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığına ilişkin            210 
    ders saatleri toplamı 
 
 Oran 6:   Fakültede görülen toplam ruminant  
            (sığır, manda, koyun, keçi, domuz vb.) hayvan sayısı  265.4 = 2.2 ≥ 1.5 
       Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı           120  
 
 Oran 7:   Fakültede görülen toplam  
       tek tırnaklı (at, eşek, katır vb.) hayvan sayısı  56.6=   0.47 ≥ 0.4 
    Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı     120 
 
 Oran 8:   Fakültede görülen  
   toplam kanatlı-tavşan hayvan sayısı   700.6 = 5.83 ≥ 1 
       Fakülteden mezun olan yıllık             120 
      öğrenci sayısı 
 
 Oran 9:   Fakültede görülen  
   toplam kedi-köpek vb. pet hayvan sayısı   8859.7 = 73.83   ≥ 20 
          Fakülteden mezun olan yıllık                  120 
       öğrenci sayısı 
 
 Oran 10:   Fakültede gerçekleştirilen  
   ruminant ve tek tırnaklı toplam nekropsi sayısı   107.7 =  0.89 ≥ 0.3 
      Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı     120 
  
 Oran 11:            Fakültede gerçekleştirilen  
   kanatlı-tavşan toplam nekropsi sayısı       491.3 = 4.09 ≥ 0.5 
         Fakülteden mezun olan yıllık              120 
         öğrenci sayısı 
 
 Oran 12:    Fakültede gerçekleştirilen  
   kedi-köpek vb. pet hayvan toplam nekropsi sayısı    103 =  0.85 ≥ 0.6 
       Fakülteden mezun olan yıllık öğrenci sayısı           120 
 
 



6- Fakülteler akreditasyonda temel belirleyicilere ilişkin oranları hesaplamanın yanı sıra 

bu hesaplamalarda yer alan tüm kriterlere ilişkin veri ve bilgileri de detaylı şekilde ve 

tablolar halinde sunmalıdır.  

 Örneğin; müfredat derslerinin teorik ve uygulama saatleri, her sınıftaki öğrenci sayısı, 

yıllara göre mezun öğrenci sayıları, akademik ve destek personeli sayı ve pozisyonları, 

fakülte içi ve dışı uygulamada görülen hayvan türleri, sürüleri ve sayıları gibi. 

7- Fakültelerde başta klinikler, laboratuarlar olmak üzere mevcut tüm tesis, cihaz ve 

ekipmanlar her türlü temel mesleki uygulama ve işlemleri yapmaya yeterli sayı ve nitelikte 

bulunmalıdır. 

8- Ulusal akreditasyon için başvuruda bulunan fakülteler müfredatta yer alan derslerde 

yıllara göre ve toplamda teorik dersler, uygulama dersleri, denetimli uygulama saatleri, 

klinik uygulama saatleri, fakülte dışı uygulama saatleri ve acil servis uygulama saatlerini 

detaylı şekilde bildirmelidir. 

9- Fakülteler geçmişe dönük şekilde yılık olarak çiftlik hayvanları, kanatlı, pet hayvanlar ve 

diğer hayvanlar için tutulan kayıtlar vasıtasıyla kurum personeli ve öğrencilerce görülen-

muayene edilen, ayakta ve hospitalize edilerek tedavide bulunulan tüm türlerdeki hayvan 

sayılarını raporunda belirtmelidir. Raporda gruplar halinde fakülte klinikleri ve mobil 

klinik (gezici klinik)te görülen vaka sayıları ayrı şekilde verilmelidir. 

10- Fakültede yine patolojik tanı amaçlı olarak yapılan tüm nekropsi sayıları yıllara göre ve 

geçmişten günümüze (örn: son 4-5 yıl) doğru hayvan türlerine göre detaylı olarak ve 

gruplandırılarak raporda sunulmalıdır. 

11- Fakülteler hazırlanacak öz değerlendirme raporunda genel olarak mesleki be bilimsel 

yöndeki vizyon, misyon ve stratejilerine ve bunun yanı sıra mevcut mali durum ve 

organizasyon yapılarına değinmelidir. Ayrıca, kuruluş sonrası dönemde tarihsel süreçteki 

gelişmeler aktarılmalıdır. 

12- Fakülteler bölüm ve anabilim dallarının mevcut yapı, personel durumu, imkân ve 

faaliyetlerini rapor etmelidir. 

13- Fakülteler tarafından müfredat içeriği yanı sıra intern eğitimi, fakültedeki yüksek 

lisans ve doktora programları, eğitimin kalite değerlendirmesi, uluslar arası ilişkiler, 

öğrenci refahı ve sosyal organizasyonlar, danışmanlık vb. konular hakkında bilgi 

aktarılmalıdır. 

14- Hazırlanacak rapor kapsamında fakültelerde araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilen 

bilimsel yayın ve çalışmalar ile projeler hakkında aydınlatıcı veriler sunulmalıdır. 



15- 2011 FAKÜLTEYE 

GELEN 
FAKÜLTE DIŞI TOPLAM 

KLİNİK UYGULAMALAR  

SIĞIR 175 2336 2511 

KOYUN KEÇİ 312 2909 3221 

KANATLI   743 

KEDİ-KÖPEK   8243 

AT 65 121 186 

EGZOTİK   571 

TAVŞAN   21 

NEKROPSİ  

SIĞIR-KOYUN-KEÇİ   133 

KEDİ-KÖPEK   121 

KANATLI   504 

AT   3 

LABORATUVAR HAYVAN. 
  7 

VAHŞİ HAYVAN 
  3 

BALIK 
  2 

DOMUZ 
  3 

 

  



2012 FAKÜLTEYE 

GELEN 

FAKÜLTE DIŞI TOPLAM  

KLİNİK UYGULAMALAR  

SIĞIR 34 1743 1777 

KOYUN KEÇİ 41 3195 3236 

KANATLI   470 

KEDİ-KÖPEK   10605 

AT 62 107 169 

EGZOTİK   383 

TAVŞAN   20 

NEKROPSİ  

SIĞIR-KOYUN-KEÇİ   98 

KEDİ-KÖPEK   129 

KANATLI   470 

AT   14 

LABORATUVAR HAYVAN.   14 

VAHŞİ HAYVAN   4 

BALIK   4 

DOMUZ   4 

 

  



 

 

2013 FAKÜLTEYE 

GELEN 

FAKÜLTE DIŞI TOPLAM  

KLİNİK UYGULAMALAR  

SIĞIR 87 2498 2585 

KOYUN KEÇİ 147 5601 5748 

KANATLI   813 

KEDİ-KÖPEK   7731 

AT 43 149 192 

EGZOTİK   1576 

TAVŞAN   35 

NEKROPSİ  

SIĞIR-KOYUN-KEÇİ   75 

KEDİ-KÖPEK   59 

KANATLI   500 

AT   1 

LABORATUVAR HAYVAN. 
  75 

VAHŞİ HAYVAN 
  5 

BALIK 
  0 

DOMUZ 
  5 

  

 

 

 

 



  



GENEL FAKÜLTEYE 

GELEN 

FAKÜLTE DIŞI TOPLAM  

KLİNİK UYGULAMALAR  

SIĞIR 98.7 2192.3 2291.0 

KOYUN KEÇİ 166.7 3901.7 4068.3 

KANATLI   675.3 

KEDİ-KÖPEK   8859.7 

AT 56.6 125.4 182.0 

EGZOTİK   843.3 

TAVŞAN   25.3 

NEKROPSİ  

SIĞIR-KOYUN-KEÇİ   102.0 

KEDİ-KÖPEK   103.0 

KANATLI   491.3 

AT   6.0 

LABORATUVAR HAYVAN. 
  32 

VAHŞİ HAYVAN 
  4 

BALIK 
  2 

DOMUZ 
  4 

 

 


