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E Ğ İ T İ M  AMACI  N E Dİ R?

Ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarının ırklarının 
ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli 
beslenmesi, verimliliklerinin arttırılması, 

Arı, su canlıları ve yabani hayvanlar da dahil tüm hayvan 
türlerinin sağlıklarının korunması, 

Hastalıklarının tedavisi,

Salgın hastalıkların önlenmesi, 

İnsanların zoonotik hastalıklardan korunması, 

Canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin arttırılması ,



Hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilir ve 
sağlıklı olması, 

Üretim teknolojileri konusunda çalışacak, eğitim-
öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu 
alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi haklarını 
ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözetecek 
ve toplum yararını ön planda tutacak, 

Eğitimi sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık 
ve hayvan sağlığı sektöründe başarıyla görev yapacak 
‘Veteriner Hekimleri’ yetiştirmektir.



HEDEFLER-->
oHayvan türleri ve ırklarını, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, 

fizyolojik ve biyokimyasal) ve davranış özelliklerini tanımlar, 
farklılıklarını sıralar. 

oHayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların 
nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri ve tedavileri 
konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara 
bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olur.

oHekimlik mesleğinin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konan 
hastalıkların tedavisini (ilaç kullanımı, operatif girişim vb) 
yapmayı hedefler.



TARİHÇESİ

• Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Bakanlar Kurulunun 
28405 sayılı kararının 8 Eylül 2012 tarih sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanması ile kurulmuştur.

• Veteriner Fakültesi eğitim hayatına kuruluş süreci içerisinde 
Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Binasında başlamıştır. 

• Yeni binamız tamamlanana kadar kampüs içerisinde yer alan Isı 
Merkezinde geçici olarak eğitim öğretime devam edilmiştir. Yeni 
Fakülte binamızın tamamlanmasının ardından 2017-2018 
Eğitim-Öğretim yılı itibariyle eğitim öğretime burada devam 
edilmektedir. 



Fakültemiz; 

Temel Bilimler

Klinik Bilimler

Klinik Öncesi Bilimler

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

olmak üzere 5 bölüm 22 Anabilim dalından              

oluşmaktadır.



TEMEL BİLİMLER

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji

Histoloji-Embriyoloji

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
--Bölümde yer alan dersler fakültenin ilk iki yılında okutulmaktadır. Bu 
derslerde hayvanların kendi aralarındaki ve diğer canlılara karşı davranışları, 
hayvan hakları, hayvan vücudunun yapısında yer alan hücre, doku, organ ve 
sistemlerin gelişimi, yapısı, görevleri, işleyişi, metabolizma kavramları 
hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca veteriner hekimliğin tarihçesi ve etik 
kuralları, hayvan refahı konularıyla mesleğe ait temel bilgi ve bilincin 
oluşturulması sağlanmaktadır.



KLİNİK BİLİMLER

İç Hastalıkları

Cerrahi

Doğum ve Jinekoloji

Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon

--Anabilim dalları tarafından modern ve çağın gerektirdiği eğitim-
öğretim imkanları kullanılarak verilen teorik ve uygulamalı dersler 
aracılığıyla yüksek standartlarda bilgi, beceri ve yetkinlik 
kazanmaktadır. Bu çerçevede bölümümüzde veteriner hayvan 
hastanesi, klinik muayene salonları, operasyon salonu ve 
fakültemizin diğer laboratuvar ve imkanlarını kullanan teşhis 
laboratuvarı aktif olarak faaliyet göstermektedir.



KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

Su Ürünleri Ve Hastalıkları

Farmakoloji Ve Toksikoloji

Mikrobiyoloji

Parazitoloji

Patoloji

Viroloji

--Klinik Öncesi Bilimler ile fakültemiz öğrencilerine, hastalıkların teşhis 
ve tedavisinde rasyonel ve analitik bir düşünce yeteneği kazandırmaya 
yönelik temel bilgi, modern teknik ve metodların öğretilmesi 
amaçlanmaktadır.. Ayrıca doğru ilaç kullanımı, hastalık etkenleri, 
koruyucu hekimlik, çevre ve halk sağlığı, zehirlenmeler ve tedavi 
alanlarında güncel bilgi ve etkinlikler kazandırmaktır.



GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Besin, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Halk Sağlığı

--Veteriner Fakültesi öğrencilerine besin hijyeni ve 
teknolojisi, süt ve süt ürünleri hijyen ve teknolojisi, 
et ve et ürünleri hijyen ve teknolojisi, et muayenesi 
ve mezbaha bilgisi, veteriner halk sağlığı, su hijyeni, 
su ürünleri teknolojisi, kalite kontrol sistemleri, 
mevzuat bilgisi ve domuz eti kalitesi konularında 
teorik ve pratik bilgi vermeyi amaçlamaktadır.



ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalığı

Biyoistatistik

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Genetik

Zootekni

--Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvan yetiştirme, sağlıklı hayvan 
besleme, sürü idaresi, çiftlik yönetimi, hayvancılık işletme ekonomisi, 
besleme problemlerinin engellenmesi ve çözümü konularında donanımlı 
bir şekilde yetiştirilmesidir. Ayrıca belirtilen ana başlıklar altında ihtiyaç 
duyulan konularda çözüm üretmek amacıyla bilimsel araştırmalar 
planlamak ve elde edilen yeni bilgilerin yayınlanması ve pratiğe 
aktarılması çalışmalarını gerçekleştirmektir.



MEZUN İST İHDAM OLANAKLARI
1. Kamu kurum ve kuruluşları

2. Serbest veteriner hekimlik 

3. Özel hayvan hastaneleri ve veteriner poliklinikleri 

4. Veteriner biyolojik ürünleri ithal eden firmalar 

5. Veteriner ve beşeri ilaç imalatı ve ithalatı yapan firmalar

6. Veteriner ve beşeri ilaç ve aşı satışı yapan firmalar

7. Haşere mücadelesi yapan firmalar 

8. Hayvancılık ve veteriner hekimlik aletleri, malzemeleri, imal eden   

ve pazarlayan şirketler 

9. Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları 

10. Damızlık hayvan üreten ve satan şirketler 



11. Gıda üretim yerleri, kırmızı et ve kanatlı hayvan ürünleri 

üretim tesisleri; kombina, mezbaha, soğuk hava depoları, 

12. Özel gıda laboratuvarları, 

13. Hazır kıyma satış yerleri 

14. Su ürünleri üretim işletmeleri 

15. Su ürünleri toptan ve perakende satış merkezleri 

16. Yem fabrikaları 

17. Embriyo ve sperma üretim merkezleri 

18. Kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmeleri 

19. Ham deri toplama merkezleri 

20. Ev ve süs hayvanları satış, barındırma ve eğitim merkezleri

21. Arı yetiştiriciliği merkezleri



V E T E R İ N E R  P R O G R A M  Ö Ğ R E N M E  

Ç I K T I L A R I

1
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği 
bilgileri etkin olarak kullanabilir,

2 Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,

3
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuvar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği 
verileri değerlendirebilir,

4
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini 
kullanabilir,

5 Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,

6
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim 
kazanır,

7
Veteriner Hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi 
konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,



7
Veteriner Hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda 
güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,

8
Veteriner Hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı 
bakış açılarından analiz edebilir,

9
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi 
iletişim kurabilir

10
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim 
teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır

11
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve 
hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,

12
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili 
ve duyarlı olmayı ilke edinir.



UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

• Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı ya da eş 
zamanda farklı yerde olduğu; öğretimin, içerik aktarımı ve etkileşimin 
bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla sağlandığı öğretim yöntemidir.

• Öğrenci, içerik ve öğretim elemanı arasındaki iletişimin elektronik 
ortamda sunulan e-posta, forum, sohbet ve sanal sınıf gibi araçlarla 
eşzamanlı veya farklı zamanlı olarak sağlanmasıdır.

• Şu an ki eğitim-öğretim sürecimizde ise ‘Harmanlanmış Öğretim’ 
denilen uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim yöntemlerinin birbirini 
tamamlayacak biçimde bir arada kullanıldığı öğretim yöntemine 
geçilmiştir.

• Bu eğitim sisteminde derslerin %40 ‘ının uzaktan, %60’ının ise yüz yüz 
yüze yapılmaktadır.



UZAKTAN ÖĞRETİMİN HEDEFLERİ

• Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının etkin ve verimli 
kullanılmasını sağlamak, 

• Yükseköğretimin yaygınlaşmasını sağlayarak verimliliği artırmak, 
bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak,

• Eğitim-öğretim olanaklarından üniversite öğrencilerinin daha 
etkin ve eşit yararlanmasını sağlamak,

• Yeni gelişen teknolojileri eğitim-öğretim süreçlerinde kullanarak 
öğrencileri çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler ile 
donatmak, 

• Güncel teknolojileri kullanan öğretim elemanları yetiştirerek 
ülkede öncü ve örnek olmak,



• Yüz-yüze eğitimin ve e-öğrenme yönteminin güçlü 
yönlerini birleştirerek nitelikli mezunlar vermek,

• Ders içeriklerinin ve öğretim materyallerinin etkin bir 
biçimde paylaşılmasını sağlamak,

• Öğretim elemanı ve öğrenci arasındaki etkileşimi 
planlı ders saatlerinin ve yerlerin dışında da 
sürdürmek,

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli 
ve çoklu ortam olanakları ile sınırsız bilgiye 
ulaşabilme özelliklerinden yararlanarak eğitimin 
etkinliğini arttırmaktır.



U Z A K TA N  Ö Ğ R E T İ M  P R O G R A M L A R I  V E  

D E R S L E R İ N  Y Ü R Ü T Ü L M E S İ N E  İ L İ Ş K İ N  

İ L K E L E R

Uzaktan öğretim; eşzamanlı veya farklı zamanlı teknolojiler aracılığı 
ile yürütülür. Yeni uzaktan öğretim programları ve örgün öğretimde 
uzaktan öğretimle verilecek dersler ilgili birimin kurul kararı ve 
Senatonun kararı ile açılabilir. e-içerik hazırlanması ve öğretim 
tasarımı, ilgili birimlerin istemleri dikkate alınarak ASUZEM
tarafından planlanır ve gerçekleştirilir. Sınavların yürütülmesi ilgili 
birimler tarafından yapılır. Sınavların çevrimiçi yapıldığı durumlarda 
ise sınavların organizasyonu, yürütülmesi ve sonuçlarının 
yayınlanmasına ilişkin teknik işlemler ASUZEM tarafından yapılır. 



ASUZEM’E  NASIL  G İR İŞ  

YAPABİ L İ R İ M?











A K S A R AY  Ü N İ V E R S İ T E S İ  V E T E R İ N E R  

FA K Ü LT E S İ  H AY VA N  H A S TA N E S İ

• Hayvan Hastanesi, lisans ve lisansüstü öğrencileri için eğitim olanakları
ve klinik deneyimler sunmaktadır. Halka açık olan hayvan hastanemiz,
yerel ve bölgesel olarak da çevresine klinik hizmetler
vermektedir. Hastanemiz, öğrencilerimizin mümkün olan en iyi veteriner
hekimlik eğitimini almaları ve halka en iyi klinik hizmetlerin sunulması
için modern teknolojiler donatılmaya çalışılmaktadır. Bir eğitim kurumu
olarak ASÜ Hayvan Hastanesi, uzman personelleri ile her bir hayvana ve
hasta sahibine özenli şekilde bakım ve hizmet sunmaktadır.

• ASÜ Hayvan hastanesinin klinik hizmetleri; Cerrahi, İç Hastalıkları,
Doğum ve Jinekoloji ile Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dalları
tarafından verilmektedir.

• ASÜ Hayvan Hastanesi bölgedeki ilk hayvan hastanesidir.



KLİNİK HİZMETLERİMİZ

• Acil Klinik Hizmetleri

• Cerrahi Klinik Hizmetleri

• İç Hastalıkları Klinik Hizmetleri

• Doğum ve Jinekoloji Klinik Hizmetleri

• Dölerme ve Suni Tohumlama Klinik Hizmetleri

• Klinik Tanı Laboratuvar Hizmetleri

• Sahipsiz Hayvanlar

• Yaban Hayat



D O Ğ A  KO R U M A  V E  M İ L L İ  PA R K L A R







SAHİPSİZ HAYVANLAR











İ N TÖ R N  Ö Ğ R E N C İ  U YG U L A M A L A R I









HASTANE İŞLEYİŞİ 

VE TANITIMI









U LTA S O N  M U AY E N E  O D A S I



O P E R A S YO N  S A L O N U



K L İ N İ K  L A B A R O T U VA R



R Ö N T G E N  O D A S I



B Ü Y Ü K  H AY VA N  M U AY E N E  O D A S I



• Hastanemiz mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

• Gelen hasta sahiplerine muayene onam formu imzalatılır. Daha sonra 
muayene için işlem yapılır.

• Farklı türlerden hayvanlar muayene edilebilmekte ve gerekirse 
operasyon yapılabilmektedir.

• Operatif müdahale gereken hayvanlarımız muayene edildikten sonra 
randevu günü ve saati belirlenir. Randevu verilen zamanda gerekli 
operasyon gerçekleştirilir.

• Operasyon öncesi hasta sahiplerine genel anestezi onay formu 
imzalatıldıktan sonra operasyon için hayvan hazırlanır.

• Hasta hayvanlarımızın tanısı için gerekli hemogram, biyokimya ve 
elektrolit değerlerine bakılabilmektedir.

• Doğru teşhis ve tanı için hasta hayvanlarımızdan alınan numuneler diğer 
ana bilim dallarına gönderilir. Çıkan sonuca tedavi protokolüne başlanır.



• 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz klinik uygulama 
derslerinde, hastanemizde uygulamalı eğitim 
görmektedir.

• İntörn öğrencilerimiz hocalarımızın gözetiminde bire bir 
uygulama yapabilmekte, operasyonlara 
katılabilmektedir.

• Klinik uygulamalar 4 hafta olacak şekilde rotasyon 
yapılmakta ve bu sayede her öğrenci her klinik bilimlerde 
görev alabilmekte, hasta muayene edip uygulama fırsatı 
verilmektedir.


