
VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

-İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar:  

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen Fakültemiz 

öğrencilerinin isteğine bağlı “İsteğe Bağlı İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” uygulaması 

vardır. 

-Staj, Eğitim Modeli: 

Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup Veteriner Hekimliği programı (tek 

program) uygulanmaktadır. 10. yarıyıl döneminde öğrencilerimiz belirlenmiş yönlendirme 

alanlarından birini seçerek daha önceki dönemlerde edindikleri bilgileri uygulamaya 

dönüştürme imkânı bulurlar. Ayrıca Kastamonu’da bulunan özel çiftliklerde ve özel Veteriner 

Hekim Kliniklerinde klinik uygulamalarına katılırlar sorumlu hekimin gözetiminde klinik 

becerilerini pekiştirebilirler. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri saha 

koşullarında görmek ve uygulamak amacıyla staj yapmak zorundadırlar. 

Bir yılda kaç dönem uygulandığı: Öğrencilerimiz 8. yarıyılı tamamladığı yaz döneminde 

zorunlu yaz stajını yapmaktadır. 

Sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı:  

Veteriner Fakültesi ders müfredatında sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb. endüstriye 

dayalı öğretim stajı bulunmamaktadır. Ancak, aşağıda belirtilen işletmelerde mesleki 

becerilerini arttırmak amacı ile isteğe bağlı uygulama yapabilirler. 

* Gıda Üretim Yerleri Kırmızı Et ve Kanatlı Eti ve Ürünlerin Üretim Tesisleri (Kombina, 

Mezbaha, Üretim Tesisi, Soğuk Hava Depoları) 

* Özel Gıda Laboratuvarları 

* Ham Deri Toplama Tesisleri 

* Yem Fabrikaları 

* Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri 

* Özel Haralar 

* Kanatlı Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri 

* Hayvan Pazarları 

* Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden Firmalar 

* Özel Hayvan Hastaneleri 

* Veteriner Poliklinikleri 

* Özel Veteriner Laboratuvarları 

* Veteriner İlaç İmal/ İthal Eden Firmaları 



* Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri 

* Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon Kuruluşları 

* Veteriner ve Beşeri İlaç/ Aşı Firmaları 

* Haşere Mücadelesi Yapan İşyerleri/ Firmalar 

* Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleri 

* Damızlık Hayvan Satan Şirketler 

* Arı Yetiştiriciliği Merkezleri 

* Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzemeleri İmal Eden ve Pazarlayan 

Şirketler. 

Uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü: Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi; 

klinik beceri laboratuvarları ve uygulamalı dersler ile dünya standartlarında eğitim-öğretim 

faaliyetleri sağlamayı ve mevcut teknolojileri kavrayan araştırma temelli bilgi ve becerilerle 

donatılmış nitelikli veterinerleri eğitmeyi amaçlamaktadır. Okutulmakta olan her dersin 

uygulama laboratuvarında ders müfredatına göre uygulamalar yürütülmektedir. Fakültemizde 

uygulama çiftliği bulunmadığından Kastamonu ve çevresinde bulunan büyük çiftlikler ile 

hazırlanan protokoller ile klinik uygulamalar yürütülecektir. 

Stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına 

ilişkin koşullar: Öğrenciler stajlarını, yükseköğretim kurumunun bulunduğu il içerisinde veya 

il dışında yapabilirler. 

-Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar: Öğrencilerimiz 

uygulama derslerinde giyecekleri laboratuvar önlüklerini ve klinik formalarını kendileri 

almaktadır. 

-Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal 

ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar: Öğrenciler klinik 

uygulamalarında kullanacakları bazı sarf malzemeleri kendileri temin eder, laboratuvar 

uygulamaları ise fakülte tarafından karşılanır. Sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri 

fakülte tarafından karşılanır. 

-Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar:  

Veteriner Fakültesi; Temel Bilimler Bölümü, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Klinik 

Bilimleri Bölümü, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

olarak 5 bölümden oluşmaktadır. Toplam 20 anabilim dalı ile eğitim öğretim faaliyetlerine 

devam eder.  

Fakültemiz ile özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında 

işbirlikleri hem eğitim hem de araştırma destekleri temelinde yürütülür. 

 

Programın İçeriği; 



1. VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 

 

a- Anatomi Anabilim Dalı 

Hayvanlarda, dolaşım, solunum, sindirim boşaltım, genital, sinir, endokrin sistemi, meme, 

duyu organlarının anatomik yapı ve fonksiyonel özelliklerinin incelendiği bilim alanıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında öğrenciler ders uygulamalarını 

yürütmektedir. 

 

b- Biyokimya Anabilim Dalı 

“Canlı kimyası” anlamına gelen biyokimya, canlı hücrelerin kimyasal yapıtaşlarını ve bu 

yapıtaşlarının katılmış oldukları tepkime ve olayları moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Biyokimya Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında 

öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Biyokimya öğrenci uygulama laboratuvarında 

uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

 

c- Fizyoloji Anabilim Dalı 

 

Çeşitli hayvan türlerinde hücre, vücut sıvıları, dolaşım, sinir sistemi, solunum sistemi, sindirim 

sistemi ve endokrin sistemin fizyolojik temelleri ile çevreye uyum fizyolojilerinin 

karşılaştırmalı olarak incelendiği bilim alanıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Fizyoloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında 

öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Fizyoloji öğrenci uygulama laboratuvarında 

uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

 

d- Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

Hayvanlarda doku ve organların histolojik yapıları ve embriyonal gelişimlerini inceleyen 

bilim alanıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Histoloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci mikroskop 

laboratuvarında öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Histoloji öğrenci uygulama 

laboratuvarında uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

. 

e- Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 

Veteriner Hekimliği tarihini ve Meslek deontolojisini açıklayan bilim dalıdır. 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Anabilim Dalı bünyesinde bir kütüphane ile çeşitli belge ve eşyaların korunduğu bir arşiv 

bulunmalıdır. 

 



2. KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 

 

a- Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 

Veteriner alanda kullanılan ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanım 

ilkelerinin yanı sıra, hayvanlarda zehirlenmeye sebep olabilen maddelerle bu maddelerden 

kaynaklanan zehirlenmelerin tanı ve sağaltım metodlarını inceleyen bilim dalıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Farmakoloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında 

öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Farmakoloji öğrenci uygulama laboratuvarında 

uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

 

b- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini 

inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner Mikrobiyoloji alanında, hayvanlarda hastalık oluşturan 

mikroorganizmalar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen mikroorganizmalar, çevre kaynaklı 

mikroorganizmaları içeren örnekler incelenmektedir 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında 

öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Mikobiyoloji öğrenci uygulama laboratuvarında 

uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

 

c- Parazitoloji Anabilim Dalı 

Hayvanlarda hastalıklara neden olan veya hayvanlardan insanlara geçen parazitlerin 

(protozoon, helmint ve artropod) morfolojilerini, yaşam çemberlerini, epidemiyolojisini, 

patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen 

bilim dalıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Parazitoloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında 

öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Parazitoloji öğrenci uygulama laboratuvarında 

uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

 

d- Patoloji Anabilim Dalı 

Anabilim dalı, veteriner patoloji konusunda çağdaş ve temel bilgiler veren, öğrencisinin 

araştırma ve sorun çözme yeteneğini geliştirmeye çalışan bir eğitim vermeyi, iyi iletişim 

becelerine ve yorum yapma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.  

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Patoloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci mikroskop 

laboratuvarında öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Nekropsi Salonu, makroskobik 



diseksiyon odası, Rutin Doku Takip ve Sitoloji Laboratuvarları, İmmunohistokimya ve 

Moleküler Biyoloji Laboratuvarları, Mikroskobik Tanı Laboratuvarı kuruluş aşamasındadır. 

e- Viroloji Anabilim Dalı 

Hayvanlarda görülen viral hastalıklar ve viral zoonozlar, viral hastalıkların moleküler ve 

serolojik tanısı, virus saptama ve virusların üretilme yöntemleri, virusların gen analizi, viruslara 

karşı gelişen bağışıklığın ölçülmesi ve viral hastalıklarla ilgili koruma kontrol ve eradikasyon 

yöntemlerinin araştırıldığı ve öğretildiği bilim dalıdır. 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Viroloji Anabilim Dalı halen Kuzeykent Kampüsünde bulunan öğrenci laboratuvarında 

öğrenci ders uygulamalarını yürütmektedir. Bunun dışında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 

Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hazırlanan Viroloji öğrenci uygulama laboratuvarında 

uygulama derslerini sürdüreceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

 

a- Cerrahi Anabilim Dalı 

Küçük evcil, kanatlı, egzotik ve büyük hayvanlarda cerrahi hastalıkların muayene, tanı, 

medikal ve operatif tedavileri ile ilgilenir. 

 

Klinik Alt Yapısı 

Cerrahi Anabilim Dalı Kuzeykent Kampüsünde bulunan küçük hayvan kliniğinde, operasyon 

salonu, küçük hayvan polikliniği, göz ve kulak muayene odası bulunmaktadır. 

 

b- Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 

Çeşitli hayvan türlerinde dişi üreme organları fiyolojisi ve ilgili hastalıkların teşhisi ve 

tedavisinin uygulandığı ve araştırıldığı bilim alanıdır. 

 

Klinik Alt Yapısı 

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kuzeykent Kampüsünde bulunan küçük hayvan kliniğinde 

uygulamalarını yürütmektedir. Büyükbaş hayvanlar için jinekolojik hastalıklar, infertilite, 

gebelik takibi ve gebelik patolojileri, meme hastalıkları v.b. uygulamalar protokol yapılan 

çiftliklerde yapılacaktır. 

c- İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çeşitli hayvanlarda iç hastalıkları ile ilgili solunum, dolaşım, sindirim, deri, üriner vb 

alanlardada yapılacak teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı ve araştırıldığı bilim dalıdır. 

 

Klinik Alt Yapısı 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kuzeykent Kampüsünde bulunan küçük hayvan kliniğinde Küçük 

hayvan muayene uygulamalarını yapmaktadır. Büyükbaş hayvan muayeneleri uygulamaları ise, 

protokol yapılan çiftliklerde yapılacaktır. 

d- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı 

Çiftlik ve pet hayvanlarında üreme problemlerinin teşhis ve tedavisi ile üreme 

performanslarının arttırılması alanında kullanılan yöntemlerin öğretildiği ve araştırıldığı bilim 

dalıdır. 

Klinik Alt Yapısı 

Uygulamalar; mezbahalar, barınaklar ve protokol yapılan diğer kurumlar ve çiftliklerde 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 

a- Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Zootekni anabilim dalı içinde yer alabilir. 

 

b- Genetik Anabilim Dalı 

Zootekni anabilim dalı içinde yer alabilir. 

 

c- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Çiftlik ve pet hayvanlarının beslenme ilkelerini, beslenme ve metabolizma hastalıklarını, bu 

hastalıkların oluşum mekanizmalarını, hayvan beslemede kullanılan yem ve yem maddelerini 

inceleyen, beslenmeyle ilgili sorunlara karşı bilimsel yöntemlerle rasyonel çözümler sunan bir 

bilim dalıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Anabilim dalında yem ve yem maddelerinin rutin fiziksel ve kimayasal analizleri için bir 

laborvatuar oluşum aşamasındadır. Uygulamalar çevre yem fabrikalarına yapılan ziyaretlerde 

yem analiz laboratuvarında yapılacaktır. 

d- Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı 

Zootekni anabilim dalı içinde yer alabilir. 

 

e- Zootekni Anabilim Dalı 

Zootekni, çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ve 

verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarının, rasyonel bakım, besleme ve yetiştirme 

ilkelerinin öğretildiği ve araştırıldığı bir bilim alanıdır.  

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Uygulamalar protokol yapılan çiftliklerde yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 

 

a- Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

 

Hayvansal gıdaların halk sağlığı açısından güvenli olarak üretimini, üretim teknolojilerini, 

muhafazalarını, gıda mevzuatını inceleyen; bunların yanı sıra gıdaların mikrobiyolojik, 

toksikolojik, kimyasal analizlerini yapan ve sonuçlarını halk sağlığı açısından yorumlayan 

bilim alanıdır. 

 

Laboratuvar Alt Yapısı 

Mezbaha muayeneleri Kastamonu mezbahasında yapılacaktır. Bunu dışındaki uygulamalar 

Kuzeykent kampüsünde bulunan Merkezi araştırma laboratuvarında yapılacaktır. 

Fakültenin Fiziki Yapısı 

Fakültemiz 2018-2019 Akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Veteriner Fakültesinin 

kendine ait bir binası olmadığı için İletişim Fakültesinin birinci katında hizmet vermektedir. 

Öğrenci laboratuvarları için yapımı süren morfoloji binasında bir blok hazırlanmaktadır. Klinik 

uygulamalar için tamiratı süren prefabrik bir bina bulunmaktadır. 

Kuzeykent kampüs alanımızda 3 adet konferans salonu; 2 adet kapalı spor salonu; 1 kondisyon 

salonu; 1 UEFA kriterlerine uygun futbol sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, merkezi ve 

öğrenci laboratuvarları, 2 adet Sosyal tesis bulunmaktadır.  

Üniversitemiz Kuzeykent Kampüsü yakınında öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayan, 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 6 adet hizmet veren erkek ve kız öğrenci yurtları 

bulunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir 

merkezinde ve Kuzeykent Kampüsü yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci 

yurtları vardır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen  İngilizce Hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak 

yürütülmektedir. Ayrıca yurt dışından gelen kursiyerler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi verilmektedir. 

Üniversitemizde tiyatro, tarih, müzik, fotoğrafçılık, çevre gibi farklı alanlarda aktif olarak 

faaliyet gösteren 111 adet öğrenci topluluğu ve 10 adet kulübümüz mevcuttur. Bu kulüp ve 

toplulukların sayısı ve faaliyetleri gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 

Ayrıca Üniversitemizin ülkemizdeki 88 üniversite ile Farabi değişim programı çerçevesinde 

protokol anlaşması, 69 Avrupa Üniversitesi, 2 otel ile toplamda 177 Erasmus programı 

çerçevesinde öğrenim görme, staj ve öğretim üyesi hareketliliği kapsamında anlaşmamız 

bulunmaktadır. 

İşbirliği Protokolü imzaladığımız üniversiteler ile Erasmus ve Farabi anlaşmalarımızın 

bulunduğu üniversiteler arasına yenilerini hızla ekleyecek olan Üniversitemiz, ‘Dünya 

Üniversitesi’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 

-Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanlarına ilişkin koşullar: Fakültemizde her 

yıl 3-4 öğrencinin Dekanlık Bürolarında ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarlarında kısmi 

zamanlı öğrenci olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. 


