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1. GİRİŞ 

Üniversite kurumunun 900 yıllık tarihsel gelişimi izlendiğinde üç farklı üniversite 

yapısının ortaya çıktığı ve zamanın gerekliliklerine göre birbirine dönüştüğü bilinmektedir. 

Birinci aşama Ortaçağın Kilise Merkezli Üniversitesi, ikinci aşama ulus devletler dünyasının 

üniversitesi (Humbolt Üniversitesi) ve üçüncü aşama bilgi toplumu üniversitesi (Multiversite, 

Girişimci Üniversite) biçiminde sınıflandırılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni 

üniversite tipi, bilgiye değil aksiyona dönük hale gelmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren ABD’de yaygınlaşmaya başlayan bu üniversiteler “multiversite”, bir diğer ifade ile 

“girişimci üniversite” olarak adlandırılmaktadır. Girişimci üniversite anlayışında araştırmanın 

ve eğitimin içeriği değişmiştir. Artık yalnızca “bilim için bilim” değil, pratik sorunların 

çözümü için de öğretim ve araştırma yapılmaktadır. 

Türkiye’de İstanbul Üniversitesinin kurulduğu 1933 yılından 1973 yılına kadar 9 olan 

üniversite sayısı 1973-1975 yılları arasında kurulan 9 üniversite ile ikiye katlanarak 19’a 

ulaşmıştır. 1982 yılında 8 yeni devlet üniversitesi ile sayı 27’ye yükselmiştir. Türkiye’de her 

ile bir üniversite kazandırılmaya ilişkin sürdürülen yoğun çalışmalar hedefine ulaşmış ve 2006 

yılından önce 77 olan üniversite sayısı 2011 yılı itibariyle yaklaşık %115’lik artışla 165’e 

yükselmiştir. 2016 yılı itibariyle toplam 183 üniversite bulunmaktadır. 

Orta öğretimde okullaşma oranı arttıkça yükseköğrenime ihtiyaç oldukça doğal bir 

gereksinimdir. Veteriner, Fakültelerinde de bu ihtiyacı karşılama bağlamında önemli artışlar 

kaydedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de 1994 yılında 12 olan Veteriner Fakültesi sayısı 2016 

yılı itibariyle 30’a ulaşmıştır. 

Girişimci üniversiteler kavramı anlayışının devam ettiği günümüzde, artık üretilen 

bilginin kullanımı ve ticari etkinlik haline getirilmesi üniversitelerin araştırma ve eğitim 

faaliyetlerinin hemen ardından üçüncü hedef haline gelmiştir. Çağdaş atılımlar ve rekabet, 

adeta yaşamın her alanında yoğun bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır. Fakültelerde 

kuşkusuz bu rekabet ortamında var olmak için çağdaş yönetim yaklaşımlarını benimsemek 

zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır etkin bir şekilde 

sürdürülmekte olan stratejik planlama çalışmaları, kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı 

zorunluluğundan daha önemli hale gelmeye başlamıştır. 

Bu bağlamda üçüncü kuşak üniversite anlayışı ve dünyanın globalleşmesinden veteriner 

hekimlik, özellikle de eğitim etkilenmiş, veteriner fakültelerinin vizyon ve misyonları yeniden 

tanımlanmış ve bu çerçevede Avrupa Birliği ile paralel olarak Avrupa’daki veteriner 

fakülteleri kısaca EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) olarak adlandırılan bir 

birlik çatısı altında toplanmıştır. 
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Avrupa’daki mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ve serbest dolaşımın sağlanması 

konusunda Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Ebelik ve 

Mimarlık olmak üzere 7 mesleğe ait asgari eğitim koşullarının belirlenmesine yönelik 

düzenlemeler 7 Eylül 2005’de bir yönerge ile daha sonra da 2 Şubat 2008’de yayımlanan 

yönetmelikle yürürlüğe girmiştir. AB’de mesleklerin karşılıklı tanınması kapsamında ise 

öncelikli olarak diplomanın tanıması gerekir. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde bu 7 

meslek grubunun, eğitimlerinde AB mevzuatına uygunluk konusunda gereken düzenlemeleri 

gerçekleştirmesi ve bu eğitim kurumlarının müfredatlarını yenilemesi amacıyla Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan çalışmalar tamamlanarak ve 14.03.2006 tarih ve 46 

sayılı yazıya göre veteriner fakültelerinde mesleki uygunluğa yönelik düzenlemelerin 

EAEVE’nin kriterlerine göre yapılacağı bildirilmiştir. Bir veteriner hekimin diplomasının 

tanınabilmesi için de öncelikle EAEVE kriterlerini yerine getiren fakülte mezunu olmak 

gerekir. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Birliğin önerileri doğrultusunda eğitim 

kriterlerinin hemen hemen tamamını yerine getirmiştir. 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi kurumsal değerlendirme çalışmaları kapsamında 

2000 yılında Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)‘ne üye olmuştur. Fakülte 

bünyesinde şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ile “Akreditasyon Kurulu” oluşturulmuş ve öz 

değerlendirme raporunu hazırlamıştır. Stratejik planını da hazırlayan fakülte hedefi doğrultusunda 

2002 yılında EAEVE uzman heyeti tarafından ziyaret edilmiş ve bu ziyaretler sırasında heyet 

tarafından fakültenin iç ve dış paydaşlarıyla çok sayıda toplantı yapılmıştır. EAEVE tarafından 

hazırlanan ve fakültemizin değişim kapasitesi ile kalite anlayışını değerlendiren fakültemizin 

geleceğe yönelik planlarında yardımcı olmayı amaçlayan kesin rapor 2002 yılında fakültemize 

gönderilmiştir. Fakültemizin raporda yer alan öneriler kapsamında ve 2008 yılında EAEVE 

heyetince tekrar ziyaret edilmesi sonucunda “geçen kısa süre içerisinde çok önemli gelişme 

gösterdiği, 8 adet birinci kategori, 81 adet ikinci kategori eksikliğin giderildiği bildirilmiş”; 

bununla birlikte birkaç önerinin daha yerine getirilmesi amacıyla Ekim-2009 tarihinde ziyaret 

tarihi teklif edilmiştir. Fakültemiz söz konusu tarihte akreditasyon amaçlı tekrar ziyareti 26-29 

Ekim 2009 yılında geçirmiş ve eksiklerin giderilmesi için EAEVE tarafından tavsiyeler 

yapılmıştır. 3-4 Mart 2011 tarihinde geçirilen ziyaretin sonucunda, hayvan sayısı yetersizliği ve 

hayvan refahı konusunu major (büyük) eksiklik olarak değerlendirilmiş ve bu iki eksik konudan 

dolayı onay almamıştır. 08-09 Mayıs 2013 yılında yapılan ziyaret sonrası 30 Ekim 2013 tarihinde 

toplanan EAEVE’nin ECOVE Komitesi, Fakültemizi Ekim 2009 tarihinde itibaren on yıl süreyle 

“Full Approve” kabul etmiştir. 
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Fakültemiz, YÖK’ün, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci maddelerine 

dayanarak hazırlanan ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği 

kapsamında 07.06.2010 tarihinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği unvanıyla kurulan VEDEK’in akreditasyonuna ilişkin 

Ocak 2015 yılında hazırladığı temel standartlara yönelik, “Öz Değerlendirme Raporunu” VEDEK 

Yönetimine sunarak ziyaret talep etmiştir. 11-15 Mayıs 2015 tarihinde yapılan ziyaret sonrası 

yazılan rapor 30 Eylül 2015 tarihinde yapılan VEDEK’in VAK Komitesi tarafından yeterli 

bulunarak Fakültemiz 7 yıl süreyle akredite edilmiştir. Fakültemiz ile birlikte Uludağ Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Türkiye’de bu belgeyi ilk alan Fakülteler olmuştur. 

Gerek YÖK’ün 2001 yılında Türkiye adına imzaladığı Bologna süreci kapsamında 

sürdürülen kalite ve akreditasyon çalışmaları, gerekse ülkemizde performans esaslı bütçeleme 

sistemine geçilmesi sonucunda 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi 

ve Kontrol Kanunu”, stratejik plan çalışmalarının gerekliliğini güçlendiren bir olgudur. Bu 

bağlamda YÖK tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari  

hizmet kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi 

konusunda ülkelerarası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların başlatılması 

amacıyla; Selçuk Üniversitesi bünyesinde Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite 

Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuş, takiben 2006 yılında S.Ü. Akreditasyon Kurulu, 

Selçuk Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna (SÜADEK) 

dönüştürülmüş ve SÜADEK uygulama yönergesi çıkarılmıştır. Buna paralel olarak 

fakültelerde de Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları oluşturulmuştur. 

SÜADEK, üniversitemizin belirlediği misyonu gerçekleştirmek üzere “Avrupa Üniversiteler 

Birliği (AÜB) Kurumsal Değerlendirme Programı Raporunu” da göz önüne alarak S.Ü. 2007– 

2010 ve 2009-2014 Stratejik Planları hazırlanmıştır. 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi stratejik planı, Fakültemizin sahip olduğu 

beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde 

kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Ayrıca, 

kaynakların etkin kullanımının yanı sıra, Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimler 

arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu arttırarak kurumumuzun akademik gelişiminde de 

önemli bir rol oynayacaktır. 
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2. STARTEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ 

Tüm akademik ve idari birimleri temsil edebilecek şekilde 03/10/2017 tarihinde bütün 

Anabilim Dalı Başkanları, EAEVE Komisyon Üyeleri ve bazı idari personel temsilcilerinden 

oluşan 40 kişilik Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Ekip farkı tarihlerde iki kez toplanmış ve 

rapor 10 Kasım 2017 tarihinde onaylanmıştır. 

 
 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
 

Adı – soyadı Birimi Görevi 
Prof. Dr. Ahmet GÜNER Dekanlık Dekan 

Prof. Dr. Tuğba ÖZAYDIN Dekanlık Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. M.Orhun DAYAN Dekanlık Dekan Yardımcısı 

Prof.Dr. Saadettin TIPIRDAMAZ Anatomi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof.Dr. Vahdettin ALTINOLUK Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Zafer DURGUN Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. H.Hüseyin DÖNMEZ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Aşkın YAŞAR Vet. Hek. ve Tar. Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Bünyamin TRAŞ Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Osman ERGANİŞ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Feyzullah GÜÇLÜ Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. M.Kemal ÇİFTÇİ Patoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Orhan YAPICI Viroloji Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Fahrettin ALKAN Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Mehmet GÜLER Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı,EAEVE Üyesi 

Prof.Dr. M.Bozkurt ATAMAN Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Abdullah BAŞOĞLU İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı,EAEVE Üyesi 

Prof.Dr. Fatma İNAL Hay.Bes.ve Besl.Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Şeref İNAL Zootekni Anabilim Dalı Başkanı,EAEVE Üyesi 

Prof.Dr. M.Emin TEKİN Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Şeref İNAL Genetik Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Aytekin GÜNLÜ Hayv.Ekn. ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı 

Prof.Dr. Gürkan UÇAR Besin Hij. ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı,EAEVE Üyesi 

Prof.Dr. Nuri YAVRU Cerrahi EAEVE Başkan 

Prof.Dr. Abdullah Kaya Dölerme ve Suni Tohumlama EAEVE Üye 

Prof.Dr. Fatih HATİPOĞLU Patoloji EAEVE Üye 

Prof.Dr. Halis UĞUZ Farmakoloji ve Toksikoloji EAEVE Üye 

Prof.Dr. Emrullah EKEN Anatomi EAEVE Üye 

Prof.Dr. Cafer TEPELİ Zootekni EAEVE Üye 

Prof.Dr. İsmail ŞEN İç Hastalıkları EAEVE Üye 

Prof.Dr. Zafer BULUT Biyokimya EAEVE Üye 

Doç.Dr. K.Kaan TEKİNŞEN Besin Hij ve Teknolojisi EAEVE Üye 

Ali Osman ÜNLÜ EAEVE Fakülte Sekreteri V. 

Vural ÜNAL EAEVE Araştırmacı 

Mustafa GÜNEŞ Öğrenci İşleri Bilgisayar İşletmeni 

Nurcan KURŞUN Personel Bilgisayar İşletmeni 

    Ali CERAN Hayvan hastanesi Bilgisayar İşletmeni 

Ramazan İNCE Tahakkuk Ayniyat Saymanı 

Lokman KAYHAN Döner Sermaye Bilgisayar İşletmeni 
Kadir AKKURT Ayniyat/Web Bilgisayar İşletmeni 
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3.DURUM ANALİZİ 

3.1.TARİHÇE 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden olan 

Konya’da 1982 Haziran ayında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Aynı yıl 1 

Profesör, 1 Doçent, 1 Yrd. Doç. ve 3 Ar. Gör.’den oluşan akademik kadrosu ve 50 öğrenciyle geçici 

olarak tahsis edilen Hayvan Sağlık Meslek Lisesi’nde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk Mezunlarını 

1987 yılında vermiştir. 1991 yılından başlayarak kısımlar halinde kampüse taşınmaya başlamış ve son 

olarak 1999 yılında kliniklerin kampüse gelmesiyle bu süreç tamamlanmıştır. Fakültemiz eğitim alanı 

olarak yaklaşık 22.000m2’lik bir alana yerleşmiş durumdadır. 2017 yılına kadar 3220 mezun 

vermiştir. BU gün itibariyle Fakültemizde 90 Profesör, 12 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 33 Araştırma 

Görevlisi, 3 Uzman, 4 Veteriner Hekim, 57 İdari personel ile 1078 öğrenciye eğitim ve öğretim 

verilmekle birlikte, hayvan hastanesi ile bölgedeki hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, öğretim 

üyelerinin bilimsel bilgi birikimleri ve laboratuvar imkânlarıyla sektörün sorunlarının çözüme 

kavuşturulması ve lisansüstü eğitim sürdürülmektedir. 

 

2.1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Dekan: 2547 Sayılı Kanun gereği, Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite 

içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile 

atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin 

aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları dekan 

tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi 

sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri 

vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir dekan atanır. 

 

Görev ve Sorumlulukları 

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. 

2. Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. 

3. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar. 

4. Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi 
için çalışanları motive eder. 

5. Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar. 

6. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; 
kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde 
tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar. 

7. Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar. 

8. Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar. 

9. Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar. 

10. Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 

11. Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 

12. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 

13. Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi 
etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır. 

14. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. 

15. Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst 
makamlara iletir. 

16. Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında uygulanmasını sağlar. 

17. Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar. 
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18. Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar. 

19. Fakültenin stratejik planını hazırlanmasını sağlar. 

20. Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar. 

21. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar. 

22. Fakülteyi üst düzeyde temsil eder. 

23. Her öğretim yılı sonunda Fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir. 

24. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

25. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun 
olarak yürütülmesini sağlar. 

26. Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder. 

27. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi 
kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır. 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

3. Selçuk Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak. 

4. İmza yetkisine sahip olmak, 

5. Harcama yetkisi kullanmak. 

6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, 
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

7. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini 
değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak. 

8. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine 
sahip olmak. 

 

Üst Yöneticisi 

Rektör 

 

Bağlı İş Unvanları 

Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanları, Fakülte Sekreteri, İdari Personeller, Bölüm 
Sekreterleri. 

 
Dekan Yardımcıları: Dekan göreve geldikten sonra Fakülte Öğretim Üyelerinden iki kişiyi en çok üç yıllığına 

Dekan yardımcısı olarak atar. Dekanın görevi bittiğinde dekan yardımcılarının görevi sona erer. 

 
Görev ve Sorumlulukları 

1. Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür. 

2. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar. 

3. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar. 
Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Dekanlığa sunar. 

4. Fakültede yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar. 

5. Fakültenin öz değerlendirme raporunu hazırlar. 

6. Fakültenin stratejik planını hazırlar. Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar. 

7. Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar. 

8. Fakültedeki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar 
ve yürütür. 

9. Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar. 

10. Öğrencilerin Fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar. 

11. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir. 

12. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimlerin yapılmasını sağlar. 

13. Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar. 

14. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar. 

15. Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder. 

16. Fakülte Öğrenci işleri ve sosyal faaliyetlerin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar. 

17. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 

18. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder. 

19. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

20. Dekan olmadığı zamanlarda Dekanlığa vekâlet eder. 
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Üst Yöneticisi 

Dekan 

 

Bağlı İş Unvanları 

Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Fakülte Sekreteri, İdari Personeller, Bölüm Sekreterleri. 

 
 

Fakülte Sekreteri: Rektör tarafından en az yüksekokul diplomasına sahip memurlar arasından 

atanır. Görev ve Sorumlulukları 

1. Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli 
denetim-gözetimi yapar. 

2. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder. 

3. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır. 

4. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar. 
5. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır. 

6. Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde 
yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. 

7. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar. 

8. Fakülte kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve 
arşivlenmesini sağlar. 

9. Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar. 

10. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir. 

11. Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. 

12. İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler. 

13. Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe eder. 

14. Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat 
saymanı ile eşgüdümlü çalışır. 

15. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

16. Fakülte Kurullarında Kurul Üyeleri ile toplantıya katılır, kararlar hakkında personele bilgi verir. 

 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

3. İmza yetkisine sahip olmak, 

4. Harcama yetkisi kullanmak. 

5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 
gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

 

Üst Yöneticisi 

Dekan, Dekan Yardımcıları 

 

Birime Bağlı İş Unvanları 

Bölüm Sekreterleri, İdari Personel. 

 

 

Bölüm Başkanı: İlgili bölümdeki Anabilim Dalı Başkanlarının yazılı önerileri de dikkate alınarak Dekan 

tarafından üç yıllığına atanır. 

Görev ve Sorumlulukları 

 
1. Bölüm kurullarına başkanlık eder. 

2. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder. 

3. Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 

4. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar. 

5. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. 

6. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 

7. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. 
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8. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir. 

9. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar. 

10. Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların 

akredite edilme çalışmalarını yürütür. 

11. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik 

olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır. 

12. Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. 

13. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar. 

14. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir. 

15. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli 

ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

16. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar. 

17. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını 

sağlar. 

18. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. 

19. Bölüm ERASMUS/MEVLANA programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. 

20. Dekanlığın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

Yetkileri 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak, 

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek, 

3. İmza yetkisine sahip olmak, 

4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

5. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip 

olmak. 

Yöneticisi 

Dekan, Dekan Yardımcıları 

Kendisine Bağlı İş Unvanları 

Bölüm Öğretim Elemanları ve Personeli 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim dalının profesör öğretim üyeleri arasından öğretim üyelerinin oylaması 

soncunda en yüksek oyu alan profesör üç yıllığına dekan tarafından atanır. 

 
Görev ve Sorumluluklar 

1. Anabilim Dalı kurullarına başkanlık eder, 

2. Anabilim Dalının ihtiyaçlarını Bölüm Başkanlığına yazılı olarak rapor eder, 

3. Bölüm Başkanlığı ile Anabilim Dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını 
sağlar, 

4. Anabilim Dalı bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar, 

5. Anabilim Dalı ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar, 

6. Anabilim Dalı eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. 

7. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. 

8. Anabilim Dalı eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder ve gerektiğinde Bölüm Başkanlığına iletir, 

9. Anabilim Dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, çalışmalarla ilgili raporları 
Bölüm Başkanlığına sunar, 

10. Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Anabilim Dalına bağlı 
programların akredite edilme çalışmalarını yürütür, 

11. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik 
olarak Anabilim Dalındaki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır, 

12. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar, 

13. Anabilim Dalı öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir, 
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14. Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, 
düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar, 

15. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar, 

16. Bölüm ERASMUS/MEVLANA programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar, 

17. Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlar. 

18. Anabilim dalının stratejik planını hazırlar. 

19. Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. 

20. Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim dalının seminer programlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına 
sunar. 

21. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar. 
22. Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlar. 

23. Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini 
ve öğrencilere duyurulmasını sağlar. 

24. Anabilim dalında European Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma ekinin 
hazırlanmasını sağlar. 

25. Dekanlığın ve Bölüm Başkanlığının görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar. 

 

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

3. İmza yetkisine sahip olmak, 

4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, 
gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak. 

 

Yöneticisi 

Bölüm Başkanı 

 

Kendisine Bağlı İş Unvanları 

1. Öğretim Elemanları, Bölüm Sekreteri 

 

 

Fakülte Kurulu: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ve üç yıl için 

fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı 

doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu, akademik bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar: 

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, 
plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülte Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği 

üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. 

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve 

bunların görevlerini düzenler. 

Görevleri 

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, 

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak, 

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında 
karar vermek, 

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 
Etik Kurul Başkanı ve Üyeleri: Fakülte kurulu tarafından önerilen başkan ve üyeler rektör onayı ile atanır. Yedi 

kişiden oluşur. Başkan, bu kişilerden birisini başkan yardımcı birisini etik kurul yazışmalarını yapmak üzere 

sekreter olarak görevlendirir. 
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Hayvan Hastanesi Başhekimi: Dekan tarafından üç yıllığına atanır. 

Prof. Dr. Hümeyra Özgen Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü: Dekan tarafından üç yıllığına atanır. 

Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma - Geliştirme Uygulama Ünitesi Müdürü: 

Dekan tarafından üç yıllığına atanır. 

Binicilik Müdürü: Dekan tarafından üç yıllığına atanır. 

Hastane Yönetim Kurulu: Dekanın başkanlığında, Başhekim ve Dekan tarafından klinik Anabilim Dallarının 

her birinden seçilen birer öğretim üyesi ile Hastanenin Teşhis Laboratuarında hizmet veren anabilim dallarında 

görevli öğretim üyeleri arasından seçilen bir temsilciden oluşur. 

Prof. Dr. Hümeyra Özgen Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yönetim Kurulu: Dekanın başkanlığında, Çiftlik 

Müdürü, en az bir tanesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünden olmak üzere, Fakültenin Anabilim 

Dallarından görüş alınarak, Dekan tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. 

Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma - Geliştirme Uygulama Ünitesi Yönetim Kurulu: 

Dekanın başkanlığında Ünite Müdürü ile birlikte, en az iki tanesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünden 

olmak üzere, Fakültenin Anabilim Dallarından görüş alınarak, Dekan tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen 

toplam altı üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

Staj Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulunun belirleyeceği en aza üç öğretim üyesinden oluşur. Staj kurulu en 

az üç öğretim üyesini staj alt kurul üyesi olarak belirler. 

Fakülte Dergisi Yayın Kurulu: Editör Dekan tarafından atanır. Editör kendi yardımcısı ve üyeleri belirler. 



 

Fakülte 
Yönetim 
Kurulu 

Fakülte 

Dergisii 
Editörlüğü 

Akademik Akreditasyon 

Birimler Komitesi 

Akademik 
Değerlendirme 

Komitesi 

Sosyal 

Komiteler 

Öğrenci 

Klüpleri 

Uygulama 
Birimleri 

Temel Bilmler 

Bölünü 

Preklinik 

Bölümü 

Klinik 

Bölümü 

Zootekni ve Hayvan 

Besleme Bölümü 

Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi 

Bölümü 

Hayvan 
Hastanesi Çiftlik 

Besin Ünitesi 
Binicilik

 
tesisi 

Merkez 
Laboratuarı 

Anatomi 
ABD 

Bakteriyoloji 
ABD 

İç Hastalıkları 

ABD 

Zootekni 
ABD 

Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi ABD 

Biyokimya 
ABD 

Parazitoloji 
ABD Cerrahi ABD 

Hayvan Besleme ve 
Beslenme Hastalıkları 

ABD 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

ABD 

Patoloji ABD Doğum ve 

Jinekoloji ABD 
Genetik ABD 

Veteriner 
Hek Tar. ve 
Deont. ABD 

Farmakoloji ve 
Toksikoloji 

ABD 

Dölerme ve 
Suni 

Tohumlanma 

ABD 
Biyoistatistik 

ABD 

Viroloji ABD 

Fizyoloji ABD 

Hayvancılık İşletme 
Ekonomisi ABD 

Faklüte 

Kurulu 

 

2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI 
 

 

AKADEMİK VE İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 

 
 

Dekan 

  
Fakülte 

Sekreteri Yardımcıları 
 

 

Öğrenci İşleri 
Yönetim 
Birimleri 
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DEKAN 



 

YÖNETİM 
     Dekan Vekili: Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

     Dekan Yrd. : Doç. Dr. Mustafa Orhun DAYAN 

     Dekan Yrd.: Doç.Dr. Tuğba ÖZAYDIN 

     Fakülte Sekreteri: Ali Osman ÜNLÜ 

 
 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

    Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

    Prof. Dr. Nurettin GÜLŞEN 

    Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU 

    Prof. Dr. Fatma İNAL 

    Doç. Dr. Ayşe ER 

    Doç. Dr. Tuğba ÖZAYDIN 

    Yrd. Doç. Dr. Aslı SAKMANOĞLU 

 
 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ 

    Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

    Prof. Dr. Kamil BEŞOLUK 

    Prof. Dr. Feyzullah GÜÇLÜ 

    Prof. Dr. Mehmet GÜLER 

    Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU 

    Prof. Dr. Şeref İNAL 

    Prof. Dr. Kemal KIRIKÇI 

    Prof. Dr. İsmail ŞEN 

    Prof. Dr. Gürkan UÇAR 

    Doç. Dr. M. Orhun DAYAN 

    Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR 

    Yrd. Doç. Dr. Nermin IŞIK 

 
 

EAEVE KOMİSYONU 

    Prof. Dr. Nuri YAVRU 

    Prof. Dr. Abdullah BAŞOĞLU 

    Prof. Dr. Zafer BULUT 

    Prof. Dr. Emrullah EKEN 

    Prof. Dr. Mehmet GÜLER 

    Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU 

    Prof. Dr. Şeref İNAL 

    Prof. Dr. Abdullah KAYA 

    Doç. Dr. K. Kaan TEKİNŞEN 

    Prof. Dr. Cafer TEPELİ 

    Prof. Dr. Gürkan UÇAR 

    Prof. Dr. Halis UĞUZ 

    Prof. Dr. İsmail ŞEN 

 

 

HAYVAN HASTANESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

    Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

    Prof. Dr. İsmail ŞEN 

    Prof. Dr. Abdullah BAŞOĞLU 

    Prof. Dr. Muammer ELMAS 

    Prof. Dr. Mehmet GÜLER 

    Prof. Dr. M. Bozkurt ATAMAN 

    Prof. Dr. Nuri YAVRU 
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PROF. DR. HÜMEYRA ÖZGEN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNETİM KURULU 

ÜYELERİ 

    Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

    Doç. Dr. Selçuk ALATAŞ 

    Prof. Dr. Behiç COŞKUN 

    Prof. Dr. Hüseyin ERDEM 

    Prof. Dr. Halis UĞUZ 

 

 

 

PROF. DR. O. CENAP TEKİNŞEN ET VE SÜT ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME 

UYGULAMA ÜNİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

    Prof. Dr. Ahmet GÜNER 

    Prof. Dr. Gürkan UÇAR 
 

 
BÖLÜM VE ANABİLİM DALLARI 

A-Klinik Bilimler Bölümü 

1-Cerrahi Ana Bilim Dalı 
2-İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

3- Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı 

4- Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı 

B-Klinik Öncesi Bilimler Bölümü 

1-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 

2-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

3-Parazitoloji Anabilim Dalı 

4-Patoloji Anabilim Dalı 

5-Viroloji Anabilim Dalı 

C-Temel Bilimler Bölümü 

1- Anatomi Anabilim Dalı 
2- Biyokimya Anabilim Dalı 

3-Fizyoloji Anabilim Dalı 

4- Histoloji ve embriyoloji Anabilim Dalı 

5- Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
 

D-Zootekni ve hayvan besleme bölümü 

1- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 

2- Zootekni Anabilim Dalı 

3- Biyoistatistik Anabilim Dalı 
4- Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı 

5- Genetik Anabilim Dalı 

E- Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

1- Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
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2.3. FİZİKİ YAPI 

Fakültemiz modern ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlar, hastane, çiftlik, hayvansal 

gıda üretim tesisi, binicilik tesisleriyle uluslararası ve ulusal akreditasyon kuruluşları 

tarafından kabul edilen bir eğitim sistemi ve alt yapısının olması, teorik ve pratik eğitimdeki 

fiziki imkânlarımızın yeterli olduğunun önemli bir göstergesidir. Ayrıca Anabilim 

Dallarımızdaki öğretim üyesi ve yardımcı öğretim elemanlarının sayısı ve kalitesi, çoğunluğu 

yeniliğe açık, çalışkan, sabırlı ve özverili olarak hizmet vermektedirler. Fakültemizin mevcut 

fiziksel yapısı içerisinde laboratuvarlarımız, çiftliğimiz, hastanemiz, acil kliniğimiz, gıda 

işleme tesisimiz uygulamalı eğitim bakımından oldukça yeterlidir. Fakülte içi ve çevresindeki 

sosyal doku dikkate alındığında, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin 

kampüs içerisindeki en şanslılarından olduğu söylenebilir. 

 
Eğitim Alanları Derslikler 

Eğitim Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi  
Toplam 

Alanı 0–50 51–75 76–100 101–150 151–250 

Amfi   2   2 

Sınıf  1 3 1 1 6 

Bilgisayar 
1     1 

Lab. 

Diğer 
28 1 1 1 

 32 
Lab. 

Toplam 31 2 4 2 1 40 

 
Sosyal Alanlar 

Kantinler ve Kafeteryalar 
Kantin Sayısı: 1 Adet 

Kantin Alanı: 150 m2 

Serbest dinlenme alanları 2 Adet, 90m
2
 

8 adet kamelya, 
12 adet orman bankı, 

15 adet sırtlıklı bank 

3 adet pervol 

 

 

 

 
Toplantı – Konferans Salonları 

 

 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 

0–50 51–75 76–100 

Toplantı Salonu 2 - - 

Konferans Salonu - - 1 

Toplam 2 - 1 
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Hizmet Alanları 

Akademik Personel Hizmet Alanları 
 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) 

Çalışma Odası 112 2360 112 

Toplam 112 2360 112 

 

İdari Personel Hizmet Alanları 
 

 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı 

Çalışma Odası 7 250 11 

Toplam 1 250 11 

 
 

Ambar Alanları 

Ambar Sayısı: 1… Adet 

Ambar Alanı: 24… m2 

 
Arşiv Alanları 

Arşiv Sayısı: 1… Adet 

Arşiv Alanı: 24… m2 

 

 

2.4. FAKÜLTEDE LİSANS VE LİSANÜSTÜ EĞTİM-ÖĞRETİM 

 

 
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KALİTE YETERLİLİĞİ 

Fakültemiz beş bölüm altındaki 20 anabilim dalında, modern ekipmanlarla donatılmış 

laboratuvarlar, hastane, çiftlik, hayvansal gıda üretim tesisi, binicilik tesisleriyle alanında 

uzman öğretim üyelerinin özverili çalışmaları ile çağdaş bir eğitim vermektedir. Uluslararası 

ve ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından Kabul edilen bir eğitim sistemi ve alt yapısına 

sahiptir. Anabilim Dallarımızdaki öğretim üyesi ve yardımcı öğretim elemanlarının sayısı ve 

kalitesi, öğrenci/öğretim üyesi oranı oldukça iyidir. 

Uluslararası ilişkiler noktasında Fakültemizde 2002 yılında başlatılan EAEVE süreci 

fakültemize çok önemli kazanımlar sağlamıştır. Erasmus kapsamında yapılan ikili anlaşmalar 

çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyelerimiz çok önemli tecrübeler elde etmiştir. Bu 

bağlamada Fakültemize seminer, konferans ve diğer faaliyetlerde bulunmak üzere Avrupa, 

Amerika, Japonya ve Avustralya’dan konusunun uzmanı bilim adamları gelmiştir. 
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Fakültemizde EAEVE standartlarında verilen lisans eğitimi ve Bologna programının 

Üniversitemiz ve dolayısıyla Fakültemiz tarafından uygulanıyor olması, özellikle hayat boyu 

eğitim olmak üzere eğitimin kalitesinin iyileştirmesinde gerekli olan (derslerin işleniş 

biçimleri, ders işleme materyalleri, notlama sistemi, öğrencinin eğitimle ilgili her konuda 

önceden yeterince bilgilendirilmesi, öğretim üyelerinin derse önceden hazırlıklı olması, 

öğretim üyelerinin bir plan ve program dahilinde hareket etmesi ve dolayısıyla eğitimin her 

sürecine katılıyor olması) her çıktının değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

TİKA işbirliği ile Pakistan’ın Faisalabad kentinde bulunan Tarım Üniversitesi Veteriner 

Fakültesinden 2013 yılı Mart ve Mayıs aylarında 15’er kişilik iki grup 14 gün süreyle 

Fakültemizde hizmet içi eğitim almak için bulunmuşlardır. 

2014 yılı içerisinde Üniversitemiz ile Pakistan’ın Lahor kentinde bulunan Univeristy of 

Aniamal and Veterinary Science arasında imzalan iyi niyet anlaşması çerçevesinde 

Pakistan’ın Bahawalpur kentinde kurulacak olan Hayvancılık ve Veteriner Üniversitesine 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin fiziksel yapılanması ve akademik her konuda 

desteklenmesinde Fakültemiz yardımcı olacaktır. 

Fakültemizin eğitim öğretim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yurt dışı 

lisansüstü programına ayrı bir önem verilmekte olup şu anda yurt dışı doktoralı 9 öğretim 

üyesi kurumumuzda görev yapmaktadır. Doktora sonrası araştırma ve eğitim amacıyla son iki 

yılda da 8 adet öğretim üyemiz 6 -12 ay süre ile Avrupa veya ABD’ ye gitmiş olup halen 2’ si 

yurtdışında bulunmaktadır. Kırgızistan Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitimine 

fakültemiz her yıl olduğu devam etmektedir. Bu yıl itibariyle iki öğretim üyemiz 

görevlendirilmiştir. 

Mevlana Programı kapsamında Azerbaycan, Pakistan’ın Faisalabad ve Lahor 

kentlerinde bulunan Veteriner Fakültelerinden Öğretim Elemanları ve öğrenciler kısa ve uzun 

süreli eğitim amaçlı ziyaretlerde bulunmaktadır 

Erasmus programı kapsamında; 8 adet fakülteyle protokol imzalanmış olup bu sayının 

arttırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Özellikle Fakültemiz öğrencilerinin bu 

programdan yararlandığını, ancak dil problemi dolayısıyla Avrupa ülkelerinden öğrencilerin 

gelmediği görülmektedir. Öğretim Üyelerimiz ve Avrupa’daki bazı fakültelerdeki öğretim 

üyelerinin bu program kapsamında karşılıklı ziyaretler yapmaktadırlar. 

Üniversitemiz bünyesindeki bütün fakültelerde öğrenci temsilcikleri bulunmaktadır. Her 

fakülte kendi içerisinde her sınıftaki şubeler için birer öğrenci temsilcisi seçtikten sonra bu 

öğrenci temsilcileri fakülte öğrenci temsilcisini seçerler, fakülte öğrenci temsilcileri üniversite 

öğrenci temsilcilerini seçerler. Fakülte öğrenci temsilcisi eğitim ve öğretim ile ilgili her 
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toplantıya (Fakülte Kurulu, eğitim öğretimle ilgili kurul ve alt kurullar) davet edilerek 

görüşleri alınır. 

Öğrenciler, üniversite tarafından düzenlenmiş ve her fakültenin kendi dinamiklerinde 

farklılık arz eden anketlere katılarak dersi veren öğretim üyesini, dersleri, fakültenin fiziksel 

ve sosyal yapısını, ders kitapları ve notları, dersin görsel sunum şeklini değerlendirirler. Bu 

anketler swot analizi prensipleri (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) dikkate 

alınarak hazırlanmış anketler olduğundan değerlendirme de buna göre yapılmaktadır. Yine 

üniversite tarafından hazırlanmış anket soruları ile staj yaptıkları yerler ve stajın öğrenciye 

katkısı belirlenmeye çalışılır. Staj karneleri değerlendirilirken öğrencinin yaptığı staj, staj yeri 

vb. birçok konuda Fakülte Staj Kurulu tarafından görüşleri alınarak değerlendirilir. 

Verilen derslerin konu içerikleri, Bologna Süreci gereği, WEB sayfamızda dersi veren 

her öğretim üyesi tarafından dönem başında ilan edilmek zorundadır. Öğrenciler alacakları 

her dersin haftalık programını, işleniş biçimlerini, ders kitapları ve kaynaklarını, not 

değerlendirme sistemini görebilmektedirler. 

Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından verilen eğitim kişiler, kurumlar ve hatta ülkeler 

arası rekabette oldukça stratejik öneme sahip olduğu, bilimin durağan değil, birçok alanda 

olduğu gibi veteriner hekimlik alanında da sürekli dinamik yapıda olduğu, hızlı bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler yaşandığı Fakültemiz ve Üniversitemiz tarafından kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla 

Fakültemiz öğretim üyeleri öğrenci mezunlara yönelik olarak çeşitli kurs, seminer, workshop 

vb. programlar (HACCP, Suni tohumlama, Ultrasonografi, Radyoloji, Sitoloji vb.) 

düzenlemektedirler. Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepler 

doğrultusunda da bu programlar açılabilmektedir. 

 

 

Fakülte öğrenci kontenjanları, koşullar ve minimum puanlar 
 

Kontenjan 2015 2016 2017 

1.Sınıf 155 155 160 

Min. Puan 300,04892 323,82642 333,05442 

Mac Puan 392,59055 389,87835 430,07539 

Koşullar MF3 MF3 MF3 
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Fakültede kayıtlı öğrencilerin dağılımını (kız-erkek, burslu-burssuz, Türk-yabancı uyruklu vb.) 
 

YILLAR Kayıtlı  

Kız 

 

Erkek 

Burslu 
Burssuz 

Türk- 

Öğrenci (yabancı uyruklu) Yabancı 
(yabancı uyruklu) 

  Uyruklu 

2017 1087 326 761 15 26 41 

2016 1228 347 881 8 28 36 

2015 1177 295 882 8 24 32 

 
Erasmus Kapsamında Fakültemizin Anlaşma Yaptığı Fakültelerin Bulunduğu Üniversiteler 

 

ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ 

Leipzig/Almanya Erasmus-Socrates 

Lugo/İspanya Erasmus-Socrates 

Torino/İtalya Erasmus-Socrates 

Sofya/Bulgaristan Erasmus-Socrates 

Lubline/Polonya Erasmus-Socrates 

Bruno/Çek Cumhuriyeti Erasmus-Socrates 

Cluj/Romanya Erasmus-Socrates 

Slovakya Erasmus-Socrates 

 

Son Üç Yılda Erasmus Kapsamında Fakültemizdeki Hareketlilik 

 
Yıl Yurt dışına Erasmusla giden öğrenci 

sayısı 

2013/2014 5 

2014/2015 3 

2015/2016 4 

 Yurt dışından gelen öğrenci sayısı 

(yabancı öğrenci sayısı) 

2013/2014 12 

2014/2015 21 

2015/2016 16 

 Yurt dışına Erasmusla giden Öğretim 

Üyesi Sayısı 

2013/2014 4 

2014/2015 1 

2015/2016 1 



 

 

 

Başarı Düzeyleri Ölçme ve Değerlendirme 
 

 
No 

 

 

 
 

1 

 
 

2 

Gösterge 

 

 
I-Eğitim 

Yatay geçiş yolu ile devlet 

üniversitelerinden kabul edilen öğrenci 

sayısı 

Yatay geçiş yolu ile vakıf 
üniversitelerinden kabul edilen öğrenci 
sayısı 

Ölçme Yöntemi 

 

 

 
 

Sayılacak 

 
 

Sayılacak 

Birimi 

 

 

 
 

13 

 
 

0 

3 Lisans programına kabul edilen SAY, SÖZ, EA, DİL Sayısal 
 öğrencilerin niteliği   

4 Öğretim Üyesine düşen öğrenci sayısı Hesaplanacak 1087/109=9.97 

5 Öğretim Üyesi İdari Personel oranı Hesaplanacak 109/57=0.52 

 

6 
Laboratuvar 
sayısı 

 

Sayılacak 
 

34 

7 Öğrenci başına kliniklerimizdeki vaka Hesaplanacak 7800/1078=7.23 
 sayısı   

8 Nekropsi sayısı Sayılacak Ortalama 450 

9 

 

 
 

10 

 
11 

 

 
 

12 

 

13 

 
14 

 

 
 

15 

Öğrencilerimizin uygulama amaçlı 
sektör (örn., çiftlik, mezbaha, hayvan 

barınakları, gıda  işletmesi,  özel 

laboratuvarlar vb.) ziyaretleri sayısı 

Teorik ve pratik derslerin oranı 

 
Fakültenin   bulunduğu ilin dışından 
gelen öğrencilerin oranı 

 
 

Seçmeli derslerin oranı 

 

Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı 

(Fakülte + Bilmer) 

Birinci yılda herhangi bir sebeple ilişiği 
kesilen lisans öğrencilerin oranı 

 
 

Mezuniyet için ortalama süre 

Sayılacak 

 

 
 

Hesaplanacak 

 
(İl dışından gelen 
öğrencilerin sayısı 

/Toplam öğrenci sayısı) x 

100 

(Seçmeli ders sayısı/ 

Toplam ders sayısı)x 100 

Toplam bilgisayar sayısı / 

Öğrenci sayısı 

(Birinci yılda ilişiği 
kesilen lisans 

öğrencilerinin sayısı / 

Toplam lisans) x 100 

Sayılacak 

 

 

 

Teorik %50.84 

Pratik %49.16 

177/213*100 

= 83 

 
 

29/72*100 

=37,66 

2.28 

 
8/159*100 = 5 

 

 
 

11 yıl = 1 
10 yıl = 2 
09 yıl = 3 

08 yıl = 9 

07 yıl = 21 

06 yıl = 87 

05 yıl = 100 

 

20 
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16 Mezunların mezuniyet not ortalaması Mezuniyet notlarının 

1299 yıl / 223 kişi 

= 5,82 

ortalamalarının toplamı / 623,75 / 223 

Mezun olan öğrencilerin  = 2,797085 

sayısı 

17 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme   (İş yerleşen mezun sayısı /   EAEVE 
yılı içerisinde işe yerleşme oranı toplam mezun   sayısı) x Komisyonu 

100 çalışcak 

18 Yurtdışında Lisansüstü program Sayılacak 9 

bitirmiş öğretim elemanı sayısı 

19 Şubelerin ortalama öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı / 1087 / 146 

Şubelerin sayısı 146 / 2 = 73 

20 Öğrenci memnuniyeti Anket EAEVE 

Komisyonu 

çalışcak 

21 Öğretim üyesi memnuniyeti Anket EAEVE 

Komisyonu 
çalışcak 

22 Erasmus vasıtasıyla Avrupa’ya giden 4 

öğrenci sayısı 

23 Erasmus vasıtasıyla Avrupa’dan gelen 16 

öğrenci sayısı 

24 Kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan Sayılacak 3 

ve desteklenen öğrenci projeleri 
 

 

 

 
 

FAKÜLTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

Fakültemizde lisansüstü eğitim, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği çerçevesinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

Kontenjan talepleri Anabilim Dalları tarafından Enstitüye bildirilmekte ve Enstitü tarafından 

ilan edilmektedir. Fakültemizin bütün anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitiminin 

yaptırılması ve günümüze kadar verilen mezun sayısı oldukça iyidir. 

 
Kayıt yaptıran öğrenci sayıları 

 

 2014 2015 2015 

ANABİLİM DALLARI Doktora Yük. Lis Doktora Yük. Lis Doktora Yük. Lis 

Dölerme ve Suni Tohumlama 1 3 1 4 4 5 

Hayvan Besl ve Beslenme Hast 4 13 1 9 1 17 

Hayvancılık Ekon ve İşlet. - 3 - 2 - 4 

Anatomi 1 2 1 1 2 7 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi 3 11 1 8 1 6 

Biyokimya 1 2 1 - 1 3 

Biyoistatistik -- 1 - 3 - 1 
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Cerrahi 1 5 4 3 - 4 

Doğum ve Jinekoloji 6 4 3 5 1 6 

Farmakoloji ve Toksiko9loji - 4 - - 3 2 

Fizyoloji - 2 2 2 1 3 

Veteriner Hekim Tarihi ve Deo 3 - - - - - 

Histoloji ve Embiryoloji 7 2 - 7 2 4 

Mikrobiyoloji 1 4 2 - 2 1 

Parazitoloji - - 1 1 4 5 

Patoloji - 4 2 6 2 6 

Viroloji - 2 2 2 2 1 

Zootekni 4 3 2 5 - 2 

İç Hastalıkları 4 3 1 2 1 3 

TOPLAM 32 68 24 27 27 80 

 

 

 

Mezun öğrenci sayıları 
 

 2014 2015 2015 

ANABİLİM DALLARI Doktora Yük. Lis Doktora Yük. Lis Doktora Yük. Lis 

Dölerme ve Suni Tohumlama - - 2 - - - 

Hayvan Besl ve Beslenme Hast - - 1 - 1 1 

Hayvancılık Ekon ve İşlet. - - - - - - 

Anatomi - 1 - 2 - 2 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi 4 1 1 - 4 - 

Biyokimya - 2 1 2 - - 

Biyoistatistik - - - - - 2 

Cerrahi 1 - 1 1 1 1 

Doğum ve Jinekoloji 3 1 - 1 - - 

Farmakoloji ve Toksiko9loji - 1 3 - 1 1 

Fizyoloji - - 2 1 1 - 

Veteriner Hekim Tarihi ve Deo - 1 - - - - 

Histoloji ve Embiryoloji - - 1 - 1 2 

Mikrobiyoloji 2 - 1 - 1 3 

Parazitoloji - - - - 1 - 

Patoloji 2 - - - - 4 

Viroloji - - 1 - - 1 

Zootekni 2 - - - 1 - 

İç Hastalıkları 4 - 1 1 - - 

TOPLAM 18 7 15 8 12 17 

 

 

 

2.5. HAYVAN HASTANESİ VE ORTAK ÇALIŞAN BİRİMLER 

Hafta içi mesai saatleri içerisinde gelen hasta ile ilgili yapılan işlemleri takiben hasta ya 

taburcu yâda hospitalize edilir. Hayvanlar hastanede yapılan işlemlerin sonuçlanması veya 

muayene öncesi tutuldukları her hayvan türüne için farklı açık kapalı alanlarımız mevcuttur. 
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Mesai dışında ve tatillerde hizmet veren acil kliniğimizde hastanın yaşamsal 

fonksiyonlarını stabilize edecek seviyede ekipman ve ilaçlar bulunmakta, müşahede altına 

alınmasına karar verilen hayvanlar için tür düzeyinde ayrı barınma odaları ve buralardaki 

kafeslerde tutulurlar. 

Kliniklerimizde Radyoloji, Donanımlı Merkez laboratuvarı, Eczane, Bekleme Salonları, 

hayvan türlerine göre çok sayıda klinik muayene ve uygulama oda ve salonları, aşı ve 

enjeksiyon odası, doğumhane, operasyon salonları, yoğun bakım ve rehabilitasyon üniteleri, 

IVF ünitesi, diş ünitesi, eko muayene salonu, göz ünitesi, görüntüleme merkezi (ultrason, 

tomografi, endoskopi), karantina merkezi, her hayvan türüne yönelik hospitalizasyon 

üniteleri, bulaşıcı hastalıklar için bokslar ve otopsi salonu vardır. Bu merkezler ve üniteler 

teşhis ve tedavi amaçla kullanıldığı gibi öğrencilerin eğitimi ve uygulamaları içinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca bu alanlar araştırma amaçlı da kullanılmaktadır 

Hastanemize getirilen hasta hayvanlar ilk olarak intörn öğrenciler eşliğinde ilgili kliniğe 

yönlendirilir. Hasta sahibinden anemnez alındıktan ve ilgili hasta takip formu doldurulduktan 

sonra hasta sahibi kayıt işlemleri için hasta kayıt merkezine yönlendirilir. Hasta kayıt görevlisi 

tarafından hasta sahibi ve hasta hayvan ile ilgili bilgiler klinik merkezi otomasyon sistemine girilir 

ve hasta için bir protokol numarası verilir. Hastanın türüne göre bir dosya (çiftlik hayvanı için 

sarı, pet için ise pembe renkli) hasta sahibine verilir. Hasta ile ilgili tüm işlemler protokol 

numarası doğrultusunda yapılır. Yani teşhis ve tedavi amaçla yapılan işler ilgili kliniklerde tek tek 

protokol numarası temelinde açılmış olan otomasyon sistemine girilir. Ayrıca hasta ile ilgili 

yapılmış kan, idrar ve diğer analizle dosyaya konur. Gerekli uygulamalarını takiben hasta ya 

taburcu yâda hospitalize edilir. Hasta sahibi hasta ile ilgili yapılmış olan işlemler doğrultunda 

vezneye ücretini makbuz karşılığında peşin veya kredi kartı ile yapar. Hasta ile ilgili bilgiler hem 

otomasyonda kayıtlı olduğu gibi hem de dosya olarak ta arşivlenir. 

Hastanedeki klinik anabilim dalı öğretim üyesi gün içerisinde hem yatan hem de ayakta 

gelen hastalarla ilgili olarak nöbetçi hekimlerle konsültasyon yaptıkları gibi, aynı zamanda 

ilgili diğer anabilim dalları ile de konsültasyon yapar. 

Ayrıca öğrencilerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Hayvan 

Barınaklarına ve Damızlık sığır yetiştiricileri birliği ile yapılan protokol gereği birliğe kayıtlı 

çiftliklere özellikle intörn öğrenciler olmak üzere eğitim amaçlı götürülmektedir 
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VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ KILİNİKLERİNE GELEN TÜRLERE GÖRE HASTA SAYISI 
 

 2012 2013 2014 

AT 18 29 41 

EŞEK 1 1 - 

TAY 1 - 1 

SIĞIR 272 187 189 

BUZAĞI 534 407 434 

DANA 50 27 29 

EGZOTİK VE DİĞERLERİ 71 56 78 

KEÇİ 30 28 18 

OĞLAK 24 22 31 

KOYUN 183 72 73 

KUZU 39 93 87 

LAMA 1 - 1 

KEDİ 655 765 899 

KÖPEK 1323 1359 1705 

DİĞER 1 - - 

TOPLAM 3203 3049 3587 

 

 

 

YILLAR 2015 2016 2017 

AT 21 37 111 

EŞEK - - 3 

SIĞIR 374 1555 1638 

EGZOTİK VE DİĞERLERİ 6 10 36 

KEÇİ 24 58 69 

KOYUN 58 466 420 

KEDİ 993 2910 2917 

KÖPEK 1094 2547 2353 

KANATLI 6 18 25 

KUŞ 17 136 125 

TAVŞAN 7 21 51 

TOPLAM 2600 7758 7748 

 

 

Yıllara göre hasta sayısı izlendiğinde özellikle 2016 yılında ve sonrasında hemen hemen 

iki katı kadar çok ciddi artışlar meydana geldiği görülmektedir. 

 

 
 

Hasta hayvanlar hayvan sahiplerinin araçları ile hastanemize getirildiği gibi, hastanemiz 

bünyesinde hem çiftlik (at, sığır, koyun keçi. vs.) hem de küçük hayvanlar için olmak üzeri iki 

adet modern, donanımlı hasta nakil aracı bulunmaktadır. Hastaneye hasta nakil işlemleri 

genellikle gün içerisinde yapılmakta olup, acil durumlarda hastalar mesai dışında da 

hastanemize getirilmektedir. Çünkü hastanemiz 7/24 saat hizmet vermektedir. Ayrıca 

öğrencilerimizin klinik saha uygulamalarını yapabilmeleri için bir adet minibüsümüz olmakla 
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birlikte, gerektiğinde rektörlükten de araç istenmekte ve öğrencilerimizin taşınması 

sağlanmaktadır. 

Acil klinik; mesai dışında ve tatillerde hizmet vermektedir. Hastanın yaşamsal 

fonksiyonlarını stabilize edecek seviyede ekipman ve ilaçlar bulunmaktadır. 

Cerrahi, İç hastalıkları ve Doğum anabilim dalları hem hastaneye getirilen hastaların 

muayene, teşhis ve tedavisini yapmakla birlikte, gerektiğinde mobil klinik hizmeti de 

vermektedir. Ayrıca Suni tohumlama ABD ise androloji (hayvan türlerinde sperma motilite  

ve kalitesi..vs.) ve embiryo çalışmalarını yapmakta ve bu aktivitelere eğitim amaçlı olarak 

öğrencileri de dahil etmektedir. Ayrıca bu anabilim dalı hayvancılık işletmelerine öğrencileri 

götürerek suni tohumla ve diğer uygulamaları da göstermektedir. 

Kliniklerimizde Radyoloji, Donanımlı Merkez laboratuvarı, Eczane, Bekleme Salonları, 

hayvan türlerine göre çok sayıda klinik muayene ve uygulama oda ve salonları, aşı ve 

enjeksiyon odası, doğumhane, operasyon salonları, yoğun bakım ve rehabilitasyon üniteleri, 

IVF ünitesi, diş ünitesi, eko muayene salonu, göz ünitesi, görüntüleme merkezi (röntgen, 

ultrason, endoskopi), karantina merkezi, her hayvan türüne yönelik hospitalizasyon üniteleri, 

bulaşıcı hastalıklar için bokslar ve otopsi salonu vardır. Bu merkezler ve üniteler teşhis ve 

tedavi amaçla kullanıldığı gibi öğrencilerin eğitimi ve uygulamaları içinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu alanlar araştırma amaçlı da kullanılmaktadır. 

 
2014 Yılı Hayvan Türlerine Göre Nekropsi sayıları 

Nekropsi  

At 1 Tay - 

Sığır 10 Buzağı 75 

Koyun 26 Kuzu 71 

Keçi 10 Oğlak 26 

Köpek 24 Tavşan - 

Kedi 7 Alpaka 1 

Kanatlı 81 Balık - 

Maymun - Toklu 3 

 Toplam: 339 

Biyopsi  

Köpek 16 

Kedi 1 

Sığır 4 

 Toplam: 33 

Organ Muayenesi  

Sığır 4 

Koyun 5 

Kuzu 5 

Keçi 3 
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Köpek 1 

Buzağı 3 

Kanatlı 2 

Tay 1 

 Toplam: 47 

 GENEL TOPLAM: 419 

 

2015 Yılı Hayvan Türlerine Göre Nekropsi sayıları 
Nekropsi  

Sığır 13 Buzağı 85 

Koyun 26 Rat 18 

Keçi 10 Balık 49 

Köpek 12   

Kanatlı 8   

Oğlak 14   

 Toplam: 328 

Biyopsi  

Köpek 13 

Kedi 7 
 Toplam: 20 

Organ Muayenesi  

At 1 

Aslan 1 

Sığır 26 

Koyun 10 

Köpek 1 

Keçi 1 
 Toplam: 40 
 GENEL TOPLAM: 398 

 
 

2016 Yılı Hayvan Türlerine Göre Nekropsi sayıları 
Nekropsi  

Sığır 6 Fare 31  

Koyun 45 At 2 

Keçi 6 Rat 80 

Köpek 7   

Kanatlı 24   

Kedi 5   

Kuzu 131   

Oğlak 14   

Buzağı 84 
 Toplam: 435 

Biyopsi  

Köpek 17 

Kedi 5 
 Toplam: 22 

Organ Muayenesi  

Sığır 3 
 Toplam: 3 
 GENEL TOPLAM: 460 
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Patolojik olarak nekropsi, biyopsi ve organ muayenesi de öğrenci eğitiminde verilmesi 

gereken standart seviyelerin üzerindedir. Ancak akreditasyon kurumlarının tür bazında 

istediği sayılar dikkate alındığında kedi ve köpek nekropsisi sayısında rakamların çok düşük 

olduğu görülmektedir. 

 

 

 
3.6. UYGULAMALI EĞİTİME KATKI VEREN DİĞER BİRİMLERİMİZ 

 

 
Çiftlik 

Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvan yetiştirme, sağlıklı hayvan besleme, sürü idaresi, 

çiftlik yönetimi, hayvancılık işletme ekonomisi, besleme problemlerinin engellenmesi ve çözümü 

konularında donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi başlıca misyonlarımızdan birisidir. 

Fakültemizin kampüs alanı içerisinde yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulmuş, 

biyogüvenlik açısından etrafı iki metre yüksekliğinde kafes tel ile çevrilmiş Prof. Dr. 

Hümeyra ÖZGEN Araştırma ve Uygulama Çiftlik arazisi ve içerisinde farklı türlerin 

yetiştirildiği tesisler bulunmaktadır. Çiftliğimizde 1500m
2 

kapalı alana ve yaklaşık 2000 m
2

 

gezinti alanına sahip süt sığırcılığının yapıldığı ve 2 ton kapasiteli soğutma tankı bulunan süt 

sığırcılığı işletmesi vardır. İki ayrı binadan meydana gelen başlıca Kangal köpeği olmak üzere 

köpek yetiştiriciliğinin yapıldığı 1500m
2 

kapalı alana sahip köpek yetiştirme istasyonu 

bulunmaktadır. Koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı 600m
2 

açık ve kapalı alan bulunmaktadır. 

Alternatif kanatlı yetiştiriciliğinin yapıldığı 650m
2 

kapalı alanımız bulunmaktadır. Yumurta 

tavukçuluğunun yapıldığı ve 1000 tavuğumuzun bulunduğu 400m
2 

kapalı alan bulunmaktadır. 

At yetiştiriciliğinin yapıldığı 160m
2 

kapalı, 1500m
2 

gezinti ve otlama alanının olduğu ve 4 

atımızın atçılık tesisimiz, 100m
2 

kapalı alanı ve açık alanı olan 6 adet domuzun bulunduğu 

domuzculuk ünitesi, 120m
2 

kapalı 300m
2 

açık alanın olduğu alpaka yetiştirme tesisi, 350m
2 

kapalı yemlik binası, silaj çukurları ve deneme tarlalarının bulunduğu alanlar. 

 

Besin Ünitesi 

Fakültemizde öğrencilere 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 

konularında teorik ve pratik bilgi aktarmak amaçlamaktadır 
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Bu amaçla 1994 yılında yapılan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. O. 

Cenap TEKİNŞEN Et - Süt Ürünleri Araştırma - Geliştirme Uygulama Ünitesinde üretilen 

ürünlerin üretim izni 2015 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış ve 

ayrıca 2015 yılında SELVEFA ismini Patent enstitüsünden alarak markalaşma yolunda 

önemli bir adım atılmıştır. 

Ünitenin amacı; Fakülte bünyesinde Besin Hijyeni ve Teknolojisi konularında 

yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerine uygun ortam oluşturmak, 

ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi 

faaliyetlerine destek vermek, lisans ve lisansüstü eğitimine uygulama katkısı sağlamak üzere 

çeşitli hayvansal ürün üretimini sürekli tutmak, üretilen ürünlerin satışını sağlayarak fakülte 

döner sermayesine katkı sağlamak, hayvansal gıda üretimi konusunda modern yöntemler 

uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, 

bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve 

sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır. 

 
Binicilik Tesisi 

Selçuk Üniversitesi Binicilik Tesisleri 1997 yılında inşa edilerek işletmesi Fakültemize 

verilen Üniversitemizin sosyal bir yüzüdür. Tesiste kapalı ve açık manejler ile 20 atlık kapalı 

bakslar ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Tesis her sınıftaki öğrencilerimizin atla yakınlaşma 

ve at konusunda eğitim alma bakımından önemli bir hizmet vermektedir. Özellikle intörn 

öğrencilerimizin eğitiminde önemli bir parçayı oluşturmaktadır. 

 
Merkez Laboratuvarı 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2011 tarih ve 28139 Sayılı 

Resmi Gazete’de Yayımlanan “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği’ne 

dayanılarak başlatılan çalışmalar neticesinde 8 farklı konuda (Patolojik, Mikrobiyolojik, 

Virolojik, Parazitolojik, Biyokimyasal, Farmakolojik-Toksikolojik, Genetik ve Histolojik) 

faaliyet gösteren Selçuk Üniversitesi Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı için Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07 Kasım 2013 tarihli izniyle 

Çalışma İzin Belgesi alınmıştır. 
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3.7. YAYIN, KONGRE, ARAŞTIRMA PROJESİ SAYISI VE BÜTÇESİ 

 

Fakültemizde son üç yılda TÜBİTAK, BAP, DPT vb. değişik kurumlarca desteklenen 

proje sayısı ve destek miktarları Türkiye standartlarının üzerindedir. Ayrıca sunulan projelerin 

sayısı ile destek miktarlarının artması, ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülmesi bu 

konudaki artışın veya standardın sürekli olacağını göstermektedir. 

 
Performans Göstergesi 
 2014 2015 2016 

Yıllık araştırma projesi başvurusu 58 66 55 

Kabul edilen proje sayısı 52 60 49 

Projesi olan öğretim üyesi oranı    

Uluslararası rekabete dayalı alınan proje sayısı 11 11 12 

Ulusal rekabete dayalı alınan proje sayısı    

Dergilerde editörlük- hakemlik ve Ulusal veya 39 40 46 
Uluslararası konferans veren öğretim üyesi sayısı 

Ulusal-Uluslararası toplantılara bildiri ile katılan 47 52 47 
Öğretim üyesi sayısı 

En iyi makale/sunum/poster sayıları 20 19 22 

Uluslararası dergilerde yapılan toplam hakemlik 99 104 109 
sayısı 

Ulusal dergilerde yapılan toplam hakemlik sayısı 96 105 131 

Yazılan kitap sayısı 11 15 17 

Yapılan kitap editörlüğü sayısı 3 4 7 

Yeni baskısı yapılan kitap sayısı 2 2 5 

Yazılan kitap bölümü sayısı 11 14 12 

Öğretim Üyeleri tarafından yazılan editöre   4 
mektuplar 

Öğretim Üyelerince yapılan ses ve görüntü cd leri    
ve kayıtlar 

 
Performans Göstergesi 
 2014 2015 2016 

Yapılan bilgilendirme ve eğitim toplantıları sayısı 41 41 47 

Sunulan dış kaynaklı proje sayısı  1 1 

Öğretim Üyesi başına düşen araştırma ödeneği 17.990 19.495 19.266 

Öğretim Üyelerinin katıldığı uluslararası bilimsel faaliyet 85 95 96 

(kongre, sempozyum, panel vb.) sayısı 

Öğretim üyesi başına kazanılan bilimsel ödül sayısı 4 9 7 

Öğretim üyesi başına kazanılan patent sayısı    

TÜBİTAK, AB, BAP veya diğer kaynaklardan desteklenen 55 53 73 

araştırma projesi, yüksek lisans tez, doktora tez ve alt yapı 

projesi sayıları 

Performansa dayalı ödüllendirme sistemi çerçevesinde 9 9 11 
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ödüllendirilen öğretim elemanı sayısı    

Ulusal değişime katılan akademik personel sayısı  1 2 

Uluslararası değişime katılan akademik personel sayısı  1 2 

 

 

Yayın Sayısı 
 2014 2015 2016 

MAKALE 116 112 128 

BİLDİRİ 115 143 139 

KİTAP 1 2 4 

 

 
Proje Sayısı 

 

Proje Türü 2914 2015 2016/ 

Proje/Sayısı / Bütçe Proje Sayısı / Bütçe Proje Sayısı/Bütçe 

TÜBİTAK 7 13 16 

SAN-TEZ    

BİLİMSEL ARAŞTIRMA 42 29 35 

PROJELERİ (BAP) 

DİĞER 5 4 5 

 

 
PROJE BÜTÇESİ 

 

 BAP TÜBİTAK AB TAGAM TOPLAM 
PROJELERİ 

2014 699.061 1.086.724 50.000  1.835.785 

2015 1.129.915 620.000  298.000 2.047.915 

2016 814.730 559.578  650.000 2.024.308 

 

 

 
3.8. İNSAN KAYNAKLARI 

AKADEMİK PERSONEL 
 

Bölüm 
Anabilim 

Profesör Doçent Yrd. Doç. Ar. Gör 
Uzman/veteriner 

Dalları Hekim 
 Histoloji 5 1 - 1 - 
 Biyokimya 7  - 1 1 

Temel Fizyoloji 5 - -1 1  

Bilimler Anatomi 6 1 - 2 -1 
 Vet.Hek. Tarihi 

1 1 - 
 

- 
 ve Deontoloji 
       

Preklinikler 
Mikrobiyoloji 3 - 1 1 - 

Viroloji 4 1 - 1 - 
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 Patoloji 3 2 - 1  

Parazitoloji 4 1 -1 2 1 

Farmakoloji ve 
6 1 - 4 

 

Toksikoloji 
       

 

 

 
Klinik 

İç Hastalıkları 7 - - 4 1 

Cerrahi 7 - - 1 1 

Doğum ve 
5 

 
- 3 1 

Jinekoloji 

Dölerme ve  

3 

  

- 

 

2 

 

- Suni 
Tohumlama 

       

 Zootekni 9 1 - -1 - 
 Hayvan  

8 

 

2 

  

3 

 

- 
 Besleme ve 

Zootekni ve 
Beslenme 

Hastalıkları 
Hayvan 

Biyoistatistik 1 - - 1 - 
Besleme 

Genetik  - - 2 - 
 Hayvancılık  

1 

 

- 

 

-1 

  

-  İşletme 
 Ekonomisi 
       

Besin Besin Hijyeni  

5 
 

1 
 

- 
 

2 
 

- Hijyeni ve ve Teknolojisi 

Teknolojisi  

       

Toplam  90 12 5 33 6 

 

 

 

Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel 
 

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite 

Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ Veteriner Fakültesi Kırgızistan Manas Üniv. 

Prof.Dr. Hasan GÜZELBEKTEŞ Veteriner Fakültesi Kırgızistan Manas Üniv. 

Prof.Dr. Kürşad TURGUT Veteriner Fakültesi Yakın Doğu Ünv. 

Prof.Dr. İsmail ŞEN Veteriner Fakültesi Yakın Doğu Ünv. 

Prof.Dr. Huzur Derya ARIK Veteriner Fakültesi Yakın Doğu Ünv. 

Toplam 5  

 

 

 
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları 

 

Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm 

Öğretim Elamanı İran İç Hastalıkları ABD 

   

Toplam 1  
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İDARİ PERSONEL 

 
İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) 

 Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 18  18 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 7  7 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 5  3 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı    

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli 1  1 

Toplam 31  31 

 

 
Üniversitenin Başka Birimden Gelen İdari Personel 

 
Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 8  8 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1  1 

Teknik Hizmetleri Sınıfı    

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı    

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli    

Toplam 9  9 

 
Üniversitenin Başka Birime Gönderilen İdari Personel 

 
Dolu Boş Toplam 

Genel İdari Hizmetler 3  3 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1  1 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 1  1 

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı    

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı    

Din Hizmetleri Sınıfı    

Yardımcı Hizmetli    

Toplam 5  5 

 
İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 

 
Dolu Boş Toplam 

Sürekli İşçiler 9  9 

Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 17  17 

Vizesiz işçiler (3 Aylık)    

Toplam 26  26 
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3.9. MALİ KAYNAKLAR 

 
Fakültenin mevcut finansal sistem dâhilindeki bütçesi ve bütçenin kaynakları 

 
 KATMA BÜTÇE DÖNER SERMAYE PROJELER ALT YAPI PROJELERİ 

2014 11.987.625 911.344 1.835.785 122.300 

2015 12.377.652 1.061.800 2.047.915 45.600 

2016 14.223.192 1.167.577 2.024.308 36.600 

 
 

Fakültemizin yaklaşık harcama kalemlerinde 1100.000Tl toplam yıllık ödeneği 

bulunmaktadır. Ancak Fakülte talebi doğrultusunda ek ödenekler alınmaktadır. Döner 

sermayemizin yıllık cirosunun yıllara göre artışı Tablo’da görülmektedir. Buradan gelen 

gelirler Fakültenin ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Döner sermayeden elde edilen gelirler 

Fakültenin ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Döner sermaye gelirleri kullanılırken her birimden 

elde edilen kazancın o birimin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması esas olarak kabul 

edilmektedir. Ancak Fakültenin zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında yukarıda belirtilen 

harcama kalemlerindeki ödeneklerin yetersiz kalması durumunda kullanılmaktadır. 

 
Fakültenin proje gelirleri 

 
 BAP TÜBİTAK AB PROJELERİ TAGEM TOPLAM 

2014 699.061 1.086.724 50.000  1.835.785 

2015 1.129.915 620.000  298.000 2.047.915 

2016 814.730 559.578  650.000 2.024.308 

 
 

Projeden elde edilen gelirler genelde yürütücü tarafından araştırmanın yürütülmesi 

amacıyla kullanılır. Ancak proje gelirleri ile Fakültemiz laboratuvarlarına, hastanesine, 

çiftliğine ve gıda üretim tesisine önemli alet ve ekipmanlar kazandırılmıştır. 

 

Fakülte ödeneğinde harcama unsurlarının dağılımı ve kullanım şekli 
 

 Tüketime yön. Yolluklar Hizmet alımları Menkul Gayri Gayri menkul 

Malzeme alımı menkul alımı bakım bakım onarım 

 onarım   

2014 111.000 78.000 38.700 27.500 50.900 

2015 217.899 91.643 68.566 46.575 45.136 

2016 145.691 41.188 46.521 38.676 795 
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Fakülte kaynakları (ödenek kalemleri ile üniversiteden gelen para); tüketime yönelik 

malzeme alımı (okulun elektrik ve su giderleri, benzin masrafları, bürolarda ve eğitim amaçlı 

kullanılan her türlü kırtasiye alımı, temizlik malzemeleri alımı, su, elektrik tesisat ve 

tamiratında kullanılan malzeme alımı, öğrenci uygulamalarında kullanılan her türlü laboratuar 

sarf malzemeleri alımı vb.) hizmet alımı (Tıbbi atıkları bertaraf edilmesi, EAEVE ve VEDEK 

başvuru ve aidat ücretleri, posta pulu alınması, telefon masrafları, öğrenci taşınması ücreti vb 

), yurt içi ve yurt dışı yolluklar (akademik ve idari personelimizin yurt içi her türlü yolluk ve 

harcırahlarının ödenmesinde kullanılır. Ayrıca BAP tarafından yılda bir kez  üniversite 

öğretim üyelerinin yurt dışı sözlü ve poster sunum için çıktıkları her kongrenin masrafının 

karşılanmasının yanı sıra Fakülte yolluk kaleminden yılda bir kez BAP imkanını kullanan her 

öğretim üyesine yolluklu ve harcırahlı yurt dışı görevlendirmesi yapılmaktadır), büro bakım 

ve onarım giderleri (Masa, sandalye, dolap, koltuk, fax, bilgisayar, fotokopi vb. her türlü büro 

malzemelerinin alınması ve tamir edilmesi bu kalem kullanılarak yapılmaktadır ) ve bina 

küçük bakım ve onarım giderleri (binada meydana ufak tefek arızalar) bu kalem kullanılarak 

yapılmaktadır. Genelde binaya yapılacak her türlü bakım ve onarım, her yılın başlarında tespit 

edildikten sonra Üniversiteye bildirilerek talep edilir. Ve yıl ortalarında Üniversite bütçesi 

kullanılarak ihale usulü ile karşılanır kullanılmaktadır. 

Yukarıda Tablo halinde özetlenen gelirlerimiz eğitim ve klinik hizmetlerimizin 

yürütülmesi için oldukça yeterlidir. Klinik hizmetlerinden, çiftlik ve gıda ürünlerinden, 

danışmanlık ücretlerinden vb. daha iyi gelir elde edilmesi ve bunun eğitime ve öğretim 

elemanlarına aktarılması önem arz etmektedir. 

35 yıllık süreç içerisinde fiziksel gelişimini önemli ölçüde tamamlamış olmasının yanı 

sıra finans kaynaklarında da önemli gelişmelerin olduğu, döner sermaye gelirlerinin her yıl 

arttığı gözlenmektedir. Ayrıca Türkiye genelinden proje destekleyen kurum ve kuruluşların 

sayısının ve proje desteklerinin oldukça fazla artışının, gelecekti fiziksel ve akademik 

manadaki başarılara bir anahtar olacağı düşünülmektedir. Akademisyenlerin sunduğu bilimsel 

projelerin, index yayınların teşviki amacıyla uygulanan destekler öğretim üyelerine önemli bir 

motivasyon kaynağı olmaktadır. Döner sermayemizden de dört yıl önce başlayan ve devam 

eden öğretim üyelerimize katkı payı ödemesi de bu bakımdan önem arz etmektedir. 

 

 
 

3.10. GZFT ANALİZİ 

 
Fakültemiz ulusal ve uluslararası bütün kurumlarla işbirliğini hedefleyen, kabul görmüş 



 

olağanüstü bir kurum olmayı hedeflemektedir. Sahip olduğu beş bölüm altındaki 20 Anabilim 

dalında, modern ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlar, hastane, çiftlik, hayvansal gıda 

üretim tesisi, alanında uzman öğretim üyelerinin özverili çalışmaları ile çağdaş bir eğitim 

vererek bu hedefine adım adım ilerlemektedir. 

 
 

Güçlü Yönlerimiz 

- YÖK’ün kabul ettiği Bologna kriterlerinin ve direktifinin (2005/36EC) uygulanıyor olması, 

- 2002 yılında başlayan üyelik sürecini takiben 2013 yılı Ekim ayında EAEVE’nin ECOVE 

komitesi tarafından “Full Approve” olarak kabul edilen bir eğitim sistemi ve alt yapısının 

olması, 

- VEDEK tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde Fakültemize 7 yıl süreyle verilen akreditasyon, 

- Yeniliğe açık, çalışkan, sabırlı ve özverili öğretim elemanı sayısı ve kalitesi, 

- EAEVE süreci ile başlayan sürekli yeniliğe ve gelişmeye eğilimli akademik ve idari 

personelimiz, 

- Uluslararasılaşmaya ve ululararası işbirliğine açık anabilim dallarımız ve öğretim 

elemanlarımız, 

- Üniversitemiz ve dolayısıyla fakültemizin bilgi teknolojisinin en yaygın ve gelişmiş bir 

şekilde kullanıldığı öğrenci odaklı bir üniversite ve fakülte olması, 

- Bölgenin, tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye’de önemli bir merkez olması, 

- Fakültemizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı Hayvan 

Hastanesinin ve çalışma prensiplerini belirten bir Hastane Yönergesinin olması, 

- Hayvan hastanesinin donanımı ve burada hizmet veren öğretim üyesinin sayı ve kalitesi, 

- Asistanlarımız ve intörn öğrencilerimizin hocaların eşliğinde nöbet tuttukları ve hastalara 

7/24 saat hizmet verdikleri acil klinik hizmetimiz ve bu amaçla hazırlanmış Acil Klinik 

Yönergesi, 

- Bölge hayvancılığına hizmet eden gezici klinik hizmetimiz ve bu amaçla hazırlanmış 

Gezici Klinik Yönergesi, 

- Bölge hayvancılığına hizmet eden hayvan ambulansı hizmeti, 

- Çiftliğimizde çok farklı türlerin yetiştiriciliğinin yapılması ve uygulamalı eğitiminde bu 

alanların kullanılması ve bunları kontrol altına almak için hazırlanan Çiftlik Yönergesi, 

- Çiftliğimize yapılan robotik sağımlı süt ahırı, 

- Çiftliğimizdeki hayvanların yem ihtiyacının karşılandığı ve fakültemiz tarafından tarım 

yapılan fakültemize tahsisli 853 bin metrekare tarla, 

- Çiftliğimizde üretilen hayvansal hammaddelerin Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

önderliğinde Et ve Süt Ürünleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Ünitesinde öğrencilerin 

katılımı ile kaliteli ve hijyenik ürünlere çevrilmesi ve bunları kontrol altına almak için 

35 
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hazırlanan Besin Ünitesi Yönergesi, 

- Et ve Süt Ürünleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Ünitesinde üretilen ürünlere Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen Üretim İzin Belgesi ve üretilen ürünler 

için Türk Patent Enstitüsü tarafından Marka Tescil Onayının alınması, 

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı ve 8 anabilim dalımız tarafından 

hizmet verilen Merkezi Laboratuvarın varlığı, 

- Öğrenci uygulamalarında ve öğretim elemanlarımızın bilimsel araştırmalarında kullanılan 

modern ekipmanlarla donatılmış 32 adet laboratuvar, 

- Fakültemizin yansıra Üniversitemiz ve bölgesindeki üniversitelerdeki akademisyenlerin 

bilimsel çalışmaları için çalışma izni veren etik kurulumuz, 15 tür için çalışma izni 

alınmış olan deneysel çalışma alanlarımız ve etik kurul yönergesi, 

- Kurulduktan üç yıl sonra 1985 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüze kadar devam 

eden Fakülte dergimiz (Eurasian Journal of Veterinary Science), 

- Kapalı ve açık manejleriyle eğitime katkı sağlayan binicilik tesisi, 

 

 
Zayıf Yönlerimiz 

- Bazı akademisyenlerimizin uluslararası tecrübesinin olmaması, 

- Fazla sayıda öğrencinin her sene kayıt olmasıyla kalabalık sınıflar 

- Bazı alanlarda uluslararası işbirliğinin olmaması 

- Bazı hayvan türlerinde (örn., domuz, tavşan) yetersiz vaka sayısı 

- Uluslarasılaşmayı hedeflememize rağmen öğrencilerimizin ve bazı akademisyenlerimizin 

yabancı dil konuşma düzeylerinin yetersiz olması 

- İdari personel sayısında kısmen yetersizlik 

- Dersliklerimizin fiziki imkânlarının yetersizliği, 

 

 
Fırsatlar 

- Bölgede tarım ve hayvancılığın oldukça güçlü olması 

- Bölgede hayvansal ürün üreten tesislerinin oldukça fazla ve kapasiteli olması 

- Hayvansal ürün üretimiyle ilişkili çok çeşitli özel sektör firmalarının bulunması 

- Hayvan yemleri üretiminde bölgenin özellikle son on yılda lider konuma gelmesi 

- Üniversitemiz Bilimsel Proje Koordinatörlüğünce bilimsel çalışmalara yapılan güçlü 

maddi destekler 

- Üniversite Teknokenti’nin oldukça gelişmiş olması ve fırsatlar sunması 

- TÜBİTAK, DPT vb. kuruluşların sağladığı ve fakültemizce yaygın olarak kullanılan proje 

destekleri 
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- EAEVE’nin her konuda kazandırdığı tecrübe ve birikim 

- VEDEK akreditasyonun sağlayacağı kazanımlar 

- Veteriner Hekimlikte Uzmanlık eğitiminde Fakültemize verilecek misyon, 

- Mezun veteriner hekimlerin iş bulma oranındaki yükseklik, 

 

 
Tehditler 

- Her yıl fazla sayıda öğrencinin kayıt olması 

- Araştırma görevlisi, uzman ve teknisyen sayısının oldukça yetersiz olması 

- Veteriner Hekimlik eğitiminin tanınırlığının Türkiye’de istenilen seviyede olmaması 

- İdari personel sayısının her geçen yıl azalması 

 

 

 
3.11. PAYDAŞ ANALİZİ 

 

Fakültemiz iç ve dış paydaşlarının taleplerine karşı oldukça duyarlı olup bu 

paydaşların stratejik planlama sürecine katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Fakültemizde 

görev yapan akademisyenlerden bazılarının dış paydaşlara danışmanlık hizmeti sunmaları 

nedeniyle bölgenin ihtiyaç ve taleplerinin tespiti mümkün olmuştur. Fakültemiz pek çok 

paydaşla ortak proje ve çalışma yürütmektedir. Elde edilen veriler, fakültenin öncelikleri 

gözden geçirildikten sonra plana yansıtılmaktadır. 

TÜBİTAK, BAP ve Ulusal Ajans gibi kuruluşlar genelde fon sağlayan veya fonlarla ilgili 

yönlendirmede bulunan birimlerdir. Fakülte öğretim elemanları bu kuruluşlara proje hazırlamaya 

ve bunlarla yakın ilişkiye geçmeye yönlendirilmektedir. Dolayısıyla, bu kuruluşların talepleri 

doğrudan ya da dolaylı şekilde planımıza yansıtılmıştır. Diğer yandan, Maliye Bakanlığı ve 

Sayıştay gibi birtakım denetleme ve fon sağlama özelliği olan birimler hem kadro tahsisi ve 

serbest bırakılması hem de mali gözetim ve denetim fonksiyonları açısından Üniversiteyi 

dolayısıyla Fakültemizi etkilemektedir. Mezunlarımıza yönelik başlattığımız anketler (yeni ve geç 

mezun anketleri) ile elde ettiğimiz veriler de planda dikkate alınmıştır. Diğer yerel ve bölgesel 

aktörlerle sağlıklı bir diyalog zemini oluşturulmuştur. Meslek kuruluşlarında fakültemiz öğretim 

elemanları etkin görevlerde bulunmaktadırlar. 

Paydaşlarımızla daha etkin ve verimli ilişkiler kurabilmek ve bu ilişkiler neticesinde daha 

verimli çıktılar alabilmek ve bunu sürekli güncel tutmak üzere Fakültemiz EAEVE Komisyonu 

tarafından oluşturulan iç ve dış paydaşlar alt komisyonu iki ayrı komisyon olarak çalışmalarına 

başlamıştır. Her iki komisyon kalite odaklı, rekabetçi ve öğrenci odaklı çalışmalar 
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yapmak üzere paydaşların tespiti ve önceliklendirilmesini yaparak, paydaş gruplarına göre 

hazırlanacak farklı yöntemlerle paydaş görüşlerine başvurup elde edilen verilerin 

değerlendirilmesini toplu olarak izleyebilmek üzere tablolarla görselleştirecektir. Ayrıca elde 

edilen veriler geçmiş performanslarla kıyaslanarak GZFT’nin sürekli gözden geçirilmesini 

sağlayacaktır. 

 

 
 

İç paydaşlar 

1. Öğrenciler 

2. Akademik personel 

3. İdari personel 

 

 

 
Dış paydaşlar 

1. Mezunlar 

2. YÖK 

3. Üniversitelerarası Kurul 

4. Ulusal ve bazı uluslararası Veteriner Fakülteleri 

5. Ulusal ajans 

6. Uluslararası akreditasyon kuruluşu (EAEVE) 

 
 

8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri 

9.TÜBİTAK 

 
11. Maliye Bakanlığı 

12. Konya Valiliği 

13. Kaymakamlıklar 

14. Uluslararası ve Ulusal akreditasyon kuruluşları 

15. Yerel yönetim kuruluşları (belediyeler) 

16. Meslek kuruluşları (Oda, Borsa, Birlik ve diğer kuruluşlar) 

17. Diğer kamu kuruluşları 

18. Sanayici ve işverenler 

19. KOSGEB 

20. Sivil toplum kuruluşları 
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21. Medya 

22. Konya halkı 

23. Fakültenin hizmetlerinden (örn., klinik, laboratuvar, çiftlik) yararlananlar 

24. İşbirliği halinde olunan uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları 

25. Sendikalar (memur ve işçi) 

26. Fakültenin mal ve hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar 

27.İl Kontrol laboratuvarları 

28.İl Veteriner Araştırma Enstitüleri 

29. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

30. Özel hayvan hastaneleri ve veteriner klinikleri 

31.TİGEM ve üretim çiftlikleri 

32.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

33.Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği 

34.Süt ve besi sığırı çiftlikleri 

35.Koyun ve keçicilik işletmeleri 

36.Balık üretim tesisleri 

37.Broiler ve yumurta tavukçuluğu sektörü 

38.Kuluçkahaneler 

39.Mezbahaneler 

40.Özel laboratuvarlar 

41.Hayvanat bahçeleri 

42.Yem fabrikaları 

43.Gümrükler 

44.Türkiye Jokey Kulübü 

45.Türkiye Binicilik Federasyonu 

46.Embiryo ve sperma üretim merkezleri 

47.Özel veteriner laboratuvarları 

48.Marketler-Alışveriş merkezleri 

49.Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri 

50.Ham deri depolama ve işleme merkezleri 

51.Aşı ve ilaç üretim tesisleri 
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4. MİSYON, VİZYON, DEĞERLER VE STRATEJİK AMAÇLAR 

 

Misyon 

Hayvan ve insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık problemlerini ve hastalıkları tedavi 

eden, hayvan üretiminde uygun şartlarda bakım ve beslenmeyi temin eden, hayvansal 

gıdaların sağlıklı üretimini kontrol eden, çevre bilincine sahip, uluslararası düzeyde yeterli, 

sürekli eğitime önem veren veteriner hekimler yetiştirmek; ileri düzey araştırmalarla ulusal ve 

uluslararası bilime katkıda bulunmaktır. 

Vizyon 

-Ana hedefimiz Dünya’nın sayılı veteriner fakülteleri arasında sürekli yer alabilmek üzere 

kalite anlayışını yaşam biçimi yapmak, 

-Uluslararası alanda, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, daha fazla sayıda ülke ile öğrenci ve 

öğretim üyesi değişim anlaşmaları yaparak, yurt dışında bilinirliği yüksek kalmak, 

-Ulusal manada sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bu amaçla 

ilgili sektörlerle sürekli temas halinde olup, bütün hizmetlerde daima toplum yararını 

gözetmek, -Geleceğe dönük olarak; 

-Fiziki yapılanmanın standartlara uygunluğunu sağlamak, 

-Mezunlarımızın daha fazla istihdam edilmesine yönelik uygulamalı eğitim kalitesini 

arttırmak amacıyla müfredat ve dış paydaş çalışmaları yapmak, 

-Anabilim dallarımızın her anlamda gelişimini hızlandıracak akademik ve ekonomik 

başta olmak üzere onlarca (bu kelime kalkmalı) projeler üretmek. 

 
TEMEL DEĞERLERİMİZ; 

- İnsan haklarına saygılı, 

- Aklın önceliğine ve bilimin önderliğine inanmış, 

-Bilimsel anlamda özgür, 

- Kurumsal anlamda özerk, 

- Şeffaf ve hesap verebilen, 

- Katılımcı ve farklılıklara saygılı, 

- Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde, 

- Takım çalışması odaklı, 

- Rekabetçi, 

- Kalite odaklı, 

- Öğrenci odaklı, 



41  

 

 

5. FARKLILAŞMA STATEJİSİ 

 
Günümüz üniversite anlayışında “multiversite”, bir diğer ifade ile “girişimci üniversite” 

araştırmanın ve eğitimin içeriği değişmiş, artık yalnızca “bilim için bilim” değil, pratik sorunların 

çözümü için öğretim ve araştırma yapılmakta ve üretilen bilginin kullanımı ve ticari etkinlik 

haline getirilmesi üniversitelerin araştırma ve eğitim faaliyetlerinin hemen ardından üçüncü hedef 

halindedir. Çağdaş atılımlar ve rekabet, adeta yaşamın her alanında yoğun bir şekilde kendini 

göstermeye başlamıştır. Fakültelerde kuşkusuz bu rekabet ortamında var olmak için çağdaş 

yönetim yaklaşımlarını benimsemek zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerde uzun 

yıllardır etkin bir şekilde sürdürülmekte olan stratejik planlama çalışmaları, kaynakların rasyonel 

bir şekilde kullanımı zorunluluğundan daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu bağlamda 

üniversitelerin ve dolayısıyla fakültelerin kalite odaklı, rekabetçi bir anlayışla bulunduğu bölge, 

öğretim üyelerini ilgi alanları, fakültenin imkânları ve birikimi vb. hususları dikkate alarak diğer 

fakültelerden bir farklılaşma stratejisi izlemesi önem arz etmektedir. Yine günümüzde uygulanan 

çekirdek eğitim programı kapsamında bir meslek grubunda ortalama mesleki bilgileri verebilmek 

için fakülte müfredatlarının en az % 65-70 oranında benzeşmesi istenirken geri kalan eğitimin 

bölge, öğretim üyesi, fakülte birikimi gibi hususlar dikkate alınarak verilmesi uygun 

bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarla en iyi öğrencileri çekmek, bütçeden daha 

yüksek pay almak, proje desteklerini Fakültemize yönlendirmek, iş dünyasının Fakültemizle 

işbirliği yapmasını sağlamak, mezunlarımızın iş dünyası tarafından tercih edilmesini sağlamak, 

ulusal ve uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlanabilmek, yenilik ve patentlerde 

öncü olmak, bilimsel yayın kalitesini ve sayısını artırmak, alanında iyi öğretim elemanlarını 

Fakültemize çekmek ve elde tutmak gibi birçok hususta doğrudan veya dolaylı olarak rekabete 

hazır olmamız gerekir. 

 
Bu amaçla, 

Fakültemizin mevcut konumunun ve sonraki gelişmelerin tercih edilmesi, 

Değer sunumu tercihi, 

Başarı bölgesi tercihi, 

kriterleri dikkate alınacaktır. 
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Fakültemizin Mevcut Konumunun ve Sonraki Gelişmelerin Tercih Edilmesi 

Fakültemizin geçmişten günümüze kadar gelen konumuna ve tercihine bakıldığı zaman 

aldığı paya göre sırasıyla eğitim, araştırma ve girişim odaklı olduğu görülecektir. Fakültemiz 

veteriner hekimlerin yetişmesindeki mevcut alt yapısının yanı sıra Fakültemiz hayvan hastanesi 

bölgenin önemli bir sağlık merkezi, donanımlı laboratuvarları, öğretim üyelerinin bilgi birikimi 

ile sektörün sorunlarının çözümünde önemli kamu hizmetleri sunmaktadır. 

Gerek EAEVE gerekse VEDEK akreditasyon belgeleri ile son yıllardaki öğrenci 

tercihlerinde Fakülte giriş puanlarının sürekli yükseldiği görülmektedir. Fakültemizin mevcut 

konumunda öne çıkan, uygulamalı eğitimle yetiştirdiği yetkin veteriner hekimler, alanında 

yetkin akademisyenler ve donanımlı laboratuvarlar sayesinde dış paydaşlarımızın bir çözüm 

kapısı olmasıdır. 

 
Başarı Bölgesi Tercihi 

Klinik sahada hastane donanımı ve yetkin hocalar eşliğinde donanımlı veteriner 

hekimler yetiştirmek ve bu alanda çalışan paydaşlara ve VUS eğitimi alacak veteriner 

hekimlere hayat boyu öğrenme anlayışıyla eğitim hizmeti sunmak 

Zootekni ve hayvan besleme alanında özellikle büyükbaş ve küçükbaş, at, köpek ve 

egzotik hayvanlar konusunda donanımlı eğitim vermek ve alanda paydaşlarla ortak çalışmalar 

yapmak, VUS eğitimi alacak veteriner hekimlere ev sahipliği yapmak, 

Laboratuvar sahada özellikle aşı üretimi, hastalıkların teşhis ve tedavisi, embriyo 

transferi, konularında birikimli mezunlar vermek, TİGEM ve bu alanlarda çalışan özel 

sektörün sorunlarını çözmek ve ortak projeler üretmek, VUS eğitimi alacak veteriner 

hekimleri desteklemek 

Hayvansal gıdaların kontrolü ve halk sağlığı konularında toplumun ihtiyaçlarına cevap 

veren eğitim sistemimizi sürekli gelişme halinde tutmak, VUS eğitiminde bu alanda önemli 

bir merkez olarak görev yapmak 

 
Değer Sunumu Tercihi 

Fakültemizde yapılmakta olan küçük hayvan hastanesi klinik hizmetlerimizi taçlandıracak, 

bu alanda mevcut yetkinliğimize özellikle küçük hayvan hekimliğinde branşlaşmayı (örn., 

veteriner ortopedi, nöroloji, onkoloji) getirerek Fakültemize ve mesleğimize ayrı bir derinlik 

kazandıracaktır. Ayrıca veteriner mesleğinde henüz olmayan acil anabilim dalının oluşmasına da 

katkı sağlayacağı aşikârdır. Bu durum özel hayvan hastanesi ve kliniğinde çalışan veteriner hekim 

ve diğer personelin kurs alacağı bir durum oluşturacaktır. 
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Hayvan hastanesi yönergesine göre oluşturulan ve günümüze kadar çok başarılı bir şekilde 

çalışan Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu bu hızlı ilerleyişe önemli katkılarını sürdürecektir. 

Hayvan hastanesinde yaşanacak bu gelişmeler mezun öğrencilerimizin lisansüstü eğitiminde 

önemli bir cazibe noktası haline gelecektir. 

Farklı tür hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı uygulama çiftliğimiz, yeni robotik sağım 

sistemli süt ahırı ile yetkin hocalarımızın kontrolünde gerek veteriner yetiştirilmesinde 

gerekse sektör çalışanlarına hizmet içi eğitimlerin verildiği bir merkez olmada büyük bir 

potansiyele sahiptir. Bu bölüme ait laboratuvarlarda yapılan analizler hem hayvancılık 

sektörüne hem de bilimsel gelişmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Binicilik tesislerimizin 

öğrenci eğitiminde kullanılması Fakültemizi ayrıcalıklı kılan bir konudur. 

Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimler Bölümlerindeki Anabilim Dallarına ait 

laboratuvarlara Merkez Laboratuvarı ruhsatı alınması bu laboratuvarların daha etkin ve 

referans laboratuvarlar olarak çalışmasına imkân tanımaktadır. Bu durum hem 

öğrencilerimizin yetiştirilmesinde hem de hayvancılık sektörünün sorunlarının (örn., 

hastalıkların teşhisi, lokal aşı üretimi) çözümüne katkı sağlamaktadır. 

Hayvansal ürünlerin çiftlikten çatala anlayışıyla sağlıklı olarak üretilmesi konusunda 

Fakültemiz Besin Ünitesi bu alanda nitelikli mezun verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

ünite paydaşların eğitiminde kullanılabilecek bir alan olarak da hizmet verebilir 
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6. STRATEJİ GELİŞTİRME; AMAÇ HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 

 
 

Fakültemizin öncelikli amaç ve hedefleri eğitim, araştırma, insan kaynakları, finans, 

alt yapı, toplumla ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve sosyal faaliyetler olmak üzere 8 ana 

başlıkta toplanmıştır. 

 

 
I-EĞİTİM 

 

 

 
STRATEJİK AMAÇ 1: Türkiye Ve Dünya Hayvancılığına Hâkim, Hayvan Hastalıklarını 

Teşhis Ve Tedavi Eden, Hayvan Yetiştiriciliğinde Yetkin, Halk Ve Hayvan Sağlığını 

Koruyan, Çevre Ve Toplum Sorunlarına Duyarlı Veteriner Hekimler Yetiştirmek 

 

 
Hedef 1: Eğitim Alt Yapısını Geliştirmek 

Performans Göstergeleri: 



Mevcut sınıflar sayı, büyüklük ve uygunluk açısından ihtiyacı karşılayamadığından 
dolayı yeterli sayıda ve belirli bir ergonomiye sahip sınıfları oluşturmak, 



Öğrenci uygulama laboratuvarlarını özellikle anatomi ve mikroskop laboratuvarlarını 
öğrenci sayısını da dikkate alarak yeterli büyüklük ve donanıma sahip hale getirmek, 



Laboratuvarlarda ve kliniklerde yetersiz bilinç, yetersiz biyogüvenlik ve biyo 

emniyetin önüne geçmek için yazılı güvenlik prosedürleri ve güvenlik ekipmanlarını 

(örn., personel ve öğrenciler için potansiyel bir tehlike olan canlı hayvanların yaşadığı 

bölmeler ve kaçış rotaları ve laboratuvarlarındaki duş ve göz banyolarına özel bir 

odaklanma ile) oluşturulmak, 



Patolojik ve anatomik inceleme ve temel anatomi eğitimini yönetebilmek için 
bireysel/bağımsız tesisleri yeterli büyüklükte ve biyogüvenlik kurallarına uygun hale 

getirmek, 



Klinik, patoloji ve anatomide bina yapısı uygunluğu da dikkate alınarak yük 
asansörleri, monoraylar, depolama, özel atık bertaraf, havalandırma ve soyunma 

odalarını günümüz standartlarına eriştirmek, 



Küçük hayvan hastanesinin 2018 yılı sonunda tamamlanması ve içerisinin hastane 
ekipmanları ve büro malzemeleri ile donatılması, 
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Mevcut kliniğin at ve büyükbaş hayvan kliniği olarak yeniden revize edilmesi, 



Büyük hayvan ambulansının yerine ihtiyaca cevap verecek yeni bir ambulansın 
sağlanması, 



Küçük hayvan hastanesi ile ihtiyaç haline gelecek küçük hayvan ambulansını temin 
etmek, 



Mobil kliniğin daha büyük bir araçla daha fazla öğrenci taşıyacak kapasiteye 
ulaştırılması, 



Teşhis ve tedavilerde güncel eğitimi sağlayabilmek için gereken ekipmanların 
alınması için alt yapı projelerinin hazırlanması, 



Çiftlikte ders uygulamalarının yapılmasını teşvik ve ısrar etmek ve bu amaçla çiftliği 
daha yaşanır hale getirmek, 



Ders dışı etkinliklerde kullanılacak toplantı salonları oluşturmak, 



Tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereçlerinin (örn., projeksiyon, bilgisayar) tam 
olarak karşılanması, 

 

 

Hedef 2: Öğretimin Kalitesini Sürekli Kontrol ve Gelişim İçerisinde Tutmak 

 
Performans Göstergeleri 



Müfredat, asgari ders saati gereksinimleri, konular ve disiplinlerin kapsama alanı, 

 
Klinik öğretimin klinik olmayan öğretime oranı,

 
Teorik öğretimin pratik öğretime oranı,



Dolaysız öğrenmenin dolaylı öğrenmeye oranının AB Direktifi 2005/36 standartlarına 
uyum göstermemesi, 



Anatomik inceleme ve/veya patolojik incelemede her bir öğrencinin pratiklik 
kazanabilmesi için çok büyük gruplar (>10-12 öğrenci) olmaması, 



Her bir öğrencinin klinikte yeterli pratiklik kazanma eğitimi için grupların çok büyük 
olmaması (<5-6 öğrenci), çünkü sadece hocayı gözlemlemek, veteriner fakültesi 

mezunu olan birinin sahip olması gereken beceriler için yeterli değildir, 


En azından evcil hayvanlar için olan kliniklerde haftada 7/24 acil servisin olması, 

 
At kliniklerinde de 7/24 acil servis olması,



Kliniklerde, çiftliklerde ve mezbahalarda hayvan refahının AB standartları ve 
prensiplerin uygulanması, 

Gösterge, Personel ve öğrenci listesi 
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Veteriner eğitimine katılan tam zamanlı eşdeğer akademik personel sayısı/ lisans 
öğrencisi sayısı, 



Veteriner eğitimine katılan tam zamanlı eşdeğer veteriner sayısı/ her yıl mezun olan 
öğrenci sayısı, 



Veteriner eğitimine katılan tam zamanlı eşdeğer destek personeli sayısı/ her yıl mezun 
olan öğrenci sayısı, 

Eğitim Türleri 


Klinik olmayan uygulamalı eğitim saatlerinin sayısı, 

 
Klinik eğitim saatlerinin sayısı,

 
Gıda Hijyeni ve Kalitesi ve Veteriner Halk Sağlığı eğitimi saatlerinin sayısı,



Gıda Hijyeni ve Kalitesi ve Veteriner Halk Sağlığında okul dışından uygulamalı 
eğitim saatlerinin sayısı, 

Fakülte içi klinik eğitimi için mevcut olan hastalar 


Fakülte içinde bakılan evcil hayvan hasta sayısı/ her yıl mezun olan öğrenci sayısı 



Fakülte içinde bakılan geviş getiren hayvan ve domuz hasta sayısı/ her yıl mezun olan 
öğrenci sayısı, 



Fakülte içinde bakılan at hasta sayısı/ her yıl mezun olan öğrenci sayısı, 



Fakülte içinde bakılan tavşan, kemirgen, kuş ve egzotik evcil hayvan hasta sayısı/ her 
yıl mezun olan öğrenci sayısı, 

Fakülte dışı klinik eğitimde yararlanılan hayvanlar/sürüler/birimler 


Fakülte dışında bakılan evcil hayvan hasta sayısı/her yıl mezun olan öğrenci sayısı, 



Fakülte dışında bakılan geviş getiren hayvan ve domuz hasta sayısı/ her yıl mezun 
olan öğrenci sayısı, 



Fakülte dışında bakılan at hasta sayısı/her yıl mezun olan öğrenci sayısı, 

 
Geviş getiren hayvan ve domuz sürülerinin teftişi/her yıl mezun olan öğrenci sayısı,



Kümes hayvanları ve çiftlik tavşanı birimlerinin teftişi/her yıl mezun olan öğrenci 
sayısı, 

Klinik eğitimde yararlanılan otopsiler 


Evcil hayvanlarda otopsi sayısı/ her yıl mezun olan öğrenci sayısı, 

 
Geviş getiren hayvan ve domuzlarda otopsi sayısı/her yıl mezun olan öğrenci sayısı,

 
Atlarda otopsi sayısı/ her yıl mezun olan öğrenci sayısı,



Tavşan, kemirgen, kuş ve egzotik evcil hayvanlarda otopsi sayısı/her yıl mezun olan 
öğrenci sayısı, 



 



Veterinerlik eğitimine katılan tam zamanlı eşdeğer uzman veteriner sayısı/her yıl 
mezun olan öğrenci sayısı, 



Her yıl mezun olan doktora öğrencisi sayısı/her yıl mezun olan öğrenci sayısı, 
 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 2: EAEVE ve VEDEK Akreditasyonlarına Uyumu Devam Ettirmek 

 
Hedef 1. Komisyonlar Oluşturmak 

Performans Göstergeleri 



Beş bölümdeki Öğretim Üyelerinden oluşturulan EAEVE Komisyonunun bir plan 
dâhilinde çalışması, 



Komisyonca oluşturulan; 

Dış Paydaşlar ve Mezunlarla İlişki Komisyonu (Prof. Dr. Aşkın 

YAŞAR-Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU) 

İç Paydaşlarla İlişki Komisyonu (Prof. Dr. Sadullah BAHAR) 

Anket ve Swot Komisyonu (Prof. Dr. M. Emin TEKİN) 

E-Öğrenme ve Web Komisyonu (Prof. Dr. Hakan YALÇIN) 

Biyogüvenlik Komisyonu (Prof. Dr. İsmail ŞEN) 

Eğitim ve Müfredat Değerlendirme Komisyonu (Prof. Dr. Ertan ORUÇ) şeklindeki alt 

komisyonların takımlarını kurarak çalışmaları 

 

 

 

 

 

Hedef 2. Kaliteyi Fakülte Personeli ve Öğrenci İçin Yaşam Biçimine Dönüştürmek 

Performans Göstergeleri: 



Kalitenin asla sonu olmayan bir işlem olduğunu, dinamik senaryolar ve tehlikelere 
karşı sürekli adapte olmayı gerektirdiği bilincinin yerleştirilmesi 



Yapılan her faaliyettin şeffaf, kayıt altına alınan ve hesap verilebilir olması, 

 
Öğrenci memnuniyet anketi,

 
Öğretim elemanı memnuniyet anketi,

 
İdari personel memnuniyet anketi,

 
Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarının düzenli analiz edilerek belirlenmesi ve karşılanması,

 
Öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren alınan önlemleri, öğrencilere geri bildirim de
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dahil olmak üzere sunmak, 


Öğretim elemanlarının ders paketlerini her dönem başı güncellemeleri, 

 
İnteraktif eğitimi öğrenci eğitiminde belirli bir seviyeye getirmek için çalışmalı,



Fakültedeki akademik ve idari personel için konusuna göre birlikte ve ayrı ayrı hizmet 
içi eğitim kursları düzenlemek ve kursları 2020 yılına kadar tamamlayarak tekrarlarını 

yapmak, 


Yazılan kitap sayısı, 



AB Projesi, TÜBİTAK, TAGEM, SANTEZ, KOSGEB veya diğer kaynaklardan 
desteklenen araştırma projesi, 



Yıllık sunulan toplam proje sayısı, 

 
Yıllık yayınlanan araştırma makalesi,

 
Ulusal ve özellikle uluslararası kongreler katılma sayısı,

 
Alanında düzenlene workshop, sempozyum, panel vb etkinliklere katılma sayısı,



Paydaşlarla ortak bilimsel projeler yapmak ve/veya paydaşlara eğitici kurslar 
düzenlemek, 



Kazanılan ödül sayısı, 

 
Kazanılan performans ödüllendirmesi,

 

 
 

Hedef 3. Web Tabanlı Eğitime Önem Vermek 

Performans Göstergeleri: 



Webe yüklenen teorik ve pratik ders içerikleri, 

 
Web ders içeriklerinin yeterli düzeyde ve kolay erişilebilir olması,

 
Ders içeriklerinin Bologna sürecinde olduğu üzere sürekli güncellenmesi,

 
Bazı ödevlerin web üzerinde öğrenciye verilmesi ve geri alınması,



Web üzerinden eğitim programına ve müfredat içeriklerine dış ve iç paydaşların görüş 
ve önerilerini bildirmek şekliyle müdahale edebilmeleri, 

 

Hedef 4. Öğrenci Eğitiminde Paydaşlarla İşbirliği Yapmak 

Performans Göstergeleri: 

 
Öğrencilerin eğitim-öğretim döneminde mesleğin farklı alanlarında faaliyet gösteren
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kurum ve kuruluşlarda (örn., klinikler, çiftlikler, mezbaha, laboratuvarlar, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri) çalışarak tecrübe kazanması, 



Dış paydaşların Öğretim Üyeleri tarafından öğrencilere kurs ve seminer amaçlı 
Fakülteye davet edilmesi, 



Dış paydaşların eğitim müfredatı hakkında görüş ve beklentilerini anket çalışmalarıyla 
ortaya koymak, 



İç paydaş memnuniyet anketi ve anket soncuna göre ortaya çıkan eksik yönlerin ve 
beklentilerin giderilmesi, 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 3. Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimde 

Önderlik Yapmak 

Hedef 1. Her Anabilim Dalındaki Öğretim Üyesi Sayısını ve Kalitesini Artırmak 

Performans Göstergeleri: 



Fakültemiz öğretim üyeleri bilime katkı sağlayacak araştırma faaliyetlerini artırması 
ve kaliteyi yükseltme kararlılığındaki bilinç, istek ve azmin sürdürülmesi, 



Fakülte Kurulu, EAEVE Komisyonu ve altında oluşturulan alt komisyonlar, birim 
yönetim kurulları, staj kurulu vb. bu amaçla çalışacaklardır, 



Fakülte Dekanlığı motivasyon ve uygun ortam yaratma çalışmalarını yoğunlaştırarak 
sürdürecektir, 



Öğretim Üyelerimizin TÜBİTAK, TAGEM, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'na proje sunmaları teşvik edilerek uzmanlaşma, kalitemizin artması ve 

fakültemizin tercihi yükselecektir, 



Öğretim Üyelerimizde lisansüstü eğitimde olduğu gibi VUS eğitiminde de yer alma 
çaba, kararlılık ve bilimsel iştahının devam etmesi, 

 

 

 

 

 

 

 

 
II-ARAŞTIRMA 
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Stratejik Amaç 1:Araştırma Çeşitliliği, Kalitesi ve Etkinliğini Geliştirmek 

 
Hedef 1: AB Projesi, TÜBİTAK, TAGEM, KOSGEB, SANTEZ, KALKINMA 

BAKANLIĞI Projelerinin Sayısını Artırmak 

 

Performans Göstergeleri: 



Öğretim üyelerinin araştırma için ayırdığı zaman yüzdesinin artması, 

 
Multidisipliner çalışma bilinç, arzu ve çabasının olması

 
Sunulan dış kaynaklı proje sayısı,

 
Uluslararası rekabete dayalı alınan proje sayısı,

 
Üniversite dışı kaynaklarından desteklenen proje yüzdesi,

 
Ulusal-Uluslararası toplantılara bildiri ile katılan öğretim üyesi sayısı,



İlgili projelerin sunulduğu merkezlerde raportörlük, bilirkişi ve hakem olarak çalışma 
arzusu ve ısrarı 

 

 
Stratejik Amaç 2:Araştırma Projesi Sayısını ve Kalitesini Artırmak 

 
Hedef 1: Anabilim Dallarının araştırma stratejisini belirlemek; projeleri araştırma 

stratejilerine göre yönlendirmek 

Performans Göstergeleri: 



Araştırma stratejisini belirleyen birim sayısı, 

 
Stratejisini belirleyen anabilim dallarının yıllık proje bütçeleri,

 
Araştırmaların etkisi yüksek dergilerde yayınlanması

 
Araştırma sonuçlarının patent ve telif haklarına dönüşme durumu,

 

Hedef 2: Yayın sayısı ve kalitesini artırmak 

Performans Göstergeleri: 



Fakültenin yıllık yayın sayısı 



Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı kapsamında öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf 
(SCI; SSCI ve AHCI) sayısı, 



Öğretim üyelerinin katıldığı uluslar arası bilimsel faaliyet (örn., kongre, sempozyum, 
panel vb.) sayısı, 
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Öğretim üyesi başına kazanılan bilimsel ödül sayısı, 

 
Öğretim üyesi başına kazanılan patent sayısı,



AB Projesi, TÜBİTAK, TAGEM, SANTEZ, KOSGEB veya diğer kaynaklardan 
desteklenen araştırma projesi, 



Doktora ve Yüksek lisans tez projesi sayıları, 









Hedef 3: Araştırmada Yerel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliğini Artırmak 

 
Performans Göstergeleri: 



Ulusal aktif işbirliği yürütülen fakülte ve her türlü araştırma merkezi sayısı, 

 
Uluslararası aktif işbirliği yürütülen fakülte ve araştırma merkezi sayısı,

 
İlgili sektörlerle ortak yapılan projeli ve/veya projesiz araştırma sayısı,

 
Teknokent’te faaliyet gösteren şirket sayısı,

 
Teknokent’te yürütülen veya tamamlanan proje sayısı,

 
Teknokent’te görevli araştırmacı sayısı,

 

 

 

III-İNSAN KAYNAKLARI 

 

 
 

Stratejik Amaç 1:Kurumsallaşmanın Sağlanması 

 
Hedef 1: Akademik, İdari ve Teknik Personelin Yeterli Sayıda 

Olması Performans Göstergeleri 

 
Öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı,

 
İdari personelin akademik personele oranı,

 
İdari personelin toplam öğrenci sayısına oranı,

 
Teknik personelin akademik personele oranı,

 
Teknik personelin toplam öğrenci sayısına oranı,



İş yükü, ders kalitesi, hizmet süresi ve kalitesi hususunda öğrenci, öğretim üyesi ve 
idari personel memnuniyeti, 
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Hedef 2: Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurulması ve Sayısı 

 
Performans Göstergeleri: 



Uluslararası kalite belgesi alan birim sayısı, 

 
Uluslararası kalite belgesini muhafaza eden birim sayısı,

 
Ulusal kalite belgesi alan birim sayısı,

 
Ulusal kalite belgesini muhafaza eden birim sayısı,

 
Fakülte birimleri için oluşturulmuş yönerge sayısı,

 
Birimler için oluşturulmuş yönetim kurullarının sayısı,

 
Yönetim kurullarının çalışma sıklığı ve üretkenliği,





Hedef 3: Kurum Kültürünün Geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri: 



Kurum kültürünü geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim sayısı, 

 
Akademik ve idari personele kurum kültürü konusunda eğitimler düzenlenmesi,

 
Akademik ve idari personel ile öğrencilere memnuniyet anketleri yapılması,



Akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi sonucunda ortaya 
çıkan eksikliklerin ve hoşnutsuzlukların giderilerek kuruma bağlılığın artırılması, 



Fakülte personeline performansa dayalı ödüllendirme yapılması, 



Bu çalışmaların başarı sonucunu elde etmek için birimlerin ve her personelin görev ve 
sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin sorgulanması, 



Gerekirse başka kurumlardan nitelikli personellerin katılmasının sağlanması, 















Hedef 4: Yönetime Katılımın Sağlanması 

 
Performans Göstergeleri: 

 
Aktif olarak çalışan, tanımlanmış ve kabul edilmiş kurul sayısı,

 
Kurullarda çalışan öğretim elemanı ve idari personel sayısı,
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Kurullarda çalışan öğrenci sayısı, 

 
Akademik personel memnuniyeti,

 
İdari personel memnuniyeti,

 
Öğrenci memnuniyeti,

 
Yasal yükümlülükler dışında yönetime katılımı sağlanan personel sayısı,

 

 

 

IV-FİNANS 

 

 
 

Stratejik Amaç 1:Finans Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Dengeli Dağılımı 

Hedef 1. Öz Kaynakların Artırılması 

Performans Göstergeleri: 



Fakülte hastanesinin gelirlerinin kaliteli hizmet sunularak arttırılması, 

 
Fakülte çiftliğinde eğitim amaçlı yapılan hayvansal üretimin artırılması,

 
Besin ünitesinden sunulan ürün çeşit ve sayısının artırılması,

 

 
Hedef 2. Dış kaynakların artırılması 

Performans Göstergeleri: 



Desteklenen AB, TÜBİTAK, SANTEZ, KOSGEB, TAGEM vb. proje sayısı/ayrılan 
ödenek miktarındaki yıllık artış oranı, 



Alt yapı proje gelirlerinin yıllık artış oranı, 

 

 

 

 

 

 

 

 
V-ALT YAPI 

 

Stratejik Amaç 1.Eğitim, Öğretim ve Araştırmaya Yönelik Olarak Alt Yapının 

Geliştirilmesi 
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Hedef 1. Bina ve Laboratuvarların Geliştirilmesi 

 
Performans Göstergeleri: 



Öğrenci başına düşen derslik sayısı ve alanı, 

 
Öğrenci başına düşen laboratuvar sayısı ve alanı,

 
Öğrenci, başına düşen dinlenme alanı sayı ve ölçüsü,

 
Mikroskop başına düşen öğrenci sayısı,







Hedef 2. Bilişim Alt Yapısının İyileştirilmesi 

Performans Göstergeleri: 



Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı, 

 
Web sayfasının büyüklüğü,

 
Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı,

 
Bilmerden yararlanan öğrenci sayısı,

 
Kablosuz internetin kapsama alanı,

 
Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi,

 

 
Hedef 3. Engellilere Yönelik Alt Yapının Geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri: 



Fakültede engelliler için düzenlenen fiziksel mekan (örn., asansör, tuvalet) sayısı ve 
ulaşılabilirlik hizmetlerinin (örn., yer kaplamaları, yer işaretleri, otopark 

işaretlemeleri) sağlanması 

 

 
Stratejik Amaç 2.Sosyal ve Kültürel Alanların Geliştirilmesi 

Hedef 1. Üniversite Kampüsünde Barınma İmkânlarının Geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri: 



Fakültede üniversitenin yurt hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin, diğerlerine oranı 

 

 
Hedef 2. Çevre Düzeni ve Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 
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Performans Göstergeleri: 

 


Fakültede çevre düzenlemesi yapılan alanlar ve rekreasyon alanlarının toplam alana 
oranı, 



Fakülte içerisinde rekreasyon alanlarının sayısı ve ölçümü, 
 

 

Hedef 3. Sosyal Tesis, Kültürel ve Spor Alanlarının Geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri: 



Fakültede öğretim elemanı başına düşen sosyal tesis alanı, 

 
Fakültede öğrenci başına düşen sosyal tesis alanı,

 
Fakültede öğrenci başına düşen spor alanı,

 
Fakültede öğrenci başına düşen kültürel alanı,

 

 

 

VI-TOPLUMLA İLİŞKİLER 

 

 
 

Stratejik Amaç 1.Mezunlar İle İletişim ve İşbirliğinin Artırılması 

 
Hedef 1. Mezunlarla Yapılan Ortak Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin 

Artırılması Performans Göstergeleri: 

 
Mezunlarla yapılan ortak faaliyetlerin sayısı,

 
Mezun memnuniyeti,

 
Mezunların Fakülte müfredatına katkısının sağlanması,

 

 

 

 

 
Stratejik Amaç 2.Kamu ve Özel Kuruluşlar İle İletişim ve İşbirliğinin Artırılması 

 
Hedef 1. Kamu ve Özel Kuruluşlar İle Ortak Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin 

Artırılması 
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Performans Göstergeleri: 



Sivil toplum kuruluşları ile birlikte yürütülen faaliyet sayısı, 

 
Kamu kurum ve kuruluşlar ve yerel yönetimlerle birlikte yürütülen faaliyet sayısı,

 
Kamu ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak proje sayısı,

 
Kamu ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısı,

 
Teknokent’te yer alan şirket sayısı,

 
Kamu ve özel kuruluşlar ile yapılan ortak AR-GE çalışmalarının sayısı,

 

Hedef 2. Kamu ve Özel Kuruluşlara Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Artırılması 

Performans Göstergeleri: 



Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren akademisyenlerin sayısı, 

 
Danışmanlık hizmeti verilen kamu ve/veya özel kuruluş sayısı,



Danışmanlık hizmetinin karşılığında öğretim üyesi ve Fakültenin sağladığı kazancın 
miktarı ve sürekli olması, 

 

 
Stratejik Amaç 3.Kent Halkı İle İletişim ve İşbirliğinin Arttırılması 

 
Hedef 1. Kent Halkına Yönelik Sağlık Ve Eğitim Hizmetlerinin Geliştirilmesi 

Performans Göstergeleri: 

 
Kent halkına yönelik düzenlenen eğitim programlarının sayısı,

 
Sağlık ve danışma hizmetlerinden yararlanan hayvan sahibi sayısı,

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-Uluslararası İlişkiler 

 
Stratejik Amaç 1.Uluslararası İlişkilere Yönelik Kurumsal Yapının Oluşturulması Hedef 

1: Uluslararası İlişkiler Komisyonunun oluşturulması (EAEVE Komisyonu, vb.) 
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Performans Göstergeleri: 



Uluslararası yürütülen toplam faaliyet sayısı, 

 

 
Stratejik Amaç 2.Uluslar Arası Faaliyetler 

 
Hedef 1: Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Ve 

Yaygınlaştırılması 

Performans Göstergeleri: 



Değişim programlarına katılan öğrenci, öğretim elemanı ve stajyer öğrenci sayısı, 

 
Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı,

 
Uluslararası değişim programı kapsamında gelen–giden öğretim elemanı sayısı,

 
ECTS paketini belirleme ve güncelleme oranı,

 
Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı,

 
Verilen “Diploma Eki” sayısı,

 

 
Hedef 2: Uluslararası Bilimsel ve Sosyal Faaliyetlerin Arttırılması 

Performans Göstergeleri: 



Öğretim üyelerinin katıldığı uluslararası bilimsel faaliyet (kongre, sempozyum, panel 
vs.) sayısı, 



Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı, 

 
Uluslararası işbirliği yürütülen üniversite ve her türlü araştırma merkezi sayısı,

 
Yürütülen ortak sosyal ve kültürel etkinlik sayısı,

 
Uluslararası ortaklı / destekli proje ödeneği,

 

 
 

Hedef 3: Fakültenin Uluslararası Düzeyde Tanıtımının Yapılması 

Performans Göstergeleri: 

 
Katılınmış uluslararası eğitim fuarı sayısı,

 
Katılınmış uluslararası toplantı sayısı,

 
Tanıtım için düzenlenen uluslararası etkinlik sayısı,
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Tanıtım için yabancı dilde üretilen yayın sayısı, 

 

 

 

 

VIII-SOSYAL FAALİYETLER 

 
Stratejik Amaç 1.Sosyal Faaliyetlere Yönelik Kurumsal Yapının 

Tesisi Hedef 1: Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Performans 

Göstergeleri: 

 
Öğrenci toplulukların sayısı,

 
Öğretim elemanı, idari personel ve öğrenciler arası düzenlenen yarışmaların sayısı,

 

Hedef 2: Öğrenci Topluluk Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Performans Göstergesi: 



Kurulan topluluk sayısı, 

 
Kapatılan topluluk sayısı,

 
Topluluk başına düşen faaliyet sayısı,

 
Memnuniyet anketleri,

 
Toplam faaliyet sayısı,

 

Hedef 3: Etkinliklerin Uluslararası Boyuta Taşınması 

Performans Göstergeleri: 



Uluslararası olarak düzenlenen etkinliklerin sayısı, 

 
Uluslararası etkinliklerin diğer etkinliklere oranı,

 

 

 

 

 
7.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin stratejik planının izleme değerlendirmesi 

amacıyla yürütülecek işlemeler dört ana başlıkta yapılacaktır. 

1. İzleme ve Değerlendirme 

Fiziki ve mali ilerlemeye ilişkin toplanan veri/bilgiler analiz edilerek ortaya konulan 

hedefler ile bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacaktır. Hedefler ve gerçekleşme arasında 

fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilecek ve düzeltici önlemlere ilişkin 

öneriler sunulacaktır. 

Stratejik plan kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası işbirliği 

ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve 

temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilecek, beklenen gelişmeler, durağanlık ve 

olumsuz gidişler değerlendirilecek ve düzeltici önlemler sunulacaktır. 

GZFT’deki parametreler ve bu parametreleri etkileyecek çevresel faktörler (gelişen 

fırsat ve tehditler, paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma 

ve dönüşümler, mevzuat değişiklikleri, vb.) izlenecek, stratejik planın güncelliğine ilişkin 

değerlendirme yapılacak, önemini/güncelliğini yitirmiş hedefler tespit edilecek, gerektiğinde 

yeni amaç ve hedefler belirlenecektir. 

Stratejik planı etkileyebilecek riskler, risklerin potansiyel etkisi, risk yönetimi stratejisi 

ve sorumlu birimler belirlenecektir. 

 
2. Raporlama 

İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde beş temel raporlama yapılacaktır. 

1. Yıllık İlerleme Raporları: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları, takip eden 

dönem için hazırlanacak stratejik planın oluşturulmasına ve faaliyet raporunun hazırlanmasına 

temel teşkil edecektir. 

2. Faaliyet Raporu: Yıllık olarak hazırlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

3. Ara Dönem Raporu: Üçüncü yıl ortası itibarıyla stratejik plan uygulama sürecinde 

kaydedilen ilerlemelere yönelik genel değerlendirmeyi içerecektir. 

4. Tamamlanma Raporu: Stratejik planın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl 

içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve 

sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir. 

5. Özel Raporlar: İhtiyaç duyulması halinde belirli bir amaca, hedefe ya da stratejik planın 

diğer unsurlarına yönelik ayrıntılı değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

 
3. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu 
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İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için hedeflerle ilgili birimler, 

uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin 

sağlanmasından da sorumludur. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu 

Strateji Planını hazırlayan ekip tarafından yapılacaktır. 

4. Veri Toplama stratejisi 

Stratejik plan hazırlık sürecinde karşılaşılan en önemli problemlerden biri, doğru ve 

uygun verilerin elde edilememesidir. Dolayısıyla stratejik plan çerçevesinde yapılması 

gereken en öncelikli faaliyet verilerin elde edilmesidir. Bu amaçla stratejik planın izlenmesine 

yönelik her türlü veri ihtiyacının karşılanabilmesi için bir sistem geliştirilecektir. 

 

 
 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

2016 Yılı Performans Göstergeleri Tablosu 

 

 
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 

  

I-Eğitim 

  

1 Yatay geçiş yolu ile devlet Sayılacak 13 
üniversitelerinden kabul edilen öğrenci 

sayısı      

2 Yatay geçiş yolu ile vakıf Sayılacak 0 
üniversitelerinden kabul edilen öğrenci 

sayısı      

3 Lisans programına kabul edilen SAY, SÖZ, EA, DİL Sayısal 
öğrencilerin niteliği   

4 Öğretim Üyesine düşen öğrenci sayısı Hesaplanacak 1087/109=9.97 

5 Öğretim Üyesi İdari Personel oranı Hesaplanacak 109/57=0.52 

6 Laboratuar sayısı Sayılacak 34 

7 Öğrenci başına kliniklerimizdeki vaka Hesaplanacak 7800/1078=7.23 
sayısı      

8 Nekropsi sayısı Sayılacak Ortalama 450 

9 Öğrencilerimizin uygulama amaçlı Sayılacak  
sektör (örn., çiftlik, mezbaha, hayvan 

barınakları, gıda işletmesi, özel 

laboratuarlar vb) ziyaretleri sayısı 

10 Teorik ve pratik derslerin oranı Hesaplanacak Teorik %50.84 

Pratik %49.16 

11 Fakültenin bulunduğu ilin dışından (İl dışından gelen 177/213*100 

gelen öğrencilerin oranı  öğrencilerin sayısı = 83 
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  /Toplam öğrenci sayısı) x  

100    

12 Seçmeli derslerin oranı (Seçmeli ders sayısı/ 29/72*100 

Toplam ders sayısı)x 100  =37,66 

13 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Toplam bilgisayar sayısı / 2.28 
(Fakülte + Bilmer)  Öğrenci sayısı   

14 Birinci yılda herhangi bir sebeple ilişiği (Birinci yılda ilişiği 8/159*100 = 5 
kesilen lisans öğrencilerin oranı kesilen  lisans 

 öğrencilerinin sayısı / 
 Toplam lisans) x 100  

15 Mezuniyet için ortalama süre Sayılacak 11 yıl = 1  

10 yıl = 2  

09 yıl = 3  

08 yıl = 9  

07 yıl = 21  

06 yıl = 87  

05 yıl = 100  

1299 yıl / 223 kişi 

= 5,82  

16 Mezunların mezuniyet not ortalaması Mezuniyet notlarının  

ortalamalarının toplamı / 623,75 / 223 

Mezun olan öğrencilerin = 2,797085  

sayısı    

17 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme (İş yerleşen mezun sayısı / EAEVE  

yılı içerisinde işe yerleşme oranı toplam mezun sayısı) x Komisyonu  

 100    çalışacak  

18 Yurtdışında Lisansüstü program Sayılacak 9 
bitirmiş öğretim elemanı sayısı 

19 Şubelerin ortalama öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı / 1087 / 146  

Şubelerin sayısı   146 / 2 = 73  

20 Öğrenci memnuniyeti Anket EAEVE  

Komisyonu  

çalışacak  

21 Öğretim üyesi memnuniyeti Anket EAEVE  

Komisyonu  

çalışacak  

22 Erasmus vasıtasıyla Avrupa’ya giden  4 
öğrenci sayısı   

23 Erasmus vasıtasıyla Avrupa’dan gelen  16 
öğrenci sayısı   

24 Kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan Sayılacak 3 
ve desteklenen öğrenci projeleri 

  

II-Araştırma 

  

25 Kütüphanede takip edilen periyodik Sayılacak Basılı süreli yayın 

(basılı ve elektronik) yayın sayısı 
= 260  

Tam metin 

 elektronik dergi= 
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26 Ulusal aktif işbirliği yürütülen fakülte ve 

her türlü araştırma merkezi sayısı 

27 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek 

lisans tez sayısı 

28 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora 

tez sayısı 

29 Öğretim üyesi başına düşen yayın 

(SCI, SSCI ve AHCI) sayısı 

 

30 Fakültenin toplam yayın sayısı 

 

 
31 Atıf sayısı / Öğretim üyesi 

 
 

32 Öğretim üyesi başına kazanılan 

bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 

 

33 Alınan patent sayısı 

34 Öğretim üyesi başına düşen DPT, 

TUBİTAK ve diğer kamu finanslı 

projelerin sayısı 

35 Öğretim üyelerinin katıldığı ulusal 

bilimsel faaliyet (kongre, sempozyum, 

panel vs.) sayısı 

36 En az 3 ay yurtdışında akademik 

çalışma yapmış öğretim elemanı sayısı 

37 Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi 

sayısı 

38 Maksimum internet bağlantı kullanımı 

kapasitesi 

39 Web sayfasının büyüklüğü 

44.789  
 

23 

 

0,12 

 

0,23 

 

0,32 

 
 

224 

 

 
5,76 

 
 

0,67 

 
 

2 

1,32 

 
 

110 

 
 

22 

 

36500 

 

140 Mbit 

 

2,67 GB 
 
 
 
 

 büyüklüklerinin toplamı 

alınarak hesaplanacaktır. 

 

40 Fakülte kapsamında Teknokent’te Sayılacak 2 

 

41 

faaliyet gösteren şirket sayısı 

Teknokent’te görevli araştırmacı sayısı 

 

Sayılacak 

 

11 

 

Sayılacak 

 

Yüksek lisans tez sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 

Doktora tez sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 

Yayın  sayısı (SCI, SSCI 

ve AHCI) / Öğretim üyesi 

sayısı 

Sayılacak 

 

 
İndeksli dergilerdeki 

toplam atıf sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 

Kazanılan bilimsel ve 

sanatsal ödül sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 

Sayılacak 

Toplam proje sayısı / 

Öğretim üyesi sayısı 

 

Sayılacak 

 
 

Sayılacak 

Sayılacak 

Ölçülecek 

Web     sitesi     büyüklüğü 

sunucu üzerindeki 

dosyaların ve veri 

tabanlarının Gb olarak 

 



63 
 

    

42 BAP’tan desteklenen araştırma projesi Sayılacak 67 

 sayısı   

43 BAP’tan desteklenen yüksek lisans ve Sayılacak 29 

 doktora tez projesi sayısı   

44 BAP’tan desteklenen yurtdışı yayın ve Sayılacak 40 

 
 
 
 
 

45 

kongre katılım proje sayısı 

 

 
III-İnsan Kaynakları 

Kadrolu  idari personelin kadrolu 

akademik personele oranı 

 
 
 
 
 

(Kadrolu idari personel 

sayısı / Kadrolu akademik 

personel sayısı) x 100 

 
 
 
 
 

39,82 

46 Yardımcı personelin akademik Yardımcı  personelin 28,31 
 personele oranı  sayısı / Akademik  

  personel sayısı)x100  

47 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci Öğrenci  sayısı / Kadrolu 9,58 

 sayısı öğretim üyesi sayısı  

48 Hizmet içi eğitim sayısı Sayılacak 5 

49 Akademik ve idari personel Anket  

 memnuniyeti   

50 

 

 
51 

Performansa dayalı ödüllendirilen 

öğretim üyesi sayısı 

 
Danışmanlık hizmeti veren 

akademisyen sayısı 

 
 

IV-Finans 

Sayılacak 

 

 
Sayılacak 

7 

 

 
15 

52 Öğretim üyesi başına düşen döner Gelir / öğretim üyesi 1.090 TL 

 sermaye geliri   

53 Döner sermaye gelirinin yıllık artış Hesaplanacak % 5 

 oranı   

54 Ulusal ve uluslararası proje gelirlerinin Hesaplanacak % 38 

 yıllık artış oranı   

55 Fakülte bütçesinin yıllık artış oranı 

 

 
V- Alt yapı 

Hesaplanacak % 20 
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56 Öğrenci başına düşen kapalı alan Ölçülecek 23,52 m2 

57 Öğrenci başına düşen derslik ve Toplam derslik ve 5,25 m2 
laboratuar alanı   laboratuar alanı / öğrenci 

   sayısı   

58 Öğrenci başına düşen sosyal tesis Ölçülecek 0,16 m2 

(kantin) alanı   

  
VI-Toplumla ilişkiler 

  

59 Hasta sahibi memnuniyeti Anket EAEVE 

Komisyonu 

Çalışacak 

60 Meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla Sayılacak 11 

yürütülen faaliyet sayısı  

61 Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel Sayılacak 3 

yönetimlerle yürütülen faaliyet sayısı 

62 Danışmanlık hizmeti veren Sayılacak 15 

akademisyen sayısı  

63 Danışmanlık hizmeti verilen kurum ve Sayılacak 5 

kuruluş sayısı   

64 Sürekli eğitim kapsamında topluma Sayılacak 2 

yönelik düzenlenen etkinlik sayısı 

  

VII-Uluslararası ilişkiler 

  

65 Uluslararası değişim programında Sayılacak Giden: 1 

gelen – giden öğretim elemanı sayısı 
Gelen: 0 

66 Yurt dışı staj, seminer ve çalıştay Sayılacak 0 

programlarına katılan öğrenci sayısı 

67 Uluslararası öğrenci değişim a) (Gelen öğrenci sayısı / a) 0,26 

programlarına katılım oranı  Toplam öğrenci sayısı) x  

  100    

  b) (Giden öğrenci sayısı /  

  Toplam öğrenci sayısı ) x b) 0,18 

  100    

68 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı Yabancı uyruklu öğrenci 41/1087*100 

sayısı/Toplam öğrenci x 
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69 

 
 

70 

 
 
 

71 

 

Uluslararası aktif işbirliği yürütülen 

fakülte ve her türlü araştırma merkezi 

sayısı 

Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve 

uluslararası bilimsel konferans, 

seminer, panel ve vb. faaliyetlerin 

sayısı 

Uluslararası ortaklı / destekli proje 

sayısı 

100 

Sayılacak 

 
 

Sayılacak 

 
 
 

Sayılacak 

=3,78 

6 

 
 

35 

 
 
 

1 

72 Öğretim üyelerinin katıldığı uluslar Sayılacak 4 
 arası bilimsel faaliyet (kongre,   
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74 

sempozyum,panel vs.) sayısı 

 

 
VIII-Sosyal faaliyetler 

Öğrenci toplulukları sayısı 

 

 
Ulusal          ve/veya uluslararası 

düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, 

sportif etkinlikler 

 
 
 
 
 

Sayılacak 

 

 
Sayılacak 

 
 
 
 
 

77 

 

 
7 

 


