
VETERİNER FAKÜLTESİ 

2017 BİRİM FAALİYET RAPORU 

GENEL BİLGİLER 

-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Fakültemizin yetki görev ve sorumlulukları, 5018 sayılı Kanun’un 31. maddesinde “Bütçeyle 

ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi harcama yetkilisidir” ve 2547 Sayılı 

Kanun’un 16. maddesine göre aşağıdaki hususlarla ifade edilmişti.  

Buna göre Dekan; 

1-Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

2-Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor 

vermek, 

3-Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile 

ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 

4-Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

5-Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. 

 

-Birime İlişkin Genel Bilgiler 

Veteriner Fakültesi 3837 sayılı Kanun uyarınca 1992 yılında Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı 

olarak kurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 25.03.1998 tarihli 

toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunun değişik 7/h maddesine göre 1998/1999 eğitim-

öğretim yılında faaliyete geçirilmiştir. Fakülte kliniği ise 2001-2002 eğitim-öğretim yılında hizmete 

açılmıştır. Ayrıca Fakülte kliniği 2017 yılında Hastane ruhsatı alınarak Hastane olarak hizmete girmiştir. 

Fakülte bünyesinde halen 5 bölüm, 20 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2017 yılı Aralık ayı itibariyle Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından ruhsatını alarak resmen hasta kabul etmeye başlamıştır. 15.000 m2 kapalı alana sahip 

olan binanın 6.000 m2 si Hayvan Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Acil ve Küçük Hayvan girişi yeniden 

dizayn edilerek modern bir yüze kavuşmuştur. Hayvan hastanemiz EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim 

Kurumları Birliği) kriterlerine uygun olarak fiziki açıdan tür bazında dizayn edilmiş olup bünyesinde 

Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan klinikleri bulunmaktadır. Avrupa standartlarında bir yapıya sahip olan 

hastanemizde, Radyodiagnostik Merkez, Merkez Laboratuvarı, Bekleme Salonu, hayvan türlerine göre 

çok sayıda muayene salonu, 5 adet küçük hayvan operasyon salonu, 4 adet büyük hayvan operasyon 

salonu, 1 adet at operasyon salonu olmak üzere toplam 10 adet operasyon salonu yoğun bakım ve 

rehabilitasyon üniteleri, diş ünitesi ile her hayvan türüne yönelik hospitalizasyon üniteleri, bulaşıcı 

hastalıklar için bokslar ve karantina odaları vardır. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi bünyesinde sağlık hizmeti alanları yanında; 3 adet amfi, 3 adet derslik, 2 adet lisansüstü 

dersliği, 2 adet seminer salonu ve 1 toplantı salonu ile eğitim faaliyetleri amacıyla da hizmet 

vermektedir. 

Fakültemizin 2016 yılında hizmete geçen yeni hizmet binası 15.500 m2 kapalı alana sahip olup, 

binada 8 adet Derslik, 8 adet Öğrenci uygulama Laboratuvarı, 3 adet Amfi, 1 adet konferans salonu ve 

araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Dersliklerimize akıllı kürsü tedarik edilerek ders anlatımları 

iyileştirilmiştir.  

Fakültemiz, klinik hizmetlerinin yanı sıra hayvan yetiştiriciliği, gıda güvenliği ve hijyeni 

alanlarında bölge hayvancılığına, gıda sektörüne ve halk sağlığına hizmet etmekte ve koruyucu hekimlik 

hizmetini yerine getirmektedir. 

Veteriner Fakültesi eğitim öğretime başladığı günden bugüne hızlı bir ilerleme göstermiştir. 

Laboratuvar ve kliniklerimizde her türlü tahlil, tanı ve tedavi ile ameliyatlar başarı ile 

gerçekleştirilmektedir 

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi ilk mezunlarını 2002-2003 Eğitim-Öğretim 

döneminde vermiştir. Mezunların büyük bir bölümü mesleği ile ilgili alanlarda iş sahibi olmuştur. 

Kaliteli bir eğitimi hedef alan fakültemizde mezuniyet aşamasına gelen her öğrenci çok sayıda hasta 

hayvan muayenesi ve operasyonu bizzat yapmakta, her türlü laboratuvar tetkik ve tanı yöntemleri ile 



röntgen, ultrason, ve benzeri kliniğe yönelik cihazları kullanıp sonuçlarını değerlendirebilecek şekilde 

mezun olmaktadır.  

Veteriner Fakültesi, uluslararası bilimsel ortamlarda gerçekleştirdiği başarılı araştırmalar ve 

yayınlar (öğretim üyesi başına düşen ve SCI’da taranan dergilerdeki yayın sayısı) ile Türkiye’deki 

Veteriner Fakülteleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen programlarda yer almak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

kapsamda Sokrates/Erasmus Programı çerçevesinde, bazı Avrupa ülkeleri ile sözleşme imzalanmış 

öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Bu protokol ile akademisyenlerimize ilgili 

fakültelerde ders verme ve araştırma yapma imkânı da doğmuştur.  

 

Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Ülke ihtiyaçlarını, bilim ve teknolojideki yeni gelişmeleri dikkate alarak toplumun hayvansal 

gıda gereksinimi, çiftlik hayvanlarının, pet hayvanlarının, su ürünlerinin sağlıklı ve talebi karşılayacak 

şekilde yetiştirilmesine, hastalıklarla mücadelede yeni, etkin tedavi ve korunma yöntemleri geliştirerek 

toplum sağlığına, hayvan yetiştiriciliği, sağlığı ve tedavisi ile gıda kontrol hizmetleri ve temel tıp 

bilimleri alanlarında ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak. 

Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütecek, nitelikli kendine güvenen 

lisans ve lisansüstü düzeyde veteriner hekimler yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir. 

Vizyon 

Akademik kadrosu ile güncel bilgiler ışığında eğitim öğretim yapan, dinamik yapısı ile kendini 

sürekli yenileyen, Özellikle Avrupa’daki Veteriner Fakülteleri ile ERASMUS kapsamında işbirliğini 

geliştiren ve ortak projeler yürüten, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemiz hayvancılığının ve 

sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapan,  Teknoloji geliştiren ve bunu hayvancılık ile ilgili kişi 

ve kuruluşlarla paylaşmada öncülük yapan, EAEVE (European Association of Establishments for 

Veterinary Education) kriterlerini sağlayarak akredite edilmiş ve ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırma 

faaliyetlerini yürütebilecek altyapıda insan gücüne sahip saygın bir kurum olmaktır. 

 

SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 

-2017 Yılı İçerisinde Sunulan Hizmetlere İlişkin Bilgiler 

-Hayvanlara klinik hizmetleri kapsamında cerrahi müdahaleler (ameliyatlar) 

-Hayvan hastalık ve yaralarının iyileştirilmesi 

-Köpeklerde sertifikalı yapay tohumlama hizmeti 

-Doğum, fertilite ve kısırlaştırmaya yönelik uygulamalar 

-Hayvan materyallerinden laboratuvar analizleri ve hastalıkların tanısı 

-Hayvan yemlerinin analizleri ve rasyon hazırlama 

-İnsan tüketimine sunulan gıdaların (başta hayvansal gıdalar) ve suların laboratuvar analizleri ile 

gıda güvenliği açısından yasal düzenlemelere ve standartlara uygunluğunun araştırılması. 

 

-Hedef- Sonuç İlişkisi İçerisinde Genel Değerlendirme 

Fakültemizin hedefleri arasında;  

-Veteriner Hekimliği alanında bilgi ve beceri sahibi, güncel bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından 

takip edebilen, kendi alanında çağın gereksinimlerini karşılayabilecek Veteriner Hekimler 

yetiştirmek, 

-Hayvancılık ve Veteriner Hekimliğin tüm alanları ile ilgili olarak bölgenin, ülkenin, dünyanın 

problemlerini çözmeye yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paylaşmak. 



-Fakültemiz anabilim dalları bünyesinde açık olan doktora ve yüksek lisans programlarıyla 

uzmanlar ve bilim insanları yetiştirmek, 

-Hayvanların hastalık ve yaralarını tedavi etmek ve hayvan sağlığını korumak, 

-Üstün verimli ve hastalıklara dirençli hayvan ırklarının geliştirilmesine katkı sağlamak, 

-Hayvan yetiştiriciliği alanında bölgeye hizmet vermek, 

-İnsan tüketimine sunulan gıdaların ve suların laboratuvar analizlerini gerçekleştirmek, 

-Gıda güvenliği ve hijyeninin sağlanması ile zoonoz hastalıklar (hayvanlardan insanlara geçen 

hastalıklar) ile mücadele ederek halk sağlığını korumak. 

Fakültemizden 2016-2017 eğitim öğretim yılında 68 öğrenci Veteriner Hekim olarak mezun 

olmuş ve büyük bölümü istihdam edilmiştir. Fakültemiz anabilim dalları bünyesinde bulunan 

doktora ve yüksek lisans programlarında çok sayıda öğrenci lisansüstü öğrenimine devam 

etmektedir. 

Fakültemiz kliniklerinde 2017 yılı içerisinde farklı türlere ait hayvanların muayenesi ve tedavisi 

yapılmış olup, patoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve parazitoloji laboratuvarlarında çok sayıda 

hayvansal materyalden hastalıklar ve hastalık etkenleri teşhis edilmiştir. Fakültemiz Gıda Hijyeni 

ve Teknolojisi Anabilim Dalı laboratuvarı başta üniversitemiz yemekhanesi, kantinleri olmak üzere 

ilimizde bulunan gıda işletmelerinden gelen gıda numunelerinin ve suların analizlerini 

gerçekleştirerek güvenilir gıda tüketimine katkıda bulmaya çalışmıştır. 

Fakültemiz öğretim üyelerince 2017 yılı içerisinde TÜBİTAK, TAGEM, BAP, KOP gibi 

kurumlarca desteklenen hayvan sağlığı, hayvan yetiştiriciliği ve gıda güvenliği alanında çok sayıda 

proje yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. 

 

 Bilgisayarlar 

 

Bilgisayarlar Adet 

Bilgisayar ve Sunucu Sayısı 114 

 

BİLGİSAYARLAR VE DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

Cinsi Adet 

Masa Üstü Bilgisayar  65 

Taşınabilir Bilgisayar  49 

Telefon Makinesi  52 

-Sabit  52 

-Telsiz  0 

Fotokopi Makinesi  3 

Yazıcı  32 

Faks  1 

Tarayıcı  3 

Para Sayma Makinesi  0 

TOPLAM  205 



 

 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Cinsi Adet 

Projeksiyon 12 

Slayt Makinesi 0 

Tepegöz 0 

Epidiaskop 0 

Barkot Yazıcı 1 

Yazıcı 32 

Fotokopi Makinesi 3 

Faks 1 

Telefon 52 

Fotoğraf Makinesi 5 

Televizyonlar 11 

Video 0 

Tarayıcılar 3 

Müzik Seti 0 

Mikroskoplar 120 

 

 
Akademik Personel Durumu 

Tablo – 6  

Kadro Unvanı 2017 

 

Profesör 20 

Doçent 15 

Yardımcı Doçent 11 

Öğretim Görevlisi  

Okutman  

Çevirici  

Eğitim-Öğretim Planlamacısı  

Araştırma Görevlisi 9 

Uzman 2 

Toplam 57 



 

 

 

 

İdari Personel Sayıları 
 

Kadro Unvanı 2017 

 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 15 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4 

Teknik Hizmetler Sınıfı 1 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı  

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1 

Sözleşmeli Personel*  

Toplam 21 

 

  Öğrenci Sayıları 

            

Birimin Adı  Normal Öğretim 

E K Toplam 

Veteriner 

Fakültesi 

366 210 576 

 

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 
 

Birimin Adı 2017 

ÖSS Kont Yerleşen Doluluk 

Oranı (%) 

Boş Kalan 

Veteriner Fakültesi 100 100 %100 yok 

Toplam 100 100 %100 yok 

 

Sosyal Alanlar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama Alan Cinsi Adet Kullanım Şekli   
(Açık-Kapalı 

Durumu) 

Tartan Pist   

Çim Futbol Sahası   

Spor Salonu   

Halı Saha   

Jimnastik Salonu   

Kondisyon Salonu   

Tenis Kortu   

Basketbol-Voleybol Sahası 1 Spor Aktiviteleri 

Hamam   

Sauna   

Açık toplam m² 500  

Kapalı toplam  m²   



 

MALİ BİLGİLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

-Yıl İçerisinde Yapılan Ekleme-Aktarma 

Fakültemiz 2017 yılı bütçesinin kullanımı ile döküm aşağıya çıkartılmıştır. 

 

TERTİP 2017 YILI 

ÖDENEĞİ 

KULLANILAN 

ÖDENEK 

EKLENEN 

ÖDENEK 

KALAN 

ÖDENEK 

DÜŞÜLEN 

ÖDENEK 

ÖDENEK 

AKTARILAN 

BİRİM 

38.52.02.39- -03.2 86.230,00 90.629,00 6.000,00 1.601,00 0,00  

38.52.02.39- -03.3  13.630,00 16.059,00 3.000,00     571,00 0,00  

38.52.02.39- -03.4 100,00 1.498,00 1.450,00 52,00 0,00  

38.52.02.39- -03.5   6.200,00 2.287.00 0,00    3.913,00 0,00  

38.52.02.39- -03.7 20.000,00 19.053,00 0,00 197,00 750,00 . 

 

 

ÖNERİ VE TEDBİRLER 

-Faaliyetlerin Planlanmasına ve Yürütülmesine İlişkin Her Türlü Görüş, Öneri ve Tedbirler 

 Fakültemizde Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 2017 yılı içerisinde herhangi bir aksaklıkla 

karşılaşılmamıştır.  

Fakültemiz Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (VEDEK) akreditasyon işlemlerini başlatmış olup kısa sürede gerçekleştirilmesi 

beklenmektedir. Fakültemiz EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) normlarında eğitim 

vermek amacıyla gerekli fiziki alt yapıya kavuşmuş olup laboratuvar ekipman alt yapısının 

geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır.    

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol 

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli 

güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetç i 

raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim.  

 

Yer  : Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Tarih  :25.01.2018 

 

İmza  :  

Ad-Soyadı : Prof. Dr. Mehmet BAŞALAN 

Unvan  :Dekan 
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