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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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Veteriner
Fakültesi“Faculty of Veterinary Medicine

Bölümler Departments
Department of Basic Sciences 
Department of Preclinical Sciences 
Department of Clinical Sciences 
Department of Animal Husbandry and Nutrition 
Department of Food Hygiene and Technology 

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Temel Bilimler Bölümü
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Klinik Bilimler Bölümü
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1995 yılında kurulmuştur. Fakülte, 
Karadeniz kıyısında kurulu, ormanlarla örtülü doğası, Hititler ve Amazonlara 
kadar uzanan tarihi ve 1 milyonu aşkın nüfusu ile Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş 
şehri olan Samsun ilinde yer almaktadır. Eksiksiz alt yapısı ve uzman kadrosu ile 
Karadeniz bölgesinin en modern veteriner fakültesi unvanına sahip olmanın 
yanı sıra manzarası ile ünlü Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakülteye 
bağlı 5000 m2 kapalı alana sahip “Hayvan Hastanesi” 2010 yılında açılarak 
hizmete başlamış, bölgenin tek hayvan hastanesi konumunda bulunmakta ve 
gerek şehir içi gerek çevre şehirlerden gelen birçok hastaya hizmet vermektedir. 
Hayvan Hastanesine bağlı “Acil Kliniği” 2017 yılında hizmete girerek yine 
bölgesinde ilk ve tek olarak hizmetini sürdürmektedir. Bölüm sayısı 5, anabilim 
dalı sayısı 22’ye ulaşmış olan fakülte, 90’ aşkın akademik personel ile “Veteriner 
Hekim” yetiştirmenin beraberinde çeşitli alanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla 
da adından söz ettirmektedir. Fakülte bazında gerekli yükümlülükleri yerine 
getirerek ulusal akreditasyon sistemi (VEDEK) tarafından akredite unvanını alan 
Veteriner Fakültesi, modern çağın gerektirdiği eğitim, hizmet ve çalışma işlemleri 
ile sürekli kendini güncellemekte ve bayrağı ileriye doğru taşımaktadır. Veteriner 
Fakültesi, ulaşım sorunu bulunmayan merkezi bir konumda yer almaktadır. 
Gerek yerleşke içi gerekse yakınında bulunan çok sayıda yurt, otel, misafirhane 
vb. tesisler, çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapabilmekte ve kalacak yer 
problemi yaşanmamaktadır. Öğrenciler, üniversiteye ait kütüphane, yüzme 
havuzu, fitness salonu, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları, ülke içi geziler, 
ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanabilmekte, ders 
sonrası zamanlarını sosyal olarak aktif bir şekilde geçirebilmektedirler. Veteriner 
Fakültesi mezunları, çağdaş, sorun çözmeye odaklı, koruyucu hekimliğe önem 
veren, hayvan ve dolayısı ile insan sağlığını korumaya söz vermiş bireyler olarak 
topluma yön vermektedirler.

Ondokuz Mayis University Faculty of Veterinary Medicine was founded in 1995. It 
lies at the coast of the Black Sea and is located in the City of Samsun; the most 
developed city of its region with over a million population. Samsun has a great 
nature and is famous for its history dating back to the Hittites and Amazons. The 
Kurupelit Campus, where the faculty is located, is renowned for its exceptional 
natural beauty. With its complete infrastructure and expert staff, the Faculty of 
Veterinary Medicine is recognized as the leading faculty in the Black Sea Region. 
“The Animal Hospital” was established on a 5000 m2 covered area in 2010 and 
has been providing medical service ever since and is the only animal hospital 
of the Black Sea Region. The hospital accepts patients from both Samsun and 
neighboring cities. The Emergency Clinics was constructed in 2017 and 24-hour 
emergency services are provided by veterinarians on call. The faculty consists of 
five different departments and twenty-two sub-departments with over ninety 
academic staff. Besides training veterinarians, the faculty has also begun to make 
a name for itself in the scientific community by conducting high quality research 
in various areas. By fulfilling the necessary obligations, the faculty reached high 
standards and gained accreditation from the National Accreditation Committee. 
Faculty of Veterinary Medicine constantly updates itself with the education, services 
and work processes required by the modern age. The Faculty is located in a central 
position and is easy to reach. There is no accommodation problem as facilities such 
as dormitories, hotels, guest houses and etc. are abundantly available within or near 
the campus and can host many students. Students can benefit from the library, 
swimming pool, fitness center, tennis courts, football fields and basketball courts, 
domestic trips, national and international student exchange programmes, and can 
stay socially active during their free times after courses. Graduate Veterinarians of 
the Faculty of Veterinary Medicine are individuals focused on problem-solving who 
possess a modern perspective, attach importance to the preventive medicine and 
have promised to protect the health of animals, thus that of the society.
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Temel Bilimler
Bölümü“ Deparment  of Basic Sciences

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Anatomi
Biyokimya

Fizyoloji
Histoloji & Embriyoloji

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Doktora
Anatomi

Biyokimya
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi

MSc
Anatomy
Biochemistry
Physiology
Histology & Embryology
Veterinary History and Deontology

PhD
Anatomy
Biochemistry
Veterinary History and Deontology
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Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji & 
Embriyoloji, Laboratuvar Hayvanları, Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi anabilim dalla-
rından meydana gelen Temel Bilimler Bölümü, 
lisans öğrencilerine veteriner hekimliğin temel 
prensiplerini öğretmeyi hedeflerken lisansüs-
tü öğrencilerine çeşitli konularda uzmanlaşma 
fırsatı sunmaktadır. Hayvanların temel fiziksel 
yapısı, anatomi bilgisi, organizmada gerçekle-
şen kimyasal tepkimeler, hormonlar, hücresel 
düzeyden organ düzeyine kadar normal ya-
şamsal fonksiyonlar, embriyo gelişimi ve geli-
şim dönemleri, deney hayvanları bilgisi ve etik 
değerler konusunda detaylı eğitimin verildiği 
temel bilimler bölümü, veteriner hekimliğin 
ilk basamağı sayılmaktadır. Bölümde bulunan 
anatomi ve diseksiyon salonları, mikroskop 
laboratuvarları ve analiz laboratuvarları gibi 
çok sayıda laboratuvar ve salon araştırma ve 
eğitim amacıyla kullanılmaktadır. 

The Basic Sciences Department consists 
of the Anatomy, Biochemistry, Physiology, 
Histology & Embryology, Experimental 
Animals and Veterinary History and 
Deontology sub-departments. The main 
aim of the department is to teach the 
basic principles of veterinary medicine to 
undergraduate students while providing 
the opportunity for graduate students to 
become specialized in a variety of science 
fields. The main physical characteristics of 
animals, understanding of anatomy, chemical 
reactions occurring in organisms, hormones, 
normal vital functions from the cellular to 
the organ level, embryonic development 
and development periods, understanding 
of experimental animals and ethical values 
are some of the courses that are covered in 
depth by the  Basic Sciences Department, 
and hence, the Department is regarded as 
the first step in veterinary medicine. Various 
laboratories and rooms, such as anatomy-
dissecting rooms, microscopy laboratories 
and analysis laboratories are in use for both 
research and educational purposes. 
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Yüksek Lisans
Farmakoloji ve Toksikoloji

Mikrobiyoloji
Parazitoloji

Viroloji
Su Ürünleri ve Hastalıkları

Doktora
Farmakoloji ve Toksikoloji

Mikrobiyoloji
Parazitoloji

Patoloji
Viroloji

Su Ürünleri ve Hastalıkları

Klinik Öncesi
Bilimler Bölümü
 Department of Preclinical Sciences

Lisansüstü Programları Postgraduate Programmes
MSc
Pharmacology and Toxicology
Microbiology
Parasitology
Virology
Aquaculture and Aquatic Diseases

PhD
Pharmacology and Toxicology
Microbiology
Parasitology
Pathology
Virology
Aquaculture and Aquatic Diseases
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Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji 
ve Toksikoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, 
Patoloji, Viroloji, Su Ürünleri ve Hastalıkları 
anabilim dallarından meydana gelmiştir. 
Bölüm, temel bilgilerle donanmış veteriner 
hekim adaylarının klinik uygulamalar önce-
sinde ihtiyaç duyulan alanlardaki becerile-
rini geliştirmesini hedefler. İlaç ve zehir bil-
gisi, bakteri, virüs ve paraziter hastalıkların 
tanı, teşhis, tedavi ve korunmaları, vektör 
mücadelesi, aşı ve immünoloji, koruyucu 
hekimlik, hastalıkların seyri ve canlı orga-
nizmada yol açtığı etkiler, nekropsi uygula-
maları, su ürünleri ve balık hastalıkları gibi 
konularda öğrencileri geliştirir ve hazırlar. 
Hücre kültürü, PCR, kromatografi, molekü-
ler viroloji gibi modern bilimsel alanlarda 
çalışmalarını sürdüren bölüme bağlı ana-
bilim dallarında bulunan laboratuvarlarda 
ulusal ve uluslararası birçok proje yürütül-
mektedir. Bölüm laboratuvarlarında verilen 
pratik dersler ile derste öğrenilen teorik 
bilgiler birleştirilerek öğrencilerin kalıcı bir 
bilgi öğrenimi hedeflenmektedir. 

The Preclinical Sciences Department 
consists of six different sub-departments; 
Pharmacology and Toxicology, Microbiology, 
Parasitology, Pathology, Virology and 
Aquaculture and Aquatic Diseases. The 
Department aims to improve the skills 
of students in areas needed for clinical 
practices; prepares and educates students 
about drugs and poisons, diagnosis-
treatment and protection of bacterial, 
viral or parasitic diseases, vector control, 
vaccination and immunology, preventive 
medicine, progress of diseases and their 
effects on living organisms, necropsy 
applications, aquaculture and diseases of 
fish. The Sub-departments have ongoing 
national and international scientific projects 
in their modern laboratories where studies 
are being carried out about cell culture, PCR, 
chromatography, molecular virology and 
etc. The practical and theoretical courses 
given in this department’s laboratories are 
brought together to achieve a deep and 
long-lasting learning system for students.
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Klinik Bilimler Bölümü
Department  of Clinical Sciences

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

İç Hastalıkları
Cerrahi

Doğum ve Jinekoloji
Dölerme ve Suni Tohumlama

Doktora
İç Hastalıkları

Cerrahi
Doğum ve Jinekoloji

Dölerme ve Suni Tohumlama

MSc
Internal Medicine
Surgery
Obstetrics and Gynaecology
Reproduction and Artificial Insemination

PhD
Internal Medicine
Surgery
Obstetrics and Gynaecology
Reproduction and Artificial Insemination
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Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve 
Suni Tohumlama anabilim dallarından oluşmuştur. Bölüm, hayvan hastalıkları-
nın teşhis, tedavi ve korunması, hayvanların doğum ve gebelik ile ilgili sorunla-
rı, cerrahi uygulamaları ve suni tohumlama uygulamalarını kapsayan teorik ve 
pratik derslerle klinik hekimlik becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. 2010 
yılında hizmete giren Hayvan Hastanesi içerisinde yer alan bölümde radyografi 
ve ultrasonografi odaları, muayene salonları, operasyon salonları, hospitalizas-
yon üniteleri gibi çeşitli amaçlara yönelik kısımlar bulunmaktadır. Klinik bilimler 
bölümü, lisans öğrencilerine uygulamalı eğitim imkânı sağlarken lisansüstü öğ-
rencilerine klinik alanlarda uzmanlaşma olanağı sunmaktadır. Hayvan Hastane-
sine bağlı Acil Kliniği, 7 gün 24 saat hizmet vermekte ve klinikte uzman personel 
ile beraber son sınıf öğrencileri çalışabilmektedir. 

The Clinical Sciences Department consists of the following sub-departments: 
Internal Medicine Surgery, Obstetrics and Gynaecology and Reproduction 
and Artificial Insemination. With both theoretical and practical courses, the 
division aims to provide clinical medicine skills to students by teaching the 
diagnosis, treatment and prevention of animal diseases, problems related to 
birth&pregnancy in animals and surgical operations and artificial insemination 
practices. The Animal Hospital, which was put into service in 2010, has several 
sections for different purposes, e.g., radiography and ultrasonography rooms, 
examination halls, operating rooms and hospitalization units. The Clinical Sciences 
Department offers graduate students the opportunity to specialize in clinical areas 
while providing practical training opportunities for undergraduate students. The 
Emergency Clinic of the Animal Hospital is at service 24 hours 7 days, and senior 
students can work together with specialist staff in the emergency service.
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Zootekni ve Hayvan 
Besleme Bölümü“Department  of Animal
Husbandry and Nutrition

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Zootekni 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doktora
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

MSc
Animal Husbandry Sciences
Animal Nutrition and Nutritional Diseases

PhD
Animal Nutrition and Nutritional Diseases
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Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Biyometri, 
Genetik, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, 
Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği, Zootekni 
anabilim dallarından meydana gelmiştir. Evcil hay-
vanları üretme ve yetiştirme bilimi olarak tanımla-
nan zootekni, hayvanların besin, barınak, sıcaklık vb. 
çevresel gereksinimlerini ve genetik potansiyellerini 
optimize etmek amacıyla çalışmalar yapan bölüm-
dür. Zootekni ve hayvan besleme bölümünde evcil 
hayvanların üreme ve verim performansının artırıl-
masına yönelik geliştirilen teknikler, farklı ırkların 
genetik özellikleri, hayvan barınaklarının dizaynı, 
yem ve rasyonların düzenlenmesi, yemden yarar-
lanılabilirlik ve sindirilebilirlik seviyelerinin geliştiril-
mesine yönelik yapılan uygulamalarla öğrencilerin 
zootekni ve hayvan besleme konusundaki bilgi 
düzeyleri artırılır. Bölüm laboratuvarlarında yem 
analizleri, yem kaynaklı hastalıkların tespiti ve ön-
lenmesine yönelik çalışmalar, hayvanların genetik 
performanslarına yönelik çalışmalar yapılmakta, 
çevrede bulunan tarım işletmeleri ve yem fabrikal-
arına teknik geziler düzenlenerek öğrencilerin bilgi 
kapsamları artırılmaktadır.

The Animal Husbandry and Nutrition Department 
consists of the Biometrics, Genetics, Animal Nutrition 
and Nutritional Diseases, Animal Husbandry 
Economics and Management and Animal Husbandry 
Sciences sub-departments. Animal Husbandry 
(Zootechnics), which is defined as the science 
of breeding and keeping of animals, works and 
researches on optimizing natural conditions (e.g., 
food, shelter and temperature) for animals and 
improving the genetic potential of animals. Through 
techniques developed to enhance the reproductive 
and yield performance of domestic animals and 
applications about the genetic characteristics of 
different races and the design of animal shelters; to 
correctly formulate feed and rations and enhance 
the feed conversion ratios, the students’ knowledge 
about animal Husbandry and nutrition are expanded. 
Departmental laboratories conduct regular feed 
analysis for farms and research on the diagnosis and 
prevention of feed originated diseases and genetic 
performances of animals. Technical visits to farms, 
feed factories and other agricultural enterprises are 
often organized by the department for students.
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Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Bölümü“Department  of 
Food Hygiene and Technology

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Besin Hijyeni ve Teknolojisi 

Doktora
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 

MSc
Food Hygiene and Technology

PhD
Food Hygiene and Technology



21

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Besin 
Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünü oluşturan tek ana 
anabilim dalıdır. Hayvansal gıdaların modern ve hi-
jyenik üretimleri, üretim teknolojileri, kontrolleri ve 
her türlü analizleri ile ilgilenen bölümdür. Öğrencil-
er bu bölümde karkas, et ve et ürünleri muayenesi, 
süt ve süt ürünleri muayenesi, yumurta, bal gibi 
hayvansal ve bazı bitkisel gıdalar ve ayrıca içme su-
ları, her türlü konserve yiyecek muayenesi ve testleri 
ile ilgili bilgileri öğrenir, insan tüketimine sunulan 
birçok gıdanın test ve analizini yapabilecek bilinçte 
yetiştirilirler. Teknik gezilerle üniversite çevresindeki 
mezbaha ve benzer üretim tesislerinde eğitim alan 
öğrencilere bölüm laboratuvarlarında gıda analizleri 
ile ilgili testler öğretilerek gıda işletmelerinde temel 
hijyen prensipleri aktarılır.

The Food Hygiene and Technology Department is 
the only sub-department of the Food Hygiene and 
Technology Department. The Department deals with 
the modern and hygienic production of the food 
of animal origin and their production technologies, 
as well as all kinds of analyses and controls of the 
production process of such food. Students learn 
how to examine and inspect carcass, meat and meat 
products, milk and dairy products, egg, honey, all 
kinds of canned food and even drinking water, and 
are trained about related tests. Academic staff arrange 
technical visits to slaughterhouses and dairies which 
help students comprehend the production process 
as a whole. In departmental laboratories, students 
are taught about various food analyses & tests and 
cleaning protocols from basic hygiene principles to 
the challenging hygiene problems and other related 
issues.
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