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2019-2023  STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

VETERİNER FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU 

20.03.2018 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI 
 

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları doğrultusunda, paydaşlarımızın 

üniversitemizden beklentilerini belirlemek üzere, 20.03.2018 tarihinde saat 10:30’ da, Birim 

Yöneticisi Prof. Dr. Erkan KARADAŞ’ın başkanlığında ve aşağıda isimleri belirtilen  

üyelerin katılımları ile “Veteriner Fakültesi Birim Danışma Kurulu”  toplantısı yapılmıştır. 

Belirtilen sorular ve cevapları çerçevesinde oluşturulan bu tutanak, tarafımızca imza altına 

alınmıştır.     

Soru 1: Fakültemizin/Üniversitemizin hangi  faaliyetleri ve hizmetleri sizin için 

önemlidir? 

Cevap 1: 

1. Eğitim/öğretim faaliyetleri 

2. Klinik ve laboratuar hizmetleri  

3. Hayvancılık alanında yetiştiricilere ve üreticilere verilen faaliyet ve hizmetler 

4. Merkezi laboratuvar hizmetleri 

5. Süt ve süt ürünleri üretimi hizmetleri 

6. Fakültemize ait dergi (Kocatepe Veterinary Journal) 

7. Sektörel ve bilimsel danışmanlık hizmetleri 

Soru 2: Fakültemizin/Üniversitemizin geliştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetleri 

nelerdir? 

Cevap 2: 

1. Eğitim/öğretimde uygulamalı eğitimin, karşılaşılan talepler ve beklentilere göre 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

2. Fakültemiz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğine, eksik ünitelerin (kanatlı ünitesi, 

atçılık ünitesi gibi) kazandırılması 

3. Fakültemize bir et ve et ürünleri işleme tesisinin kazandırılması  

4. Fakültemizin ve Veteriner  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin modernize edilmesi 

(bina modernizasyonu ve iç teçhizat) 

5. Laboratuvar ve deney hayvanları ünitesinin akreditasyonu 

6. Fakültemiz nekropsi salonunun modern standartlara uygun hale getirilmesi 
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7. Mevcut öğrenci klüplerinin  daha etkin çalışması için desteklenmeleri ve yeni klüplerin 

kurulmasının teşvik edilmesi 

8. Mesleki kurumsal kimliğin geliştirilmesi için mezun takip sisteminin oluşturulması 

Soru 3: Fakültemizin/Üniversitemizin gelecek plan dönemi içerisinde hangi faaliyet ve 

hizmetlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz,  idaremiz bu faaliyet ve 

hizmetlere neden önem vermeli ve bunları nasıl sunmalıdır? 

Cevap 3: 

1. Fakültemizin Ulusal  (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-VEDEK) ve Uluslararası (Avrupa Veteriner 

Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği -EAEVE) akreditasyon sürecine ivme kazandırılması 

2. Fakülte dergisinin “Science Citation İndex-SCI”  kapsamına girmesi 

3. Mandacılık ile ilgili spesifik SCI kapsamına girecek bir derginin çıkarılması için 

çalışmaların başlatılması 

4. Sektörel hizmetlerin kalitesinin artırılması için birim ünitelerinin (laboratuvarlar, fakülte 

çiftliği, deney hayvanları ünitesi, nekropsi salonu) akredite olması 

5. Acil klinik uygulamalarının başlatılması ve 7/24 çalışma prensibi ile hizmet vermesi  

6. Gezici klinik uygulamalarının başlatılması 

7. Süt ünitesinde üretilen ürünlerin çeşitliliğinin artırılması yönünde çalışmalara ağırlık 

verilmesi 

8. Gıda analiz laboratuarlarının akreditasyonu 

9. Öğrencilere, önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleri  verilmesi için “Psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri”nin sunulması 

10. Öğrenciler için, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılması 

Yukarıda belirtilen faaliyetler hem paydaşlarımızın hem de öğrencilerimizin motivasyonunu 

ve çalışma performanslarını artıracak ve ivme kazandıracak faaliyetler olması sebebiyle 

önemlidir. 

Soru 4: Fakültemiz/Üniversitemiz içerisinde etkin bir katılımcılığın sağlanabilmesi için 

neler yapılabilir?  

Cevap 4: 

1. Öğretim elemanlarının motivasyonunu artırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi 

2. Sektörün ilgisini çekecek panel, kongre, konferans, çalıştay ve kursların düzenlenmesi 

3. Yapılan bilimsel faaliyetlerin zamanında ve etkin duyurulması 

https://eksisozluk.com/science-citation-index--159529
https://eksisozluk.com/?q=psikolojik+dan%c4%b1%c5%9fmanl%c4%b1k+ve+rehberlik
https://eksisozluk.com/?q=psikolojik+dan%c4%b1%c5%9fmanl%c4%b1k+ve+rehberlik
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4. Bilimsel faaliyetlere verilen maddi desteklerin artırılması 

5. Öğrencilerin eğitim/öğretim dışı bilimsel ve sosyal faaliyetlerinin desteklenmesi 

Soru 5: Fakültemize/Üniversitemize kişi/kurum olarak katkılarınız neler olabilir?  

Cevap 5: 

1. Öğrencilere burs desteği sağlayacak resmi ve özel kurumların belirlenmesinde yardımcı 

olunması  

2. Öğrencilere staj uygulamaları yapabilecekleri alanların  belirlenmesinde destek sağlanması  

3. Mezun olan veteriner hekimlere; resmi ve özel kurumlarda istihdam ve iş bulmaları 

konusunda destek olunması 

4. Mezun olan veteriner hekimlere, mezuniyet sonrası kariyer günlerine katılımlarının 

sağlanarak, tecrübe ve bilgi birikimlerinin öğrenciler ile paylaşımlarının organizasyonun 

sağlanması. 


