
Veterinerlik Temel Alanı Lisans Programı – Yeterliliklerve Program Çıktıları 

Yeterlik Alanı Alt Yeterlilikler 
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tüm gereken 
becerilerinde  etkin ve 
doğru bir şekilde 
kullanabilme 

A2. Mesleki yeterliliklerin 
çeşitli varyasyonlarının 
farkında olma ve ayırt edebilme 

A3. İş yaşamında edindiği 
mesleki yeterliliği doğru 
kullanabilme 

A4. Tüm iletişim 
becerilerini etkin ve doğru 
bir şekilde kullanabilme 
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B. Mesleki 
Becerilerini 
Planlama ve 
Düzenleme 

B1. Veterinerlik  
öğretimine uygun 
planlama yapabilme 

B2.Veterinerlik öğretimine 
uygun mesleki ortamlar 
düzenleyebilme 

B3. Veterinerlik öğretim 
sürecine uygun materyaller 
ve kaynaklar üretebilme ve 
kullanabilme 

B4.Veterinerlik öğretim 
sürecine uygun yöntem ve 
teknikleri kullanabilme 

B5. Veterinerlik 
öğretiminde 
teknolojik  kaynakları 
kullanabilme 

 
 

C. Mesleki 
Becerilerini 
Geliştirme 

C1. Her türlü hayvan 
hastalıklarının tanısı ve 
etkili tedavisini 
sağlayabilme,hastalıklar
dan korunma ve tedavi 
amacıyla kullanılacak 
kimyasal ve biyolojik 
maddeler ile bunların 
üretim teknolojileri 
konusunda temel 
bilgileri sağlama 

C2. Farklı hayvan türleri, 
yetiştirme şekilleri ve verim 
özellikleri doğrultusunda ıslah, 
suni tohumlama ve sağlıklı 
yetiştiricilik konularında destek 
olma, bakım-beslenme 
alternatiflerini belirleme ve 
programlarını hazırlama 

C3. Veteriner halk sağlığı, 
salgın ve bulaşıcı hayvan 
hastalıkları  ve zoonozlar 
konularında resmi ve özel 
kurumlarla işbirliği yapma 

C4. Veteriner hekimliğe 
ilişkin ulusal ve 
uluslararası kanun,  
yönetmelik ve mevzuatları 
takip etmek  
 

C5. Hayvan orijinli 
gıdaların güvenli 
üretimi, denetimi  ve 
tüketiminde katkı 
sağlama 

C6. Hayvan türleri ve 
ırklarını, yapısal ve 
işlevsel (anatomik, 
histolojik, fizyolojik, 
biyokimyasal vb) ve 
davranış özelliklerini 
tanıma 

D. Mesleki 
Becerilerin 
Gelişimini 
İzleme ve 
Değerlendirme 

D1. Hayvan 
hastalıklarının güncel 
tanı, tedavi ve korunma 
yöntemlerini 
uygulayabilme, resmi 
yazı ve tıbbi rapor 
yazabilme, sonuçlarını 
izleyerek 
değerlendirebilme 

D2. Farklı hayvan türlerinin 
yetiştirme şekilleri,ıslah, suni 
tohumlama ve sağlıklı 
yetiştiriciliğive beslenmesi 
konularında strateji 
geliştirme,uygulayabilme ve 
sonuçlarını izleyerek 
değerlendirebilme 

D3. Veteriner halk sağlığı, 
salgın ve bulaşıcı hayvan 
hastalıkları  ve zoonozlar 
konularında resmi ve özel 
kurumlarla işbirliği yapma, 
sonuçlarını izleyerek 
değerlendirebilme ve 
biyogüvenlik dahil gerekli 
önlemleri alma 

D4. Veteriner hekimliğe 
ilişkin ulusal ve 
uluslararası kanun,  
yönetmelik ve mevzuatları 
uygulayabilme  

D5. Hayvan orijinli 
gıdaların güvenli 
üretim metodlarını 
geliştirme ve denetimi  
sağlayabilme  

D6. Hayvan türleri ve 
ırklarını, yapısal ve 
işlevsel (anatomik, 
histolojik, fizyolojik, 
biyokimyasal vb) ve 
davranış özelliklerine 
göre uygulama 
yapabilme 

E. Hasta/Hasta 
Yakınları, Ekip 
ve  Toplumla 
İşbirliği 
Yapma 

E1. Mesleki becerilerin 
geliştirilmesinde 
meslektaşları  ile işbirliği 
yapabilme 

E2. Mesleki becerilerin önemini 
vurgulamak için ilgili kurum, 
kuruluş ve kişilerle işbirliği 
yapabilme 

E3. Hastalığın ya da 
problemin özelliğine göre 
uygun tedavi planını 
belirleme, uygulayabilme 
ve gerektiğinde toplumu 
bilinçlendirme 

E4. İlişkili dallarda 
multidisipliner ekip 
çalışması yapabilme, 
hayvan refahı ve haklarına 
yönelik toplumu 
bilinçlendirme 

  

F. Mesleki 
gelişim 
sağlama 

F1 Mesleki 
yeterliliklerini 
belirleyebilme 

F2. Veterinerlik alanına ilişkin 
kişisel ve mesleki gelişimini 
sağlayabilme 

F3. Mesleki gelişimine 
yönelik uygulamalarda 
bilimsel araştırma yöntem 
ve tekniklerinden 
yararlanabilme 

F4.Mesleki gelişimine 
yönelik araştırmalarını 
uygulamalarına 
yansıtabilme 

F5. Mesleki gelişim 
amaçlı derin ve 
eleştirel düşünebilme 
ve uygulamalarına 
yansıtabilme 
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G1. Akademik bilgiye 
ulaşma ve bilgiyi 
üretmede yetkin olma 

G2. Yaratıcı ve eleştirisel 
düşünceyi önemseme 

G3. Yeterli düzeyde 
bilgisayar ve bilişim 
teknolojilerini 
kullanabilme 

G4 Yaşam boyu öğrenmeye 
karşı olumlu tutum 
sergileyebilme 

G5. Çevre koruma, 
demokrasi, 
insan/hasta hakları 
gibi evrensel ve etik 
değerleri işine 
yansıtma 
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 H1. Alanı dışında belirli 
bir konuda bilimsel 
toplantılar, kongreler, 
seminerlere katılıp bilgi 
sahibi olma 

H2. Dünyadaki  ve toplumdaki 
yenilikleri ve gelişmelere 
duyarlı olma ve takip etme 

H3. Farklı kültürler ile 
ilgili bilgi edinmeye açık 
olma 

H4. Katıldıkları ortamlarda 
mesleki profesyonellik ve 
etik çerçevede davranma 

H5.Eğitim hayatında 
edindiği bilgi ile 
desteklendiği fikirleri 
hayata geçirme 

 

 

 

 


