MİSYONUMUZ
Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı,
üretken ve dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve
çözüm üretebilen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı veteriner hekimler ve araştırıcılar
yetiştirmek; ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve
evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; toplumun
ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet
vermektir.
VİZYONUMUZ
Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, çağdaş, katılımcı, çalışanı
ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir veteriner fakültesi olmaktır.
İLKELER
* Atatürk ilkeleri ve devrimlerine bağlılık
* Çalışkanlık, azim ve kararlılık
* Dürüstlük ve saydamlık
* Görev bilinci
* Yenilikçilik ve yaratıcılık
FAKÜLTE HAKKINDA
Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek
Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç
bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki
anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Prof.Dr. Ö. Hakan MUĞLALI
03.07.2003 tarihinde kurucu dekan olarak atanmış, 4 yıl başarıyla yürüttüğü görevinden 9.5.2007
tarihinde istifa etmesi nedeniyle, 22.6.2007 tarihinde Prof.Dr. Şinasi UMUR dekan olarak
atanmış, görev süresinin bitmesi nedeniyle 03.08.2010 tarihinde Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Dekan olarak atanmıştır. 03.08.2013 tarihi itibarı ile Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY Dekan
olarak atanmış ve görevine devam etmektedir. Başlangıçta Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik
Bölümü’nde tahsis edilen küçük bir birimde fakülte kurulma çalışmaları başlatılmış, 12.01.2004
tarihinde Tıp Fakültesi’nden tahsis edilen Temel Bilimler binasına taşınarak eğitim-öğretim ve
hizmet çalışmalarına başlamıştır.
Fakültemiz ilk eğitim-öğretim yılına 2003-2004 yılında başlanmış olup, takip eden yıl tercih
edilme açısından, Veteriner Fakülteleri arasında beşinciliğe yükselmiş ve halen sıralamadaki yeri
beşincilik olup değişmemiştir. Hedefimiz daha üst sıraya çıkmak ve ilk üç fakülte arasına
girmektir.
Öğrencilerimizi ERASMUS öğrenim hareketliliği, staj, vb. uluslararası değişim programlarına
katılmaktadırlar. Yeni anlaşmalar yapmak, daha çok öğrenci ve akademik personel göndermek
için çalışmalar devam etmektedir. Henüz yeni başlayan Ulusal değişim programı olan FARABİ
kapsamında, fakültemizle anlaşma imzalayan 5 üniversite (Dicle, Erciyes, Kırıkkale, Selçuk,
Yüzüncü Yıl) bulunmaktadır, yeni anlaşmalar için çalışmalar sürdürülmektedir.

İlk mezunlarını 2007-2008 öğretim yılında veren fakültemizde, kontenjan artışı nedeniyle öğrenci
sayımız artmış ve toplam öğrenci sayısı isteğe bağlı hazırlık sınıfıyla birlikte 332’ye ulaşmıştır.
Akademik personel sayımız 18 Profesör, 28 Doçent, 26 Yardımcı Doçent, 2 Araş.Gör.Dr., 1
Uzman ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 78’e ulaşmıştır.
Fakültemizde mevcut Parazitoloji, Farmakoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, İç hastalıkları,
Doğum ve Jinekoloji, Anatomi, Dölerme ve Suni Tohumlama, Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları, Patoloji Anabilim Dallarında Doktora öğrencileri; Mikrobiyoloji, Viroloji, Besin
Hijyeni ve Teknolojisi, Doğum ve Jinekoloji, Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim
Dallarında ise Yüksek Lisans öğrencileri bulunmaktadır.
Fakültemiz kısa akademik yaşamında, uluslararası katılımlı kongreler ile onlarca konferans ve
panele ev sahipliği yapmış, mesleği ile ilgili çeşitli kurs, çalıştay, yaz okulları gibi bilimsel
etkinlikler düzenlemiştir. Yayın sayısı, alt yapı ve akademik kadronun gelişimine paralel olarak
hızla artmakta, akademik personelimiz ulusal ve uluslararası toplantılara katılmaktadır.
Fakültemiz tarafından yürütülen VET-1907.09.001 no’lu’’ Veteriner Fakültesi Gezici Klinik
Uygulama Projesi ‘’ isimli Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında,
Samsun İl Özel
İdaresi’nce Fakültemiz kullanımına tahsis edilen Gezici Klinik Aracı Ağustos 2011 tarihinde
proje İl Özel İdaresi tarafından teslim edilmiştir. Gezici Klinik Aracı ile Fakültemize 10.
Dönem intörn öğrencilerinin mezuniyet öncesi çiftlik hayvanlarında yeterli mesleki deneyimi
kazanmaları amacı ile ilçe ve köylerdeki çiftliklere gidilerek verilen eğitimin pekiştirilmesi
sağlanmaktadır.
Fakültemizin 5000 m2 kapalı alana sahip hayvan hastanesi bulunmaktadır. Hayvan Hastanemizde
Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarına
ait kliniklerimizde uygulamalı lisans eğitiminin yanı sıra hasta hayvanlarda teşhis ve tedavi
hizmetleri de sunulmaktadır. Hatvan hastanemizde bulunan röntgen, ameliyathaneler,
poliklinikler, ultrasonografi, laboratuar ve hasta hospitilizasyon odaları ile fakültemize başvuran
hayvanların tedavisi ve tedavi sonrası hizmetleri yanında veteriner hekim, hayvan yetiştiricisi,
üreticiler, hayvan severler ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda her türlü danışmanlık
hizmeti de verilmektedir
Fakültemize resmi kurumlar, hayvan sahipleri, üreticilerin gönderdiği marazi maddeler üzerinde
analiz ve hastalıklarının teşhisine yönelik hizmetler verilmektedir. Bu amaçla Viroloji Anabilim
Dalı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , Parazitoloji Anabilim Dalı , Patoloji Anabilim Dalı, Besin
Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Anabilim Dalı ,Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı
, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim
Dalı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fizyoloji Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı
laboratuarlarımızda serolojik ve moleküler tanı ve analiz yöntemleri (PCR, ELISA, vb.) rutin
olarak uygulanmaktadır. Ayrıca Fakültemiz Farmakoloji ve Toksikoloji lobaratuarı Sağlık
Bakanlığı Pestisit Stabilite Laboratuarı olarak çalışmaktadır.
Fakültemiz ana eğitim binası önünde tam donanımlı merkezi kafeterya bulunmaktadır.

FAKÜLTEMİZİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ
Karadeniz bölgesinin en gelişmiş ve güzel kenti olan Samsun’da bulunması ve bölgesinde tek
veteriner fakültesi olması, Samsun’un ulusal kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki
yeri ve önemi nedeniyle çok tanınıyor olması, havaalanı, tren, deniz ve karayolu dahil her türlü
ulaşım olanağının bulunması, Fakültenin Üniversite yerleşkesi içinde bulunması, Ülkemizin
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olması ve bu kapsamda veteriner hekimlik mesleğinin insan ve
hayvan sağlığı açısından önemi ve gerekliliğinin daha iyi anlaşılması, Tüm olumsuzluklara karşın
hala güncel bir meslek olması ve gelecekte geçerli olacak ve insanlık var oldukça önemini
yitirmeyecek bir meslek olması, Kamu ve özel sektörde çalışma alanlarının genişliği ve serbest
çalışma olanağına sahip olması Basın ve TV lerde veteriner hekimlik mesleği ile ilgili Ülkemiz
milli gelir artışına bağlı olarak, evde beslenen hayvan sayınsın artışı, Çevre ve Samsun ili
çevresinin yüksek hayvancılık potansiyeli ve yabanıl yaşamın zenginliği..
İŞ İMKANLARI
Öğrencilerimiz Fakültemizden veteriner hekim unvanı alarak mezun olmakta, hayvan sağlığı ve
sanayisine yönelik hizmet alanlarında, aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağı
bulunmaktadır :
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çevre-Orman Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Yerel Yönetimler
Fakülteler
Türk Silahlı Kuvvetleri
Yem sanayi
Tavukçuluk sektörü
Et, süt sektörü
İlaç sektörü
Özel klinikler
Türkiye Jokey Kulübü
Hayvanat Bahçeleri Üretim çiftlikleri
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Çeşitli zamanlarda (Veteriner Hekimlik eğitimi, ülke ve bölge hayvancılık sorunları, sosyal ve
kültürel konular, vb.) yapılan kongre, panel, konferans, vb. bilimsel ve sosyal etkinliklerle
öğrencilere mesleki ve sosyal konularda çağdaş bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmakta ve
öğrencilerin mesleğe, mesleki kurumlara ve ülkesine duyarlı kişiler olarak yetişmesine özen
gösterilmektedir.
Öğrencilere yönelik sanatsal ve kültürel etkinlikler yanında müzikli eğlence ve yemekler
düzenlenmekte, bu şekilde öğrencilerin kaynaşması ile öğrenci-öğretim elemanı diyaloglarının
kurulmasına çalışılmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri birlikte doğa yürüyüşü, vb. etkinlikler
yapmaktadır.

KAZANILAN ÜNVAN
Veteriner Fakültesi’nden 5 yıl (10 sömestr) eğitim süresince en az 200 kredilik (300 AKTS) ders
ile 6 ve 8. yarıyıl sonunda 20’şer işgünü olan yaz stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler,
Yüksek Lisans derecesiyle mezun olurlar.
EĞİTİMSEL VE MESLEKİ AMAÇLAR
Çeşitli zamanlarda (Veteriner Hekimlik eğitimi, ülke ve bölge hayvancılık sorunları, sosyal ve
kültürel konular, vb.) yapılan kongre, panel, konferans, vb. bilimsel ve sosyal etkinliklerle
öğrencilere mesleki ve sosyal konularda çağdaş bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmakta ve
öğrencilerin mesleğe, mesleki kurumlara ve ülkesine duyarlı kişiler olarak yetişmesine özen
gösterilmektedir.
Öğrencilere yönelik sanatsal ve kültürel etkinlikler yanında müzikli eğlence ve yemekler
düzenlenmekte, bu şekilde öğrencilerin kaynaşması ile öğrenci-öğretim elemanı diyaloglarının
kurulmasına çalışılmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri birlikte doğa yürüyüşü, vb. etkinlikler
yapmaktadır.

