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Fakültesi 2019 yılında
İzmir’in ilk ve tek Veteriner
Fakültesi olarak Kiraz ilçesinde
kurulmuş ve aynı yıl eğitim-öğretim
faaliyetlerine başlamıştır. Hedefimiz
sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan,
toplum ve sağlıklı çevre döngüsünün toplumsal refaha dönüştürülmesinde önemli görev alan
nitelikli ve saygın Veteriner Hekimler yetiştiren, ulusal
ve uluslararası düzeyde tanınan, gelişim ve değişime sahip
çıkan yönetim anlayışı ile kaliteli hizmet ve eğitimi ilke edinen,
bölgesiyle bütünleşmiş, öncü ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.
AMACIMIZ
Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde edindiği bilgi ve deneyimleri
insanlığın hizmetine sunan, bütün hizmetlerde daima toplum yararını ve memnuniyetini gözeten, mesleki bilgi ve
becerilerinin yanında, milli ve manevi değerlere saygılı, kültürel birikime ve ahlaki yapıya sahip, vatanını ve milletini
seven, araştırıcı, yenilikçi, paylaşımcı, sorgulayan ve mesleki açıdan yetkin, çevre bilincine sahip, sürekli eğitime
önem veren, bilimsel ve entelektüel alanda günceli takip eden, kalite anlayışını yaşam biçimi yapan ve özgüven
sahibi veteriner hekimler yetiştirmek.

ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR:
Mikroskop Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Diseksiyon ve Otopsi Salonu, Konferans Salonu, Seminer ve Sinema
Salonu, Çalışma Salonu, Bilgisayar Laboratuvarı, Kütüphane
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
Erasmus + ve Farabi Değişim Programları

Veteriner Fakültesinde eğitim süresi 5 yıldır. Fakültede son sınıf, hayvan hastanesinde intörn eğitimi ile tamamlanmaktadır. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Veterinerlik Bölümü’nde %100 Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim
yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Veteriner hekimlerin iş imkanı fazla ve iş sahaları geniştir. Tarım il ve ilçe müdürlükleri, kanatlı çiftlikleri,
büyükbaş-küçükbaş çiftlikleri, özel klinik, yem fabrikalarında danışman hekim, TJK bünyesinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin hayvan sağlığı bölümünde, et ve balık
kurumu kesimhanelerinde, TSK hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, hayvan barınaklarında,
akademik personel olarak veteriner fakültelerinde ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı
Veteriner Meslek Liselerinde, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarında ve enstitülerde veteriner hekim olarak
çalışabilmektedirler.
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