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VETERİNER HEKİM; 

• Evcil ve yabani hayvan hastalıklarının teşhis ve 

tedavilerini yapan, 

• Bu hastalıklarla mücadele ve koruma çalışması 

yapan, 

•  Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların 

mücadelesiyle uğraşan, 

• Hayvanların yetiştirilmesi ve hayvansal 

ürünlerin üretim ve işlemesinde çalışan, 

• Veteriner halk sağlığı ve hayvan refahı ile ilgili 

konularda bilgi ve sorumluluk sahibi olan, 

• Hayvansal gıdaların muayene ve denetimini 

yapan sağlık mensubudur. 

 
KAÜ VETERİNER FAKÜLTESİ’NİN ÖĞRENCİ 
KABULÜ 
 

LYS Puan türü  : MF-3  

Kontenjan  : 108 

Taban puanı (2012) : 265,6 

Tavan puanı (2012) : 322,6 

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI  
 

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 5 yıllık 
eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerimize 
Veteriner Hekim Diploması ve Veteriner Hekim 
Unvanı verilir. 
 

Veteriner Hekimlik, %92’lik istihdam oranı ile iş 
bulma imkanı en yüksek meslektir (TÜİK, Hanehalkı 
İşgücü Anketi Sonuçları, 2009). 
 

Saygın meslek camiasının üyeleri mezunlarımız; 
 

•  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı 
bölümlerinde, 
•  Belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan 
barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim 
birimlerinde, 
•  Akademik personel olarak Üniversitelerde ve 
Veteriner Meslek Liseleri’nde, 
• Süt ve süt ürünleri işleyen işletmelerde, 
• Hayvan kesimi yapan özel kesimhanelerde, 
şarküterilerde ve büyük süpermarketlerin gıda 
reyonlarında, 
• Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, 
• Özel sığır, koyun, keçi, at, tavuk çiftliklerinde, 

 Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, Milli Prodüktivite 
Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatı, Askeriye gibi 
kamu kurumlarında, 

• İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarındaki 
özel firmalarda çalışma imkânlarına sahiptirler. 
 

KAÜ VETERİNER FAKÜLTESİ’NİN TARİHÇESİ 
 

Fakülte, 1982’de kurulmuş ve ilk mezunlarını 1990 
yılında vermiştir. 1991 yılında klinik binası ve 2001 
yılında Üniversite'nin Paşaçayırı yerleşkesindeki yeni 
eğitim - öğretim binası hizmete girmiştir. 



Kuruluşundan bugüne kadar yetiştirdiği veteriner 
hekimler ile ülke hayvancılığına, araştırma 
laboratuvarları ve klinikleriyle bölge hayvancılığına 
hizmet eden fakülte, yükseköğrenim görmek isteyen 
gençlere bir bilim yuvası olarak kapılarını açmış, 
bölge halkının bilinçlendirilmesine katkıda bulunmuş 
ve Kars ili ve çevresinin kültürel yaşamına renk 
getirmiştir. 
 

AKADEMİK YAPI 
 

Fakültede eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma 
faaliyetleri 5 bölüm, 18 anabilim dalından oluşan 
akademik yapı içinde gerçekleştirilmektedir.  

 
 
Akademik personel olarak 30 profesör, 20 doçent, 31 
yardımcı doçent, 1 uzman ve 17 araştırma görevlisi; 
idari personel olarak ise 18 kişi görev yapmaktadır. 
Fakültenin toplam 524  öğrencisi vardır. Birçok 
anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programı 
devam etmektedir. Fakülte, Avrupa Veteriner 
Hekimliği Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) üyesidir. 
Bilimsel araştırmalarda ön sıralarda olan fakültede 
2012 yılı içinde 88  makale yayımlamış, 77  bildiri 
sunulmuş ve farklı kaynaklardan desteklenen 45 
bilimsel proje gerçekleştirilmiştir.  

 
 

FİZİKİ YAPI 
 

Fakülte, Kafkas Üniversitesi Paşaçayırı Yerleşkesi 
içerisinde yer alan üç bina, klinikler, kesimhane ve 
uygulama çiftliğinden oluşmaktadır. 
 

 
 

Fakülte bünyesinde  4 anfi, 5 sınıf, 1 kütüphane, 1 
bilgisayar laboratuvarı ve  400 kişilik bir konferans 
salonu mevcuttur. İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve 
Jinekoloji’den oluşan fakülte klinikleri, evcil ve yabani 
hayvan hastalıklarında, teşhis, tedavi, ilk yardım, 
hayvanlarda üreme ve üreme sorunları ve suni 
tohumlama gibi birçok alanda hizmet vermektedir.  
 

 

YERLEŞKEDE YAŞAM 
 
 

Paşaçayırı yerleşkesinde öğrenci yemekhanesi, 
konukevi, restoran, öğrenci kantini, kütüphane ve 
öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. 
SPOR: Merkez yerleşke alanı içinde stadyum ile halı 
sahalar, tenis kortları, basketbol sahalarını içeren 
açık ve kapalı spor alanları öğrencilerin kullanımına 
sunulmaktadır. 
SAĞLIK: Merkez yerleşke alanı içinde KAÜ Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi bulunmaktadır. 
KÜLTÜR: Üniversite yerleşkesinde her yıl düzenlenen 
bahar şenlikleri ve çeşitli mesleki ve kültürel 
etkinlikler öğrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel 
gelişimlerine katkı sunmaktadır.  
 

 

 
 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 
 

 

Üniversitede faaliyet gösteren tiyatrodan dağcılığa,  
fotoğrafçılıktan satranca kadar birçok öğrenci kulübü 
bulunmaktadır. Kulüpler birçok sosyal ve mesleki 
toplantılar, geziler ve etkinlikler düzenlenmektedir. 
 

 


