FAKÜLTEMİZİN GÜÇLÜ YÖNLERİ
Türkiye’nin ilk Veteriner Fakültesi olması ve diğer veteriner fakültelerinin öğretim üyelerini
yetiştiren ana fakülte konumunda bulunması
Köklü ve kurumsallaşmış yapısı nedeniyle etkili ve denetlenebilir bir yönetim sistemine sahip
olması
Yönetim ve Fakülte Kurullarının yönetim sistemi yönünden deneyimli öğretim üyelerinden
oluşması ve bu şekilde kurumsal hafızanın sürdürülebilirliğinin sağlanması
Kalite güvencesi ve akreditasyon konularında yetişmiş nitelikli ve deneyimli akademik
personeliyle Ankara Üniversitesi’nden Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendirici havuzuna
en çok üye veren, aynı şekilde VEDEK eğitmen ve değerlendirici kadrosuna en büyük katkıyı
sağlayan Fakülte konumunda olması
Türkiye’de, alanında Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu oluşturan ve birim düzeyinde
strateji geliştirme faaliyetlerine başlayan öncü fakülte konumunda olması
Türkiye’nin İngilizce veteriner hekimliği lisans programına sahip ilk ve tek fakültesi olması
Türkiye’de en yüksek dilimden öğrenci alan iki veteriner hekimliği programının sırasıyla
Fakültemizin İngilizce ve Türkçe programlarının olması
Güçlü ve deneyimli bir akademik kadrosu ile, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
proje, yayın, kişi başına düşen yayın, proje başvuru ve kabul oranları verilerinde son yıllarda
Ankara Üniversitesi’nin ilk 4 fakültesi arasında yer alması
Türkiye’nin uluslararası akreditasyon alan ilk veteriner fakültesi olması
Ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinden geçmiş, halen ulusal akreditasyon ve
uluslararası onay sahibi ve geleceğe dönük olarak da bu hedeflerini sürdürüyor olması
Seksen beş yıllık tarihe sahip bir yerleşkede, eğitim öğretim ve araştırma için uygun altyapıya
sahip olması
Geniş dış paydaş havuzu sayesinde gerek eğitim-öğretim, gerekse durum analizine yönelik
yüksek etkileşim kapasitesine sahip olması
Yaygın programlar ya da ikili anlaşmalar çerçevesinde uluslararası öğrenci/öğretim elemanı
değişim programlarından yüksek yararlanım oranı
Anabilim Dallarında geniş ve donanımlı öğrenci laboratuvarlarının bulunması
Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip Hayvan Hastanesine sahip olması, veteriner hekimliği
alanında alt branşlaşma ya da tür bazında branşlaşmanın bulunmadığı yurdumuzda, hastane
bünyesinde pek çok branşa yönelik spesifik hizmet sunması
Hayvan Hastanesi rutin uygulamaları dışında, dışarıdan getirilen veya araştırma için
kullanılacak numuneler için de hizmet verebilen bağımsız Merkez Tanı Laboratuvarı’na sahip
olması
Öğrencilerin en fazla altışar kişilik gruplar halinde uygulamalı klinik eğitimi almasına olanak
sağlayan, Türkiye’nin ilk ve tek Klinik Beceri Laboratuvarı’na sahip olması

Türkiye’de çoğu veteriner fakültesinde bulunmayan ”Davranış Kliniği”, ”Yaban Hayvanları
Kliniği”, ”Yürüme Analiz Merkezi”, ”Elektrofizyoloji Birimi”, ”Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Birimi” gibi spesifik hizmet birimleri, ”Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış
Birimi” ve 24 saat kesintisiz hizmet veren bir acil kliniğe sahip olması
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Çiftliği’ne sahip olması ve bu şekilde hem eğitim öğretim, hem
araştırma, hem de topluma katkı açısından öncü olabilmesi
Ankara ve çevresinde salgın hayvan hastalıklarına yönelik mevzuatın doğru uygulanabilmesini
sağlayacak, uygun fiziksel koşullara sahip tek Hayvan İzolasyon Ünitesi’ne sahip olması
Kurumlar arası ikili anlaşmalar ile fakülte hizmet ve olanaklarının en üst düzeyde toplumsal
katkı yaratacak şekilde kullanılabiliyor olması
Sahipli hayvanların yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ”yaban hayvanlarına”, Ankara
Büyükşehir Belediyesi ile ”şehir hayvanlarına” yönelik imzalanan hizmet protokolleri ile
bütünsel olarak tüm sahipsiz hayvanlara da sağlık hizmeti vererek bölgesinde referans merkez,
Türkiye’de öncü konumda olması
Türkiye’de referans merkez konumunda olan ”Viral Zoonozlar İleri araştırma ve Tanı
Laboratuvarı (AVZAL)” ve ”Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı”nın Fakültemiz
bünyesinde hizmet veriyor olması, ayrıca uluslararası standartlara sahip diğer (genetik, patoloji,
parazitoloji, mikrobiyoloji, reprodüksiyon, IVF vb.) laboratuvarların bulunması
Lisans programı beşinci yılının bütününü kapsayan, EAEVE’nin mezun olan veteriner hekimler
için öngördüğü ”ilk gün yeterlikleri” ile bire bir örtüşecek şekilde tasarlanan, öğrencilerin en
fazla yedişer kişilik rotasyon gruplarında yer aldığı 11 aylık intörn eğitimi programı
Veteriner hekimliği öğretiminde büyük öneme sahip olan Veteriner Anatomi Müzesi’nin
Türkiye’de sadece Fakültemizde bulunması, müzenin ilk ve orta dereceli okul ziyaretlerine de
açık olması
Fakülte’nin bilimsel dergisinin SCI-Expanded kapsamında taranması

