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Adı : VETERİNERLİKTemel Alan Kodu : 64

Temel Alan (iki haneli) kodları için kaynak : ISCED 97 (UNESCO)
Alt Alan (üç haneli)  kodları için kaynak : FOET 99 (EUROSTAT-CEDEFOP)

1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

1.1.ISCED 97 (FOET 99) Eğitim - Öğretim Alt Alanları

64 VETERİNERLİK 641 Veterinerlik

1.1.1.Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED)
SIRA NO ISCED (UNESCO) ISCED (UNESCO) EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

GENİŞ ALAN KODU TEMEL ALAN KODU

1 1 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
2 2 21 Sanat
3 2 22 Beşeri Bilimler
4 3 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri
5 3 32 Gazetecilik ve Enformasyon
6 3 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri
7 3 38 Hukuk
8 4 42 Yaşam Bilimleri
9 4 44 Doğa Bilimleri
10 4 46 Matematik ve İstatistik
11 4 48 Bilgisayar
12 5 52 Mühendislik
13 5 54 Üretim ve İşleme
14 5 58 Mimarlık ve Yapı
15 6 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri
16 6 64 Veterinerlik
17 7 72 Sağlık
18 7 76 Sosyal Hizmetler
19 8 81 Kişisel Hizmetler
20 8 84 Ulaştırma Hizmetleri
21 8 85 Çevre Koruma
22 8 86 Güvenlik Hizmetleri

1.2.Temel Alanda Yer Alan Türkiye’deki Eğitim-Öğretim Programları

1.2.1. Meslek Yüksekokulu ve Önlisans Programları

Programların İlişkili Olduğu ISCED
Alanları Program Adı

64 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği
72,64 Laborant ve Veteriner Sağlık
81,64 Atçılık ve Antrenörlüğü

1.2.2. Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programları
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Programların İlişkili Olduğu ISCED
Alanları Program adı

64 Veteriner Fakültesi

1.3.Temel Alan Tanıtımı
Veterinerlik Temel Alanı kapsamında; ev ve çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı,
üretimi, yetiştirilmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi, verimliliklerinin artırılması, arı, su canlıları ve yabani
hayvanlar da dâhil tüm hayvan türlerinin sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların
önlenmesi, insanların zoonotik hastalıklardan korunması, canlı hayvan varlığı ve hayvansal üretimin
artırılması, hayvansal gıdaların niteliği, üretimi, güvenilirliği ve üretim teknolojileri konularında çalışacak,
eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapabilecek, bu alanlarda çalışırken hayvan ve hayvan sahibi
haklarını ve meslek etiğini gözetecek, kamu yararını gözeten ve toplum yararını ön planda tutacak, eğitimi
sırasında edindiği bilgiler ışığında hayvancılık ve hayvan sağlığı sektöründe başarıyla görev yapacak
veteriner sağlık teknikerleri, veteriner hekimleri ve anılan alanda uzman veya araştırıcı (Doktoralı) insan
gücünü yetiştirmektir.

1.4.Çalışma Grubu

Ünvanı Adı, Soyadı Kurumu
1 Prof. Dr Rıfkı HAZIROĞLU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
2 Prof. Dr Halil GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
3 Prof. Dr Mustafa ATASEVER Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
4 Prof. Dr Şinasi UMUR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
5 Prof. Dr Oğuz SARIMEHMETOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
6 Prof. Dr Sema TEMİZER OZAN Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
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1.5.Çalışma Yöntemi

Çalışma grubu üyeleri grup yürütücüsü Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu tarafından hazırlanan ön çalışmanın
elektronik posta ile kendilerine iletilmesi başlayan süreçte, öncelikle elektronik posta, telefon görüşmesi ve
toplantılar ile paydaşlara sunulmak üzere bir taslak metin oluşturmuşlardır. Ardından 31.Mayıs 2010 günü
paydaşların da katılımı ile yapılan toplantıda öneriler ışığında veteriner temel alanı yeterlilikleri (ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora) belirlenmiştir.

1.6.Paydaş Görüşleri

Grup üyeleri tarafından hazırlanan taslaklar, meslek örgütleri (Ankara Veteriner Hekimler Odası, Veteriner
hekimler derneği, Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi) ve sektörde yer alan paydaşlara (SET-BİR,
ET-BİR, BEST-BİR, vb) iletilmiş ve 31 Mayıs 2010 günü yapılacak toplantıya davet edilmişlerdir.
Paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında temel alan yeterlilikleri belirlenmiştir. Toplantı
Katılımcı listesi örneği ektedir.
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2.BÖLÜM: TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (Akademik Ağırlıklı & Mesleki Ağırlıklı)

2.1. Veterinerlik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

2.1.1. Veterinerlik Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)1

YETKİNLİKLER

TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız

Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme
Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü

Yetkinlik

5

ÖNLİSANS
_____

EQF-LLL:
5. Düzey

_____

QF-EHEA:
Kısa Düzey

1. Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel
(anatomik, histolojik, fizyolojik ve biyokimyasal,
vb) temel özelliklerini tanır.

2.Laboratuvarlarda sorumlu hekim nezaretinde kayıt
alır, test materyallerini hazırlar ve test eder.

3. Hayvanların yaşamsal belirtilerini yorumlar ve
gerekli durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını
yapar.

4. Asepsi ve antisepsi tekniklerini hatırlar,
hospitalize edilen hayvanlar ile pre-  ve post-
operatif dönemde bakım konusunu işaret eder.

5. Parazit enfestasyonlarını tanır ve enfeksiyöz
hastalıkların bulaş modelleri ile hastalıkların
kontrolü için yapılacak çalışmalarda (aşı
uygulaması, hijyen tedbirleri, ilaçlama vb) veteriner
hekime yardımcı olur.

6. Klinik muayene ve görüntüleme cihazları ile
cerrahi müdahale aletlerini tanır ve güvenli
kullanımları sırasında veteriner hekime destek olur.

7.Resmi yazı ve tıbbı rapor yazar.

1. Kuramsal olarak belirlenen besleme
protokollerini hazırlar ve kullanır.

2. Hospitalize edilen hayvanlar ile pre-
ve post-operatif dönem bakım verir.

3. Veteriner hekime klinik muayene,
görüntüleme yöntemlerinin
uygulanması, cerrahi uygulamalar
sırasında talep edilen yardımda
bulunur, (hayvanların sevk ve idaresi,
anestezi altındaki hastanın
monitorizasyonu sağlar vb)

4.Hastalıklardan korunma ve kontrolü
ile tedavileri konusundaki
uygulamalarda (invaziv olmayan ilaç
ve aşı uygulamaları) hekime
yardımcı olur.

5.Laboratuarlarda sorumlu hekim
nezaretinde kayıt alma, test
materyalinin hazırlanması ve test
edilmesi becerilerine sahiptir.

1. Veteriner Hekim
tarafından planlanan
her türlü
uygulamayı yürütür.

1. Bilimsel bilgiyi
kullanıma
sokar,
metotlarını
tanır.

2. Sahip olduğu
bilgi ve
beceriyi
eleştirel yolla
değerlendirere
k, edinmesi
gereken yeni
bilgi ve
beceriler
konusunda
günceli takip
eder, doğru
bilgi
kaynaklarını
belirler ve
bilgiye ulaşma
yetkinliğine
sahip olur.

1. Mesleki yetenek ve yetki-
sorumluluklarından yola çıkarak
toplum bilinci ile planlanan sosyal
projelere katkı sağlar (çiftçi
bilgilendirme toplantılarında
kuramsal/uygulamalı çalışmalarda yer
alır, vb)

2.Mesleki anlamda
kullanacağı/kullanımına yardımcı
olacağı cihazlara ilişkin teknolojik
yenilikleri izler, bu cihazların
kullanımına ilişkin etkinliklere katılır.

3.Mesleki uygulamaları sırasında
ihtiyaç duyacağı düzeyde  en az
Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyi
en az bir yabancı dili kullanır.

4. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile mesleki uygulamalar ve
sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç
duyulabilecek diğer teknolojik
araçları kullanır.

1. İnsan, hayvan
ve hayvan
sahibinin hakları
konusunu hatırlar,
hayvan refahını ve
etik ilkeleri tüm
uygulamalarda
gözetir.

2.İş yeri ve iş
güvenliği
kavramlarına
hâkim olma ve iş
güvenliğini tehdit
eden durumlarda
gerekli
sorumluluğu alır.

3.  Çalışma alanı ile
ilgili mevzuatları
tanımlar ve
güncellenen
mevzuatı takip
eder.

1 İlgili temel alanda TYYÇ 5. Düzey (önlisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.1.2. Veterinerlik Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)2

YETKİNLİKLER

TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız

Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği

Öğrenme
Yetkinliği

İletişim ve Sosyal
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

6

LİSANS
_____

EQF-LLL:
6. Düzey

_____

QF-EHEA:
1. Düzey

1. Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel
(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb)
ve davranış özelliklerini tanır.
2. Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve
beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı
yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini
belirler ve amaca uygun besleme programları
hazırlar.
3. Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4.Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla
kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile
bunların üretim teknolojileri konusunda temel
bilgileri sıralar.
5.Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri
yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek
düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama
bilgisini tekrarlar.
6.Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim
planlamalarını yapar.
7.Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda
bilgiyi tanımlar.
8.İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların
ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan
gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş
ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
9.Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası
kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.

1. Kuramsal olarak belirlenen bakım-
besleme protokollerini hazırlar ve
kullanır.
2. Hayvanlarda olması muhtemel her
türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu
amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini
kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini
alır ve yetkili laboratuarlara gönderir
ve/veya test eder,  hekimliğin tüm
yöntemlerini kullanarak (tanı yöntemleri
sonuçlarını yorumlama, ilaç ya da
operatif uygulamalar gibi)   tanısı
konulan hastalıkların tedavisini yapar.
3.Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli
önlemleri alır.
4. İnsan tüketimi için üretilen hayvansal
gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal
ürün bulunan gıdaların üretimlerini
denetler ve tüketime sunulan nihai gıda
maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
5.Veteriner hekimliği eğitimi süresince
edindiği bilgileri kullanarak ve temel
hekimlik ilkelerini gözeterek,
hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda
üretimi yapan işletmeleri yönetir.
6.İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri
göz önünde bulundurarak, ekonomik
yetiştiricilik için gerekli uygulamaları
yapar.

1.Yetki ve
sorumlulukların
farkında olarak
mesleğini icra etme
bilincine sahip olur.

2.Bireysel ve grup
çalışmalarında
sorumluluk alır, alınan
görevi becerileri
doğrultusunda yerine
getirir.
3.Uzmanlık alanı
dışındaki problemlerde
diğer uzmanlar ile
işbirliği içinde, ekip
üyesi olarak çözüme
katkıda bulunur.
4. Mesleki paydaşlarla
iletişim de olarak,
bölgesel veya ulusal
düzeydeki ortak
sorunlara çözüm üretme
çabasındadır.

1. Bilimsel
bilgiyi
üretme ve
kullanıma
sokma
metotlarını
kavrar.
2. Kazandığı
bilgi ve
becerileri
eleştirel
yolla
değerlendire
rek, alanı ile
ilgili
edinmesi
gereken yeni
bilgileri ve
bilgi
kaynaklarını
belirler ve
öğrenim
gereksinimle
rini
gidereceği
etkinliklere
katılır.

1.Halk ve hayvan sağlığını
ilgilendiren konularda
ilgili kurullarda sorunun
tanımlanması ve çözüm
önerilerine ilişkin bilgiler
verir ve etkinlikler
düzenler.
2.Meslek kurul ve
kuruluşlarında alanı ile
ilgili görevler alır.
3.Mesleki yetenek ve
yetkilerinden yola çıkarak
toplum bilinciyle sosyal
projeler planlar ve hayata
geçirir.
4. Alanındaki mesleki
gelişimini devam ettirir ve
sosyal ilişkileri
kurabilecek düzeyde (en
az Avrupa Dil Portföyü B1
genel düzeyi) en az bir
yabancı dili kullanabilir.
5.En az Avrupa Bilgisayar
Kullanma Lisansı İleri
Düzeyinde bilgisayar
yazılımı ile mesleki
uygulamalar ve sosyal
ilişkiler düzeyinde ihtiyaç
duyulabilecek diğer
teknolojik araçları
kullanır.
6.Dünya gündemini
yakından takip eder,
olaylara duyarlıdır.

1. İnsan, hayvan ve hayvan
sahibinin hakları konusunu
tanımlar ve hayvan refahını
tüm uygulamalarında gözetir.
2.Hekimlik mesleğinin gereği
olan etik değerlere sahiptir,
bu değerleri gerektiğinde
savunur.
3.Ülke ve bölge ihtiyaçlarının
bilincinde olur, gerektiği
takdirde bunları
uygulamalarında rehber edinir.
4.İş yeri ve beraberinde çalışan
personel açısından iş güvenliği
kavramlarına hâkim olur,
uygulama ve savunma
yeterliliğine sahip olur.
5.Çevre sağlığı kurallarının
bilincindedir ve doğayı
korumaya yönelik
uygulamaları yapar.
6.Veteriner hizmetleri ile ilgili
olay ve olguları
kavramsallaştırır; bilimsel
teknik ve yöntemleri inceler,
sonuçları yorumlar; sorunlara
yönelik analiz veya yöntem
kurgular; elde ettiği verilere
göre çözüm ve/veya tedavi
alternatifi sunar.
7.Çevre, veteriner halk sağlığı
ve zoonozlar konularında
duyarlı olur
8. Veteriner hizmetleri ile ilgili
olarak güncellenen
mevzuatları takip eder ve
gerektiğinde kullanır.

2 İlgili temel alanda TYYÇ 6. Düzey (lisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.1.3. Veterinerlik Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)3

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

7

YÜKSEK
LİSANS

_____

EQF-LLL:
7. Düzey

_____

QF-EHEA:
2. Düzey

1. Lisans düzeyi
yeterliliklerine dayalı
olarak, herhangi bir
veteriner hekimliği
çalışma alanı ile ilgili
uzmanlık düzeyinde
geliştirilmiş bilgilere
sahiptir.

  2.Alanının ilişkili olduğu
disiplinler arası
etkileşimi kavrayarak
tanımlar.

3.Alanı ile ilgili ulusal
ve uluslar arası kanun ve
yönetmelikleri tanır.

1. Eğitim aldığı alanda edindiği
uzmanlık düzeyindeki
kuramsal ve uygulamalı
bilgileri kullanır.

2.Alanında edindiği bilgileri
kullanarak, uzmanlık
gerektiren sorunlara çözüm
önerileri oluşturur.

3.Uzmanlık alanına ilgili
bilgileri farklı disiplin
alanlarına ilişkin bilgiler ile
bütünleştirerek yorumlar ve
gerekli durumlarda çözüme
katkı sağlayacak bilimsel
bilgi ve çözüm önerisi
oluşturur.

1. Eğitimini tamamladığı
yüksek lisans programının
kendisine sağladığı yetki v
sorumlulukların farkında
olarak mesleği icra etme
bilincinde olur.

2. Bireysel ve grup
çalışmalarında sorumluluk
alır, alınan görevi becerileri
doğrultusunda yerine getirir.

3. Varsa kendi uzmanlık alanı
dışındaki problemlerde diğer
uzmanlarla ilişki kurarak, ekip
üyesi olarak çözüme katkıda
bulunur.

4.Eğitim aldığı alanda edindiği
uzmanlık düzeyindeki bilgileri
kullanarak ve mesleki
paydaşlarla da iletişimde
olarak bölgesel veya
uluslararası düzeydeki alanına
ilgili sorunlara çözüm yolları
geliştirir, sorunu çözer, elde
edilen sonuçları değerlendirir.

1. Bilimsel bilgiyi
üretme ve kullanıma
sokma metotlarını
kavrar.

2.Yüksek lisans eğitimi
sırasında kazandığı bilgi
ve becerileri eleştirel
yolla değerlendirerek,
alanıyla ilgili edinmesi
gereken yeni bilgileri ve
bilgi kaynaklarını
belirler ve öğrenim
gereksinimlerini
gidereceği etkinliklere
katılır.

3.Mesleki gelişimini
sağlayacak her türlü
etkinlik ve üretilmiş
bilgiyi değerlendirerek,
gerçekleştireceği
çalışmalarda kullanır.

1. Yüksek lisans alanına ilişkin
bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan
sağlığını ilgilendiren konularda ilgili
kurullarda sorunun tanımlanması ve
çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir
ve etkinlikler düzenler.

2. Meslek kurul ve kuruluşlarında
alanı ile ilgili görevler alır.

3. Mesleki yetenek ve yetkilerinden
yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal
projeler planlar ve hayata geçirir.

4.Alanındaki mesleki gelişimini
devam ettirmek ve sosyal ilişkileri
kurabilecek düzeyde (en az Avrupa
Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az
bir yabancı dili kullanır.

5. Gerek mesleki uygulamaları ve
gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde
ihtiyaç duyulabilecek teknolojik
araçları ileri düzeyde kullanır.

6.Dünya gündemini yakından takip
eder, olaylara duyarlılık gösterir.

1. Alanı ile ilgili her türlü verinin
(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel
bilgi, vb) derler ve amaca yönelik
olarak değerlendirilerek yorumlar.

2. Alanı ile ilgili konularda strateji
geliştirir ve kullanır.

3. Uzmanlık düzeyinde edindiği
bilgiyi ülke ve bölgenin
ihtiyaçlarının bilincinde olarak
uygular ve savunma yeterliliğine
sahip olur.

4. Çevre sağlığı kurallarını tanımlar
ve korumaya yönelik uygulamaları
yapar.

5. Alanıyla ilgili olay ve olguları
kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve
yöntemleri inceler, sonuçları
yorumlar; sorunlara yönelik analiz
veya yöntem kurgular; elde ettiği
verilere göre çözüm ve/veya tedavi
alternatifi sunar.

6. Alanıyla ilgili olarak güncellenen
her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi,
mevzuat, vb) takip eder ve
gerektiğinde kullanır.

3 İlgili temel alanda TYYÇ 7. Düzey (yüksek lisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.1.4. Veterinerlik Temel Alanı DOKTORA Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)4

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme
Yetkinliği

İletişim ve Sosyal
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

8

DOKTORA
_____

EQF-LLL:
8. Düzey

_____

QF-EHEA:
3. Düzey

1. Lisans ve/veya uzmanlık
düzeyinde elde edilen kazanımlar
temelinde, alanında derinlemesine
ve alanının ilişkili olduğu
disiplinler arası  (genişleme-sine)
bilgilere sahiptir.

2. Lisans ve / veya uzmanlık
düzeyindeki temel bilgileri
kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç
duyulan konularda özgün fikirleri
geliştirir, bu fikirleri
derinleştirerek/ sorgulayarak
özgün tanım/ürün/tanı yöntemi
vb. geliştirebilecek bilgiye
sahiptir.

3. Bağımsız bir araştırmayı
yürütebilecek düzeyde bilimsel
araştırma ve metodolojik
yöntemler konusunda kuramsal
ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

4. Sektöre yönelik aktarılabilir
beceriler konusunda (liderlik,
girişimci ruhu, kariyer gelişimi,
bilgi teknolojilerine ulaşma,
organizasyon, sektörel
yazışmalar, vb)  kuramsal bilgiye
sahiptir.

5. Alanında ve alanının ilişkili
olduğu konularda mevzuatı
tanır.

1. Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık
düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri kullanarak, alana özgün
laboratuar, klinik ve benzeri becerileri
ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve
alana ilgili sorunlarda çözüm
oluşturabilme becerisine sahiptir.

2.Alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni
tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için
bilimsel yöntem tasarlama ve geliştirme
becerisine sahiptir.

3.Bilinen bilimsel yöntemleri alanıyla ilgili
ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya
çıkan bir sorun için de kullanabilme
konusunda beceri sahibidir.

4.Özgün bir araştırmayı tasarlar ve
bağımsız olarak gerçekleştirir.

5. Eğitim aldığı alan ya da gerektiğinde
ilişkili olduğu alanlarla ilgili yeni
fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve
değerlendirmesini yapar.

6.Çalışma alanında sektöre yönelik yeni
ve modern teknolojileri sistematik ve
eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde
kullanır ve geliştirme becerisine sahiptir.

1. Eğitimini tamamladığı programın
kendisine sağladığı yetki ve
sorumlulukların farkında olarak, mesleği
icra etme bilincine sahiptir.

2.Akademik çalışma alanına özgün klinik,
laboratuar ve benzeri uygulamaları yeni,
eksik, kısıtlı fikirleri eleştirel düşünce ve
yaklaşım ile daha basit bileşenlere ayırır
veya bileşenler arasında bağlantı
oluşturma becerisini kullanarak, çözüm
önerisi getirir.

3. Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan
sorunlara çözüm oluşturma amacıyla –
gerektiğinde disiplinler arası alanda bir
araştırma projesi planlayarak, ekip
oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje
yürütür ve sonuçlandırır.

4. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre,
panel, sempozyum, çalıştay, seminer,
makale tartışma saati, problem çözme
oturumları vb. organizasyonlara katılarak,
kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini
paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar
ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak
çözüme katkıda bulunur.

5. Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli
dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale
yayınlayarak alanındaki bilimsel bilginin
sınırlarını genişletir.

1. Eğitimi süresince
edinilen
kuramsal ve
uygulamalı
bilgiler,
kavramsal ve
uygulamalı
beceriler,
bağımsız
çalışabilme ve
sorumluluk
alabilme
yetilerini
kullanarak
teknolojik,
sosyal ve
kültürel
ilerlemeler
yaratabilecek
veya bilgi
toplumuna
katkıda
bulunabilecek
yeni fikir ve
yöntemler
geliştirir.

1. Eğitim alanıyla ilgili
bilgilerini kullanarak, halk
ve hayvan sağlığını
ilgilendiren konularda ilgili
kurullarda sorunun
tanımlanması ve çözüm
önerilerine ilişkin bilgiler
verme veya gerektiğinde
değiştirmeye yönelik
eylemleri yönetir.

2.Meslek kurul ve
kuruluşlarında alanı ile
ilgili görevler alır.

3.Bilgi toplumu oluşturma
bilinci ile sosyal projeler
planlar ve hayata geçirir.

4.Alanındaki mesleki
gelişimini devam ettirecek,
sosyal ilişkileri kurabilecek
düzeyde (en az Avrupa Dil
Portföyü C1 genel düzeyi)
en az bir yabancı dili
kullanır.

5.Dünya gündemini yakından
takip eder, olaylara
duyarlıdır.

1. Alanı ile ilgili her türlü veriyi
(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb)
derler ve amaca yönelik olarak
değerlendirilerek yorumlar.

2.Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve
kullanır.

3.Kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini
ülke ve dünyanın ihtiyaçlarının bilincinde
olarak uygular, savunur ve gerektiğinde
değiştirme yeterliliğine sahip olur.

4.Alanıyla ilgili olay ve olguları
kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve
yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar;
sorunlara yönelik analiz veya yöntem
kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm
ve/veya tedavi alternatifi sunar.

5.Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü
bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip
eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme
yeterliliğine sahiptir.

6.Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve
araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım
olduğunun bilinci ne sahiptir.

7.Fikri ve sınaî haklarını  (patent hakkı) kavrar
ve korur.

4 İlgili temel alanda TYYÇ 8. Düzey (doktora) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.2. Veterinerlik Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)

2.2.1. Veterinerlik Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)5

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5

ÖNLİSANS
_____

EQF-LLL:
5. Düzey

_____

QF-EHEA:
Kısa Düzey

-
- - - - -

5 İlgili temel alanda TYYÇ 5. Düzey (önlisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.2.2. Veterinerlik Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)6

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

6

LİSANS
_____

EQF-LLL:
6. Düzey

_____

QF-EHEA:
1. Düzey

- - - - - -

6 İlgili temel alanda TYYÇ 6. Düzey (lisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.2.3. Veterinerlik Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)7

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

7

YÜKSEK
LİSANS

_____

EQF-LLL:
7. Düzey

_____

QF-EHEA:
2. Düzey

- - - - - -

7 İlgili temel alanda TYYÇ 7. Düzey (yüksek lisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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