
 

AYDIN ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

ÖĞRENİM ÇIKTILARI/ YETKİNLİKLER 

(İLK GÜN YETERLİKLERİ) 

ANKETİ 

 

 

Sayın Katılımcı, 

Bu anket, Fakültemizden henüz mezun olmuş öğrencilerimizin, üniversite yaşamları 

boyunca aldıkları eğitim ve öğretim ile ilgili görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Ankete vereceğiniz içten ve doğru yanıtlar, Fakültemizde verilmekte olan eğitim ve öğretim 

kalitesini yükseltmeye yönelik iyileştirme çalışmalarında önemli bir ölçüt olacaktır. 

Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. 

 

NOT: Anketi doldurabilmeniz için “Kullanıcı İşlemleri” altından, “Kullanıcı Girişi” 

yapmanız gerekmektedir. 

 

Aşağıdaki ifadelere ne derece katılmaktasınız? İşaretleyiniz. (1: Kesinlikle katılmıyorum, 

2: Katılmıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum) 

 1 2 3 4 5 Mean Number 

of votes 

1. Öncelikli olarak çiftlik hayvanları olmak üzere 

hayvanların anatomik yapısını bilir.  

Knows the anatomical structure of animals, 

primarily farm animals. 

 

      4.15 121 

2. Hayvanların doku ve organlarının yapısını 

bilir. 

Knows the structure of tissues and organs of 

animals. 

 

      4.19 129 

3. Hayvanların doku ve organlarının işleyişini, 

fizyolojik mekanizmalarını bilir. 

Knows the functioning and physiological 

mechanisms of tissues and organs of animals. 

 

      4.07 130 

4. Hayvanların doğum öncesi veya kuluçka 

dönemi gelişim aşamalarını bilir. 

Knows the prenatal or incubation period 

developmental stages of animals. 

 

      3.93 130 

5. Teorik ve uygulama bilgi donanımı sayesinde 

klinik, poliklinik, acil klinik uygulamalarını 

başarılı şekilde yapar. 

Performs clinical, polyclinic and emergency 

clinical applications successfully, thanks to the 

      3.95 131 



theoretical and practical knowledge. 

6. Değişik muayene tekniklerini uygulayarak 

hastalıkların teşhisini yapar. 

Makes the diagnosis of diseases by applying 

different examination techniques 

 

      4.04 131 

7. Klinik muayene bulguları ile laboratuvar 

bulgularını birlikte yorumlayarak hastalıklara 

tanı ve ayırıcı tanı yapar.  

Makes diagnosis and differential diagnosis of 

diseases by interpreting clinical examination 

findings and laboratory findings together. 

 

      3.85 131 

8. Mikrobiyal, viral, paraziter hastalıkları başarılı 

şekilde sağaltır.  

It successfully cures microbial, viral and 

parasitic diseases. 

 

      4.03 131 

9. Metabolik hastalıkları başarılı şekilde sağaltır. 

It successfully cures metabolic diseases. 

 

      3.98 132 

10. Hayvanlarda temel cerrahi girişimler yapar. 

Performs basic surgical procedures in animals. 

 

      3.88 131 

11. Her türlü doğum olayına başarılı şekilde 

müdahale eder. 

It successfully intervenes in all kinds of birth 

events. 

 

      3.63 131 

12. Suni tohumlamanın temel ilkelerini bilir ve 

uygular. 

Knows and applies the basic principles of 

artificial insemination. 

 

      3.89 131 

13. Tanı ve ayırıcı tanı için gerektiğinde nekropsi 

uygular ve patolojik değerlendirme yapar. 

Performs necropsy and pathological 

evaluation when necessary for diagnosis and 

differential diagnosis. 

 

      3.88 131 

14. Koruyucu hekimlik uygulamalarını bilip 

uygular. 

Knows and applies preventive medicine 

practices. 

 

      4.23 132 

15. Veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği 

konularında gerekli uygulamaları yapar. 

Makes necessary practices in veterinary public 

      4.02 134 



health and food safety issues. 

16. Çiftlik hayvanlarında değişik türlere ait ırkları 

morfolojik ve fizyolojik olarak tanır. 

Recognizes morphologically and 

physiologically different breeds of farm 

animals. 

 

      4.02 131 

17. Çiftlik hayvanlarında bakım-yönetim 

uygulamalarını bilir.  

Knows the care-management practices of farm 

animals. 

 

      4.08 133 

18. Bir hayvancılık işletmesinin sorumluluğunu 

üstlenebilir. 

May take responsibility for a livestock 

business. 

 

      4.02 133 

19. Çiftlik hayvanları için rasyon hazırlar. 

Prepares ration for farm animals. 

 

      3.78 133 

20. Hayvancılık işletmelerinde yemleme ve 

besleme programları düzenler. 

Organizes feeding and feeding programs in 

livestock enterprises. 

 

      3.79 135 

21. Veteriner hekimlik mevzuatını bilir. 

Knows veterinary medicine legislation. 

 

      3.79 134 

22. Hayvan refahı ve hakları konularındaki yasal 

düzenlemeleri bilir ve uygular. 

Knows and applies the legal regulations on 

animal welfare and rights. 

 

      3.86 132 

23. Veteriner hekimliğin tüm uygulama ve çalışma 

alanlarında başarılı şekilde görev yapar. 

It works successfully in all applications and 

working areas of veterinary medicine. 

 

      3.87 134 

24. Kazandığı donanımlar ile mesleğini uygularken 

bilimsel ve mesleki etik ilkeleri gözetir. 

Observes scientific and professional ethical 

principles while practicing her profession with 

the equipment she / he has gained. 

 

      4.11 140 

25. Hasta sahipleri, toplu, meslektaşlar ve ilgili 

makamlarla uygun bir dil kullanarak etkili bir 

şekilde iletişim kurar. 

Communicates effectively with patient owners, 

      3.83 146 



 

the community, colleagues and relevant 

authorities using appropriate language. 

 

26. Klinik ve müşteri kayıtları ile gerektiğinde 

meslektaşları tatmin edici ve toplum tarafından 

anlaşılır bir biçimde vaka raporlarını hazırlar. 

Keeps clinical data and patient records, and 

prepares case reports, when necessary, in a way 

that is satisfactory to colleagues and 

understandable by the community. 

 

      3.82 159 


