
Veteriner Fakültesi, 1995 yılında kurulmuş 
olup, dinamik bir araştırıcı kadrosuna sahip, 
fiziki şartlarını önemli ölçüde tamamlamış 
ve teknolojik donanımı giderek artan bir 
fakültedir. Toplam 88 öğretim elemanı bu-
lunan fakültemizin öğrenci kontenjanı or-
talama 100 olarak belirlenmiştir.  Veteriner 
Fakültesi güçlü altyapısı ve sahip olduğu 
deneyimli akademik kadrosu ile ülkemizin 
önemli hayvancılık merkezlerinden olan 
Afyonkarahisar’da, ilimize, bölgemize ve 
ülkemize, kendi ilgi alanı çerçevesinde hiz-
met etmekte ve pozitif katkı sağlamaktadır. 
Kaliteyi ön planda tutan fakültemiz ülke ve 
dünya şartlarına uygun bir eğitim anlayışı 
benimsemiştir. Yaklaşımımız ve planlama-
larımız tamamen öğrenci odaklıdır. Üniver-
site-sanayi işbirliği çerçevesinde, Veteriner 
Fakültesi olarak, sektör dahilindeki önemli 
kuruluşlarla işbirliğimiz her geçen gün arta-
rak devam etmektedir.
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Fakültemiz bünyesinde Anatomi Laboratuvarı, Biyo-
kimya Laboratuvarı, Fizyoloji Laboratuvarı, Histoloji ve 
Embriyoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, 
Viroloji Laboratuvarı, Parazitoloji Laboratuvarı, Farma-
koloji ve Toksikoloji Laboratuvarı, Biyoloji ve Genetik 
Laboratuvarı, Zootekni Laboratuvarı, Besin Gıda Hij-
yeni Laboratuvarı, Hayvan Besleme ve Beslenme Has-
talıkları Laboratuvarı, Bakanlık onaylı Veteriner Teşhis 
ve Analiz Laboratuvarı ve 6 adet derslik ile öğrencile-
rimize eğitim verilmektedir. Ayrıca veteriner hekimlik 
eğitiminin bir gerekliliği olan klinik uygulamaları da 
fakültemiz bünyesinde bulunan Veteriner Sağlık Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinde yaptırılmakta olup, 
merkezimizde pet hayvanları, egzotik hayvanlar ve 
çiftlik hayvanlarının tanı ve tedavileri gerçekleştiril-
mektedir. Bununla birlikte Veteriner Fakültesi Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde öğrenci uygulama-
ları ile araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  Süt 
ve Süt Ürünleri Ünitesinde öğrenci uygulama faaliyet-
lerinin yanı sıra örneğin süt, kaymak ve yoğurt üretimi 
ve satışı da yapılmaktadır. Öğrencilerimizin boş vakit-
lerini değerlendirmek için kütüphane ve kitap okuma 
salonlarımız da hizmet vermektedir.

Mezunlarımız; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
Bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, tarım işletmelerinde, 
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüklerinde, 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlükle-
rinde, Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, belediye-
lerde, TÜBİTAK Araştırma Laboratuvarlarında, Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine bağlı Hayvan Sağlığı ve Gıda Kontrol 
Hizmetlerinde, yem sanayinde, ilaç firmalarında, özel 
sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sa-
nayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında görev yapabilir ve özel hayvan 
hastanesi, poliklinik veya kliniklerde veteriner hekim 
olarak çalışabilirler.
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