
Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

laboratuvar ve klinik altyapısı birçok eski Ve-

teriner Fakültesinden çok daha donanımlı 

hale  gelmiş olup şimdiye kadar  üniversite 

içi (CÜBAP ve Rektörlük) kaynaklardan 

1.500.000 TL, üniversite dışı (TÜBİTAK, 

ORAN Kalkınma Ajansı, TAGEM) kaynaklar-

dan ise  1.500.000 TL destek alarak hem 

eğitim hem de araştırma altyapısını kısa sü-

rede kurmuştur. 

 

Telefon: 
0 (346) 219 18 12 
0 (346) 219 10 10 / 2558 
Hayvan Hastanesi: 
0(346)2191010/2583 
Email: veteriner@cumhuriyet.edu.tr 

Fakültemiz Hayvan Hastanesi 3500 m2 kapalı 

alana sahip olup son derece modern ve ülke-

mizdeki en donanımlı hayvan hastanelerin-

den biri olarak öğrencilerimizin ve halkımızın 

hizmetine açılmıştır. 

Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim binası ise 

13500 m2 olarak projelendirilmiş olup çok kı-

sa zaman içerisinde temeli atılacaktır. Aynı 

zamanda Fakültemizin Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Çiftliği ile Kangal Köpeği Araştırma 

ve Yetiştirme Merkezi projeleri de hazırlanmış 

olup yakın gelecekte hizmet vermeye başla-

yacaklardır. 



Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 

amacı, evrensel kabul görmüş bilgi ve beceri-

lerle donatılmış, mesleki alanlarında etkin ve 

yetkin veteriner hekimler yetiştirmek; insan 

sağlığı ile direkt ilişkili olan hayvan sağlığında, 

gerek koruyucu tedbirleri gerekse teşhis-

tedavisi ile hayvancılığın sağlıklı ve verimli ya-

pılmasını sağlayıcı araştırmalarıyla ürettiği ye-

nilikleri insanlığa sunmak; hayvancılık politika-

ları için devletle, yem, ilaç, hayvansal gıda 

sektörüyle ve yetiştiricilerle işbirliği içerisinde 

bilgilerini paylaşmaktır. 

Yetiştirdiği veteriner hekimlerin bilgi ve beceri 

düzeyleriyle takdir alan, bilimsel üretimleriyle 

öncü, eğitim, sosyal ve kültürel imkânlarıyla 

tercih edilen bir fakülte olmak. 

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültemiz 
2010 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2011
-2012 eğitim öğretim yılında alarak faaliyetleri-
ne başlamıştır. Fakültemiz 37 öğretim elemanı 
ve 13 idari personeli ile öğrencilerimize en iyi 
eğitimi ve hizmeti vermek için çalışmaktadır. 

Veteriner Fakültesi olarak tüm enerjimizi ileri-
de EAEVE’ye akredite olmak için harcıyoruz. 
Bu bağlamda öncelikli olarak Hayvan Hastane-
mizin yapımı tamamlanarak gerekli tüm ekip-
manları ile faaliyete geçmiş ve gerek öğrenci-
lerimizin eğitimine gerekse de halkımıza hiz-
met vermektedir. Fakültemiz mevcut imkânla-
rına ilaveten 13500 m2’lik Fakülte binasının 
temeli 1-2 ay içerisinde atılmış olacaktır. 

Fakültemiz MF-3 puan türünden öğrenci al-
maktadır. Bu kapsamda da 2014-2015 eğitim 
öğretim yılı için yerleştirme ile 55 öğrenci alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakültemizi tercih ederek yerleşecek olan tüm 
öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, tarih ve 
kültür şehri Sivas’ta mutlu bir üniversite hayatı 
geçireceklerini düşünüyor tüm öğrencilerimize 
hayat boyu başarılar diliyorum.  

1-Anatomi A.D. 
2-Biyokimya  A.D. 
3-Fizyoloji A.D. 
4-Histoloji –Embriyoloji A.D. 
5-Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D. 

1-Farmakoloji ve Toksikoloji A.D. 
2-Mikrobiyoloji A.D. 
3-Parazitoloji A.D. 
4-Patoloji A.D. 
5-Viroloji A.D. 

1-Cerrahi A.D. 
2-Doğum ve Jinekoloji A.D. 
3-Dölerme ve Suni Tohumlama A.D. 
4-İç Hastalıkları A.D. 

1-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

1-Biyometri A.D. 
2-Genetik A.D. 
3-Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. A.D. 
4-Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği A.D. 
4-Zootekni A.D. 


