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GENEL BİLGİ

Zootekni bölümü, Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme

İle Biyometri ve Genetik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Amacımız;

Bölge ve ülke hayvancılığının sorun ve beklentilerine cevap verebilecek,

bilimsel araştırma ve projeler yürüterek, katkı sağlamaktır. Gelişmiş

ülkelerin bilgi standartlarını yakalamaya çalışan çağdaş ve uygulamaya

yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş,

çevresine önderlik yapabilecek ve iletişim becerisine sahip nitelikli

mühendisler yetiştirmektir. Bununla birlikte hayvancılığa katkı sağlayacak

ve yeni açılımlar getirebilecek yöresel, ulusal ve uluslararası projeler

üretebilecek ve bu konuda liderlik yapabilecek altyapıya sahip bir bölüm

oluşturmaktır.



TARİHÇE

• 1978 yılında Dicle Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Ziraat

Fakültesi 1992 yılında Harran Üniversitesi bünyesine dahil

edilmiştir. O tarihten bu yana, Fakültemiz Güneydoğu Anadolu

Bölgesi’nde öncü görevi üstlenmiş olup, bu görevini günümüzde

de halen devam ettirmektedir. Kuruluşundan bu yana, bölgenin

tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarının çözümüne ve mesleki

eğitime büyük katkı sağlaması yanında bir çok tarımsal konuda

uzmanlar yetiştirmiştir. Dinamik ve genç bir akademik kadroya

sahip olan Zootekni Bölümü, bölge ile birlikte ülkenin hayvancılık

sorunlarına çözüm getirme konusunda önemli katkılar

sağlamaktadır.



MİSYON

Çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı

mezunlar yetiştiren ve tarımla ilgili tüm

paydaşlarla işbirliği içinde bulunarak

Türk tarımının gelişmesine katkıda

bulunan öncü bir bölüm olmak.



VİZYON

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile donanımlı

Zooteknistlerin yetişmesine katkıda bulunan,

araştırma faaliyetleriyle de zootekni biliminin

temel ilkelerini kullanarak tarımsal sorunlara

çözüm arayan, bu sorunları çözüme kavuşturarak

Türkiye tarım sektörüne fayda sağlayan bir

bölüm olmak.



MEZUNLARIN GÖREV ALABİLECEĞİ 
YERLER

• Yem sanayi tesisleri ve işletmeleri

• Yem katkı maddesi üretim tesisleri ve 

işletmeleri

• Hayvansal üretim işletmeleri

• Süt sığırcılığı işletmeleri

• Sığır besiciliği işletmeleri

• Koyunculuk-Keçicilik işletmeleri

• Yumurta tavukçuluğu işletmeleri

• Etlik piliç üretim işletmeleri

• Hindi üretim işletmeleri

• Damızlık İşletmeleri

• Damızlık hayvan üretim işletmeler

• Damızlık birlikleri

• Yetiştirici birlikleri

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

• Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri

• Tarımsal Araştırma Enstitüleri

• Tarım Kredi Kooperatifleri

• İl Sağlık Müdürlükleri

• Özel işyerleri gıda kontrolörlüğü

• Kesimhaneler

• Et ürünleri üretim, ambalaj ve işleme tesisleri

• Süt ürünleri üretim, ambalaj ve işleme tesisleri

• Deri ve elyaf üretim işleme tesisleri

• Çiftçi danışmanlık hizmetleri işletmeleri

• Tarım ilaçları satımı için bayilik hizmetleri

• Tarımsal sigortacılık işletmeleri

• Özel araştırma-geliştirme işletmeleri

• Biyoteknoloji ve gen mühendisliği işletmeleri

• Üniversiteler

• Belediyeler



ÇALIŞMA KONULARI

• Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların

üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı

konularını içeren bir bilim dalıdır. Zootekni

Bölümü’nün amacı; çiftlikten sofraya sağlıklı

hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam

kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar

yapmaktır.



ANABİLİM DALLARI

• Zootekni Bölümü,

✓Hayvan Yetiştirme ve Islahı,

✓Biyometri ve Genetik,

✓Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı olmak üzere 3

anabilim dalından oluşmaktadır.



AKADEMİK PERSONEL

• Bölümümüzde,

✓Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında 2

Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi,

✓Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalında 1

doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi,

✓Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında ise 1 Doktor

Öğretim Üyesi ve 1 Doktor Araştırma Görevlisi

çalışmaktadır.



YEMLER VE HAYVAN BESLEME 
ANABİLİM DALI 



BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 



HAYVAN YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM
DALI



BÖLÜM SAYFASI LİNKİ

Akademik personelimizin ayrıntılı akademik bilgilerine ulaşmak 

için gerekli link:

http://web.harran.edu.tr/zootekni/tr/personel/akdemik-

personel/



ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM
BİLGİLERİ

• Bölüm sekreteri Suphi Eriş: 0414 318 30 00-3671


