
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı 

 

Cerrahi Anabilim Dalında akademik kadro olarak 2 profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim 

Üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.  

Cerrahi Anabilim Dalında, Veteriner Fakültesinin eğitim ve öğrenime başladığı 1999 

tarihinden bu yana öğrencilere hem teorik hem de pratik olarak Genel Cerrahi, Özel 

Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Ayak Hastalıkları, Göz Hastalıkları, 

Ortopedi ve Travmatoloji, Klinik Uygulamalar vb cerrahi alanında zorunlu ve seçmeli 

dersler verilmektedir. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığı ile Yüksek Lisans ve 

Doktora dersleri verilerek uzman araştırıcı yetiştirilmektedir.  

Cerrahi Anabilim Dalı tarafından “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık, 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi” klinik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen klinik 

cerrahi tedavi ve operasyonlarla Hatay Yöresinin yanısıra Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, 

Kilis, Osmaniye, Mersin gibi Doğu Akdenizdeki diğer yakın illerdeki evcil ve pet 

hayvanlarındaki cerrahi sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Cerrahi Anabilim Dalına gelen 

hastaların büyük bir bölümü çevre illerdeki veteriner hekimler tarafından gönderilmektedir. 

Bu durum anabilim dalımızı Doğu Akdeniz bölgesindeki küçük ve büyük baş hayvanlardaki 

cerrahi sorunların çözülmesinde referans bir klinik konumuna taşımıştır.  

Özellikle ortopedi ve travmatoloji ile ilgili kırık ve çıkık hastaları başta olmak üzere yumuşak 

doku cerrahisi, tümör cerrahisi, felç tedavileri, komplike kitlesel lezyonlar, abomazum 

deplasmanları ve atresia koli vb doğmasal anomaliler gibi pratisyen veteriner hekimler 

tarafından çözüm üretilemeyen konularda Hatay ve çevre illerdeki hayvancıların sorunları 

çözülerek bölge hayvancılığına hizmet verilmekte, hayvanlardaki ekonomik kayıplar 

azaltılmakta ve pet hayvanlarındaki sorunlar çözülerek hayvan refahına katkıda 

bulunulmaktadır. 

Anabilim dalımız evcil hayvanlardaki klinik faaliyetlerin yanı sıra bölgemizdeki nesli 

tükenmekte olan Hatay Dağ Ceylanı, Kartal, Şahin, Atmaca gibi yırtıcı kuşlar, Pelikan, 

Leylek vb su kuşları ve özellikle de deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) 

gibi yaban hayvanlarındaki cerrahi sorunların çözümüne katkı sağlamayı prensip edinerek 

ekolojik çevrenin korunmasına önem vermektedir. 

Cerrahi Anabilim Dalı’nda, rutin klinik tedaviye yönelik “Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi Veteriner Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi” nde bulunan klinik 

teçhizat ve donanımlar : Radyografi ünitesi (CR), inhalasyon anestezi ünitesi, otoskop, 

oftalmaskop, Ultrasonografi, Renkli Doppler USG, Endoskopi, EKG cihazı, Ağız ve diş 

sağlık bakımı için Kavitron, küçük ve büyükbaş hayvan muayene masa ve salonları, büyükbaş 

tırnak muayene setleri, ortopedi, yumuşak doku, mikrocerrahi ve göz seti, 1 adet etüv, 

buzdolabı, internet bağlantılı bilgisayar ve donanımı bulunmaktadır.  


