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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

 Milli Eğitim Bakanlığının 17/4/2006 tarihli ve 8521 sayılı yazısı

üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30
uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2006

tarihinde Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması

kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi,

2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983

tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı

Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan

Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Zootekni Bölümü 2547

Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi
uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu

Toplantısında alınan kararla kurulmuştur.



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.



ÖĞRENCİLERİMİZ

Zootekni Bölümü

4 Lisans öğrencisi mezun etmiştir. 

 30 Yüksek Lisans öğrencisi ile aktif 
öğrenime devam etmektedir.



AKADEMİK PERSONEL

 Bölümümüzde,

 Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında 1 Doçent, 1
Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi,

 Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında ise 1 Doktor
Öğretim Üyesi ve 2 Doktor Araştırma Görevlisi
çalışmaktadır.



YEMLER VE HAYVAN BESLEME 
ANABİLİM DALI 



BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI 



BİLİMSEL FAALİYETLER

Öğretim Üyesinin daha önceki yıllarda yapmış

olduğu çalışmaları incelemek için aşağıdaki

adresleri ziyaret edebilirsiniz. (Sağ tıkla köprü aç)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=QGA4cW0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://abs.igdir.edu.tr/personel/aihsan-atalay

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=QGA4cW0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://abs.igdir.edu.tr/personel/aihsan-atalay


BİLİMSEL FAALİYETLER

Öğretim Üyesinin daha önceki yıllarda yapmış olduğu

çalışmaları incelemek için aşağıdaki adresleri ziyaret

edebilirsiniz. (Sağ tıkla köprü aç)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=KfLmyaQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://abs.igdir.edu.tr/personel/emrah-kaya

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=KfLmyaQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://abs.igdir.edu.tr/personel/emrah-kaya


BİLİMSEL FAALİYETLER

Öğretim Üyesinin daha önceki yıllarda yapmış olduğu

çalışmaları incelemek için aşağıdaki adresleri ziyaret

edebilirsiniz. (Sağ tıkla köprü aç)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=BJ7IMAUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://abs.igdir.edu.tr/personel/kazim-kara

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=BJ7IMAUAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://abs.igdir.edu.tr/personel/kazim-kara


BİLİMSEL FAALİYETLER

Öğretim Elemanının daha önceki yıllarda yapmış

olduğu çalışmaları incelemek için aşağıdaki adresleri

ziyaret edebilirsiniz. (Sağ tıkla köprü aç)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=Ayx41tcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://abs.igdir.edu.tr/personel/ahmeterhan-karahan

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=Ayx41tcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://abs.igdir.edu.tr/personel/ahmeterhan-karahan


BİLİMSEL FAALİYETLER

Öğretim Elemanının daha önceki yıllarda yapmış

olduğu çalışmaları incelemek için aşağıdaki adresleri

ziyaret edebilirsiniz. (Sağ tıkla köprü aç)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=1griWQ0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://abs.igdir.edu.tr/personel/cem-tirink

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=1griWQ0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://abs.igdir.edu.tr/personel/cem-tirink


BİLİMSEL FAALİYETLER

Öğretim Elemanının daha önceki yıllarda yapmış

olduğu çalışmaları incelemek için aşağıdaki adresleri

ziyaret edebilirsiniz. (Sağ tıkla köprü aç)

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=mk9niewAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

http://abs.igdir.edu.tr/personel/ramazan-tosun

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=mk9niewAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://abs.igdir.edu.tr/personel/ramazan-tosun


Bölüm Laboratuvarı



Bölüm Laboratuvarı



Bölüm Laboratuvarı



Bölüm Laboratuvarı



Bölüm Laboratuvarı



Bölüm Laboratuvarı



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi



Küçükbaş İşletmesi




