
ÇOMU Tıp Fakültesi 2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı  

Seçmeli Ders Formu  

        

BÖLÜM I. DERS İLE İLGİLİ BİLGİLER  

Fakülte/ Enstitü   Ziraat 

Anabilim Dalı    

( veya Bölüm)  
 Zootekni 

Sorumlu Öğretim Üyesi*  

Ünvan, Ad, Soyad: 

Prof. Dr. Türker Savaş 

E- posta adresi :  

tsavas@comu.edu.tr  
Telefon no        :  1331  

Derse Katkısı olacak diğer 

öğretim üyesi/üyeleri (Ünvan,  
Ad, Soyad)  

1. Doç. Dr. Cemil TÖLÜ 

2. ………………………..  

Akademik Yıl   2019/2020  Yarı Yıl  Güz / Bahar (güz/bahar)  

Dersin yer alacağı Dönem 

(Sınıf)  
   (Dönem 1-2-3)  

Dersin/Stajın Adı   Ev ve Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 

Ön koşul (varsa)  Yok 

Dersin/Stajın Konu Alanı **   Tıp dışı konular, Etik, Bilimsel araştırma 

Dersin/Stajın Amacı  

 Hayvan algısının anlatılarak çevremizde ve bilimsel çalışmalarda yoğun 

biçimde yararlandığımız çiftlik hayvanı dışındaki hayvanların tanıtımı ve 

yetiştiriciliğinin öğretilmesi.  

 Hayvan nedir? Hayvanların sınıflandırılması, Ev ve laboratuvar 

hayvanlarının yetiştirilme gerekçeleri, Bilimsel çalışmalarda hayvanlardan 

yararlanma, etik ve yasal düzenlemeler, Ev ve laboratuvar hayvanlarında 

barınak, Ev ve laboratuvar hayvanlarında davranış ve hayvan refahı, Köpek 

yetiştiriciliği, Kedi yetiştiriciliği, Tavşan yetiştiriciliği, Güvercin 

yetiştiriciliği, Kafes kuşları yetiştiriciliği, Kafes kuşları yetiştiriciliği, 

Kemirgen yetiştiriciliği, Akvaryum hayvanları, Teraryum hayvanları. 

Öğrenim Hedefi/Eğitim 

yöntemi/ölçme değerlendirme  
Öğrenim Hedefi  Öğretim Yöntemi  Ölçme Yöntemi  

 Hayvan algısını anlama  Projeksiyon, yüz 

yüze anlatım, 

tartışma 

 Ödev, sözlü ve 

yazılı sınav 

 Hayvanların 

sınıflandırılmasını öğrenme 

 Projeksiyon, yüz 

yüze anlatım, 

tartışma 

 Ödev, sözlü ve 

yazılı sınav 

 Ev ve laboratuvar 

hayvanlarının yetiştirilme 

gerekçelerini anlama 

 Projeksiyon, yüz 

yüze anlatım, 

tartışma 

 Ödev, sözlü ve 

yazılı sınav 

 Bilimsel çalışmalarda 

hayvanlardan yararlanma 

etiğini öğrenme 

 Projeksiyon, yüz 

yüze anlatım, 

tartışma 

 Ödev, sözlü ve 

yazılı sınav 

 Bazı ev ve laboratuvar 

hayvanları yetiştiriciliğini 

öğrenme 

 Projeksiyon, yüz 

yüze anlatım, 

tartışma 

 Ödev, sözlü ve 

yazılı sınav 

Kabul edilecek öğrenci sayısı  En az: 10                En Fazla: 15  

mailto:tsavas@comu.edu.tr


Öğrencinin seçmeli ders süresi 

boyunca görev ve 

sorumlulukları  

  

 Derse katılım, ödev yapma, uygulamalı gösterimlere katılım, tartışmaya 

katılma 

Dersin yapılacağı yer ve 

saat***  
 Ziraat Fakültesi derslikleri, 3 ders saati 

Öğrenci başarısını 

değerlendirme kriterleri  

  

Ödev 

Sözlü sınav 

Yazılı sınav 

*Her ders için bir sorumlu öğretim üyesi olmalıdır  
**Seçmeli ders konu alanı: 1. Tıp dışı konular 2. Temel bilim alanı, 3. Etik/hukuk, 4. Bilimsel araştırma, 5. Klinik 

ve/veya laboratuar uygulamaları, 6. Klinik,  

***Derslerin Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencileri için Çarşamba günleri öğleden sonra 2 saat verilmesi 

planlanmaktadır.   

  

  

  

  

  

BÖLÜM 2. DERS İLE İLGİLİ DETAYLAR  

Dersin açılmasını neden öneriyorsunuz? Belirtiniz.  

 Hayvan algısının anlatılarak çevremizde ve bilimsel çalışmalarda yoğun biçimde yararlandığımız çiftlik 

hayvanı dışındaki hayvanların tanıtımı ve yetiştiriciliğinin öğretilmesi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel 

çalışmalarında yoğun olarak yararlandıkları ev ve laboratuvar hayvanlarının tanıtımı yapılarak bilimsel 

çalışma ve etik konularında bilgi verilecektir.  

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar   

  
 Tıp Fakültesi öğrencilerinin lisans öğrenimi sırasında ve mezuniyet sonrası yoğun olarak yararlandıkları 

ev ve laboratuvar hayvanlarının biyoloji ve etolojileri verilerek genel yetiştiriciliğini öğretmek ve 

deneylerde kullanılan hayvanların tanıtımı yapmak dersin ana amacı ve konusunu oluşturmaktadır. 

  


