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T.C. 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN EĞİTİM PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Veteriner Fakültesi öğrencilerine, Veteriner Hekimlik 

eğitiminin önceki dönemlerinde edindikleri bilgileri, uygulama yaparak etkin bir şekilde 

kullanma becerisini kazandırmaktır.  

 

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu yönerge, VET508 “Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim Programı (VEHİP)” 

dersinin amacını, uygulama ve değerlendirme şeklini kapsamaktadır. 

 

Dayanak  

Madde 3- (1) 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 17/b-1 maddesi ile Aksaray 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 4- (1) Bu yönergede adı geçen;  

a) Acil Klinik Eğitimi: Günlük mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi tatil 

günlerinde VEHİP öğrencilerinin katıldığı eğitimi, ifade eder. 

b) Dekanlık: Veteriner Fakültesi Dekanlığını,  

c) Fakülte Kurulu: Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,  

d) Gezici Klinik Eğitimi: Öğrencilerin saha ve köy koşulları ile hayvancılıkla ilgili sorunları 

yakından tanımaları, uygulama yapmaları ve gıda işletmeleri ziyaretleri ile aldıkları eğitimi,  

e) VEHİP Grup Koordinatörü: VEHİP Komisyonu üyeleri arasından belirlenen her bir 

grubun eğitim koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanı,  

f) VEHİP Komisyonu: Dekanlığın üç yıllığına atayacağı, öğrenci işlerinden sorumlu Dekan 

Yardımcısı başkanlığında Veteriner Fakültesinde bulunan beş bölümden birer öğretim üyesi 
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ile birlikte toplam altı kişiden oluşan ve bu yönergede belirtilen VEHİP’ in tüm aşamalarını 

yürüten komisyonu, 

g) VEHİP Uygulama Eğitimi: Veteriner Fakültesi beşinci sınıf, X. yarıyıl öğrencilerinin 

Veteriner Hekimlik ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için gerçekleştirilen uygulamalı 

eğitimi,  

h) Yönetim Kurulu: Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu ifade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Başlama, Kayıt, Uygulama, Değerlendirme 

Başlama 

Madde 5- (1) Önceki bahar yarıyıllarında almış oldukları derslerden devam alamayıp 

başarısız olan öğrenciler X. Yarıyıla kayıt yaptıramazlar.  

                 (2) Alttan aldıkları derslerin devamını almış olma ön şartı ile kayıt yaptırdığı 

yarıyılda mezun olabilmek için gerekli tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasında olabilecek 

veya tek ders sınavı ile mezun olabilecek öğrenci, danışman onayı ile Dekanlığa dilekçeyle 

başvurarak, 45 AKTS kredilik ders alabilir. 

 

Kayıt ve Uygulama 

Madde 6- (1) VEHİP 16 hafta olup, haftalık 32 saat uygulama şeklindedir. Bu süre zarfında 

her bir alt grup 4’er haftalık rotasyona tabi olur. 

(2) EK-1’de belirtilen VEHİP programındaki uygulama saatlerinin en az %60’ı ana grubu 

oluşturan ilgili anabilim dallarından oluşur. 

(3) VEHİP eğitimi, öğrencilerin alan bazında seçimlerine göre ayrılacağı ana gruplar 

doğrultusunda yapılır ve tüm öğrenciler kayıt formunda belirtilen Anabilim Dallarında grup 

seçimleri sonucunda belirlenen süreyle, toplamda 16 haftalık rotasyonlu eğitime tabi olurlar. 

Bu dönemde tüm öğrenciler; “Klinik Bilimler Grubu”, “Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği 

Grubu” ve “Laboratuvar Tanı Grubu” isimli üç ana gruptan en az bir tercih yapmaları 

gerekmektedir.  

(4) Öğrenciler Aralık ayı içerisinde Dekanlığın ilan ettiği VEHİP takviminde belirtilen süre 

içerisinde VEHİP grup tercih formunu ıslak imzalı olarak Dekanlığa teslim ederler.  
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(5) VEHİP komisyonu, öğrencilerin tercih sırasına ve 8. yarıyıl sonundaki GANO'suna göre 

uygun alt gruplar oluşturarak, ilgili Anabilim Dallarında eğitim almalarını sağlar. 

(6) Grup öğrenci listesi en geç Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt ve yenileme 

haftasından sonraki hafta Fakülte web sayfasında Dekanlıkça ilan edilir. 

(7) Ana grupların açılması için en az 5 öğrencinin tercih etmesi gerekmektedir. Ana gruplara 

bağlı alt grupların her biri için en fazla yedi kişi üst sınırı bulunmaktadır. Ana gruplara bağlı 

alt grup sayısı VEHİP komisyonu tarafından belirlenir. Öğrenci sayısına bağlı olarak alt 

gruplar ve rotasyon çizelgesi değişiklik gösterebilir. 

(8) Grup tercihi yapmayan öğrenciler Komisyon tarafından uygun bir gruba yerleştirilirler. 

(9) Anabilim Dalları, her grup için planladığı uygulama konularını, öğrencilerin grup tercihine 

yardımcı olmak ve VEHİP karnesinde yer almak üzere Dekanlığa her yıl Aralık ayının ilk 

haftasında bildirirler. 

(10) VEHİP karnesi, her yıl eğitime katkı ve talep açısından değerlendirilerek, ilave ve 

çıkarmalar yapılabilir. 

(11) Acil Klinik ve Gezici Klinik Eğitimleri VEHİP komisyonu tarafından uygun 

görüldüğünde VEHİP programına dâhil edilebilir.  

 

 

Devam, Değerlendirme ve Başarı Kriterleri 

Madde 7- (1) Öğrenciler gruplarda yer alan her bir anabilim dalı için uygulamaların en az 

%80’ine katılarak devam almak zorundadır. Devamsız olan öğrenciler sınava alınmazlar. 

(2) VEHİP süresince anabilim dalları tarafından verilen her bir dersten bir adet sınav (Yazılı, 

sözlü vb.) ilgili anabilim dalının son ders günü veya saatinde yapılır ve sonuçlar ivedilikle 

VEHİP komisyonuna bildirilir. 

(3) Anabilim dalları dönem başında sınavları nasıl yapacağını Dekanlığa bildirmekle 

yükümlüdür. 

(4) Anabilim dallarında yapılacak olan yazılı, sözlü ve benzeri sınavlardan alınan tüm notlar, 

VEHİP komisyonu tarafından haftalık ders saati ağırlığına göre hesaplanarak tek bir nota 

(VEHİP Notu) dönüştürülür. VEHİP notu, Komisyon Başkanı tarafından otomasyon sistemine 

girilerek bağıl değerlendirme sistemine tabi tutulur ve öğrencinin Final notu belirlenir.  

(5) Bir öğrencinin VEHİP’ den başarılı olabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir: 

 a) VEHİP karnesinde belirtilen tüm uygulamaları gerçekleştirmek zorundadır. VEHİP 

karnesinde belirtilen tüm uygulamaları tamamlayamayan öğrencilerin telafisi ve/veya tekrarı 

ilgili Anabilim dalının en geç son ders haftasına kadar yapılmalıdır. 
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 b) Anabilim dallarında yapılacak olan sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 35 

puan almak zorundadır.  

 c) Final notunun bağıl sisteme göre değerlendirilmesi sonucunda başarılı olması 

gerekmektedir.  

(6) VEHİP ara sınavı yapılmaz. 

 

Başarısız Olan Öğrencilerin Durumları 

Madde 8- (1) Tüm anabilim dallarından devam almış ve VEHİP karnesinde belirtilen tüm 

uygulamaları gerçekleştirmiş ancak bağıl değerlendirme sonucunda VEHİP final notu 

başarısız olan  (FF notu alan) öğrenciler, 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında not 

aldıkları anabilim dallarından başlamak üzere, istedikleri anabilim dallarından bütünleme 

sınavına girerler.  

(2) Öğrenciler bütünleme sınavına girmek istedikleri anabilim dallarını belirtir dilekçelerini 

VEHİP komisyonuna iletirler.  

(2) Bütünleme sınavına gireceklerin listesi VEHİP komisyonu tarafından ilan edilir. 

(3) Anabilim Dalları tarafından bütünleme sınavı yapılarak, sonuçları VEHİP komisyonuna 

bildirilir. 

(4) Bütünleme sınav notu, VEHİP komisyon başkanı tarafından otomasyon sistemine girilerek 

bağıl değerlendirme sistemine tabi tutulur ve öğrencinin notu belirlenir. Bütünleme notlarının 

hesaplanmasında alınan son not geçerlidir. 

(5) Bütünleme sınavına girecek öğrencilerin belirlenmesi, koordinasyonu ve anabilim 

dallarına bildirilmesinden VEHİP komisyonu sorumludur.  

(6) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen zamanda yapılır. 

(7) Herhangi bir anabilim dalından devamsızlıktan kalan veya bütünleme sınavı sonucu 

başarısız olan öğrenciler VEHİP’i dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. 

 

Not Yükseltme 

Madde 9- (1) Final sınavı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler VEHİP Komisyonuna 

akademik takvimde final sınavı notları ilanının son gününü takip eden üç iş günü içinde 

dilekçesinde not yükseltmek istedikleri anabilim dallarını belirtmek şartıyla bütünleme 

sınavına girebilir ancak bu öğrencilerin final sınavı notu geçersiz sayılır ve bütünleme 

sınavından aldıkları not geçerli olur. Not yükseltmek amacıyla dilekçe vererek bütünleme 

sınav listelerine dahil olan öğrencilerden, bütünleme sınavlarına girmeyenlerin bütünleme 

sınav notu sıfır sayılır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çeşitli Hükümler  

Madde 10- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde gerekli kararlar Fakülte Yönetim 

Kurulu tarafından alınır. 

Yürürlük  

Madde 11- (1) Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 12- (1) Bu yönerge Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 
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EK-1 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

 Klinik Bilimler 

Grubu 

Haftalık 

Saat 

Hayvansal 

Üretim ve Gıda 

Güvenliği Grubu 

Haftalık 

Saat 

Laboratuvar 

Tanı Grubu 

Haftalık 

Saat 

A
N

A
B

İL
İM

 D
A

L
L

A
R

I 

Anatomi 4 Anatomi 2 Anatomi 2 

Biyoistatistik 2 Biyoistatistik 2 Biyoistatistik 2 

Biyokimya 4 Biyokimya 2 Biyokimya 10 

Cerrahi 20 Cerrahi 0 Cerrahi 2 

Doğum ve 

Jinekoloji 

20 Doğum ve 

Jinekoloji 

2 Doğum ve 

Jinekoloji 

2 

Farmakoloji ve 

Toksikoloji 

4 Farmakoloji ve 

Toksikoloji 

4 Farmakoloji ve 

Toksikoloji 

8 

Fizyoloji 4 Fizyoloji 4 Fizyoloji 8 

Genetik 2 Genetik 2 Genetik 2 

Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 

2 Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 

20 Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi 

8 

Hayvan Besleme 

ve Beslenme 

Hastalıkları 

4 Hayvan Besleme 

ve Beslenme 

Hastalıkları 

20 Hayvan Besleme 

ve Beslenme 

Hastalıkları 

6 

Hayvan İşletme 

Ekonomisi 

0 Hayvan İşletme 

Ekonomisi 

4 Hayvan İşletme 

Ekonomisi 

0 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

2 Histoloji ve 

Embriyoloji 

2 Histoloji ve 

Embriyoloji 

4 

İç Hastalıkları 20 İç Hastalıkları 0 İç Hastalıkları 2 

Mikrobiyoloji 4 Mikrobiyoloji 6 Mikrobiyoloji 16 

Parazitoloji 4 Parazitoloji 4 Parazitoloji 16 

Patoloji 6 Patoloji 4 Patoloji 16 

Reprodüksiyon ve 

Suni Tohumlama 

16 Reprodüksiyon ve 

Suni Tohumlama 

6 Reprodüksiyon ve 

Suni Tohumlama 

2 

Su Ürünleri ve 

Hastalıkları 

4 Su Ürünleri ve 

Hastalıkları 

20 Su Ürünleri ve 

Hastalıkları 

6 

Veteriner 

Hekimlik Tarihi 

Deontoloji 

2 Veteriner 

Hekimlik Tarihi 

Deontoloji 

2 Veteriner 

Hekimlik Tarihi 

Deontoloji 

2 

Viroloji 2 Viroloji 4 Viroloji 12 

Zootekni 2 Zootekni 18 Zootekni 2 

Zorunlu Hafta 16  16  16 

 Haftalık ders 

saati 

32  32  32 

 Toplam Saat 128  128  128 

 

 
 

Not Hesabı 
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Her bir Anabilim Dalı için; 

Haftalık ders saati x 0.125 x Sınav Notu = Ağırlıklı Not 

 

Ağırlıklı Notların Toplamı / 16 = VEHİP Notu 

 

Hesaplanan ağırlıklı VEHİP notu Bağıl değerlendirme sistemine tabii tutulur. 

* 1 ders saati katsayısı 0.125 

 

 

 

KABUL TARİHİ KABUL SAYISI 

26.12.2019 2019/22-04 

 


