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Eğitim öğretim süresi

• Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl (on yarıyıl)’dır.

• Onuncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim 
Programına (VEHİP) ayrılmıştır



Eğitim- Öğretim Planları

• Eğitim-öğretim planı, zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, bitirme 
ödevi, staj, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması ve benzeri 
adlardaki diğer faaliyetleri içerir.

• Eğitim-öğretim planı en az 300 AKTS kredilik dersleri ve faaliyetleri 
kapsar. 

• Eğitim-öğretim planı haftalık program halinde hazırlanır ve bir 
akademik yıl 60 AKTS, bir yarıyıl 30 AKTS kredilik ders ve 
faaliyetleri kapsar (VEHİP hariç).



VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN 
EĞİTİM PROGRAMI (VEHİP)

• VEHİP eğitimi, 10. yarıyılda en az 16 hafta uygulanan, Veteriner 
Hekimlik mesleği ile ilgili almış oldukları teorik bilgileri tamamlama 
ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak 
amacıyla verilen eğitimdir. 

• Önceki bahar yarıyıllarında almış oldukları derslerden devam 
alamayıp başarısız olan öğrenciler X. Yarıyıla kayıt yaptıramazlar. 

• VEHİP 28 AKTS

• VEHİP Tercih Formu



• VEHİP 16 hafta olup, haftalık 32 saat uygulama şeklindedir. Bu süre zarfında her bir alt grup 4’er haftalık rotasyona tabi olur



BİTİRME ÖDEVİ

• Bitirme ödevi, öğrencinin Veteriner Hekimliği alanında bilimsel 
araştırma ve sunum yapabilme yeteneğini geliştirmesi amacıyla bir 
danışman gözetiminde yaptığı çalışmadır.

• Fakültemiz öğrencileri X. yarıyıl dönem başında, kayıt yenileme 
sürecinde, kendilerine rehberlik etmesi amacıyla bir danışman öğretim 
üyesi seçer.

• Danışman öğretim üyesi ve öğrencinin birlikte belirlediği güncel bir 
konu “Bitirme Ödevi” olarak öğrenci tarafından X. Yarıyıl içerisinde 
tanımlanmış olan haftalık uygulama dersi süresince hazırlanır ve 
Bitirme ödevini sözlü sunum olarak sunar.

• 2 AKTS



STAJ

• Sekizinci yarıyılı tamamlayan öğrencilere, Fakültenin eğitim-öğretim planında 
ders ve sınav dönemlerinin dışında, Üniversite içinde, başka bir kurumda veya 
mesleki çalışma alanlarında yapılan zorunlu eğitim şeklidir. Fakülte Yönetim 
Kurulunun belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az yirmi iş günü 
olacak şekilde staj yaptırılır.

• Staj başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler stajı 
tekrarlamak ve başarılı olmak zorundadırlar. Staj, aynı zamanda eğitim-öğretim 
programında AKTS olarak kredilendirilir. Yaz stajının   değerlendirme notu 
dokuzuncu yarıyılda staj dersi adı altında yer alır.



Ders Kayıt

• Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde 
öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak 
zorundadır. Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması gereken derslerini 
akademik danışmanı ile birlikte belirlerler.

• Ders kaydını belirtilen tarihte yapamamış öğrenim süresini aşmamış kayıtlı öğrenci, akademik takvimde 
belirtilen ekle-sil günlerinde danışmanı aracılığıyla ders kaydını yaptırabilir. 

• Ders kaydını ekle-sil süresinde de yaptırmamış olan öğrenci, o yarıyıl kayıt yaptırmamış sayılır ve derslere 
devam edemez, sınav haklarından faydalanamaz.



Ders alma, ekle-sil ve değiştirme işlemleri

• Öğrencinin öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere, 
sonra alt yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırması gerekir. Öğrencinin 
öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu derslere, sonra alt 
yarıyıllardan almadığı derslere kayıt yaptırması gerekir.

• Lisans programlarında, ikinci sınıfın sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in
altında olan öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 ve üzerine çıkarmadıkça 
üst yarıyıllardan ders alamaz



Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin haftalık toplam AKTS kredi 
limiti, aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 38 AKTS 
kredilik ders alabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,00-2,99 aralığında olan öğrenci, üst yarıyıllardan olmamak kaydıyla 42 AKTS 
kredilik ders alabilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve önceki yarıyıllardan kaydolmadığı veya başarısız olduğu bir 
dersi bulunmayan öğrenci, üst yarıyıl da dâhil 45 AKTS kredilik ders alabilir.

ç) 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



Ders Başarı Notlarının Değerlendirilmesi
• (1) Final sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BL, AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birisi ise öğrenci o 

dersi başarmış sayılır.

• (2) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu DZ ise, öğrenci, o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız 
sayılır ve bütünleme sınavına giremez.

• (3) Final sınavı sonunda bir dersin ders başarı notu BZ, DD, FD veya FF olan öğrenci o ders için bütünleme 
sınavına girer.

• (4) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl, final sınavı 
sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarılı sayılır. Bu sonuç, C olarak transkripte işlenir. C 
notunun katsayısı DC notunun katsayısına eşittir.

• (5) Final sınavı sonunda hesaplanan yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, o yarıyıl, ders 
başarı notu DC olan derslerinden bütünleme sınavına girer.

• (6) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BL, AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birisi ise 
öğrenci o dersi başarmış sayılır.

• (7) Bütünleme sınavı sonunda, bir dersin ders başarı notu BZ, DD, FD veya FF ise öğrenci, o dersten başarısız 
sayılır.

• (8) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl, bütünleme sınavı 
sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarılı sayılır. Bu sonuç, C olarak transkripte işlenir. C 
notunun katsayısı DC notunun katsayısına eşittir.

• (9) Bütünleme sınavı sonunda, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci, o yarıyıl, bütünleme 
sınavı sonucuna göre ders başarı notu DC olan derslerinden de başarısız sayılır



Seçmeli Ders

• Ders kayıt günleri bitimine kadar, bir seçmeli derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı, 
Senato tarafından belirlenen sayıya ulaşmış ise, o seçmeli ders açılmış sayılır, 
yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan seçmeli ders açılmamış sayılır ve akademik 
takvimde belirtilen ekle-sil günleri başlangıcında kapatılır.

• Seçmeli bir dersi tekrar alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine başka bir 
seçmeli dersi alabilir, ancak yeni aldığı ders için devam zorunluluğu ortadan 
kalkmaz.



Derslere Devam

• Öğrenciler teorik derslerin %70’ine ve laboratuvar/uygulamalı derslerin ise
%80’ine devam etmek zorundadırlar.

• Teorik-laboratuvar/uygulamalı derslerde ise teorik bölümünün %70’ine,
laboratuvar/uygulama bölümünün % 80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu
kapsamdaki derslerin uygulamasından devam alamayan öğrenciler teorik
bölümünden de devamsız olarak değerlendirilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci o
dersin final ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlara giren öğrencinin notu
iptal edilir.



VETERİNER PROGRAM BİLGİLERİ



AKTS NEDİR?
• Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir.
• Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders,
uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

• Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir.
• Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine

uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.
• Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında

yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine
yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim
sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt
ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" yi ifade etmektedir. Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli
bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler
ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.



ERASMUS ÖĞRENİM/STAJ 
HAREKETLİLİĞİ



ERASMUS ÖĞRENİM /STAJ 
HAREKETLİLİĞİ



Akademik Birimler -> Lisans -> Veteriner Fakültesi

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ



BOLOGNA BİLGİ PAKETİ



KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE KAMPÜS ORTAMLARINA YÖNELİK 
UYGULAMALAR REHBERİ (2021), 07.09.2021 TARİH, 2021/1 SAYILI 
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ COVID-19 KOMİSYON KARARLARI;

• Kampüs içerisinde, dersliklerde, toplantı salonlarında; maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli
ve özellikle kapalı alanlar sürekli havalandırılmalı ve maske kullanımı sağlanmalıdır.

• Kampüs içerisinde yer alan ortak kullanım alanları (asansör, tuvalet, dinlenme ortamları
kütüphaneler vs.) düzenli olarak temizlenmelidir.

• Bina girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılmalıdır.

• Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı,
halsizlik, koku ve tat alma duyu kaybı gibi belirtileri gösteren personel ve öğrenciler sağlık
merkezlerine yönlendirilmelidir.

• Tüm binalarda uygun noktalara yeterli sayıda dezenfektan yerleştirilmelidir.

• Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık alanlarda yapılmalı,

• Etkinlikler en az sayıda katılımcıyla en kısa sürede gerçekleştirilmeli,

• Kişilerin ve özellikle gençlerin asemptomatik olabileceği düşünülerek sınıf oturma düzeninde,
kişiler arasına mesafe konulmalıdır. Dersin içeriği, faaliyetleri ve uygulamalarına göre gerekirse
mesafe artırılmalıdır



• Blok ders yapılmamalı, ders aralarında salonun büyüklüğüne göre en az 10 dakika ara verilerek 
ortam havalandırılmalıdır. 

• Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat 
edilmelidir.

• Dersliklerde, yemekhanelerde, kütüphane ve kantin gibi ortak kullanılan alanlarda oturma düzeni 
ve mesafeler salgın şartlarına uygun olarak önceden ayarlanmalıdır.

• Ortak kullanılan mekanlarda damlacık yayılımının önlenmesi amacıyla mümkün olduğunca klima 
veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

• Donanım ve ekipmanların kapalı alanda yer alması durumunda ilgili personel, bu kapalı alanların 
hazırlanması ve fiziki mesafenin korunması gibi genel kurallara uymalıdır. 

• İlgili ekipman ve donanımların mümkün olan en az sayıda kişi tarafından kullanımına olanak 
verecek biçimde çalışma düzeni sağlanmalıdır. 

• Öğrenciler ve öğretim elemanları yanlarında el dezenfektanı bulundurmalıdır. 

• Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra 
zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak 
saklanmalıdır. 

• Büfe, kantin kafeterya, yemekhaneler sık sık havalandırılmalı, el antiseptikleri bulundurulmalı, 
maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.



Akıllı Bisiklet Sistemi Nedir?

• Akıllı Bisiklet Sistemi Merkez Kampüs alanı içerisinde ulaşımın daha kolay ve 
sağlıklı bir şekilde sağlanması için geliştirilmiş bir uygulamadır. Aksaray 
Üniversitesi Akıllı Bisiklet Sistemi 27.03.2017 tarihinde 3 adet istasyon ile 
faaliyete başlamıştır. Daha sonra sistemin aktif bir şekilde kullanılmasıyla 
birlikte istasyon sayımıza 5 adet daha eklenmesiyle toplam istasyon sayımız 
8 adete yükselmiştir.

• Aksaray Üniversitesi Akıllı Bisiklet Sistemine kayıt olmak için 
Üniversitemizin öğrenci, akademik veya idari personel kimlik 
kartına sahip olmanız gerekmektedir. Kurum öğrenci ve personeli 
dışında kiralama işlemi yapılmamaktadır.

• http://akillibisiklet.net adresinde “Üye ol“ sekmesinden bilgileri 
eksiksiz doldurarak üye olabilirsiniz.




