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Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve Bitirme 
Ödevi Esaslarının bazı maddelerinde değisiklik yapılması hk. 2022.018.219- Erciyes Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği İntömlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi Esaslarının bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 02.08.2022 tarihli ve 283000 
sayılı yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği 
İntörnlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi Esaslarının bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik 
yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

Mevcut Hali Yeni Hali 
MADDE 4- (1), MADDE 4- (1), 
b) Bitirme Ödevi: Öğrencilerin 10. yarıyılda danışman b) Bitirme Ödevi: Öğrencilerin 10. yarıyılda danısman

' . 

gözetiminde yapmak zorunda oldukları ve mezuniyet gözetiminde yapmak zorunda oldukları, Veteriner
için gerekli bilimsel çalışmayı, Hekimliği alanında bilimsel araştırma ve sunum

yapabilme yeteneğini geliştirmesi amacıyla yapılan 
bilimsel çalışmayı (derleme, araştırma, anket, proje), 

MADDE 4- (1), MADDE 4- (1), 
ç) Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi (VHİE): ç) Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi (VHİE): 
Öğrencilerin 10. yarıyılda rotasyonlu olarak mesleki Öğrencilerin 10. yarıyılda rotasyonlu olarak mesleki 
olgunlaşmaya yönelik aldıkları uygulamalı eğitimlerden olgunlaşmaya yönelik aldıkları, 14 haftadan oluşan staj 
oluşan dersi statüsündeki uygulamalı programı, 

MADDE 4- (1), (h bendi eklendi) h) VHIE programı telafi eğitimi: Ondört haftalık
rotasyon döneminin hemen bitiminde başlar ve üç hafta
süreyle uygulanır. En fazla üç rotasyon haftasından
başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları rotasyonları
telafi döneminde tamamlarlar.

MADDE 4- (1), (ı bendi eklendi) ı) Bitirme Odevi Değerlendirme Komisyonu: Fakülte 
bünyesindeki her bölümden en az bir öğretim üyesinin 
katılımı ile oluşan komisyondur. 

MADDE 6- (1) Universite Senatosu tarafından kabul MADDE 6- (1) VHIE dersi staj statüsünde, ondört hafta 
edilen Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim programlarının ve haftada otuz saat (toplam 420 saat), 26 AKTS'li ve 
içinde yer alan VHİE dersi, akademik takvimde belirtilen genel not ortalamasına dahil bir derstir. 
sürede (17 hafta) ve haftada 30 saat (toplam 450 saat) 
uygulama eğitimini kapsar. VHİE 15 haftalık rotasyonlu 
26 AKTS kredisi olup genel not ortalamasına dahil bir 
derstir. 
MADDE 6-(2) MADDE6-(2) 
Tablo- 1. Tablo- 1. 
İç Hastalıkları C**l İç Hastalıkları c••ı 
(Kedi ve köpek, 1 hafta; Ruminant, 1 hafta; At, 1 hafta) (Kedi ve köpek 1 hafta; Ruminant ve At 1 hafta) 
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MADDE 6-(2) 
Tablo- l. 
Dölerme ve Suni Tohumlama <**l 
(Kedi ve köpek, I hafta; Ruminant ve At, 1 hafta) 
MADDE 6-(2) 
Tablo- l .  
Farmakoloji ve Toksikoloji <**l 
MADDE 7- (3) Oğrenciler, VHIE sürecinde her rotasyon 
haftasında bulundukları anabilim dalı uygulamalannın az 
%80'ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını 
sağlayan öğrencilerin sınav değerlendirilmesi süreç 
temelli değerlendirme esaslarına göre yapılır. 

MADDE 7- (6) Oğrencilerin takip kartları/öğrenme 
günlüğü (Logbook) ve defterleri dönem sonunda yüzlük 
sistem üzerinden notlandınlır. Takip kartları/öğrenme 
günlüğü (Logbook) %40'ı ve defterlere ait puanların 
%20'si olmak üzere toplamda %60'ı; diğer süreç temelli 
ders değerlendirmeler ise %40 oranında sınav notuna 
dahil edilir. Öğrencilerin VHİE' den başarılı sayılması için 
rotasyonda bulunan her anabilim dalından en az 60 puan 
alması, tüm rotasyonlarına ait başarı puam 
ortalamalanmn ise en az 60 olması gerekmektedir. 

MADDE 7- (7) Oğrencilerin rotasyonlu eğitim sonundaki 
ders devam durumu ve değerlendirme notları dönem 
bitiminden en geç bir (1) hafta içinde dekanlığa sunulur. 

MADDE7-
(8) Sınav değerlendirmelerinde, yüzlük sistem üzerinden
elde edilen puanların aritmetik ortalaması ile ders başarı
notu hesaplanır. Başarısız anabilim dalı rotasyonu olan
öğrenciler, dönemin bitiminden hemen soma sadece
başarısız olduğu anabilim dallanmn rotasyonunu tekrar
eder ve intörnlük dersi başarı notu tekrar edilen
rotasyonlarda alınan puanlar ile yeniden hesaplanır.
Tekrar edilen anabilim rotasyonlarının birinden başarısız
olan öğrencilere, başarısız olduğu anabilim dalı
rotasyonunu fakülte azami bitirme süresi içerisinde tekrar
etme hakkı tammr.

MADDE6-(2) 
Tablo- 1. 
Dölerme ve Suni Tohumlama <··ı 
(Kedi ve köpek, Ruminant ve At 1 hafta) 
MADDE6-(2) 
Tablo- 1. 

MADDE 7- (3) Oğrenciler, 14 haftalık rotasyon 
programının tamamına katılmak zorundadırlar. 
VHİE sürecinde öğrenciler her rotasyon haftasının 
%80'ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını 
sağlayan öğrencilerin sınav değerlendirilmesi süreç 
temelli değerlendirme esaslarına göre yapılır. 
MADDE 7- (6) Öğrencilerin takip kartları/öğrenme 
günlüğü (Logbook) ve defterleri dönem sonunda yüzlük 
(lOO'lük) sistem üzerinden notlandırılır. Takip 
kartları/öğrenme günlüğünün (Logbook) o/o40'ı ve 
defterlere ait puanların %20'si olmak üzere toplamda 
%60'ı; diğer süreç temelli ders değerlendirmeleri ise o/o40 
oranında başarı notuna dahil edilir. Öğrencilerin 
VHİE'den başarılı sayılması için her rotasyon 
haftasından en az 60 puan alması, tüın rotasyon 
haftalarına ait başarı puam ortalamalarının ise en az 60 
olması gerekir. 
MADDE 7- (7) Oğrencilerin rotasyonlu eğitim sonundaki 
ders devam durumu ve değerlendirme notları her 
rotasyon haftası bitimi günü ilgili anabilim dallan 
tarafından dekanlığa gönderilir. 
MADDE7-
(8) Bütün rotasyon haftalarından başarılı olan
öğrencilerin Başarı Notu, rotasyon haftalarından alınan
puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. En
fazla üç rotasyon haftasından başarısız olan
öğrencilere, dönemin bitiıninden hemen sonra
başarısız oldukları rotasyon haftaları için telafi hakkı
verilir ve VHİE dersi başarı notu tekrar edilen
rotasyonlarda alınan notlar dikkate alınarak
hesaplanır. Telafi programı sonunda herhangi bir
rotasyon haftasından devamsız/ başarısız olan
öğrencilerin not hesaplaması yapılmaz ve başarısız
sayılır, VHİE programının tamamını fakülte azami
bitirme süresi içerisinde tekrar alır.
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MADDE 7- MADDE 7-
9'uncu bent eklendi. (9) VHİE dersini alan bütün öğrencilerin ders

başarı notları, telafi eğitiminin sonunda İntörnlük
Komisyonu tarafından öğrenci bilgi sistemine
girilir.

MADDE 10- (2) Bitirme ödevinin konusu, 10. MADDE 10- (2) Bitirme ödevinin konusu, 10. 
yarıyılın başında öğrenci danışmanı tarafından yarıyılın başında öğrenci danışmanı tarafından 
sorumlu olduğu öğrencilere verilir. Bitirme ödevi öğrencilere verilir. Bitirme ödevi konulan, öğrencinin 
konulan, öğrencinin tercihleri de göz önünde tercihleri de göz önünde bulundurularak danışmanın 
bulundurularak danışmanın uzmanlık alanı dışındaki uzmanlık alanı dışındaki konulan da kapsayabilir. 
konulan da kapsayabilir. Belirlenen bitirme ödevi konusu, dönemin ikinci 

MADDE 10- (3) Oğrenci danışmanları bitirme 
ödevinin takibinden ve ödevin değerlendirilmesinden 
sorumludur. 

MADDE 10- (4) Oğrenciler bitirme ödevleri hazırlığı 
sürecinde danışmanlarına iki seminer vermek 
zorundadır. 

MADDE 10-(5) Oğrenciler bitirme ödevlerini 10. 
yarıyılın bitiminden 4 hafta öncesinden danışmana 
teslim ederler. Bitirme ödevi, ilgili öğrenci tarafından 
danışman ve VHİE komisyonu üyelerinden oluşan jüri 
önünde sunulur. VHİE sonunda öğrencilerin başarı 
durumu, jüri tarafından dekanlığa bildirilir. 

haftası sonunda Bitirme Ödevi Öneri ve Kabul 
Formu ile birlikte damşman tarafından Dekanlığa 
bildirilir. Bu süre zarfında Bitirme Ödevi Öneri ve 
Kabul Formunun teslim edilmemesi durumunda 
öğrenci Bitirme Ödevi Dersinden başarısız sayılır. 
MADDE 10- (3) Oğrenci danışmanları, bitirme ödevi 
konusunun belirlenmesi, literatür araştırması ve 
değerlendirilmesi, çalışmanın bilimsel kurallara 
göre yazılması ve sunulması, öğrencilerin kanıta 
dayalı hekimlik becerisini kazanmaları konusunda 
öğrenciye danışmanlık yapar. 
MADDE 10- (4) Oğrenciler bitirme ödevleri hazırlığı 
sürecinde Bitirme Ödevi Ara Raporu vermek 
zorundadırlar. Öğrenciler Bitirme Ödevi Ara 
Raporunu, ders döneminin sekizinci haftasında 
Bitirme Ödevi Değerlendirme Komisyonuna 
sunar. Komisyon tarafından değerlendirilen ara 
raporun puam, öğrencinin Arasınav notu olarak 
değerlendirilir ve sisteme girilir. Damşman, 
raporları ve Arasınav notlarını Dekanlığa yazılı 
olarak bildirir. Bitirme Ödevi Ara raporunu 
zamanında teslim etmeyen 've sunmayan öğrenci 
başarısız kabul edilir. 
MADDE 10- (5) Oğrenciler bitirme ödevlerini 11. 
haftada danışmana teslim ederler. Damşman, 
Bitirme Ödevini intihal engelleme programları 
tarafından oluşturulan Benzerlik Raporuyla 
birlikte ayın hafta içinde Dekanlığa gönderir. 
Benzerlik oranının %25'i geçmemesi gerekir. 
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MADDE 10-(6) Bitirme ödevini süresi içerisinde 
teslim etmeyen öğrenciler, takip eden dönemde teslim 
ederler. 

MADDE 10-(7) Bitirme ödevinden başarısız olan 
öğrenciler, bir (1) ay içerisinde tekrar sunumlarını 
yaparlar. İkinci sunumlarında da başarısız olanlar veya 
sunumunu yapmayan öğrenciler fakülte azami bitirme 
süresi içerisinde ödevlerini sunarlar. 

MADDE 10-
8'inci bent eklendi. 

MADDE 12- (1) Bu esaslardan VHIE ilişkin olan 
hükümler, Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafından 
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve fakülteye 
kayıtlı tüın öğrencilere uygulanır. Bitirme ödevine 
ilişkin hükümler ise 2022-2023 eğitim-öğretim 
döneminden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 10-(6) Oğrencilerin bitirme ödevi savunma 
sınavları, 12.-15. haftalar arasında sözlü sunum 
şeklinde yapılır. Sunumlar, öğrenci danışmam, 
ödevin konusu ile ilgili Anabilim Dalından bir 
öğretim üyesi ve Bitirme Ödevi Değerlendirme 
Komisyonunun konu ile ilgili üyesinden oluşan jüri 
önünde yapılır. Sunumlar görsel materyal 
kullanılarak ortalama 15 dakika olacak şekilde 
hazırlanmalıdır. Sunumlar, öğrenci ve akademik 
personelin katılımlarına açık olarak yapılır. Jüri 
üyeleri öğrenciyi 100 puan üzerinden 
değerlendirir. Jüri üyeleri tarafından verilen 
notların aritmetik ortalaması hesaplanarak notu 
60 ve üzerinde olan öğrenci bitirme ödevinden 
başarılı sayılır. VHİE sonunda öğrencilerin başarı 
durumu, jüri tarafından Dekanlığa bildirilir. Notlar 
İntörnlük Komisyonu tarafından OBİSİS' e girilir. 
MADDE 10-(7) Bitirme ödevinden başarısız olan 
öğrenciler, iki hafta içerisinde tekrar sunumlarım 
yaparlar. İkinci sunumlarında da başarısız olan 
veya bu süre zarfında sunumunu yapmayan 
öğrenciler "Bitirme Ödevi Dersinden" başarısız 
sayılırlar ve bu dersi bir sonraki yarıyıl içerisinde 
tekrar alırlar. 
MADDE 10- (8) Tubitak, BAP veya diğer kurumlar 
tarafından desteklenen öğrenci araştırma projelerinde 
yürütücü olarak görev yapan öğrencilerin 
sonuçlandırdıkları projelerinin sonuç raporları, 
danışman tarafından onaylandıktan soma Bitirme 
Ödevi olarak değerlendirilir ve danışmanı tarafından 
notlandırılır. 
MADDE 12- (1) Bu esaslardan VHIE ilişkin olan 
hükümler, Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafından 
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Erciyes 
Üniversite.si Veteriner Fakültesi Veteriner 
Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi 
Esaslarının Madde 5 (a) bendi, 2021-2022 Eğitim
Öğretim döneminden itibaren fakülteye kayıt 
yaptıran öğrencilere, diğer maddeler ise fakülteye 
kayıtlı tüm öğrencilere uygulanır. Bitirme ödevine 
ilişkin hükümler ise 2022-2023 eğitim-öğretim 
döneminden itibaren yürürlüğe girer. 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
VETERİNER FAKÜLTESİ 

VETERİNER HEKİMLİGİ İNTÖRNLÜK EGİTİMİ VE BİTİRME ÖDEVİ ESASLARI 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 

MADDE 1- (1) Bu esaslar, Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim planında 10. yarıyılda yer alan 
Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve aynı dönemde verilen bitirme ödevinin düzenlenmesini 
amaçlamaktadır. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu esaslar, Veteriner Fakültesi'nde eğitim-öğretimlerine devam eden 

öğrencilerin Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve bitirme ödevinin usul ve esaslarını 
kapsamaktadır. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu esaslar, 15/06/2012 tarihli ve2 8324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ERÜ 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile IBusal (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumlan ve 
Programlan Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - YEDEK) ve IBuslararası (Avrupa Veteriner 
Hekimliği Eğitim Kuruluşları Birliği - The European Association of Establishments for Veterinary 
Education - EAEVE) Veteriner Hekimliği akreditasyon kurumlarının standartlarına dayanarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu esaslarda geçen; 
a) Azami süre: Öğrenciye Veteriner Fakültesini bitirmesi için verilen azami süreyi (8 yıl) ifade

eder. 
b) Bitirme Ödevi: Öğrencilerin 1 O. yan yılda danışman gözetiminde yapmak zorunda oldukları,

Veteriner Hekimliği alanında bilimsel araştırma ve sunum yapabilme yeteneğini geliştirmesi amacıyla 
yapılan bilimsel çalışmayı ( derleme, araştırma, anket, proje), 

c) Öğrenci Tanıtım Kartı: Öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası ve fotoğrafını içeren
belgeyi, 

ç) Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi (VHİE): Öğrencilerin 10. yarıyılda rotasyonlu 
olarak mesleki olgunlaşmaya yönelik aldıkları staj statüsünde, devam ve başarı durumu birbirinden 
bağımsız olarak değerlendirilen 14 haftadan oluşan uygulamalı programı ve dersi, 

d) VHİE Komisyonu: Fakültenin eğitim-öğretiminden sorumlu dekan yardımcısı ile her
bölümü temsilen en az birer öğretim elemanının katılımıyla dekanlıkça olusturulan komisyonu, 

e) VHİE Sorumlusu: Anabilim Dalının, Veteriner Hekimliği futörnlük Eğitimi ile ilgili
koordinasyonundan sorumlu Anabilim Dalı Başkanını, 

t) VHİE Takip Kartı/ Öğrenme Günlüğü (Logbook): VHİE'de, ilgili anabilim dallarında
kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların değerlendirildiği belgeyi ve VETOPRATİK 
yazılımını, 

g) Vaka Takip Defteri: VHİE süresi içerisinde karşılaştıkları olguların anamnez, klinik
muayene, teşhis, tedavi ve epikriz bilgilerinin kaydedildiği dokümanları, 
ifade eder. 

h) VHİE programı telafi eğitimi: On dört haftalık rotasyon döneminin hemen bitiminde başlar
ve üç hafta süreyle uygulanır. En fazla üç rotasyon haftasından başarısız olan öğrenciler, başarısız 
oldukları rotasyonları telafi döneminde tamamlarlar. 
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ı) Bitirme Ödevi Değerlendirme Komisyonu: Fakülte bünyesindeki her bölümden en az bir 
öğretim üyesinin katılımı ile oluşan komisyondur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi Usul ve Esasları 
Temel Hususlar 
MADDE 5- (1) VHİE Eğitimi alacak öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır: 
a) 1.- 9. yanyıllan arasında (9. yarıyıl dahil) toplam 270 AKTS'yi tamamlamış olması ve bu

yanyıllardaki tüın dersleri başarmış olmaları.
b) Zorunlu stajlarını tamamlamıs olmaları.
c) VHİE, bu eğitime başlama k�şullanm sağlayan öğrenciler için Güz Yarıyılında da açılabilir.

VHİE Ders Saati ve Kredisi 
MADDE 6- (1) VHİE dersi staj statüsünde, ondört hafta ve haftada otuz saat (toplam 420 saat), 

26 AKTS 'li ve genel not ortalamasına dahil bir derstir. 
(2) VHİE rotasyon yapılacak disiplinler ve süreleri Tablo- 1 'de verilmiştir.

Tablo- 1. Rotasyonlu eğitim sürdürülecek anabilim dallan ve süreleri (*) 

ROTASYON SURE PET/ RUMİNAT KANATLI GIDA NOTLAR 
ANABİLİM (HAFTA) AT 
DALLARI 
iç Hastalıkları <**) 2 + + Uygulamalar; 
(Kedi ve köpek l hafta; konsültasyonlarda, 
Ruminant ve At l hafta) kliniklerde ve klinik beceri 

laboratuvarlarında, acil klinik 
nöbetlerinde, çiftlik ve 
barınak ziyaretlerinde, 
ambulans klinik hizmetleri ve 
koruyucu hekimlik ile sürü 
sağlığı ve yönetimi 
alanlarında yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaotırılacaktır. 
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Cerrahi C**) 2 + + Uygulamalar;konsültasyon1arda, 
(Kedi ve köpek 1 hafta; kliniklerde ve klinik beceri 
Ruminant ve At 1 hafta) laboratuvarlarında, acil klinik 

nöbetlerinde, operasyon1arda, 
çiftlik ve barınak ziyaretlerinde 
ve ambulans klinik hizmetleri 
alan1annda yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

Doğum ve Jinekoloji C**) 2 + + Uygulamalar; 
(Kedi ve köpek 1 hafta; konsültasyon1arda, kliniklerde, 
Ruminant ve At 1 hafta) doğum ve jinekoloji 

laboratuvarında, klinik beceri 
laboratuvarlarında, acil klinik 
nöbetlerinde, çiftlik ve barınak 
ziyaretlerinde, ambulans klinik 
hizmetleri ve koruyucu 
hekimlik ile sürü sağlığı ve 
yönetimi alan1arında 
yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

Dölerme ve Suni 1 + + Uygulamalar; 
Tohumlama c··ı suni tohumlamalarda, 
(Kedi ve köpek, laboratuvarlarda sperma 

. Ruminant ve At 1 hafta) muayeneleri ve muhafaza 
işlemlerinde, koruyucu hekinılik 
ile sürü sağlığı ve yönetimi 
alan1annda yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

Veteriner Halk Sağlığı 2 + + + Uygulamalar; 
(**) Kesimhane ve/veya mezbaha, et 
(Et hijyeni ve ve süt işletmelerinde ve gıda 
Teknolojisi, 1 hafta; analiz laboratuvarlarında 
Süt Hijyeni ve yapılacaktır. 
Teknolojisi, 1 hafta) Rotasyon kapsamında 

öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 
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Zootekni, Hayvan 2 + + + Uygulamalar; laboratuvarlar, 
Besleme, Hayvancılık çiftlikler, entegre işletmeler, 
İşletme Ekonomisi <**) yem fabrikaları ziyaretleri ve 
(Hayvan Besleme ve koruyucu hekimlik ile sürü 
Beslenme Hastalı.klan, sağlığı ve yönetimi 
Zootekni, Hayvancılık alanlarında yapılacaktır. 
İşletme Ekonomisi Rotasyon kapsamında 
Anabilim Dallan) öğrencilere grup halinde 

literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

Patoloji 1 + + + Uygulamalar; 
(Nekropsi) nekropsi salonlarında ve 

patoloji laboratuvarında 
yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

Veteriner Hekimliği 1 Uygulamalar; mesleki iletişim, 
Tarihi ve Deontoloji <**> etik ve mevzuat konularında 

vaka tartışmaları, kamu ve 'özel 
sektör ziyaretleri şeklinde 
yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

Yabani Hayvan 1 Hayvanat bahçesi, 
Hastalıkları <**> Sultansazlığı Ekosistemi 

ziyaretleri şeklinde 
yapılacaktır. 
Rotasyon kapsamında 
öğrencilere grup halinde 
literatür sunumu/tartışması 
(journal club) yaptırılacaktır. 

<"> VHIE süresi ve rotasyon yapılan anabilim dallarına ait haftalarda dönem eğitim öğretim süresini (17 hafta) aşmamak 
kaydıyla FYK ile değişiklik yapılabilir. 
< .. > Nekropsi rotasyonu olmayan haftalarda nekropsi vakalan geldiğinde intörn gruplarındaki öğrenciler belirli bir sıra ve 
sayı dahilinde nekropsi salonuna yönlendirileceklerdir. 

Derse Devam ve Sınavlar 
MADDE 7- (1) VHİE dersine devam konusunda Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim- Öğretim Yönetmeliği 'nin 15. maddesi hükmü uygulanır. 
(2) VHİE sınavı ERÜ Veteriner Fakültesi Ölçme, Değerlendirme ve Uygulama esaslarına göre

yapılır. 
(3) Öğrenciler, 14 haftalık rotasyon programının tamamına katılmak zorundadırlar. VHİE

sürecinde öğrenciler her rotasyon haftasının %80'ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını 
sağlayan öğrencilerin sınav değerlendirilmesi süreç temelli değerlendirme esaslarına göre yapılır. 

( 4) Öğrenciler rotasyonda bulundukları anabilim dalı tarafından hazırlanan VHİE takip kartı /
öğrenme günlüğü {Logbook) ve VETOPRATİK'te yer alan uygulamalarını yerine getirir, gördükleri 
vakalarla ilgili bilgileri VHİE takip defterlerine not ederler. 
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(5) Öğrencilerin katıldıkları uygulamalar sonunda takip kartları ve defterleri anabilim dalı

sorumlu öğretim üyesi tarafından imzalanır, onaylanma ve notlandınna işlemleri tamamlanmış takip 
kartları ve defterleri intörnlük komisyonuna teslim edilir. Takip kartları (Logbook) ve defterleri 
değerlendirmeyen öğrencilerin sınav değerlendirilmesi yapılmaz ve öğrenciler başarısız olarak 
değerlendirilirler. 

(6) Öğrencilerin takip kartları/öğrenme günlüğü (Logbook) ve defterleri dönem sonunda yüzlük
(1 OO'lük) sistem üzerinden notlandınlır. Takip kartları/öğrenme günlüğünün (Logbook) %40'ı ve 
defterlere ait puanların %20'si olmak üzere toplamda %60'ı; diğer süreç temelli ders 
değerlendirmeleri ise %40 oranında başarı notuna dahil edilir. Öğrencilerin VHİE'den başarılı 
sayılması için her rotasyon haftasından en az 60 puan alınası, tüm rotasyon haftalarına ait başarı puanı 
ortalamalarının ise en az 60 olması gerekir. 

(7) Öğrencilerin rotasyonlu eğitim sonundaki ders devam durumu ve değerlendirme notları her
rotasyon haftası bitimi günü ilgili anabilim dallan tarafından dekanlığa gönderilir. 

(8) Bütün rotasyon haftalarından başarılı olan öğrencilerin haşan notu, rotasyon haftalarından
alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. En fazla üç rotasyon haftasından başarısız 
olan öğrencilere, dönemin bitiminden hemen sonra başarısız oldukları rotasyon haftaları için telafi 
hakkı verilir ve VHİE dersi haşan notu tekrar edilen rotasyonlarda alınan notlar dikkate alınarak 
hesaplanır. Telafi programı sonunda herhangi bir rotasyon haftasından devamsız/ basarısız olan 
öğrencilerin not hesaplaması yapılmaz ve başarısız sayılır, bu öğrenciler VHİE progr� tamamım 
fakülte azami bitirme süresi içerisinde tekrar alır. 

(9) VHİE dersini alan bütün öğrencilerin ders başarı notları, telafi eğitiminin sonunda İntöm
Komisyonu tarafından incelenerek öğrenci bilgi sistemine girilir. 

VHİE Öğrencilerinin Görev ve Sorumlulukları 
MADDE 8- (1) VHİE öğrencileri her türlü klinik, laboratuvar, gıda ve yem işletmeleri ile çiftlik 

uygulamalarına katılır ve bu faaliyetler süresince ilgili anabilim dalı sorumlu öğretim elemanları 
gözetiminde VHİE takip kartında / öğrenme günlüğünde (Logbook) ve VETOPRATİK'te yer alan 
uygulamaları bizzat yaparlar. 

(2) VHİE öğrencileri, ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama hastanesinde ve.
diğer birimlerde ortamın gerektirdiği özel kıyafeti giyer ve destek donanımlarını (önlük, maske, 
koruyucu gözlük, eldiven, çizme, galoş vb) temin eder ve kullanırlar. Öğrenciler birimlerinde 
kendilerine bildirilen biyogüvenlik/iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Canlı ya 
da kadavraların vücut bütünlüğü teşhis ve tedavi amaçları dışında bozulamaz, bir kısmı ya da bütünü 
alınamaz. 

(3) VHİE öğrencileri 1 O. dönem eğitimleri süresince yakalarında öğrenci tanıtını kartı taşırlar.
(4) VHİE öğrencileri (nekropsi vakaları için seçilenler hariç) rotasyonda oldukları birimde

bulunmak ve bu birimlerin gerektirdiği görevleri yapmak zorundadırlar. 
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(5) Klinik Bilimleri Bölümü Anabilim Dallan kapsamında hastanede bulunan intörn öğrenciler
çalışmalarını belirlenen yerlerde rotasyonlu olarak yaparlar. Nöbetçi öğretim elemanları, intörnlük 
dersinin başlangıcında öğrencileri rotasyon yerlerine (Klinik nöbetlerinde derslerde ilk muayene, hasta 
kabul-triaj, klinik muayene, aşı, eczane, küçük hayvan kliniği, büyük hayvan kliniği, laboratuvar, 
hospitalizasyon, enfeksiyöz hastalıklar, röntgen, ultrason, operasyon) dağıtırlar. Öğrenciler nöbetçi 
öğretim elemanları gözetiminde rotasyon yerlerinde bulunurlar ve rotasyon yerinin gerektirdiği temel 
görevleri (ilk muayene, hasta kabul-triaj, klinik muayene, aşı, eczane, laboratuvar, hospitalizasyon, 
enfeksiyöz hastalıklar, röntgen, ultrason, operasyon, acil muayene, muayene ve hospitalizasyon 
odalarının ve ekipmanların hayvan refahı ve biyogüvenlik ilkelerine uygun olarak temizliklerinin 
yapılması, hayvanların beslenmelerinin sağlanması ve kontrolü, hayvanların gezdirilmesi, fizik 
tedavisi ve rehabilitasyonu gereken hastaların takibi, özel yaklaşım gerektiren yabani hasta 
·hayvanlarla ilgilenilmesi, hastaların asepsi-antisepsisi, muayene masası gibi alanların bir sonraki
hasta için hazırlanması için gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun yapılması, tıbbi atıkların tıbbi atık
kovasına atılması, ilaç kutu ve ambalajlarının ilgili kovaya alınması, kullanılmış enjektör uçlarının
ilgili özel kaba atılması gibi) yaparlar.

(6) VHİE öğrencileri, VHİE aldıkları yarıyılda (14 hafta) klinik bilimler bölümüne bağlı
rotasyonlarının bir parçası olarak nöbetçi hekimler ve icapçı hekimler gözetiminde toplam 120 saat
klinik nöbeti tutar. Hastane bashekimliği, hastane yönetimi ve intörnlük komisyonu intöm öğrenci
nöbet listesinin hazırlanmasınd� ve ilanından sorumludur. Nöbetler, ERÜ Veteriner Fakültesi Nöbet
İlice ve Esasları doğrultusunda tutulur.

VHİE Komisyonu Görev ve Sorumlulukları 
MADDE 9- (1) Komisyon belirtilen bölümlere bağlı anabilim dallan öğretim elemanlarından 

1 'er üye ile toplam 10 üyeden olusur: Klinik Bilimler (Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve 
Suni Tohumlama, İç Hastalıkları,' Yabani Hayvan Hastalıkları), Zootekni ve Hayvan Besleme 
(Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvancılık İşletme Ekonomisi, Zootekni), Gıda Hijyeni 
ve Teknolojisi (Veteriner Halk Sağlığı), Klinik Öncesi Bilimler (Farmakoloji ve Toksikoloji, Patoloji), 
Temel Bilimler (Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji). 

(2) VHİE Komisyonu; VHİE öğrencileri ile Anabilim Dalları ve Dekanlık arasındaki
eşgüdümünden sağlanmasından sorumludur, 

(3) Her eğitim yılı başında anabilim dallarının eğitim hedeflerini belirlemelerini ve gözden
geçirmelerini sağlar, 

( 4) Eğitim dönemi sonunda anabiliın dallarından gelen VHİE ders notlarının OBİSİS sistemine
girişinden sorumludur, 

(5) VHİE eğitiminin başlayacağı her bir eğitim dönemi başında uygulama/rotasyon programını
belirleyerek Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastane Başhekimliği ve Hastane 
Müdürlüğüne rotasyon �plannın oluşturulması için bildirimde bulunur. 

(6) Komisyon, VHIE öğrencileriyle dönem başında ve dönem sonunda toplantı yapar. Rotasyon
sonunda, o rotasyona ilişkin matbu anket formunun doldurulmasını sağlar ve hazırlanan raporu 
dekanlığa sunar. 

(7) VHİE takip kartlarını/öğrenme günlüklerini (Logbook) ve defterlerini inceler ve
değerlendirmelerle birlikte dekanlığa gönderir. 

(8) Bitirme ödevlerinin değerlendirildiği sözlü sınavda jüri üyesi olarak görev yaparlar ve
sınavın değerlendirilmesi ve notlandınlmasına katılırlar. 
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MADDE 10- (1) ·Bitinne ödevi, VHİE ile birlikte 3. Dönem/Term 10. yarıyılda hazırlanır ve 
sunulur. 

(2) Bitirme ödevinin konusu, 1 O. yarıyılın başında öğrenci danışmanı tarafından öğrencilere
verilir. Bitirme ödevi konulan, öğrencinin tercihleri de göz önünde bulundurularak danışmanın 
uzmanlık alanı dışındaki konulan da kapsayabilir. Belirlenen bitirme ödevi konusu, en geç dönemin 
ikinci haftası sonunda Bitirme Ödevi Öneri ve Kabul Formu ile birlikte danışman tarafından Dekanlığa 
bildirilir. Bu süre zarfında Bitinne Ödevi Öneri ve Kabul Formunun teslim edilmemesi durumunda 
öğrenci Bitinne Ödevi Dersinden başarısız sayılır. 

(3) Öğrenci danışmanları, bitinne ödevi konusunun belirlenmesi, literatür araştırması ve
değerlendirilmesi, çalışmanın bilimsel kurallara göre yazılması . ve sunulması, öğrencilerin kanıta 
dayalı hekimlik becerisini kazanmaları konusunda öğrenciye danışmanlık yapar. 

(4) Öğrenciler bitinne ödevleri hazırlığı sürecinde Bitirme Ödevi Ara Raporu vennek
zorundadırlar. Öğrenciler Bitinne Ödevi Ara Raporunu, ders döneminin sekizinci haftasında Bitinne 
Ödevi Değerlendirme Komisyonuna sunar. Komisyon tarafından değerlendirilen ara raporun puanı, 
öğrencinin Arasınav notu olarak değerlendirilir ve sisteme girilir. Danışman raporları ve Arasınav 
notlarını Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Bitirme Ödevi Ara raporunu zamanında teslim etmeyen ve 
sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. 

(5) Öğrenciler bitinne ödevlerini 11. haftada danışmana teslim ederler. Danışman, Bitirme
Ödevini intihal engelleme programlan tarafından oluşturulan Benzerlik Raporuyla birlikte aynı hafta 
içinde Dekanlığa gönderir. Benzerlik oranının %25'i geçmemesi gerekir. 

(6) Öğrencilerin bitinne ödevi savunma sınavları, 12.-15. haftalar arasında sözlü sunum
şeklinde yapılır. Sunumlar, öğrenci danışmanı, ödevin konusu ile ilgili Anabilim Dalından bir öğretim 
üyesi ve Bitirme Ödevi Değerlendirme Komisyonunun konu ile ilgili üyesinden oluşan jüri önünde 
yapılır. Sunumlar görsel materyal kullanılarak ortalama 15 dakika olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Sunumlar, öğrenci ve akademik personelin katılımlarına açık olarak yapılır. Jüri üyeleri öğrenciyi 100 
puan üzerinden değerlendirir. Jüri üyeleri tarafından verilen notların aritmetik ortalaması hesaplanarak 
notu 60 ve üzerinde olan öğrenci bitirme ödevinden başarılı sayılır. VHİE sonunda öğrencilerin başarı 
durumu, jüri tarafından Dekanlığa bildirilir. Notlar intörnlük komisyonu tarafından OBİSİS'e girilir. 

(7) Bitirme ödevinden başarısız olan öğrenciler, iki hafta içerisinde tekrar sunumlarım yaparlar.
İkinci sunumlarında da başarısız olan veya bu süre zarfında sunumunu yapmayan öğrenciler "Bitirme 
Ödevi Dersinden" başarısız sayılırlar ve bu dersi bir sonraki yarıyıl içerisinde tekrar alırlar. 

(8) TUBİT AK, BAP veya diğer kurumlar tarafından desteklenen öğrenci araştırma projelerinde
yürütücü olarak görev yapan öğrencilerin sonuçlandırdıkları projelerinin sonuç raporları, danışman 
tarafından onaylandıktan sonra Bitirme Ödevi olarak değerlendirilir ve danışmanı tarafından 
notlandınlır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Durumlar 

Sayfa:12 

MADDE 11- (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Kurulu kararlan uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 12- (1) Bu esaslardan VlİİE ilişkin olan hükümler, Erciyes Üniversitesi Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner 
Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi Esaslarının Madde 5 (a) bendi, 2021-2022 Eğitim
Öğretim döneminden itibaren fakülteye kayıt yaptıran öğrencilere, diğer maddeler ise fakülteye kayıtlı 
tüm öğrencilere uygulanır. Bitirme ödevine ilişkin hükümler ise 2022-2023 eğitim-öğretim 
döneminden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 13- (1) Bu esaslar, Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 




