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Üniversitemiz Senatosunun 27.05.2021 tarihli ve 11 sayılı toplantısında görüsülen Veteriner 
Fakültesi Klinik Dersleri ve Klinik Nöbeti Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değisiklik 
yapılması hk. 2022.010.124- Üniversitemiz Senatosunun 27.05.2021 tarihli ve 11 sayılı toplantısında 
görüşülen Veteriner Fakültesi Klinik Dersleri ve Klinik Nöbeti Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması ile ilgili konu üzerinde görüşüldü. 

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Senatosunun 27.05.2021 tarihli ve 11 sayılı 
toplantısında görüşülen Veteriner Fakültesi Klinik Dersleri ve Klinik Nöbeti Uygulama Esaslarının bazı 
maddelerinde değişiklik yapılarak aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
VETERİNER FAKÜLTESİ 

KLİNİK DERSLERİ VE KLİNİK NÖBETİ 
UYGULAMA ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Veteriner Fakültesinde eğitim öğretimlerine devam eden 

öğrencilerin alacakları klinik dersleri ve tutacakları klinik nöbetlerin usul ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu esaslar, Veteriner Fakültesi'nde Eğitim- Öğretimlerine devam eden öğrencilerin 

alacakları klinik dersleri ve tutacakları klinik nöbetlerin süresini, şeklini, usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu esaslar, 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ERÜ 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Ulusal (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve 
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - YEDEK) ve Uluslararası (Avrupa Veteriner 
Hekimliği Eğitim Kuruluşları Birliği - The European Association of Establishments for Veterinary 
Education - EAEVE) Veteriner Hekimliği akreditasyon kurumlarının standartlarına dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu esaslarda geçen; 
a) Fakülte Kurulu: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulunu,
b) Fakülte Dekanı: Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanım,
c) Klinik Dersler: 5., 6., 7., 8 ve 9. yarıyıllarda Klinik Bilimleri Bölümünde yer alan Cerrahi, Doğum

ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama, İç Hastalıkları ile Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim 
Dalları tarafında Pratik olarak verilen ortak dersleri, 

ç) Klinik Nöbetler: 9. yarıyılda verilen klinik dersi ile 10. yarıyıl VHİE kapsamında Veteriner 
Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılması zorunlu uygulamaları, 

d) VETOPRA TİK: Öğrenci Klinik Takip Çizelgeleri Otomasyon Programını,
e) VHİE: Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitimini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM 
Klinik Dersleri ve Klinik Nöbetleri Usul ve Esasları 

Klinik Dersleri Esasları 
MADDE 5- (1) Öğrenciler bu dersleri Klinik Bilimleri Bölümü Anabilim Dallan arasında bir 

rotasyon programı çerçevesinde Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde aşağıda 
belirtiler kurallar ve Tablo 1 'de gösterilen program dahilinde alırlar. 

a) Öğrenciler her dönemin başında rotasyona gidecekleri her anabilim dalı için 1 saat olmak üzere
uyum ( oryantasyon) eğitimi alırlar. 

b) Öğrencilere klinik derslerine başlamadan önce kuduz ve tetanoz asılarını olmaları siddetle tavsiye
edilir. Öğrenciler; uygun kıyafet (önlük, forma vb.) ve koruyucu ekip�anlan (maske, 'eldiven, bone) 
giymiş olarak klinikte hazır bulunurlar ve sorumlu öğretim elemanı/veteriner hekimlerin uyanlarına, 
hastanenin biyogüvenlik talimatlarına uymak zorundadırlar. 

c) Öğrenciler klinik derslerinde ve nöbetlerinde kendilerine ait temel kişisel ekipmanlarını
(steteskop, derece, eldiven, galoş, maske, kalem ve klinik izlence defteri vb.) yanlarında bulundururlar. 

ç) Klinik derslerinde öğrencilerin acil vaka görebilmelerini garanti altına alacak şekilde planlama 
yapılır. Bu kapsamda öğrenciler 9. yarıyıl klinik dersinin bir parçası olarak 120 saat klinik nöbeti tutarlar. 

d) Öğrenciler klinik derslerinde klinik defteri tutarlar. İlk gün beceri ve yeterliliklerini
VETOPRA TİK sistemine ve öğrenme günlüklerine (logbook) işlerler. Her bir öğrencinin klinik defterine 
müdahale ettiği vakalan rapor etmesi zorunludur. Öğrenciler, dönem sonunda Öğrenci Klinik Defterlerini, 
Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Öğrenci takip kartları/öğrenme 
günlükleri (logbooklar) ve klinik defteri, dönem sonunda yüzlük sistem üzerinden notlandınlır. Başarı 
notuna; takip kartları/öğrenme günlüğünün (Logbook) %40'1 ve klinik defterlerine ait puanların %20'si 
olmak üzere toplamda %6Ö'ı; süreç temelli ders değerlendirme başarı notunun ise %40'ı dahil edilir. 

e) Klinik dersleri ara sınavlarında notlandırma; derse devam, tüm rotasyonları ile ilgili tutulan
notların yer aldığı klinik defteri, klinik dersinde öğrenilmesi gereken ve ders bilgi paketlerinde yer alan ilk 
gün beceri ve ilk gün yeterliliklerinin yapılması, klinikte biyogüvenlik ve hayvan refahı kurallarına uyma 
prensiplerine göre yapılır. 

f) Öğrencilerin klinik derslerinden final/bütünleme ve tek ders sınavı süreç temelli olarak, ölçme ve
değerlendirme esaslarına göre yapılır. Öğrencilerin bu sınavlara girebilmeleri için devam koşulunu 
sağlaması ve VETOPRATİK'te belirtilen uygulamaları yapmış olması zorunludur. 

g) Sınavlar, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama esaslarına
göre süreç temelli yapılır. Sınavlarda yüzlük sistem üzerinden elde edilen puanların aritmetik ortalaması 
ile ders başarı notu hesaplanır. Klinik dersi, tümüyle uygulama olan bir ders olup, final, bütünleme ve tek 
ders değerlendirmesi süreç temelli olmak zorundadır. Notlandırmanın nasıl yapılacağı dersin koordinatörü 
tarafından Fakülte Ölçme ve Değerlendirme Esaslarına uygun bir şekilde hazırlanır ve öğrencilere web 
ortamından veya Erciyes Üniversitesi (ERUDM, ERUDEPO, E-MAIL) ve Veteriner Fakültesi 
(VETOPRATİK) yazılımlarından duyurulur. 

ğ) Öğrenciler klinik derslerde ilk muayene, hasta kabul-triaj, klinik muayene, aşı, eczane, küçük 
hayvan kliniği, büyük hayvan kliniği, laboratuvar, hospitalizasyon, enfeksiyöz hastalıklar, röntgen, 
ultrason, operasyon ünitelerinde rotasyonlu olarak bulunurlar. Klinik derslere ait rotasyon çizelgesi yarıyıl 
başlangıcında Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından ilan 
edilir. 
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ı) Klinik modülleri ve rotasyonlar Tabo-1 'de belirtildiği şekilde yapılır: 

Tablo-1. Klinik Modülleri 

Anabilim Dalı* Rotasyon Modülü 

İç Hastalıkları Grup 1 Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 
Cerrahi Grup2 Grup3 Grup4 Grup5 Grup 1 
Doğum ve Jinekoloji Grup3 Grup4 Grup 5 Grup 1 Grup2 
Dölerme ve Suni 

Grup4 Grup 5 Grup 1 Grup2 Grup 3 Tohumlama 
Yabani Hayvan 

Grup5 Grup 1 Grup2 Grup3 Grup4 Hastalıkları 

*: Klinik dersi uygulamaları olan yarıyıllarda, teorik dersi olan ilgili anabilim dalları rotasyona dahil 
edilir. 

Klinik Nöbetleri Usul ve Esasları 
MADDE 6- (1) Öğrenciler 9. yarıyıl klinik dersinin bir parçası olarak 120 saat klinik nöbeti tutarlar. 

Klinik derslerine ait klinik nöbetler; İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni 
Tohumlama ile Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalları öğretim elemanları gözetiminde hafta içi 
( akşam ve gece) ve hafta sonu acil klinik çalışma saatleri arasında ilan edilen listeler kapsamında tutulur. 

(2) VHİE döneminde (10. Yarıyıl) de intöm öğrenciler intörnlük esaslarında belirtilen saatte (120
saat) ve belirtilen rotasyon yerlerinde nöbet tutmakla yükümlüdürler. 

(3) Öğrenciler klinik nöbetlerini ve intörnlük nöbetlerini aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak
tutmak zorundadırlar: 

a) Öğrenciler nöbetlerinde uygun kıyafet (önlük, forma vb.) ve koruyucu ekipmanlarla (maske,
eldiven, bone vb.) gelmek ve nöbeti boyunca bunları kullanmak, sorumlu öğretim elemanı/veteriner 
hekimlerin uyarılarına ve Fakülte biyogüvenlik kitapçığındaki kurallara uymak zorundadırlar. 

b) Öğrenciler Hastane Başhekimliği ve Müdürlüğü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesine göre
nöbetlerini tutarlar. 

c) Öğrenciler nöbetlerini sorumlu öğretim elemanı/veteriner hekimlerin gözetiminde tutarlar.
ç) Öğrenciler nöbetlerde kendilerine ait kişisel ekipmanlarını (steteskop, derece, eldiven, maske,

galoş, kalem ve klinik izlence defteri vb.) yanlarında bulundururlar. 
d) Öğrenciler nöbetlerini belirlenen yerlerde rotasyonlu olarak tutarlar. Nöbetçi veteriner hekim,

nöbetin 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; acil nöbetlerde triaj, hasta kayıt, aşı, 
acil muayene, iç hastalıkları hospitalizasyon, cerrahi hospitalizasyon) dağıtır. 
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e) Öğrenciler, veteriner hekim 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 yapılması ve kontrolü, hayvanların gezdirilmesi, 
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 kaba atılması gibi) yaparlar. 

f) Öğrenciler nöbetlerinde, nöbet defteri tutarlar. Öğrenciler, nöbet defterine her nöbet için ayn ayn
olmak üzere müdahale ettikleri vakaları anamnez, klinik muayene, teşhis, tedavi ve epikrizleri dahil olmak 
üzere rapor ederler; rotasyon yerlerinin özelliğine göre yaptıkları işleri defterlerine işlerler. Yarıyıl 
sonunda defterlerini Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığına teslim ederler. Dönem sonunda nöbet defterleri 
100 üzerinden puanlanır ve bu puan final, bütünleme ve tek ders sınavı haşan notuna %20 oranında katılır. 

g) Hastane Başhekimliği eşgüdümünde, nöbetçi öğretim elemanları ve nöbetçi veteriner hekimler
hastane nöbetlerinin uygun bir şekilde yapılmasından ve denetlenmesinden sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Durumlar 
MADDE 7- (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Kurulu kararlan uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer ve fakülteye kayıtlı tüm öğrencileri kapsar. 

Yürütme 
MADDE 9- (1) Bu esaslar, Fakülte Dekanı tarafından yürütülür. 


