
VETERİNER HEKİMLİĞİ ÖZEL EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİ 
 

Madde 1: Öğrenciler IX. ve X. yarıyıllarda aşağıdaki ilkeler çerçevesinde uygulamalı, 
kuramsal ve hizmet özelliklerine yönelmiş eğitim-öğretim alırlar. 
Madde 2: Bu eğitim-öğretim,  dört (4) ana grup ve alt gruplardan oluşan disiplinlerde yapılır. 
Öğrenci IX. yarıyılda 13 AKTS zorunlu ve seçmiş olduğu ana gruptan 17 AKTS seçmeli ders 
seçerek 30 AKTS’yi tamamlar. Öğrenci seçtiği gruptan 17 AKTS seçmeli dersi 
tamamlayamadığı takdirde farklı gruplardan ders seçebilir.  
Madde 3: Öğrenciler bu programa başvurularını ilgili yılın eğitim öğretim kayıtları sırasında 
yaparlar. 
Madde 4: Öğrenciler tercihlerini ana grupları esas alarak ilgi alanlarına göre sıralar ve iki 
tercih yaparlar.  
Madde 5: Öğrencilerin tercihleri sonucunda grup kontenjanları her yıl son sınıf öğrenci 
mevcudunun sayısı üzerinden % olarak belirlenir. Grup kontenjanları aşıldığında öğrenciler 
GANO’larına göre sıralanırlar. İlk tercihine giremeyen öğrenci, ikinci tercihine kayıt olur. 
 Madde 6: X. yarıyılda da öğrenciler aynı ana grupların, alt gruplarını oluşturan disiplinlerden 
hazırlanacak programa göre rotasyonla eğitim-öğretim alırlar.  
Madde 7: Öğrencilerin X. yarıyıla geçebilmesi için;  
a- IX. Yarıyılda zorunlu dersleri dışında kendi grubundan en az 6 AKTS’lik mesleki seçmeli 
dersi alıp başarılı olması,  
b- Gano’su 1.80 ve 2.00 arasında olan öğrencilerin alttan en fazla 3 dersi (bu derslerden 
ikisinden devam almış olması), Ganosu 2.00 ve üstünde olan öğrencilerin alttan en fazla 4 
dersi olması (bu derslerden ikisinden devam almış olması) gerekmektedir. 
Madde 8:Öğrenciler seçtikleri gruplardaki seminer ve kursları takip ederler. 
Madde 9: Her öğrenci X. Yarıyılda seçtiği ana grup ve alt gruplarından kendi seçeceği veya 
danışmanı tarafından verilecek bir konuda "Bitirme Ödevi"  hazırlamak ve bir seminer 
sunmak zorundadır. 
Madde 10: X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim Programında yer alan 
seminerlerin; a-Süresi en az 15 dakika, en fazla 25 dakikadır, 
b-Konusu Bitirme Ödevi konusu kapsamındadır, ancak öğrenci isterse farklı bir konuda da 
seminer hazırlayabilir, 
c-Seminer sunumları haftalık bitirme ödevi saatlerinin dışında, her grubun eğitim programına 
uygun saatlerde planlanır, 
d-İlgili programa katılan her anabilim dalında en az bir bitirme ödevi ve seminer konusu 
hazırlanır. 
Madde 11: Öğrenciler kendi grubundaki seminerlerin % 80’nine devam etmek zorundadır. 
Madde 12: X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim döneminde öğrenciler 
tarafından hazırlanan seminerler, koordinatör tarafından belirlenen üç öğretim üyesinden 
oluşan komisyon tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Seminerlerden 
başarısızlık durumunda öğrenci yeni eğitim öğretim döneminin başlangıç dönemine kadar 
tekrar başvurarak değerlendirmeye alınır, burada da başarısız olduğunda, takip eden yılda yeni 
bir seminer konusu almak zorundadır. 
Madde 13: X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretim Programında;  
a-Her grubu oluşturan anabilim dalları öğrenci devamını ayrı ayrı değerlendirir, 
b-Sınavlarına girebilmek için; kısa uygulama olarak yer alan Klinik Laboratuar Tanı’daki 
dallar, Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Su ürünleri Hastalıkları, Anatomi ve Histoloji-
Embriyoloji anabilim dallarında %80, saati fazla olan uygulama programlarında %50 devam 
şartı aranır ve öğrenci grubun toplam uygulama devamında %80 koşulunu sağlamak 
zorundadır, 



c-Öğrenci toplamda %80 devam koşulunu sağlayamadığı durumda, dersin sınavına giremez 
ve dersi takip eden yılda tekrar eder, 
  Madde 14: X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim Programı kapsamındaki 
yarıyıl içi etkinlikler; 
a-Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim Programında tüm gruplardaki öğrenciler Hayvan 
Hastanesi Başhekimi ve Çiftlik yöneticisi tarafından ilan edilen tarihte nöbetlerini tutmak 
zorundadır.  
b-Biyokimya, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Patoloji, Parazitoloji, Toksikoloji, Anatomi, 
Histoloji ile Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Su ürünleri Hastalıkları derslerinde yarıyıl sonu 
sınavı şeklinde değerlendirilir. 
c-Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Dölerme ve Suni Tohumlama ile 
Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği Grubundaki Mikrobiyoloji ve Patoloji 
uygulamalarında ilgili anabilim dallarının isteğine bağlı olarak yapılır. 
d-Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları ile Besin Hijyeni ve Teknolojisi 
uygulamalarında ise yarıyıl sonu başarı oranına etkisi %50’ağırlıkta olmak üzere uygulanır.  
Madde 15:  X.Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim Programında yarıyıl sonu 
başarı notlarının belirlenmesinde; 
a-X. Yarıyıl eğitiminde, öğrencinin her anabilim dalından en az 55 almasına ve Geçme 
notunun 60 olarak uygulanmasına, 
b-Başarı notunun hesaplanmasında her uygulamanın başarı notu ders saati oranında katılır, 
c-Klinik Laboratuar Tanı dersini veren anabilim dalları rotasyon derslerinin sonunda 
sınavlarını yapabilirler. 
Madde 16: X.Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretiminden devam alan ancak 
başarısız olan öğrencilerden; 
a-Grubun genel başarı notu CC (60) ‘nin altında olanlar Uludağ Üniversitesi Önlisans ve 
Lisans Öğretim Yönetmeliği Madde 31’ da tanımlanan ek sınav haklarından yararlanır ve bu 
ders ek sınav hakkı verilen iki dersten biri olarak değerlendirilir. 
b-Grubun genel başarı notu CC (60) ve üzerinde olup, grup içindeki derslerden 55’ın altında 
alanlar da Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Madde 31’de 
tanımlanan ek sınav haklarından yararlanır ve bu sınavlar mevcut iki ek sınav hakkı dışında 
tutulur. 
 c-Grubun genel başarı notu CC (60)’nin altında olan öğrencilerin; 55’ın altında aldığı 
derslerden mutlaka sınavlarına girmeleri gerekir.  
d-X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim dersinde sadece başarısız olduğu 
anabilim dalından aynı yıl içinde bütünleme sınavına girmesine ve tekrar başarısız olduğu 
takdirde X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim dersinin tamamının tekrarına, 
Madde 17: Bu ilkeler BUÜ Veteriner Fakültesi Kurulunun 10. 09. 2015 tarih ve 2015-10 
sayılı oturumu ile yürürlüğe girer. 
Madde 18: Bu ilkeler BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 
 
 


