
VEDEK YÖNETİM KURULUNA SUNULAN YÖNERGE DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

VEDEK Mevzuatı Yönerge 
Değişiklikleri 
 

VEDEK Mevzuatındaki 
Eski Hali 
 

VEDEK Yönetim Kurulu 
Kararı Sonrası Yeni Hali 
 
 

Eğitim Komitesi Üye 
Sayısı 
 
(VEDEK Eğitim Komitesi 
Yönergesi) 

MADDE 5 Eğitim Komitesi 
Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev 
Süreleri  
(a) Eğitim Komitesi Yönetim 
Kurulu üyeleri, VAK üyeleri ve en 
az iki (2) program 
değerlendirmesinde görev almış 
deneyimli değerlendiriciler 
ve/veya bu alanda bilgi ve 
deneyime sahip öğretim üyeleri 
arasından Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen toplam üç 
(3) kişiden oluşur. 
 

MADDE 5 Eğitim Komitesi 
Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev 
Süreleri  
(a) Eğitim Komitesi Yönetim 
Kurulu üyeleri, VAK üyeleri ve en 
az iki (2) program 
değerlendirmesinde görev almış 
deneyimli değerlendiriciler 
ve/veya bu alanda bilgi ve 
deneyime sahip öğretim üyeleri 
arasından Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen toplam 
dokuz (9) kişiden oluşur. 

Ölçütler Komitesi Üye 
Sayısı 
 
(VEDEK Değerlendirme 
Ölçütlerinin Belirlenme 
Usulleri Yönergesi) 
 

MADDE 6 Ölçütler Komitesi 
 
Yönetim Kurulu, VAK tarafından 
ve diğer kanallardan kendisine 
iletilen değerlendirme 
ölçütlerindeki değişiklik 
önerilerini değerlendirmek ve bu 
konudaki çalışmaları yürütmek 
üzere bir Ölçütler Komitesi kurar. 
(a) Bu komite, 
(1) Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek bir Yönetim Kurulu 
üyesi, 
(2) VAK Başkanı ya da VAK 
tarafından belirlenecek bir VAK 
üyesi, 
(3) VAK’taki Türk Veteriner 
Hekimler Birliği(TVHB) temsilcisi 
ve 
(4) VAK tarafından belirlenecek 
deneyimli bir VEDEK 
değerlendiricisi veya bu konuda 
yeterli donanıma sahip bir 
öğretim üyesinden oluşur ve 
Yönetim Kurulu’na karşı 
sorumludur. 

MADDE 6 Ölçütler Komitesi 
 
Yönetim Kurulu, VAK tarafından 
ve diğer kanallardan kendisine 
iletilen değerlendirme 
ölçütlerindeki değişiklik 
önerilerini değerlendirmek ve bu 
konudaki çalışmaları yürütmek 
üzere bir Ölçütler Komitesi kurar. 
(a) Bu komite, 
(1) Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek bir Yönetim Kurulu 
üyesi, 
(2) VAK Başkanı ya da VAK 
tarafından belirlenecek bir VAK 
üyesi, 
(3) VAK’taki Türk Veteriner 
Hekimler Birliği(TVHB) temsilcisi 
ve 
(4) VAK tarafından belirlenecek 
deneyimli dört (4) VEDEK 
değerlendiricisi ve/veya bu 
konuda yeterli donanıma sahip 
öğretim üyelerinden olmak üzere 
toplam yedi (7) kişiden oluşur ve 
Yönetim Kurulu’na karşı 
sorumludur. 
 
 



Değerlendirme Takımının 
Oluşturulması 
 
(VEDEK Değerlendirme ve 
Akreditasyon Uygulama 
Esasları Yönergesi) 
 

MADDE 8 Program 
Değerlendirme Takımı 
2. Paragraf 
 
Değerlendirme takımında, temel 
bilimler, hayvansal üretim ve 
gıda hijyeni alanlarından birer ve 
klinik alanında da iki (bir öğretim 
üyesi, bir pratisyen veteriner 
hekim) olmak üzere, beş kişi 
bulunmalıdır. Bu beş kişiden 
dördü mutlaka akademik 
çevreden biri ise mesleki 
paydaşlardan (örneğin: pratisyen 
veteriner hekim) tercih 
edilmelidir. 

MADDE 8 Program 
Değerlendirme Takımı 
2. Paragraf 
 
Değerlendirme takımında, Temel 
Bilimler, Preklinik Bilimler, Klinik 
Bilimler, Zootekni ve Hayvan 
Besleme ile Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Bölümlerinden birer 
öğretim üyesi ve öncelikli olarak 
doktora ve uzmanlık sahibi 
deneyimli bir klinisyen veteriner 
hekim olmak üzere toplam altı 
(6) kişi bulunmalıdır. 

Değerlendirme Takımında 
Yeni Mezun Öğrenci 
Bulunması 
 
(VEDEK Değerlendirme ve 
Akreditasyon Uygulama 
Esasları Yönergesi) 

MADDE 8 Program 
Değerlendirme Takımı 
3. Paragraf 
 
Değerlendirme takımının 
değerlendirme raporunun 
hazırlanmasından takım başkanı 
sorumludur. Raporun 
hazırlanmasında yardımcı olmakla 
görevlendirilen bir raportör de 
gruba eşlik eder. Takım üyeleri 
belirlenirken ilgili kurumla olası 
bir çıkar çatışması/çakışması 
bulunmamasına özel önem 
verilmelidir. Ziyaret takımlarına 
Veteriner Hekimliği eğitim 
programlarının son yılında veya 
mezun aşamasında olan bir 
öğrenci de katılabilir. 

MADDE 8 Program 
Değerlendirme Takımı 
3. Paragraf 
 
Değerlendirme takımının 
değerlendirme raporunun 
hazırlanmasından takım başkanı 
sorumludur. Raporun 
hazırlanmasında yardımcı olmakla 
görevlendirilen bir raportör de 
gruba eşlik eder. Takım üyeleri 
belirlenirken ilgili kurumla olası 
bir çıkar çatışması/çakışması 
bulunmamasına özel önem 
verilmelidir. Ayrıca, 
değerlendirme takımlarına 
Veteriner Hekimliği eğitimini son 
iki yıl içerisinde tamamlayarak 
mezun olmuş ve lisansüstü 
eğitimine devam eden bir 
öğrenci de katılacaktır. 

 


