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-) TYYÇ, VUÇEP, EAEVE, OIE ile YÖKAK ve ESG 2015'in tavsiyelerine uygun olmak; 

-) Önceki uygulama süreçlerindeki yanlışlıkları ve belirsizlikleri düzeltmek; 

-) Veteriner Hekimliği eğitimindeki son ilerlemeleri dikkate almak; 

-) TVHEDS’nin (Türk Veteriner Hekimliği Eğitimi Değerlendirme Sistemi) döngüsel 

incelemesi ve sürekli iyileştirme ile uyumlu olmak. 

-) Diğer uluslararası değerlendirme kurumları ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan 

akreditasyon çalışmalarına uyum çalışmalarında bulunmak; 

  

İlk taslak, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan SDS çalışma grubu ( 4’ü deneyimli 

TVHEDS raportörü, 7’si değerlendirici ve Kalite Güvence uzmanı ve 1 deneyimli başkan) 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, bu taslak yorum ve öneriler için tüm üyelere 

ve paydaşlara gönderilmektedir. 

 

Lütfen önerilerinizin TYYÇ, VUÇEP, EAEVE, OIE ile YÖKAK ve ESG 2015 ile uyumlu 

olması gerektiğini dikkate alınız. 

  

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Giriş 
 

Bu belge, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından yönetilen Türk Veteriner Hekimliği Eğitimini 

Değerlendirme Sisteminin (TVHEDS) Standart Değerlendirme Süreçlerini (SDS) ortaya 

koymaktadır. Bölüm 2 (TVHEDS değerlendirme süreci), Bölüm 3 (Akreditasyon için 

TVHEDS standartları) VEDEK Genel Kurulu (….. Mayıs …..) tarafından, Bölüm 4 ve.. ekleri 

VEDEK Yönetim Kurulu Kurulu tarafından onaylanmıştır (……………). 

 

TVHEDS'nin temel amacı, Veteriner Hekimliği eğitim kurumları ve programları tarafından 

sağlanan mesleki niteliklerin ilgili TYYÇ, VUÇEP direktiflerine ile YÖKAK, OIE ve ESG 

Kalite Güvence Standartları ve Kılavuzlarına uygun olup olmadığını kontrol etmektir.  

 

Geçiş Uygulama Süreçleri Ek 18'de açıklanmıştır. 

 

 

 

BÖLÜM 1. Mesleki Niteliklerin Tanınması ve Kalite Güvencesi için Temel 
Belgeler 
 

Veteriner hekimler için mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 6343 sayılı yasa ve asgari 

eğitim gereksinimleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65. maddesine dayanılarak ve 

Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak hazırlanan 26775 sayılı 

yönetmelikle belirlenmiştir.  

 

Veteriner Hekimlik eğitimindeki asgari eğitim koşulları hakkında daha detaylı bilgi 

02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı yönetmeliğin 7. Maddesi ve Ek-4’ünde verilmektedir. (Ek. 

1).  

 

Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak kabul edilmiştir. Buna ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 

35. maddesine dayanılarak 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı  “Yüksek Öğretim Kalite 

Güvencesi ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”  Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

 

VEDEK, Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ni ilk olarak 02.02.2012 tarihinde 

Yükseköğretim Genel Kurulu’ndan almış ve faaliyetlerini sürdürmüş olup, 2017 yılından 

itibaren YÖKAK tarafından 5 yıl süreli olarak yeniden yetkilendirilmiştir. 

 

BÖLÜM 2. Değerlendirme Süreci 
 

Değerlendirme süreci, ziyaret sistemine ek olarak kurumdan gelen periyodik ara rapor ve 

yerinde ziyareti içeren tamamen şeffaf bir akreditasyon sürecidir. VEDEK’e üye olan 
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kurumlar için 5 yıl içerisinde değerlendirme sürecine başlanmış olması zorunludur. Bu süreç 

içerisinde değerlendirme geçirmeyen kurumun üyeliği, temsili üyelik olarak düzenlenecektir.   

VEDEK tarafından akredite edilebilmek için, kurum veteriner hekimlik eğitim-öğretim 

programı, mesleki yeterlilikleri sağlaması ve ilgili yasalara uyumlu olması için 3. Bölümde 

belirtilen tüm standartları karşılamalıdır. 

Bir kurum birden fazla veteriner eğitim programı veriyorsa, örneğin farklı dillerde, tüm 

programlar değerlendirilmelidir.  

 

VEDEK tarafından 4 tip değerlendirme yapılmaktadır; 

1. Değerlendirme  

2. Yeniden değerlendirme 

3. Ön değerlendirme 

4. Ara rapor ve yerinde ziyaret 

 

1. Değerlendirme 
 

1.1. Kurum ile VEDEK arasında bir değerlendirme anlaşması 

İstenilen değerlendirmeden en az 14 ay önce kurum, ziyaret talebi için VEDEK’e 

başvurmalıdır. 

İstenilen değerlendirmeden en az 12 ay önce, Dekanlık (Kurumun Yöneticisi) tarafından 

resmi bir Değerlendirme Anlaşması imzalanmalıdır. 

Bu anlaşma şunları içermelidir; 

 

-değerlendirmenin tipi ve tarihi 

-kurumun yöneticisi ve irtibat görevlisi hakkında bilgiler 

- Ek 5 de belirtilen değerlendirme ücretleri 

- değerlendirme için geçerli olan tüzük ve yönergeler 

- kurumun, değerlendirmenin hazırlanması ve tamamlanması için TVHEDS uyacağına 

  dair taahhüt ile ÖDR ve değerlendirme raporunun web sitesinde yayınlanmasını 

kabulü 

 

Değerlendirme, akademik faaliyet dönemi içerisinde, yani çoğu personelin ve öğrencinin 

bulunduğu bir zamanda gerçekleştirilmelidir. 

 

Değerlendirme işlemine ilişkin depozito ve ücretler Ek 5'te verilmiştir. 

 

1.2. Değerlendirme takımının belirlenmesi  

 

Değerlendirmeden en az 6 ay önce, VAK, VEDEK Sekretaryası aracılığıyla, değerlendirme 

ekibi üyelerini atar ve kuruma her değerlendiricinin listesini ve ayrıntılarını gönderir.  

Değerlendirme ekibi 8 kişiden oluşur: 
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- 1 Temel/Klinik Öncesi Bilimler Bölümünden uzman 

- Küçük ve büyük hayvan uzmanları 

- 1 Klinik Bilimleri Bölümünden uzman 

- 1 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünden uzman 

- 1 Pratisyen hekim 

- 1 Gıda güvenliği ve kalitesi konusunda uzman (Veteriner Halk Sağlığı dahil) 

- 1 Kalite güvencesi konusunda uzman 

- 1 öğrenci (akredite statüdeki bir kurumdan mezuniyetinden en fazla 2 yıl geçmiş, 

tercihen lisansüstü eğitim öğrencisi) 

- 1 TVHEDS Koordinatörü. 

 

Değerlendiricilerden biri, değerlendirme ve liderliği konusundaki tecrübesine dayanarak VAK 

tarafından başkan olarak belirlenir. Tüm akademik değerlendiriciler, akredite veya şartlı 

akreditasyon statüsünde bir kurumdan olmalıdır.  

Tüm Değerlendiriciler (değerlendirme türüne bakılmaksızın): 

 

- değerlendirici eğitimini ve/veya e-öğrenme kursunu başarıyla tamamlamalı 

- iyi düzeyde İngilizce bilmeli (İngilizce eğitim veren kurum değerlendirmelerinde) 

- değerlendirilen kurumdan başka bir kurumda çalışmış ve diplomasını almış olmalı 

- değerlendirilen kurum ile herhangi bir çıkar çatışması olmadığını ve VEDEK gizlilik 

  ve etik kurallarına uyacağını taahhüt ettiğini onaylayan formları imzalamalıdır (Ek 

 15, Ek 16). 

 

Değerlendirilen kurum seçilen değerlendiricilerden biriyle çıkar çatışması olduğunu 

düşünürse, değerlendirme takımı listesini aldıktan en geç 2 hafta sonra VEDEK sekretaryası 

aracılığıyla VAK'e bildirmelidir. Çıkar çatışması kurum tarafından açıkça gerekçelendirilirse, 

VAK bu değerlendiriciyi değiştirmeye karar verir. 

 

Değerlendirilen kurumdan yapılan resmi bir talep üzerine VAK, TVHEDS 

değerlendiricilerine ek olarak, başka bir resmi kurumdan gözlemci kabul edebilir (Ek 19). 

 

Değerlendirilen kurumdan resmi bir taleple, zamandan ve paradan tasarruf etmek için VAK, 

diğer veteriner akreditasyon kurumları ile birlikte ortak değerlendirmeler yapılmasını kabul 

edebilir.  

 

Ancak; 

- Ortak Değerlendirme Ekibi, diğerlerinin yanı sıra 1 TVHEDS Koordinatörü, 1 Öğrenci ve en 

az 2 TVHEDS değerlendiricisi içermelidir 

- Tüm TVHEDS değerlendirme alanları ortak değerlendirme ekibinde yer almalıdır 
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- Değerlendirme Anlaşması, ÖDR ve Değerlendirme Raporu, TVHEDS ve SDS ile tam bir 

anlaşma içerisinde yazılmalıdır 

- Değerlendirme programı, TVHEDS-SDS ile uyumlu olmalıdır. 

 

Değerlendiricilerin temel görevleri, ziyaret edilen kurum tarafından verilen veteriner 

hekimlik yetkisinin TVHEDS standartları ile uyumlu olup olmadığını belirlemektir (bkz. 

Bölüm 3). 

 

Daha açıklayıcı olarak, değerlendiricilerin görevleri: 

- değerlendirmeden önce, Öz Değerlendirme Raporunu (ÖDR) okumak, kendilerine 

verilen ilgili bölümler için (Başkan ve Koordinatör tarafından yönlendirilen) taslak raporunu 

yazmak ve değerlendirmeden en geç 2,5 hafta önce açıklığa kavuşturulacak soru ve konu 

listesiyle birlikte koordinatöre göndermek, 

- değerlendirme sırasında, ÖDR'de verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, 

tesisleri ziyaret etmek, veri tabanlarına bakmak, öğrencilerle, personelle, ulusal veteriner 

derneklerinin temsilcileri ve diğer paydaşlarla görüşmek, değerlendirme raporu taslağının 

yazılması için eksik bilgileri istemek ve ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde kendi 

bölümlerini sonuçlandırmak, 

- değerlendirmeden hemen sonra, değerlendirme raporunun son taslağıyla ilgili 

yorumlarını koordinatöre ve değerlendirme sonrası anketini (Ek 17) VEDEK sekretaryasına 

göndermek. 

 

Takım başkanın temel görevleri; 

- değerlendirme sırasında tüm toplantılara başkanlık etmek,  

- değerlendirme sırasında beklenmedik bir problem ortaya çıktığında (değerlendirme 

ekibine danıştıktan sonra) kararlar almak ve daha sonra, değerlendirme raporunu tartışmak ve 

ortaya çıkabilecek herhangi bir soruyu yanıtlamak için VAK'da hazır bulunmaktır. 

 

Koordinatörün temel görevleri, 

  -tüm değerlendirme sürecini VEDEK sekretaryası, başkan ve değerlendirilen kurum 

ile yakın temas halinde koordine etmektir.  

-uzmanlara görevlerinde yardımcı olmak için kurum ile temasları kolaylaştırmak, 

 SDS’lerine uyulmasını ve tüm raporların eşit düzeyde olmasını sağlamaktır. 

 

İrtibat görevlisinin temel görevleri, 

-tüm değerlendirme sürecini SDS El Kitabına uygun şekilde kolaylaştırmaktır.  

-değerlendirmeden önce, değerlendirme sırasında ve sonrasında VEDEK sekretaryası, 

 koordinatör ve kurum yöneticisi ile yakın temas halinde olmaktır.  

-İrtibat görevlisi, değerlendiricilere değerlendirmeden önce ve değerlendirme sırasında 

 talep edilen bilgileri sağlamalı, herhangi bir teknik sorunu çözmeleri ve ilgili 

 toplantıları en verimli şekilde yapmaları için yardımcı olmalıdır. 
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- İrtibat görevlisi, kurumun kıdemli bir üyesi olmalıdır. 

- TVHEDS-SDS ile kurumun yapısı ve işleyişini iyi bilmeli; 

- e-posta yoluyla ve telefonla kolayca erişilebilir ve özellikle değerlendirme sırasında 

  her zaman ulaşılabilir olmalıdır. 

 

1.3. Seyahat düzenlemeleri ve konaklama 

 

Değerlendirmeden en az 4 ay önce, kurum: 

- uygun seyahat düzenlemeleri yapmak için her bir değerlendiriciyle iletişime geçer 

(her bir değerlendirici ilk ekip toplantısının başlamasından en az 1 saat önce ve final 

sunumunun sonuna kadar hazır bulunmalıdır); 

- biletleri (ekonomi sınıfı) satın alır ve her değerlendiriciye gönderir veya aynı 

koşullarda kendi biletlerini satın alan değerlendiricilere geri ödeme yapar, 

- Wi-Fi, restoran ve değerlendirme takımına ayrılmış bir toplantı salonu bulunan 3 

veya 4 yıldızlı bir otelde oda rezervasyonu yapar, 

- Seyahatler ve değerlendirme sırasında meydana gelen kaza riskini karşılamak için 

her değerlendirici için bir sigorta sağlar, 

- değerlendiricilerin tüm ulaşımları (örneğin, havaalanı, tren istasyonu, otel, restoran 

ve ziyaret edilen birimler) kurum tarafından organize ve finanse edilmelidir. 

 

1.4. Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) 

 

ÖDR, kurumun ve verdiği eğitimin objektif, doğru ve derinlemesine bir incelemesinin sonucu 

hazırlanmalıdır. ÖDR kurumun zayıf yönleri ve eksiklerini, bu konuda alınan önlemleri içeren 

bir GZFT analizi ile birlikte kurum hakkında doğru, gerçekçi bilgileri içermelidir. 

 

ÖDR, kurumun Bölüm 3'te açıklanan TVHEDS Standartlarını nasıl karşıladığını 

göstermelidir. 

 

ÖDR, kurum ile VEDEK arasındaki anlaşma sırasında geçerli olan SDS’ne göre yazılmalıdır. 

Kurum isterse, en son SDS'ni takip edebilir. Her durumda, kurumun, takip ettiği SDS’ni 

girişte belirtmesi gerekir. 

 

ÖDR, Ek 6'da verilen format ve içeriğe göre hazırlanmalıdır. 

 

ÖDR'in hazırlanmasının değerlendirmeden yaklaşık bir yıl önce başlaması, sürecin kilit 

personellerini içermesi ve kurumun yönetim organı tarafından onaylanması tavsiye edilir. 

 

ÖDR, değerlendirmeden en az 2 ay önce, kurum tarafından değerlendirme takımının tüm 

üyelerine ve VEDEK sekretaryasına e-posta ile (Word formatında elektronik versiyon ile) 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

gönderilmelidir. Ayrıca VEDEK Sekreteryasına 2 adet ciltlenmiş basılı kopya posta yoluyla 

iletilmelidir. 

 

1.5. Ziyaret programı 

 

Ziyaretin asıl amacı, kurumun Bölüm 3'te açıklanan TVHEDS standartlarına uygun olup 

olmadığını belirlemektir. Değerlendirme ekibi, tesisleri ziyaret ederek, verileri kontrol ederek 

ve ilgili kişilerle görüşerek ÖDR'de sunulan bilgileri doğrulamalı ve tamamlamalıdır.  

İkincil amaç, uygunsa, eğitimi iyileştirmek için öneri/ler sunmaktır. Bu öneriler, ziyaret edilen 

kuruma özel ve TVHEDS-SDS ile uyumlu olmalıdır. 

 

Ziyaret programı, Ek 7'de önerilen zaman çizelgesi ve kılavuza uygun olmalıdır. Kurum 

tarafından önerilen herhangi bir değişiklik başkan ve koordinatör tarafından onaylanmalıdır. 

Gerektiğinde, değerlendiricilerin verileri doğrulamasını veya tamamlamasını sağlamak için 

yerinde değişiklikler yapılabilir. 

 

Değerlendirme Ekibi ile kurum arasındaki etkileşimler, ortak bir tonda olmalı, karşılıklı 

güvene dayanmalı ve kurumun eğitim programının mevcut durumunu tam olarak anlamaya 

yönelik bir amacı temel almalıdır. 

 

Mümkün olan yerlerde, değerlendirme ekibi, müfredatın çeşitli bölümleriyle entegrasyon 

derecesi arasındaki ilişkileri görmelerini sağlamak için bir grup olarak çalışacaktır. Gerekirse 

değerlendirme ekibi, değerlendirme sırasında mümkün olduğunca fazla bilgi almak için daha 

ikincil gruplara ayrılabilir. 

 

Değerlendirme ekibi, çok çeşitli disiplinleri ve tecrübe seviyelerini temsil eden öğretim 

kadrosu gruplarının yanı sıra destek personeli, öğrenciler ve dış paydaşlarla görüşmelidir. 

 

Ziyaret sırasında herhangi bir personelin veya öğrencinin değerlendirme ekibi ile gizli bir 

şekilde buluşması ve/veya ekibe e-posta ile gizli mesajlar göndermesi için fırsat verilmelidir. 

 

1.6. Değerlendirme ziyareti raporu (DZR) 

 

Değerlendirme ziyareti raporu, kurum en son SDS’ni takip etmeyi açıkça kabul etmediyse, 

kurum ile VEDEK arasındaki anlaşma sırasında geçerli olan SDS’ne göre yazılmalıdır. Her 

durumda, değerlendirme raporunu yazmak için kullanılan SDS, ÖDR hazırlanırken takip 

edilen SDS ile aynı olmalıdır. Değerlendirme raporunda, değerlendirme ekibi hangi SDS’ni 

takip edeceğini girişte açıkça belirtmelidir. 

 

Değerlendirmeden en az 2,5 hafta önce, her bir değerlendiricinin ÖDR'in tamamını okumuş 

olması, değerlendirilen rapor taslağındaki bölümleri doldurması (en azından bulgular ve 
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değerlendirme sırasında sorulması gereken sorular/açıklanması gereken konular) ve 

değerlendirme Takımının diğer üyelerine göndermesi gerekir. Ardından, koordinatör bunları 

Taslak A olarak bir araya getirir. 

 

Değerlendirme ziyareti raporu, Ek 8'de verilen format ve esaslara uyumlu bir şekilde 

tamamlanmalıdır. 

 

Değerlendirme Takımının tüm üyelerinin bütün bölümlere katkıda bulunmaları beklenir, 

ancak başkan ve koordinatör tarafından her bölüm için değerlendirmeden en az 2 ay önce 

ilgili bölüme ait ana yazar belirlenir. 

 

Değerlendirme Taslak A raporu, her değerlendiricinin verilerine dayanmaktadır. Koordinatör 

tarafından toplanmalı ve değerlendirmeye başlamadan en geç 2 hafta önce değerlendirme 

Takımının tüm üyelerine gönderilmelidir. Bu aşamada, yalnızca ÖDR temel alınır. Kuruma 

sorulacak soru listesi ve değerlendirme sırasında açıklığa kavuşturulacak konular, bulgular ve 

yorumlara eklenmelidir. Koordinatör tarafından oluşturulan sorular listesi, irtibat görevlisine 

gerekli verileri toplaması için yeterli zamanı sağlamak amacıyla, en geç değerlendirmeden 2 

hafta önce kuruma gönderilir. Kurum bu sorulara en kısa sürede veya en geç 

değerlendirmenin başında cevap vermelidir. Taslak B raporu (bulgular, yorumlar, öneriler ve 

potansiyel eksikliklerin tespitine dayanarak) değerlendirmenin bitiminden önce 

tamamlanmalıdır. 

 

Değerlendirme ekibi, bağımsız bir değerlendirme yapmaktan ve kurumun her bir TVHEDS 

Standardı yönünden yeterli, kısmen yeterli veya yetersiz olduğu gibi açık bir beyanda 

bulunmaktan sorumludur.  

 

Değerlendirme raporunda her bölüm 4 alt başlığa ayrılmıştır: 

- bulgular; 

- yorum; 

- değerlendirme takımının önerileri (sınırlı sayıda olması gereken, tüm ekip tarafından 

  karar verilen, kişisel görüş olmayan, değerlendirilen kurulumla ilgili ve TVHEDS-

SDS ile uyumlu). 

- değerlendirme takımının kararı (uygunsuzluk durumunda, Birincil yetersizlikler 

   standart bir  terminoloji ile açıkça belirtilmelidir). 

 

Başkan ve koordinatör tarafından düzeltildikten ve değerlendirme Takımının tüm üyeleri 

onaylandıktan sonra, Taslak C raporu değerlendirmenin bitiminden en geç 14 gün sonra 

oluşturulur ve olası hataların tespiti için kuruma gönderilir ve iki haftalık süre tanınır. 

Başkanın onayı ile koordinatör ilgili hataları düzeltir ve oluşan Taslak D raporunu VEDEK 

sekretaryasına son bir kontrol için gönderir. VEDEK sekretaryası VAK toplantısına sunmadan 
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önce bu taslağı kontrol eder. VAK üyeleri, toplantılarından en az 1 ay önce Taslak D raporunu 

almalıdır. 

 

VEDEK sekretaryası ve koordinatörün desteğiyle, değerlendirme sonuç raporu VAK 

tarafından yayımlanmaktadır. Hem VEDEK hem de kurumun web sitesinde yayınlanmadan 

önce kurum yönetimine iletilir. 

 

Değerlendirmeden en geç iki ay sonra, kurum değerlendirme sonrası anketi (Ek 17) VEDEK 

sekretaryasına göndermelidir. 

 

1.7. VAK kararı 

 

VAK kararını, kurum en son SDS’u izlemeyi kabul etmediği sürece, kurum ile VEDEK 

arasındaki anlaşma sırasında geçerli olan SDS’ne dayandırmalıdır. Her durumda, VAK'in 

kararını temel aldığı SDS, ÖDR hazırlanırken kurumun takip ettiği SDS ile uygun olmalıdır. 

VAK, raporunda kararını hangi SDS'ne dayandırdığını belirtmelidir. 

 

VAK değerlendirilen kurum için, Taslak D raporunu analiz eder ve tartışır. Değerlendirme 

Takımının tavsiyelerini onaylamaya veya değiştirmeye karar verir. Başkan ve/veya 

koordinatör, değerlendirme raporunu görüşmek ve ortaya çıkabilecek soruları yanıtlamak için 

VAK'da hazır bulunmalıdır. Birincil yetersizlikler standart bir terminoloji ile açıkça 

listelenmeli ve kurumun statüsü açıkça tanımlanmalıdır. Başvuran kurumda verilen eğitimin 

TYYÇ, Veteriner Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (VUÇEP), ESG 2015 ve  02.02.2008 

tarih ve 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık 

ve Mimarlik eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmelik” 

göre uygun olması gerekir. İlgili mevzuatlara uyumsuzluk Birincil yetersizlik olarak kabul 

edilir. 

- Akredite, herhangi bir Birincil yetersizlik yok ise 

- Şartlı akredite, bir Birincil yetersizlik var ise 

- Akredite değil, birçok Birincil yetersizlik var ise 

 

Akreditasyon değerlendirme tarihinden itibaren 7 yıl süreyle geçerlidir; şartlı akreditasyon 

değerlendirme tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. Geçerlilik süresi dolduğunda, kurum 

otomatik olarak verilen statünün sona ermesi nedeniyle “akredite değil” durumuna geri döner. 

 

Toplantıdan hemen sonra, VEDEK sekretaryası aracılığıyla VAK Başkanı kurumun 

yöneticisini e-posta ve mektupla şu konular hakkında bilgilendirir; 

- verilen statü; 

- birincil yetersizlikler; 

- itiraz süreci; 

- şikâyet süreci; 
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- VAK tarafından VEDEK ve kurumun web sitesinde nihai değerlendirme raporunu 

   yayınlama yükümlülüğü. 

 

1.8. İtiraz süreci 

 

Kurum, VAK tarafından verilen kararın değerlendirme raporundaki bulgular ile 

gerekçelendirilmediğini düşünüyorsa, iki hafta içinde VAK kararına itiraz etme niyetini 

VEDEK sekretaryası aracılığıyla VAK başkanına bildirmelidir. Bu bildirim ve itiraz 

başvurusu, en geç VAK kararının ve kurumun son değerlendirme raporunu postayla 

almasından sonra en geç 2 ay içinde yazılı olarak yapılmalıdır.  

 

İtiraz sürecinin ilk aşaması, bir sonraki toplantıda VAK tarafından yeniden değerlendirmeyi 

içerir. İlgili değerlendirme ekibi başkanından ve koordinatöründen yeniden değerlendirme 

sürecine katılmaları istenebilir. İtiraz kabul edilebilir veya reddedilebilir. 

 

VAK itiraz başvurusunu reddederse ve kurum itiraz sürecine devam etmek isterse, durum 

resmi olarak itiraz kurulu tarafından değerlendirilir. Kurul, tercihen bir değerlendirme ekibine 

başkanlık etmiş üç üyeden oluşur. Kurulun atanması, VEDEK başkanı veya vekili tarafından 

koordine edilir. VEDEK tarafından iki üye atanır, itiraz eden kurum üçüncü bir üyeyi aday 

gösterme hakkına sahiptir. En az bir üye tartışmalı konu alanı ile ilgili uzmanlığa sahip 

olmalıdır. Kurul kendi başkanını seçer. Her üç üye de değerlendirilen kurum ile herhangi bir 

çıkar çatışması olmadığını ve TVHEDS-SDS ve VEDEK gizlilik-etik kurallarına uyacağına 

dair bir belge imzalamalıdır (Ek 15 ve Ek 16). 

 

İtiraz ve bunun tartışılması ilk önce yazışmalarla yapılır. Bu yolla bir karara varılamazsa, 

itiraz kurulu başkanı, kurul üyeleri, kurum temsilcileri ve değerlendirme ekip başkanı ve/veya 

koordinatörü arasında, kurumda veya başka bir yerde toplantı yapılması gerektiğine karar 

verebilir. Bu durumda tüm masraflar kurum tarafından karşılanmalıdır. 

 

İtiraz kurulu bir sonuca vardığında, gerektiğinde çoğunluk kararıyla, başkan bu kararı 

açıklayıcı bir rapor sunarak VAK'a bildirir. VEDEK sekretaryası itiraz kurulunun kararını 

yazılı olarak bildirmekten sorumludur. Panelin kararı sondur. 

 

İtiraz süreci sona erinceye kadar, değerlendirme raporu yayınlanmaz ve itiraz eden kurum 

mevcut durumunu korur. 

 

1.9. Şikâyet süreci 

 

Kurum, TVHEDS-SDS değerlendirmesi sırasında usule ilişkin hataların yapıldığına 

inanıyorsa, VEDEK sekretaryasına iki hafta içinde süreç hakkında şikâyette bulunmalıdır. Bu 
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bildirim ve şikâyet için tartışılan esas, en geç VAK kararının ve kurumun son değerlendirme 

raporunu postayla almasından sonra en geç 2 ay içinde yazılı olarak yapılmalıdır.  

 

Şikâyet, VEDEK sekretaryası tarafından, şikâyetçinin sağladığı belge ve kanıtları analiz eden 

ve gerektiğinde her iki tarafın da görüşünü almak için şikâyette bulunan kişi (ler) ile temas 

kuracak olan VEDEK İç Denetim, Kalite Güvencesi ve Geliştirme Komitesine (İDKGK) 

gönderilir. Sonrasında İDKGK’si VEDEK Yönetim Kurulu’na sonuçlar hakkında bilgi verir. 

Yönetim Kurulu, şikâyeti değerlendirdikten sonra şikâyetçiye bilgi verir. 

 

2. Yeniden Değerlendirme 
 

2.1. Kurum ile VAK arasında yeniden değerlendirme anlaşması 

Bir önceki (Ana) değerlendirmeden en geç üç yıl sonra, Birincil yetersizliklerini düzelttiğini 

düşünen bir kurum, VAK'dan VEDEK sekretaryası aracılığıyla yeniden değerlendirme 

istemelidir. Bu sürenin sonunda yeniden değerlendirme istemeyen kurumun statüsü akredite 

değil olarak belirlenir. Kurum akreditasyon sürecine yeniden başlar. Kurum yöneticisi 

tarafından imzalanan resmi talebe, önceki değerlendirme sırasında tespit edilen Birincil 

yetersizliklerin giderildiğine ve ikincil yetersizliklerin düzeltilmesi için devam eden bir 

sürecin gerçekleştiğine dair kanıtlar sunan bir Yeniden Değerlendirme ÖDR'i eklenmelidir. 

 

VAK yeniden değerlendirmeyi kabul ederse, masraflar kurum tarafından karşılanmak üzere, 

VEDEK sekretaryası tarafından organize edilir.  

 

Yeniden değerlendirmeden en az 3 ay önce, resmi bir yeniden değerlendirme anlaşması 

kurumun yöneticisi tarafından imzalanmalıdır. 

Anlaşmada şunlar yer almalıdır; 

- yeniden değerlendirme tarihi; 

- Ek 5’te belirtilen yeniden değerlendirme ücreti; 

- kurumun, değerlendirmenin hazırlanması ve tamamlanması için TVHEDS-SDS’ne 

uyacağına dair taahhüt ile ÖDR ve değerlendirme raporunun web sitesinde 

yayınlanmasını kabulü 

Yeniden değerlendirme, bir önceki değerlendirmeden en geç 3 yıl sonra ve sadece bir kez 

yapılabilir. Bu süre geçerse, ancak Ana değerlendirme planlanabilir. 

 

2.2. Yeniden değerlendirme takımının belirlenmesi 

Yeniden değerlendirmeden en geç 3 ay önce, VEDEK sekretaryası aracılığıyla VAK, yeniden 

değerlendirme Takımının üyelerini atar ve kuruma listeyi ve her değerlendiricinin ayrıntılarını 

gönderir. Yeniden değerlendirme ekibi, en az 2 değerlendiriciden; önceki değerlendirme 

Takımının 1 üyesi (çoğunlukla, yeniden değerlendirme ekibine başkanlık edecek olan önceki 

değerlendirme başkanı) ve bir koordinatörden oluşur. Değerlendiricilerin sayısı ve uzmanlık 
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alanlarına, önceki değerlendirme sırasında tespit edilen Birincil yetersizliklerin sayısı, türü ve 

karmaşıklığına göre VAK karar verir.  

 

Tüm değerlendiriciler, Madde 1.2'de belirtilen kriterleri yerine getirmeli ve TVHEDS 

değerlendirmelerinde deneyimli olmalıdır. 

 

Değerlendiricilerin görevi, önceki değerlendirmeden sonra VAK tarafından belirlenen Birincil 

yetersizliklerin düzeltilip düzeltilmediğini değerlendirmektir. Ayrıca, ikincil yetersizlikleri 

gidermek için devam eden bir sürecin mevcut olup olmadığını da değerlendirmektir. 

 

Daha spesifik olarak, değerlendiricilerin görevleri: 

- yeniden değerlendirmeden önce, YÖDR'i okumak; 

- yeniden değerlendirme sırasında, YÖDR'de verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol 

  etmek ve eksik kalan bilgileri tamamlamak için tesislerin değerlendirilmesi, veri 

  tabanlarının kontrolü, ilgili kişilerle görüşme; 

- yeniden değerlendirmeden sonraki iki hafta içinde, YÖDR’nu tamamlamak ve 

  değerlendirme sonrası anketi (Ek 17) VEDEK sekretaryasına göndermek. 

 

2.3. Seyahat düzenlemeleri ve konaklama 

Seyahat düzenlemesi ve konaklama değerlendirme ile aynıdır (Madde 1.3'e bakınız). 

 

2.4. Yeniden özdeğerlendirme raporu (YÖDR) 

Yeniden değerlendirme talebi ile aynı anda VEDEK sekretaryası gönderilmesi gereken 

YÖDR, önceki değerlendirme sırasında tespit edilen Birincil yetersizliklerin giderildiğine ve 

ikincil yetersizliklerin düzeltilmesi için devam eden bir sürecin gerçekleştiğine dair gerçek ve 

doğru bilgilerden oluşan kanıtları içermelidir. 

 

Yeniden değerlendirmeden en az 2 ay önce, YÖDR, Yeniden değerlendirme Takımının tüm 

üyelerine ve VEDEK sekretaryası, kurum tarafından, hem posta yoluyla (basılı) hem de e-

posta ile (elektronik versiyonda) gönderilir. 

YÖDR, Ek 9'da verilen format ve esaslarla uyumlu olarak tamamlanmalıdır. 

 

2.5. Yeniden değerlendirme ziyaret programı 

Yeniden değerlendirmenin amacı önceki değerlendirme sırasında tespit edilen Birincil 

yetersizliklerin giderildiğini ve ikincil yetersizliklerin düzeltilmesi için devam eden bir 

sürecin gerçekleştiğini, yani kurumun artık Bölüm 3'te belirtilen TVHEDS Standartlarına 

uygun olduğunu değerlendirmektir. 

 

Yeniden değerlendirme ekibi, tesisleri ziyaret ederek, veritabanlarını kontrol ederek ve ilgili 

kişilerle görüşerek, YÖDR'de sunulan bilgileri doğrulamalı ve desteklemelidir. Yeniden 

değerlendirme programı Ek 10'da verilen zaman çizelgesi ve esaslarla uyumlu olmalıdır. 
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Kurum tarafından önerilen her türlü değişiklik başkan tarafından onaylanmalıdır. 

Gerektiğinde, değerlendiricilerin bazı bilgileri doğrulaması veya tamamlaması için yeniden 

değerlendirme programında değerlendirme sırasında değişiklikler yapılması sağlanmalıdır. 

 

2.6. Yeniden değerlendirme ziyareti raporu (YDZR) 

Yeniden Değerlendirme Ziyaret Raporu, Ek 11'de verilen format ve esaslarla uyumlu olarak 

tamamlanmalıdır. 

 

Ziyaret öncesindeki Taslak A raporu ve ziyaret sırasındaki Taslak B raporu değerlendirme 

takımı tarafından yazılmalıdır.  

  

Koordinatör tarafından yapılan kontrolün ardından Taslak C raporu değerlendirmenin 

bitiminden en geç 14 gün sonra oluşturulur ve olası hataların tespiti için kuruma gönderilir ve 

kuruma iki haftalık süre tanınır. 

 

Başkanın onayı ile koordinatör ilgili hataları düzeltir ve oluşan Taslak D’yi VEDEK 

sekretaryası son bir kontrol için gönderir. VEDEK sekretaryası VAK toplantısına sunmadan 

önce bu taslağı kontrol eder. VAK üyeleri, toplantılarından en az 1 ay önce Taslak D raporunu 

almalıdır. 

VEDEK sekretaryasının desteğiyle, son değerlendirme raporu VAK tarafından oluşturulur. 

Hem VEDEK hem de kurumun web sitesinde yayınlanmadan önce kurumun yöneticisine 

iletilir. 

 

Yeniden değerlendirmeden en geç iki ay sonra, kurum değerlendirme sonrası anketi (Ek 17) 

VEDEK sekretaryasına göndermelidir. 

 

2.7. VAK kararı 

VAK değerlendirilen kurum için, yeniden değerlendirme ziyaret raporunu (YDZR) analiz 

eder ve değerlendirme Takımının tavsiyelerini onaylamaya veya değiştirmeye karar verir. 

Değerlendirme ekibi başkanın değerlendirme raporunu görüşmek ve ortaya çıkabilecek 

soruları yanıtlamak için VAK'da hazır bulunmalıdır. Yeniden değerlendirme sonrası devam 

eden Birincil yetersizlikler standart bir terminoloji ile açıkça listelenmeli ve kurumun statüsü 

açıkça tanımlanmalıdır; 

-Akredite, tüm Birincil yetersizlikler giderildiyse 

- Akredite değil, tüm Birincil yetersizlikler giderilmediyse. 

 

Toplantıdan hemen sonra, VEDEK sekretaryası aracılığıyla VAK Başkanı Kurumun 

yöneticisini e-posta ve mektupla şu konular hakkında bilgilendirir; 

- verilen statü; 

- devam eden Birincil yetersizlikler (var ise); 

- itiraz süreci; 
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- VAK tarafından VEDEK ve kurumun web sitesinde nihai değerlendirme raporunu 

   yayınlama yükümlülüğü. 

 

Yeni verilen statü ilk değerlendirme tarihinden (yeniden değerlendirme ziyaret tarihinden 

itibaren değil) sonra 7 yıl süre için geçerlidir. Kuruma, yeniden değerlendirmeden sonra 

akreditasyon statüsü verilmemişse, başka bir yeniden değerlendirme planlanamaz ve akredite 

değil durumu bir sonraki değerlendirmeye kadar geçerli olur. 

Akreditasyon statüsünün geçerlilik süresi bittiğinde, kurum otomatik olarak akredite değil 

statüsüne sınıflandırılır. 

 

2.8. İtiraz süreci 

Yeniden değerlendirmeye dayanan bir VAK kararından sonra yapılan itiraz süreci, 

değerlendirmeden sonraki ile aynıdır. 

 

2.9. Şikâyet süreci 

Yeniden değerlendirme sonrası şikâyet süreci, değerlendirme sonrası ile aynıdır. 

 

3. Ön Değerlendirme 
 
Ön değerlendirmenin amacı, bir kurumun TVHEDS standartları ile genel uyumuna ilişkin bir 

değerlendirmedir. Bu akreditasyon öncesi değerlendirme, danışman/lar değerlendirmesi 

niteliğinde olup sonuçları sadece kurumla paylaşılacaktır. 

Ön değerlendirmeden sonra, ön değerlendirme ekibi tarafından bir rapor hazırlanır, bu rapor 

bulguları ve uzmanlar tarafından tespit edilen olası Birincil yetersizlikleri içerir. 

 

Ön değerlendirme, VEDEK tüzüklerinde belirtildiği gibi, VEDEK'e üye olmak için bir ön 

koşuldur. 

 

Ön değerlendirme için diğer adaylar TVHEDS tarafından akreditasyona hazırlanan, statüsüz 

bir ön değerlendirme isteyen kurumlardır. 

 

3.1. Kurum ile VEDEK arasında ön değerlendirme için anlaşma 

Ön değerlendirmeden en az 14 ay önce, kurum değerlendirme talep etmek için VEDEK 

sekretaryası ile irtibata geçmelidir. 

Bu anlaşma şunları içermelidir; 

-değerlendirmenin tarihi 

-kurumun yöneticisi ve irtibat görevlisi hakkında bilgiler 

- Ek 5’te belirtilen değerlendirme ücretleri 

- değerlendirme için geçerli olan SDS versiyonu ve tarihi 

- kurumun, değerlendirmenin hazırlanması ve tamamlanması için THVEDS-

SDS’lerine 
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  uyacağına dair taahhüt 

 

3.2. Ön değerlendirme takımının belirlenmesi 

Ön değerlendirmeden en geç 6 ay önce, VEDEK sekretaryası aracılığıyla VAK, ön 

değerlendirme takımının üyelerini atar ve kuruma listeyi ve her değerlendiricinin ayrıntılarını 

gönderir. 

 

Değerlendirme ekibi, 2 değerlendirici ve 1 koordinatörden oluşmaktadır. Değerlendiricilerden 

biri, TVHEDS değerlendirme ve liderliği konusundaki deneyimlerine dayanarak VAK 

tarafından başkan olarak belirlenir.  

 

Tüm değerlendiriciler Madde 1.2'de belirtilen kriterleri yerine getirmelidir. 

 

Değerlendiricilerin ve irtibat görevlisinin temel görevleri, değerlendirme ile aynıdır. 

 

3.3. Seyahat düzenlemeleri ve konaklama 

Seyahat düzenlemeleri ve konaklama, Ana değerlendirme ile aynıdır (Madde 1.3'e bakınız). 

 

3.4. Ön değerlendirme ÖDR’si (ÖnÖDR) 

ÖnÖDR, kurumun ve verdiği eğitimin incelemesinin sonucu hazırlanmalıdır. Kurumun zayıf 

yönleri ve eksiklerini, bu konuda alınan önlemleri içeren bir GZFT analizi içermelidir. 

ÖnÖDR, Kurumun Bölüm 3'te açıklanan TVHEDS standartlarını karşıladığını veya 

karşılamayı nasıl planladığını göstermelidir. 

ÖnÖDR, ÖDR için hazırlanan Format ve esaslarla uyum içinde hazırlanmalıdır (Ek 6). 

Ön değerlendirmeden en az 2 ay önce, ÖnÖDR, değerlendirme Takımının tüm üyelerine ve 

VEDEK sekretaryasına, kurum tarafından, hem posta yoluyla (basılı) hem de e-posta ile 

(elektronik versiyonda) gönderilir. 

 

3.5. Ön değerlendirme ziyaret programı 

Ön değerlendirmenin amacı, kurumun 3. Bölümde açıklanan TVHEDS standartlarına uyup 

uymadığını değerlendirmektir. Ön değerlendirme ekibi, tesisleri ziyaret ederek, veri 

tabanlarını kontrol ederek ve ilgili kişilerle buluşarak ÖnÖDR'de sunulan bilgileri doğrular ve 

destekler. 

 

Ön değerlendirmenin programı, Ek 12'de önerilen zaman çizelgesi ve kılavuzla uyumlu 

olmalıdır. Program, ilk gün tesisleri ziyaret etmeye, ikinci-üçüncü gün de ilgili kişilerle 

görüşmeyi kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Kurum tarafından önerilen her türlü değişiklik 

başkan tarafından onaylanmalıdır. 

 

Gerektiğinde, değerlendiricilerin bazı bilgileri doğrulamasını veya tamamlamasını sağlamak 

için yerinde değişiklikler yapılmasına uygun olmalıdır.  
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3.6. Ön değerlendirme ziyaret raporu (ÖnDZR) 

Ön değerlendirme ziyaret raporu, Ek 13'te verilen format ve esaslarla uyumlu olarak 

tamamlanmalıdır. 

 

Ön değerlendirme öncesinde bir taslak ön değerlendirme raporu (bulgular, yorumlar, öneriler 

ve muhtemel Birincil yetersizliklerin listesi) değerlendirme ekibi tarafından (ÖnÖDR 

temelinde ve başkanın koordinasyonunda) hazırlanmaya başlanır ve değerlendirme sonrası 

hızlıca tamamlanır. Kurum tarafından düzeltmeler yapıldıktan sonra, koordinatör ve VEDEK 

sekretaryası tarafından onaylanır. 

 

Ön değerlendirmenin bitiminden en geç bir ay sonra, VEDEK sekretaryası son ön 

değerlendirme ziyaret raporunu kuruma gönderir ve gizli bilgileri bir sonraki VAK 

toplantısına sunar.   

 

Ön değerlendirmeden en geç iki ay sonra, kurum değerlendirme sonrası anketi (Ek 17) 

VEDEK sekretaryasına göndermelidir. 

 

4. Ara rapor (AR) ve yerinde ziyaret (YZ) 
Akredite olan kurumlar, değerlendirmeden üç buçuk yıl sonra VEDEK sekretaryasına bir ara 

rapor göndermelidir. Ayrıca 2 günlük yerinde ziyaret programı düzenlenir.  

Ara rapor şunları içermelidir; 

 - kurumun mevcut yöneticisinin adı ve detayları 

 - her TVHEDS standardında önceki ÖDR'den bu yana yapılan önemli değişiklikler 

 - Birincil yetersizlik (varsa) ve ikincil yetersizliklerin düzeltilmesindeki 

              ilerlemeler ve yakın gelecek için planlar 

 - bir sonraki değerlendirme için planlanan tarih (ön değerlendirme, değerlendirme 

              veya yeniden değerlendirme) 

 - göstergelerin güncellenen listesi 

 

Ara Rapor, Ek 14'te verilen format ve esaslara uyumlu olarak tamamlanmalıdır. Yerinde 

ziyaret VAK tarafından belirlenen deneyimli tercihan Kurumu daha önce değerlendiren takım 

başkanı ile bir TVHEDS koordinatörü tarafından geçen üç buçuk yıl içerisindeki ilerlemeler 

bizzat yerinde incelenir. Ara rapor ve yerinde ziyareti gerçekleştiren takımın hazırladığı rapor 

VEDEK sekretaryası tarafından bir sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere VAK'a 

gönderilir. Takım başkanı ve TVHEDS koordinatörü VAK toplantısında hazır bulunur. Takım 

üyelerinin seyahat ve konaklama masrafları incelenen kurum tarafından karşılanır. 

 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Ara Raporun yetersizliği ya da ara rapor veya yerinde ziyaret esnasında potansiyel birincil ve 

ikincil yetersizliklerin varlığının kanıtları bulunması durumunda, VAK kuruma bir uyarı 

gönderebilir ya da kurumun statüsünü değiştirebilir.   

 

BÖLÜM 3. TVHEDS Akreditasyon Standartları 
 

Giriş 

 

TVHEDS’in standart belirleme ve kurumun bunlara karşı değerlendirilmesinin temel amacı, 

kurumun aşağıdakileri özellikleri kapsamasını sağlamaktır: 

 • iyi yönetiliyor 

 • eğitim, araştırma ve sosyal taahhütlerini sürdürmek için yeterli finansmana sahip 

 • uygun personel, tesis ve hayvan kaynakları vardır 

 • güncel bir profesyonel müfredat sağlar 

 • uygun bir öğrenme ortamı sağlar 

 • adil ve güvenilir bir değerlendirme mekanizması işletiyor 

 • kalıcı kalite güvencesi ve kalite geliştirme mekanizmalarını işletir 

 • birlikte alındıklarında veteriner hekimlik derecesinin TYYÇ, VUÇEP, OIE ve 

              YÖKAK,ve ESG tavsiyelerinin gereklerini yerine getirdiğine dair bir güvence 

              sağlamanın yanı sıra mezunlarının mezunlar için gerekli olan bilgi, beceri ve 

              yetkinlikleri kazanmış olmalarını temin eden tüm TVHEDS Standartlarına uyum 

              gösterir. 

Bu değerlendirme amacındaki özellikleri saptayabilmek için aşağıdaki Akreditasyon 

Standartları kullanılır. 

 

Standart 1: Amaçlar, Organizasyon ve Kalite Güvence Politikası 

 

1.1 TYYÇ, VUÇEP ile YÖKAK ve ESG tavsiyelerine uygun olarak, yaşam boyu 

öğrenmenin öneminin farkında olunması ve Veteriner Hekimliği mesleğinin genel kabul 

gören tüm dallarına girebilen bir veteriner hekim olarak çalışması için, yeni mezunlara 

sağlanan yeterli, etik, araştırmaya dayalı, kanıta dayalı veteriner hekimliği eğitimi vermek 

kurumun temel hedefi olmalıdır. 

 Kurum, tüm TVHEDS standartlarını benimsemesi gereken görev bildirimini geliştirmeli 

       ve izlemelidir. 

 

1.2 Kurum, eşdeğer düzeyde olduğu kabul edilen ve ilgili ülkede olduğu gibi resmi olarak 

 tanınan eğitim veren bir üniversitenin veya yükseköğrenim kurumunun bir parçası 

 olmalıdır.  

Veteriner hekimlik müfredatından sorumlu kişi ve Veteriner Eğitim-Uygulama 

Hastanesinin (VEUH) mesleki, etik ve akademik işlerinden sorumlu kişi (ler) veteriner 

hekimlik derecesine sahip olmalıdır. 

 

1.3 Kurumun, bir hedef listesi ve uygulanması için zaman dilimi tablosu ve göstergelerini 
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içeren bir çalışma planı ile mevcut faaliyetlerinin GZFT analizini içeren stratejik bir planı 

olmalıdır. 

 

1.4 Kurum, ödüllerin ve programların standartlarını ve kalitesini güvence altına almak için 

ilgili yazılı süreçlere ve bir politikaya sahip olmalıdır. Ayrıca, kurumlarında kalitenin 

önemini ve kalite güvencesini tanıyan bir kültürün ilerlemesine açıkça kendilerini taahhüt 

etmeleri gerekir. Bunu başarmak için, Kurum kalitenin sürekli iyileştirilmesi için bir 

strateji geliştirmeli ve uygulamalıdır. Stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasında, hem iç 

hem de dış diğer paydaşlar ve öğrenciler söz sahibi olmalıdır ve strateji resmi bir statüye 

sahip olmalı ve kamuya açık olmalıdır. 

 

1.5 Kurum, paydaşlarıyla ve daha geniş olarak toplumla etkileşime girdiğine dair kanıt 

sağlamalıdır. Bu tür kamu bilgileri açık, objektif ve kolayca erişilebilir olmalıdır; Bu 

bilgiler, mevcut öğrenci sayı ve profilinin yanı sıra çalışma programı, önceki öğrencilerin 

görüş ve çalışma yerleri hakkında güncel bilgiler içermelidir.  

 

1.6 Kurum, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve kendileri için belirlenen 

hedeflere ulaşmalarını sağlamak için hem niceliksel hem de niteliksel olarak faaliyetlerini 

periyodik olarak gözden geçirmeli ve izlemelidir. Kurum, bu bilgi analizinin 

faaliyetlerinin daha ileri geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını halka açıklamalı ve bu 

bilgilerin sağlanmasında, analizinde ve uygulanmasında hem öğrencilerin hem de 

personelin katılımı ile ilgili kanıt sağlamalıdır. 

Bu veri analizi sonucunda planlanan veya gerçekleştirilen herhangi bir işlem, ilgililere 

iletilmelidir.  

 

1.7 Kurum, TVHEDS aracılığıyla döngüsel olarak dış gözden geçirmeden geçmelidir. Son 

TVHEDS değerlendirmesinden bu yana kaydedilen ilerlemenin, sürekli bir kalite güvence 

sürecine bağlı planlı eyleme dayandığına dair güvence ile birlikte bu tür dış 

değerlendirmeler yapıldığına dair kanıtlar sağlanmalıdır.  

 

Standart 2: Finans Durumu 

 
2.1 Kurumun, eğitim, araştırma ve hizmetlerinde hedeflerine ulaşması ile misyonunu yerine 

getirme gereksinimlerini sürdürmesi için yeterli finansmana sahip olmalıdır. Finansman, 

hem harcamaları (personel maliyetlerine, işletme maliyetlerine, bakım maliyetlerine ve 

ekipmanlara ayrılmış) hem de gelirleri (kamu fonuna, eğitim ücretlerine, hizmetlere, 

araştırma hibelerine ve diğer kaynaklara ayrılmış) içermelidir.  
 

2.2 Klinik ve saha hizmetleri öğretim kaynakları olarak işlev görmelidir. Bu kaynakların 

öğretim bütünlüğü, klinik hizmetlerinin finansal yeterliliklerine göre öncelikli olmalıdır. 
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2.3 Kurum, stratejik planını uygulamak için kaynakları kullanmak ve TVHEDS Standartlarını 

karşılamak için yeterli özerkliğe sahip olmalıdır. 
 

2.4 Kaynakların tahsisi, mevcut kaynakların gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için 

düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 
 

Standart 3: Müfredat 

 
3.1 Müfredat, tüm mezunların TYYÇ, VUÇEP ile YÖKAK ve ESG ile tam olarak uyumlu 

olması beklenen lisans özelliklerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmalı, kaynaklanmalı 

ve yönetilmelidir. Müfredat, Ek 5’te listelenen dersleri (girdi) içermeli ve İlk Gün 

Yeterliliklerinin (çıktı) kazanılmasına izin vermelidir (bakınız Ek 2). Temel Bilimler, ev-

süs hayvanlarında (at ve egzotik evcil hayvanlar dahil) Klinik Bilimler, çiftlik 

hayvanlarında Klinik Bilimler (Hayvansal Üretim ve Sürü Sağlığı Yönetimi dahil), Gıda 

Güvenliği ve Kalitesi ve Mesleki Bilgi gibi tüm konu gruplarını ilgilendirmelidir.  
 

3.2 Programlar yetkinlik temelli olmalıdır ve istenilen öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere 

kendileri için belirlenen hedeflerin karşılanması için tasarlanmalıdır. Bir programdan 

kaynaklanan yeterlilik açıkça belirtilmeli ve anlatılmalı ve TYYÇ, VUÇEP ile YÖKAK 

ve ESG 2015 seviyesine ve sonuç olarak Bologna Sürecine atıfta bulunmalıdır.                                                            
 

Kurum, kendi kendine öğrenme de dahil olmak üzere öğrenmeye oldukça elverişli bir 

akademik ortamın varlığını teşvik eden ve izleyen bir kalite güvencesi sistemini 

kanıtlarıyla birlikte sağlamalıdır. Öğrencilerin katılımın yanı sıra, öğrenciler için uygun 

öğrenme fırsatlarının türü, koşulları ve güncellenmesinin detayları da açıkça 

tanımlanmalıdır. 

 

Kurum ayrıca kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenmek için öğrencileri nasıl 

teşvik ettiğini ve hazırladığını da açıklamalıdır. 

 

3.3 Program öğrenme çıktıları; 

- Bağlı bir çerçeve oluşturmak için lisans programının tüm içeriğinin, öğretiminin, 

öğrenilmesinin ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde örtüşmesini 

sağlamalıdır. 

- İlk Gün Yeterliliklerinin bir tanımını içermelidir. 

- Bireysel çalışma birimlerinin öğrenme çıktıları ve amaçlarının belirgin ifadeleri için 

temel oluşturmalıdır. 

- Personele ve öğrencilere anlatılmalıdır. 

- İlgililer, yeterli ve etkin bir şekilde başarılı olunmasını sağlamak için çıktıları düzenli 

olarak izlemeli, gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 
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3.4 Kurum, müfredatı ve sunumunu denetlemek ve yönetmek için açık ve güçlendirilmiş 

raporlama süreçleri olan, resmi olarak oluşturulmuş bir komite yapısına (etkin öğrenci 

temsilini içeren) sahip olmalıdır. Komite (ler); 

- Müfredatın pedagojik temelini, tasarımını, sunum yöntemlerini ve değerlendirme 

yöntemlerini belirlemelidir. 

 

- İnceleme/değerlendirme sonuçlarından elde edilen veriler ile özellikle paydaşlardan, 

iç ve dış değerlendiricilerden gelen geri bildirimleri toplamak, değerlendirmek, 

değiştirmek ve cevap vermek yoluyla Müfredatın Genel Kalite Güvencesini 

denetlemelidir 

 

- Müfredat en az yedi yılda bir, personel, öğrenci ve paydaşların katılımıyla, düzenli 

şekilde ve periyodik olarak gözden geçirilmesi, bu incelemelerin sürekli 

iyileştirmeye yönelik olması gerekmektedir. Böyle bir inceleme sonucunda alınan 

veya planlanan herhangi bir işlem ilgililere iletilmelidir. 

 

- Hali hazırda uygulanmakta olan müfredat izlenmeli ve kişilerin bu alandaki 

performansını artırmak üzere tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını ve Dış Pratik 

Eğitimini (DPE) sağlamalıdır. 

 

3.5 DPE, Kurum dışında düzenlenen zorunlu eğitim etkinlikleridir; öğrenci, akademisyen 

olmayan bir kişinin (örneğin bir uzman) doğrudan denetimi altındadır. Fakülte Dışı 

Uygulama Eğitimleri, akademik personelin (örneğin ambulans hizmetleri, gezici klinikler, 

çiftlik ziyaretleri, gıda güvenliği ve kalitesi açısından mezbaha/endüstriyel işletmelerdeki 

uygulamalı eğitim) yakın gözetimi altındaki okul dışı eğitimin yerini alamaz.  

 

Veteriner hekimlik derecesi İlk Gün Yeterlilikleri ile profesyonel bir nitelik olduğundan, 

DPE, öğrencinin mesleki bilgisini artırarak akademik eğitimi tamamlamalı ve 

güçlendirmelidir. 

 

3.6 DPE uygulayıcıları, Kurum ve öğrenci ile bir anlaşma yapmalı (sigorta konuları dahil 

olmak üzere kendi hak ve görevlerini belirtmeli), DPE sırasında öğrencinin 

performansının standart bir değerlendirmesi yapılmalı ve öğrencinin kuruma DPE 

programı hakkında geri bildirimde bulunmasına izin verilmelidir. DPE sağlayıcılarına 

herhangi bir eğitim verildiyse, bunun açıkça tanımlanmış içeriği olmalıdır. 

       

      DPE sağlayıcılarıyla irtibat kurmak da dahil olmak üzere, DPE'nin genel denetiminden 

      sorumlu bir akademik personel bulunmalıdır. 

 

3.7 DPE süresince öğrenciler kendi öğrenimleri için sorumluluk almalıdırlar. Bu, her 

yerleştirmeden önce uygun şekilde hazırlanmayı, Kurum tarafından sağlanan kayıt 

defterini kullanarak ve DPE'ni değerlendirerek bu eğitimdeki deneyimlerinin uygun bir 

kaydını tutmayı içerir. Öğrencilerin, DPE sırasında meydana gelen sorunlar hakkında 
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resmi ya da isimsiz olarak şikâyette bulunabilmeleri gerekir. Kurum, DPE faaliyetleri 

içindeki uygulama, ilerleme ve daha sonra geri bildirimleri izlemek için bir Kalite 

Güvencesi sistemine sahip olmalıdır. 

 

Standart 4: Tesisler ve Ekipmanlar 

 

4.1 Fiziksel tesislerin tüm yönleri, internet erişimi de dahil olmak üzere öğrenmeye elverişli 

bir ortam sağlamalıdır. Kurum, binalarını ve ekipmanını korumak ve geliştirmek için açık 

bir strateji ve programa sahip olmalıdır. Tesisler sağlık, güvenlik, biyogüvenlik-

biyogüvenirlik ve Tarım ve Orman Bakanlığı 5996, 5199 sayılı yasalarla ilgili hayvan 

refahı ve bakımı standartları dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. 

 

4.2 Ders salonları, laboratuvarları, eğitim odaları, klinikler ve diğer eğitim alanları, öğretim 

amaçları için yeterli sayı ve büyüklükte donanımlı olmalı ve iyi korunmalıdır. Tesisler, 

kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmalıdır. Öğrenciler yeterli ve uygun çalışma, kendi 

kendine öğrenme, rekreasyon, kilitli dolap, sıhhi ve yemek hizmetleri olanaklarına hazır 

erişime sahip olmalıdır. 

 

Bürolar, öğretim hazırlığı ve araştırma laboratuvarları, akademik ve destek personelinin 

ihtiyaçları için yeterli olmalıdır. 

 

4.3 Kurumun hayvancılık tesisleri, hayvan barınağı, temel klinik öğretim olanakları ve 

donanımları: 

- tüm öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesini sağlamak için kayıtlı öğrenci sayısı için 

  yeterli ve ona uyarlanmış olmalı 

- yüksek standartlarda olmalı, bakımlı ve amaca uygun olmalı 

- iyi hayvancılık, refah ve yönetim uygulamalarını teşvik etmeli 

- ilgili biyogüvenliği ve biyo-güvenirliği sağlamalı 

- öğrenmeyi geliştirmek için tasarlanmalıdır. 

 

4.4 Temel klinik öğretim olanakları, pet ve hospitalize edilen hayvanlar için 7 gün 24 saat  

       hizmet veren acil servise sahip bir VEUH ile sağlanmalıdır. Kurum, eğitim standardı ve 

klinik araştırma standartlarının tüm TVHEDS Standartları ile uyumlu olduğunu açıkça 

gösterebilmelidir. Örneğin; Klinik araştırmalarla ilgili Kalite Güvence süreçlerini 

gerçekleştirmek üzere tesis, hasta hayvan ve personel ile öğrenciler için ders vermek ve 

değerlendirmek üzere eğitilmiş akademik personel tarafından uygulanan ve denetlenen 

araştırma ve kanıta dayalı klinik eğitim, VEUH içinde tek tırnaklı hayvanlar ile çiftlik 

hayvanları için acil servis hizmetleri mevcut değilse, ambulans hizmetleri verilmelidir. 

 

Kurum, özel sektördeki en iyi eğitim klinikleri standartlarını sağlamak üzere en iyilerle 

karşılaştırılabilir veya onlara ulaşabilir düzeyde olmalıdır. 
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VEUH ve müfredatla ilgili olan hastaneler, uygulamalar ve tesisler (Fakülte Dışı 

Uygulama Eğitimi, DPE dahil) ilgili Ulusal Uygulama Standartları’nı (Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın ilgili hastane, tıbbi ilaçlar, laboratuvar vs ruhsatlandırmaları) 

karşılamalıdır. 

 

4.5 Kurum; öğrencilerin tanısal görüntüleme, anestezi, klinik patoloji, yoğun / kritik bakım, 

      ameliyatlar ve tedavi odaları, ambulans hizmetleri, eczane ve nekropsi salonları gibi 

      fırsatlara sahip ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli tanı ve tedavi olanaklarına 

      erişmesini sağlamalıdır.  

 

4.6 Bulaşıcı hastalıkları olan hayvanların izolasyonu ve barındırılma ihtiyacını karşılamak için 

uygun izolasyon tesisleri bulunmalıdır. Bu tür izolasyon üniteleri, bulaşıcı etkenlerin 

yayılmasının önlenmesi için güncellenmiş yöntemlere uygun olarak hayvan bakımını 

sağlamak için uygun şekilde inşa edilmeli, havalandırılmalı, bakımı yapılmalı ve 

çalıştırılmalıdır. VEUH'de yaygın olarak kullanılan tüm hayvan türlerine uygun olmalıdır. 

 

4.7 Kurum, içinde tek tırnaklı-çiftlik hayvanların olduğu uygulama çiftliğine sahip olmalı 

veya anlaşmalı eşdeğer tesisler için ambulans hizmetleri bulunmalıdır, böylece öğrenciler 

veteriner hekimliği ve Sürü Sağlığı Yönetimi'ni akademik denetim altında uygulayabilme 

imkanına sahip olabilir. 

 

4.8 Öğrencilerin, canlı hayvanların, kadavraların, hayvansal kökenli materyallerin ve diğer 

öğretim materyallerinin taşınması, öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak ve 

bulaşıcı etkenlerin yayılmasını önlemek için ulusal (Tarım ve Orman Bakanlığı 5996 ve 

5199 sayılı yasalarla ilgili yönetmelikler) standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

 

4.9 Uygulama politikalar ve süreçler (biyogüvenlik, iyi laboratuar uygulamaları ve iyi klinik 

uygulamalar dahil) öğretilmeli ve öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler için yayınlanmalıdır. 

Kurum, belirli bir komisyon yapısı ile biyogüvenlik ve biyogüvenirliğin sağlanması için 

net bir taahhüt göstermelidir. Kurum, hem öğrencilerden hem de hayvan sahiplerinden 

gelen geri bildirimlerin düzenli olarak izlenmesi de dahil olmak üzere klinik, laboratuvar 

ve çiftlik hizmetlerini izlemek ve temin etmek için tanımlı bir kalite güvencesi sistemine 

sahip olmalıdır. 

 

Standart 5: Hayvan Kaynakları ve Hayvansal Kökenli Öğretim Materyali 

 

5.1 Sağlıklı ve hastalıklı hayvanların, kadavraların ve hayvansal kökenli materyallerin sayısı 

ve çeşitliliği, uygulamalı eğitim vermek için yeterli olmalı (Temel Bilimler, Klinik 

Bilimler, Patoloji, Hayvan Üretimi, Gıda Güvenliği ve Kalitesi alanlarında) ve kayıtlı 

öğrenci sayısına göre uyarlanmalıdır. 

 

      Bu verilerin düzenli olarak kayıt altına alındığı ve herhangi bir eksiklik durumunda uygun 
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      süreçlerin yerine getirildiğine dair kanıt sağlanmalıdır. 

 

5.2 Kurumda verilen eğitime ek olarak deneyimin, doğrudan akademik denetim altında 

düzenlenmesi ve Kurumda uygulananlarla aynı standartlara uyması koşuluyla, dış 

sahalarda uygulamalı eğitimi de içerebilir. 

 

5.3 VEUH, hasta bakımında bakım becerilerini ve bilgilerini sağlamalıdır. Her koşulda 

öğrenciler, probleme dayalı fiziksel tanı ve tedavi kararları dahil olmak üzere, hastalarla 

çalışılmasında aktif katılımcılar olmalıdır. 

 

5.4 Tıbbi kayıtlar, kapsamlı olmalı ve Kurumun öğretim, araştırma ve hizmet programlarını 

etkin bir şekilde desteklemek ve etkili geriye dönük değerlendirmeler için sisteminde 

(tercihen elektronik bir hasta kayıt sistemi) muhafaza edilmelidir. 

 

Standart 6: Öğrenme Kaynakları  

 

6.1 En son teknolojiye sahip öğrenim kaynakları; veteriner hekimlik eğitimi, araştırma, servis 

ve sürekli eğitimi desteklemek için yeterli ve erişilebilir olmalıdır. Basılı, elektronik ortam 

veya başka yollarla öğrenme kaynaklarına zamanında erişim öğrenciler ile personelin ve 

uygun olduğunda paydaşların erişimine açık olmalıdır. Bibliyografik arama ve veri 

tabanlarına ve öğrenme kaynaklarına erişim için son teknoloji uygulamalar lisans 

öğrencilerine öğretilmelidir. 

 

6.2 Personel ve öğrenciler, internet üzerinde, nitelikli bir kütüphaneci tarafından yönetilen bir 

akademik kütüphaneye, bir Bilgi Teknolojisi (BT) uzmanı tarafından yönetilen bir BT 

ünitesine, bir e-öğrenim platformuna ve personelin gelişimi veya öğrenim materyallerinin 

öğrenciler tarafından kullanabilmesi için gerekli insani ve fiziksel kaynaklara 

kısıtlanmaksızın ulaşabilmelidir. İlgili elektronik bilgi, veritabanı ve diğer intranet 

kaynakları, hem Kurumun çekirdek tesislerinde hem kablosuz bağlantı (Wi-Fi) üzerinden 

hem de Kurumun dışından barındırılan güvenli bir bağlantı aracılığıyla, örneğin; Sanal 

Özel Ağ (VPN) kolayca ulaşılabilir olmalıdır. 

 

Standart 7: Öğrenci Kabul, İlerleme ve Refah 

 

7.1 Kurum sürekli olarak öğrencinin “yaşam döngüsü”nün tüm aşamalarını kapsayan önceden 

tanımlanmış ve yayımlanmış öğrenci kabul, ilerleme ve sertifikalandırma düzenlemelerini 

uygulamak zorundadır.  

 

- Kayıt ile ilgili olarak, Kurum, potansiyel ulusal ve uluslararası öğrenciler için tüm 

reklamlarda eğitim programının tüm yönleriyle ilgili doğru ve eksiksiz bilgi 

sağlamalıdır. 
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- Diğer kurumlarla olan resmi işbirlikleri de açıkça ilan edilmelidir. 

 

-   Kurum web sitesinde kendisinin ulusal TVHEDS’deki (VEDEK) ve uluslararası 

akreditasyon ajanslarındaki durumunu açıkça belirtmeli ve son Öz Değerlendirme 

Raporu ile Ziyaret Raporu/ları halk için kolay erişilebilir olmalıdır. 

 

7.2 Programa kabul için seçim kriterleri, Kurum misyonuyla tutarlı olmalıdır. Kabul edilen 

öğrenci sayısının Kurumdaki personel, binalar, ekipman, sağlıklı ve hastalıklı hayvanlar ve 

hayvansal kaynaklı materyaller için mevcut olan kaynaklarla tutarlı olması gerekir. 

 

7.3 Seçim ve ilerleme kriterleri açıkça tanımlanmalı, tutarlı ve savunulabilir, ayrımcılık veya 

önyargı içermemeli ve öğrencilerin uyum programı sırasında veteriner hekimlik mesleğine 

girişlerine ilişkin bir bakışa sahip oldukları için kabul edildikleri dikkate alınmalıdır. 

 

Kurum, tüm evcil türlerdeki VUÇEP ve TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirme 

potansiyelleri de dahil olmak üzere, öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için 

uygun olduklarından emin olmak için seçim süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve 

sunmalıdır (bkz. Ek 2). 

 

Başvuru sahiplerinin adil ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için seçim 

sürecinde yer alanlara uygun bir eğitim (periyodik tazeleme eğitimi dahil) sağlanmalıdır. 

 

7.4 Bir engel veya hastalığı bulunan başvuru sahiplerinin, mezun oldukları zaman TVHEDS 

İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirebilmeleri şartı olduğu unutulmadan 

değerlendirildiklerine ve uygun görüldükleri takdirde programa dair net politikalar ve 

süreçler bulunmalıdır. 

 

7.5 İlerleme kararları (akademik ilerleme ve uygulamaya mesleki uygunluk dahil) açık ve 

öğrenciler için hazır olmalıdır. Kurum, uygun şekilde performans göstermeyen öğrenciler 

için iyileştirme ve uygun destek (sonlandırma dahil) belirleme ve sağlama mekanizmaları 

olduğunu kanıtlamalıdır. 

 

7.6 Öğrencilerin herhangi bir nedenle programdan çıkarılma mekanizmaları açık olmalıdır. 

      Kabul, akademik ve ilerleme kararları ve hariç tutma da dahil olmak üzere kararlara karşı 

temyiz yönetimi için politikalar şeffaf ve kamuya açık olmalıdır. 

 

7.7 Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve refah yönünden ihtiyaçlarını desteklemek için Kurum 

tarafından hükümler getirilmelidir. Bu, öğrenim destek ve danışmanlık hizmetlerini, 

kariyer tavsiyesini ve programda öğrencilerin hastalık, zarar görme ve sakatlıklarıyla başa 

çıkmak için adil ve şeffaf mekanizmaları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu, tüm 

ilgili eşitlik ve/veya insan hakları mevzuatına uygun olarak, engelli öğrenciler için makul 

düzenlemelerin yapılmasını da içerecektir. 
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     Öğrenci şikâyetlerinin çözümü için etkili mekanizmalar olmalıdır (örneğin kişiler arası 

çatışma veya taciz). 

 

7.8 Öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini Kuruma iletebilecekleri mekanizmalar bulunmalıdır. 

Kurum, öğrencilere, Kurumun TVHEDS standartlarına uygunluğuna ilişkin önerileri, 

yorumları ve şikâyetleri istedikleri takdirde anonim olarak belirtebilecekleri bir mekanizma 

sağlamalıdır. 

 

Standart 8: Öğrenci Değerlendirmesi 

 

8.1 Kurum, Kurum içinde, genel değerlendirmenin tutarlılığını ve program genelinde 

ilerleyici ilerlemenin programda giriş düzeyinden yeterliliğe doğru ilerlemesini sağlamak 

için sorumluluk çizgilerini gösteren açıkça tanımlanmış bir yapının bulunduğundan emin 

olmalıdır. 

 

8.2 Programdaki her çalışma birimi için değerlendirme görevleri ve derecelendirme kriterleri, 

değerlendirme öncesinde iyi bir şekilde yayınlanmalı, tutarlı şekilde uygulanmalı, açıkça 

tanımlanmalı ve öğrencilere zamanında sunulmalıdır. Geçmek için gerekenler açık 

olmalıdır. 

 

     Kurum, değerlendirme sonuçlarını uygun şekilde belgelendirmeli ve öğrencilere 

değerlendirmeleri hakkında zamanında geri bildirim olanağı sağlamalıdır. 

 

     Öğrencilerin değerlendirme sonuçlarına itiraz etme mekanizmaları da açık olmalıdır. 

 

8.3 Kurum, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve değerlendirme stratejilerini 

değiştirmek ve gerektiğinde süreçlerin doğruluğunu saptamak üzere kontroller yapmak için  

tanımlı bir süreci olmalıdır. Tüm mesleki bilgi, beceri, yeterlilik ve nitelikleri kapsayan 

program öğrenim çıktıları, değerlendirme tasarımı için temel oluşturmalı ve ilerlemeyle 

ilgili kararları desteklemelidir. 

 

8.4 Değerlendirme stratejileri, Kurumun, öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşma başarısını 

program düzeyinde ve bireysel çalışma birimlerinde sertifikalandırmasına olanak 

tanımalıdır. 

      

     Kurum, programların, öğrencileri öğrenim sürecini oluşturmada aktif rol almaya teşvik 

edecek şekilde etkin olması ve öğrencilerin değerlendirilmesinin bu yaklaşımı yansıtmasını 

sağlamalıdır. 

 

8.5 Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme yöntemleri geçerli ve güvenilir olmalı ve 

çeşitli yaklaşımlar içermelidir. Klinik becerilerin doğrudan değerlendirilmesi ve İlk Gün 

Yeterlilikleri (bazıları simüle edilmiş hastalar üzerinde ya da klinik beceri laboratuvarında 

olabilir), genel değerlendirme sürecinin önemli bir bileşenini oluşturmalıdır. Ayrıca, 
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çalışma programında planlanan pratik ve uygulamalı eğitimin her bir öğrenci tarafından 

eksiksiz tamamlanmasını sağlamak için öğrenci kayıt defterlerinin kalite kontrolünün 

yapılmasını da içermelidir. 

 

Standart 9: Akademik ve Destek Personeli 

 

9.1 Kurum, tüm personelin ulusal (2547 ve 657 sayılı yasalar) düzenlemelerle uyumlu olacak 

şekilde, rollerine uygun olarak nitelikli ve hazırlıklı olmasını sağlamalı ve personel alımı 

ve gelişimi için adil ve şeffaf süreçler uygulamalıdır. 

 

 Öğretime katılan tüm personel için resmi bir eğitim (iyi öğretim ve değerlendirme 

uygulamaları, öğrenme ve e-öğrenme kaynakları, biyogüvenlik ve Kalite Güvencesi 

süreçleri dahil) uygulanmalıdır. 

 

     Veteriner hekimlik eğitimine katılan tam zamanlı akademik personelinin büyük kısmı 

veteriner hekim olmalıdır. Öğrencilerin aldıkları bilgilerin 2/3'ünden fazlasının, öğrencinin 

ders saatlerinde belirlenen şekilde nitelikli veteriner hekimler tarafından verilmesi 

beklenmektedir. 

 

9.2 Eğitim personeli, “yardımcı” personel, teknik, idari ve destek personeli de dahil olmak 

üzere programa dahil olan tüm personelin toplam sayısı, nitelikleri ve becerileri, eğitim 

programını sunmak ve Kurumun görevini yerine getirmek için yeterli ve uygun olmalıdır. 

 

 Öğretime katılan personel, yerleşimciler, stajyerler veya diğer lisansüstü öğrenciler 

yerleşke dışı sözleşmeli öğreticiler veya yardımcılar olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili 

eğitim ve nitelikleri almış olmalı ve eğitim müfredatının tüm ilgili yönlerinde yeterlilik ve 

etkili öğretim becerileri sergilemelidir.  

 

9.3 Personele, öğretim ve değerlendirme bilgilerini geliştirme ve genişletme fırsatları 

verilmeli ve becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilmelidir. Öğretici ve pedagojik eğitim 

ve uzmanlık olanakları mevcut olmalıdır. Kurum öğretimde mükemmellik için herhangi bir 

ödül sistemini açıkça tanımlamalıdır. 

 

 Akademik pozisyonlar, akademik personelin istikrarını, sürekliliğini ve yetkinliğini 

korumak için gerekli güvenliği ve yararları sağlamalıdır. Akademik personel, rollerine 

bağlı olarak dengeli bir iş, eğitim, araştırma ve hizmet iş yüküne sahip olmalıdır; bilimsel 

etkinliklere katılmak için uygun koşullara ve kaynaklara sahip olmalıdır. 

 

9.4 Kurum, resmi değerlendirme ve resmi olmayan danışmanlık süreçleri dahil olmak üzere 

akademik ve destek personelinin profesyonel gelişimi ve ilerlemesi için iyi tanımlanmış, 

kapsamlı ve halka açık bir program kullandığına dair kanıt sağlamalıdır. 
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 Personel, Kurumun yön ve karar alma süreçlerine katkıda bulunma fırsatına sahip 

olmalıdır. 

  

 Akademik ve destek personeli için terfi kriterleri açık ve net olmalıdır. Öğretim 

kadrosunun tanıtımları, (ulusal veya üniversite yasalarının izin verdiği durumlarda) 

mükemmelliği göstermeli ve öğretimin tüm yönlerine (klinik öğretim dahil), araştırma, 

hizmet ve diğer bilimsel faaliyetlere eşit derecede vurgu yapmalıdır. 

 

9.5 Eğitim personelinin değerlendirme sistemi çalışmalı ve öğrenci katılımını içermelidir. 

Sonuçlar, dış incelemelerde bulunan ve raporlarda yorum yapılanlar için erişilebilir 

olmalıdır. 

 

Standart 10: Araştırma Programları, Sürekli ve Lisansüstü eğitim 

 

10.1 Kurum, araştırma tabanlı öğretim yoluyla veteriner hekimliği programına katkıda 

bulunan ve programı güçlendiren personelin önemli ve kapsamlı araştırma faaliyetlerini 

göstermelidir. 

 

10.2 Tüm öğrenciler kanıta dayalı veteriner hekimlik ile ilgili bilimsel yöntem ve araştırma 

teknikleri konusunda eğitilmeli ve araştırma programlarına katılma fırsatlarına sahip 

olmalıdır. 

 

10.3 Kurum ileri lisansüstü programları sağlamalıdır; örneğin doktora, staj, intörnlük ve 

meslek ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda veteriner hekimliği derecesini tamamlayan 

ve güçlendiren sürekli eğitim programları. 

 

10.4 Kurum, araştırma faaliyetlerinin öğrenci eğitimi ve personel terfisi için nasıl fırsatlar 

sağladığını ve araştırma yaklaşımlarının, yöntemlerinin ve sonuçlarının veteriner hekimlik 

eğitim programlarına nasıl entegre edildiğini değerlendirmek için bir Kalite Güvencesi 

sistemine sahip olmalıdır. 
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Ek 1: 
Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve 
Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelik  
Veteriner hekimlik (Kanunun yayınladığı 02 Şubat 2008 ve 26775 sayılı 
Resmi Gazete) 
 

MADDE 7 – (1) Veteriner hekimlik eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu 

olmak gerekir. 

(2) Veteriner hekimlik eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık eğitimden 

oluşur. 

 (3) Veteriner Hekimliği eğitimi sonunda mezun olan veterinerlerin; 

a) Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmaları, 

b) Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve 

sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, 

c) Hayvan davranışları ve korunmalarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları, 

ç) Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, 

etkileri, tanıleri ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan 

hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları, 

d) Koruyucu hekimlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, 

e) İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün 

bulunan gıdaların çiftlikten sofraya üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında 

yeterli hijyen ve teknoloji bilgisine sahip olmaları, 
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f) Yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili hazırlanmış her türlü hukuki düzenleme 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, 

g) Uygun bir danışman nezaretinde yeterli klinik ve pratik tecrübe edinmeleri, 

gerekmektedir. 

(4) Veteriner Hekimlik eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda 

yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında Ek-4 sayılı cetvelde 

belirtilen derslerin bulunması zorunludur. 

 (5) Veteriner Hekimlik alanındaki uygulama eğitimi tam zamanlı olarak, yetkili kişilerin 

denetiminde ve 5 yıllık veteriner hekimlik eğitimi içerisinde en az 6 ay olacak şekilde 

yapılmalıdır. Çeşitli konu grupları arasındaki teorik ve pratik eğitim dağılımı, veteriner 

hekimin kazanmış olduğu bilgi ve deneyimi mesleğinin icrasında kullanabilmesini sağlayacak 

şekilde dengelenir ve koordine edilir. 

 

Veteriner Hekimlik Programında Okutulması Gereken Konular: (İlgili maddeye bağlı Ek-4 

sayılı Cetvel) 

1) Temel Konular 

-Fizik 

-Kimya 

- Hayvan Biyolojisi 

-Bitki Biyolojisi 

-Biyoistatistik 

2) Mesleki Konular 

-Temel Bilimler: 

-Anatomi (histoloji ve embriyoloji dahil) 

-Fizyoloji 

-Biyokimya 

-Genetik 

-Farmakoloji 

-Reçete Bilgisi 

-Toksikoloji 

-Mikrobiyoloji 

-İmmunoloji 

-Epidemiyoloji 

-Meslek Etiği 

Klinik Bilimler: 

-Doğum 

-Patoloji (patolojik anatomi dahil) 

-Parazitoloji 

-Klinik Tıp ve Cerrahi (Anestezi dahil) 

-Çeşitli evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve diğer hayvan türleri üzerine klinik eğitim 

-Koruyucu Hekimlik 
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-Radyoloji 

-Reprodüksiyon ve Roprodüktif Hastalıklar 

-Veteriner Halk Sağlığı 

-Veteriner Hekimlik Kanunları ve Adli Veteriner Hekimlik 

-Semiyoloji 

Hayvan Üretimi: 

-Hayvansal Üretim 

-Hayvan Besleme 

-Agronomi 

-Hayvan Sağlığı Ekonomisi 

-Veriner Hijyen 

-Hayvanların Korunması ve Refahı 

-Hayvan Davranışı 

Gıda Hijyeni: 

-Hayvansal gıdaların ve bileşimde hayvansal gıda bulunan ürünlerin muayene ve 

kontrolü 

-Gıda hijyeni ve teknolojisi 

-Uygulamaya yönelik çalışmalar (kesimhanelerde ve gıdaların işlendiği yerlerde 

yapılan uygulamalı çalışmalar dahil) 
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Ek 2. Konu Listesi ve İlk Gün Yeterlikleri 
(Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim 

Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik, TYYÇ, 

VUÇEP’te sunulduğu gibi..) 

 

Bologna Süreçleri ve TYYÇ ile VUÇEP’ te belirtildiği gibi;  

A. Veteriner hekimlik yeterliğini veren eğitim programı aşağıda listelenen (girdi) 

konularda çıktıları ve İlk Gün Yeterliklerinin (çıktı) edinilmesini içermelidir. 

B. Yeterlik; bilgi, yetenek ve bakış açılarını içeren kompleks bir kavramdır. Teknik 

becerilerin çıktıını gerektirmekle beraber ilgili bilgi birikiminin doğru uygulanmasını 

ve öğrenilen bilginin uygun şekillerde farklı bağlamlara transfer edilebilmesini 

gerektirmektedir. 

C. “İlk Gün Yeterliği" gerekli olan minimum standartları ve çeşitli veteriner hekimlik 

rolleri için başlangıç noktalarını ifade etmektedir. (Pratisyen, Hijyenist, Bilim İnsanı, 

Kamu Veteriner Hekimi, Hayvan Refahı Görevlisi, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim 

gibi) Mezuniyetten sonra devam ettirilen profesyonel gelişim yeni mezunların 

yönelecekleri alanlarda önemli roller oynamaktadır; bunun yanında, bazı veteriner 

hekimlik uygulamaları mezuniyet sonrası eğitimi ve birtakım resmi yetkinlikleri 

gerektirmektedir. (Uzmanlık, Yüksek Lisans ve Doktora ile EBVS [European Board 

of Veterinary Specialisation] Diplomatı, gibi) 

D. İlk Gün Yeterliğini elde etmiş yeni mezun bir veteriner hekim gerekli temel seviye 

görevleri bağımsız şekilde yapabilmeli; hekimlik mesleğinin temel kurallarını kendi 

kendine uygulayabilmeli; gerekli gördüğü takdirde daha tecrübeli meslektaşlarından 

konsültasyon yoluyla yardım alabilmelidir. Yeni mezunlar bazı prosedürleri 

uygulamakta muhtemelen daha fazla zamana ihtiyaç duyacaklardır. Bu bağlamda, 

daha tecrübeli meslektaşlardan gelecek yardım ve yönlendirmelerin de erişilebilir 

olması önem arz etmektedir. 

E. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları kendi öğrencileri için ilk gün yeterliği 

geliştirmekten ve mezun olunduğu zaman bu çıktıların elde edinilmesinden 

sorumludurlar. Öğrenciler veteriner hekimliğinin pratik uygulamalarında önemli 

şekilde desteklenmeli, saha uygulamalarıyla pratik çıktıları edinmeleri sağlanmalıdır.  

F. Belirtilen ilk gün yeterlikleri TYYÇ, VUÇEP, 6343 sayılı yasa ile Tarım ve Orman 

Bakanlığı 5996 ve 5199 sayılı yasa ve ilgili düzenlemeleriyle uyum içerisinde 

olmalıdır. Örneğin; 
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- Yönetmelik 13 Aralık 2011/28141 sayılı Resmi Gazete “Deneysel ve diğer bilimsel 

amaçlar için kullanılan hayvanların refah ve korunması” 

- Yönetmelik 17 Aralık 2011/28145 sayılı Resmi Gazete “Gıda Hijyeni” 

- Yönetmelik 23 Aralık 2011/28151 sayılı Resmi Gazete “Çiftlik hayvanları refahına 

ilişkin genel hükümler” 

- Yönetmelik 24 Aralık 2011/28152 sayılı Resmi Gazete “Hayvan nakilleri sırasında 

refahı ve korunması” 

- Yönetmelik 27 Aralık 2011/28155 sayılı Resmi Gazete “Hayvansal gıdalar için özel 

hijyen kuralları” 

- Yönetmelik 20 Nisan 2019/30751 Resmi Gazete “Bilimsel amaçlar için kullanılan 

sucul omurgalı canlıların refah ve korunması” 

-  Yönetmelik 12 Mayıs 2006/ “Hayvanların korunmasına dair uygulamalar” 

-  Resmi Kontrol Düzenlemeleri ve Hayvan Sağlığı Teklif ve Düzenlemeleri 

 

 

1. İLK GÜN YETERLİLİKLERİ 
 

1.1 Veteriner hekimin hasta sahibi, hasta, toplum ve çevreyle olan ilişkilerinde etik ve yasal 

sorumluluklarını anlama. 

1.2 Veteriner hekimliği teşebbüsleriyle ilgili organizasyon, yönetim ve düzenleme 

yeteneklerinin edinilmesi. 

1.3 Veteriner hekimliği alanlarında/uygulamalarında sağlık ve güvenliği teşvik, gözlem ve 

sürdürme; Kalite Güvencesi (KG) sistemleri yetkinliklerinin edinilmesi; pratik 

uygulamalarda risk yönetimi prensiplerinin uygulanabilmesi. 

1.4 Müşteri, kamu, iş arkadaşları ve sorumlu yetkililerle uygun dili kullanarak izleyici 

merkezli etkili iletişim kurabilme. 

1.5 Profesyonellere hitap eden, kamu tarafından da anlaşılabilecek doğru ve eksiksiz klinik, 

hasta kayıtları, vaka raporları hazırlanması. 

1.6 Hizmetlerin ulaştırılması bağlamında multi-disipliner takımın üyesi olarak etkili 

çalışabilme. 

1.7 Veteriner hekimin yönettiği ekonomik ve duygusal bağlamların anlaşılması. 

1.8 Literatürün ve sunumların eleştirel olarak gözlem ve değerlendirmelerinin yapılması 

1.9 Klinik yönetimin ve kanıt temelli veteriner hekimliği pratiği prensiplerinin anlaşılması ve 

uygulanması. 

1.10  Profesyonel yetkinlikleri kullanarak hayvan bakımı ve veteriner halk sağlığı 

hizmetlerinin     kalitesinin artırılması amacıyla veteriner hekimliği bilgi birikimine katkı 

sağlanması. 

1.11  Beklenmedik durumlar ve yanlış bilgilerle başa çıkabilme, değişimlere uyum 

sağlayabilme yeteneklerinin edinilmesi. 

1.12  Profesyonel yetkinlikleri kullanarak hayvan bakımı ve veteriner halk sağlığı 

hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla veteriner hekimliği bilgi birikimine katkı 

sağlanması. 
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1.13  Kişisel ve profesyonel sınırların tanınması, gerekli durumlarda profesyonel tavsiye, 

yardım ve destek alma yollarının öğrenilmesi. 

1.14  Her bir hayvan veya hayvan grubu ve çevreleri için tam, doğru ve ilgili bilgi edinilmesi 

1.15  Hastaların güvenli ve haklarına saygılı şekilde zapt-ı raptı ve sınırlanması; tekniklerin    

uygulanması sırasında hekime yardımcı personelin de bilgilendirilmesi. 

1.16  Tam klinik muayene yapılması ve klinik karar verme süreci yeteneklerinin geliştirilmesi. 

1.17  Uygun kaynaklar bağlamında hasta çıkarını gözeten gerekli tedavinin planlanıp 

uygulanması. 

1.18  Acil durumlarda tüm türlere müdahale ve ilk yardım yeteneğinin edinilmesi. 

1.19  Hayvan besleme prensipleri konusunda hayvan sahiplerinin bilgilendirilmesi; 

hayvanların fiziksel kondisyon, refah ve beslenme durumu açısından değerlendirmeler 

yapabilmesi. 

1.20  Örneklerin toplanması, muhafazası ve taşınması; uygun tanı yöntemlerinin seçimi, 

yorumlanması ve test sonuçların sınırlarının bilinmesi. 

1.21  Anlaşılır iletişim kurabilme, yetkili tanı merkezleri ile uyum sağlayabilme; doğru ve tam 

hasta geçmişi alabilme becerilerinin edinilmesi. 

1.22  Güncel yasal düzenlemeleri ve sağlık kuralları çerçevesinde vakaya uygun görüntüleme 

yöntemlerini tanıda kullanabilme; doğru görüntüleme yöntemlerinin tanıda önemli 

olduğunun bilincinde olma. 

1.23  Tanı edilebilir ve rapor edilebilir zoonoz hastalıklar için yetkili otoritelere haber vermeyi 

de içeren gerekli önlemleri alma. 

1.24  Lisanslı ilaçların kullanım verilerine uygun yollarla erişebilme. 

1.25  Son yönetmelik ve rehberler çerçevesinde uygun tedavinin doğru bir şekilde reçete 

edilmesi; ilaçların hazırlanması. 

1.26  Şüpheli yan etkilerin rapor edilmesi. 

1.27  Kıyafetlerin dezenfeksiyonu ve ekipmanların sterilizasyonunu da içeren biyogüvenlik 

prensiplerinin doğru şekilde uygulanması. 

1.28  Aseptik cerrahinin doğru şekilde uygulanması. 

1.29  Sedasyon, genel/lokal anestezi ve kimyasal zapt-ı rapt uygulamalarının güvenli şekilde 

uygulanması. 

1.30  Acı değerlendirmesi ve yönetiminin yapılması. 

1.31  Ötenazinin gerekli olduğu durumların belirlenmesi, hasta sahibinin ve kamunun hisleri 

dikkate alınarak, hayvana saygı çerçevesinde uygun yöntemlerle uygulanması; kadavranın 

doğru yöntemlerle imha edilmesi. 

1.32  Total post-mortem muayene yapılması; bulguların kaydedilmesi; örnek doku alımı, 

saklanması ve taşınması süreçlerinin gerçekleştirilmesi. 

1.33  Gıda zincirinde yer alacak hayvanların kesimden önce ante-mortem muayenelerinin 

refah kriterleri gözetilerek gerçekleştirilmesi; hayvan kökenli gıdaların kalite ve 

güvenliklerini etkileyebilecek durumların belirlenerek uygun olmayanların besin 

zincirinden çıkarılması 

1.34  Gıda teknolojisi alanının, besin ve yemin ve gıda üreten hayvanların post mortem 

muayenelerinin yapılması. 
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1.35  Gerekli hayvan sağlığı, refahı ve kamu sağlığı standartları çerçevesinde koruyucu 

önlemlerin önerilmesi ve/veya uygulanması. 

 

2. Bilginin Temellendirilmesi ve Kavranışı 
 

Yeni veteriner hekimlerin profesyonel görevleri etkili şekilde yerine getirebilmeleri biyoloji, 

hayvan bilimleri ve sosyal bilimlerin yasal mevzuat ve endüstri ile olan ilişkilerini 

temellendirip kavramalarından geçmektedir. Bu anlamda: 
 

2.1 Yeterlik kavramının anlaşılması, bilimsel ve klinik akıl yürütme konusunda mantıklı 

yaklaşımlar; gerekli ayırımlar ve destek noktaları ve sınırlılıkların belirlenmesi. 

2.2 Veteriner hekimliği bilimlerine temel ve uygulamalı bilimler bağlamında katkı sağlama; 

araştırma yöntemlerinin belirlenmesi. 

2.3 Evcil ve yabani hayvanlar ile laboratuvar hayvanlarının fizyolojik ve refah ihtiyaçlarının 

bilinerek yapı, fonksiyon ve davranışlarının anlaşılması.  

2.4 Hayvan yetiştirme, besleme ve muhafaza etme konularında sektör ile bağlantılı bilgi 

birikimi. 

2.5 Tüm evcil türlerde meydana gelen genel hastalık ve düzensizliklerin etiyoloji, patogenez, 

klinik belirtileri, tanı ve tedavileri konusunda bilgi birikimi.  

2.6 Biyogüvenlik ve ticaret konularında risk oluşturabilecek uluslararası öneme sahip 

hastalıklarının önemlerinin farkına varılması. 

2.7 Tanı edilebilir ve rapor edilebilir hastalıklar, hayvan bakımı, refahı, taşınmasıyla ilgili 

yasal mevzuat hakkında bilgi edinilmesi. 

2.8 Antimikrobik ve antiparazitik ilaçların sorumlu şekilde kullanımını da içeren ilaç 

düzenlemeleri ve rehberleri sağlanması. 

2.9 Hastalık önleme, sağlık ve refahı destekleme prensiplerinin bilinmesi. 

2.10 Epidemiyoloji, sınır ötesi epizootik hastalıklar, zoonoz ve gıda kökenli hastalıklar, tekrar 

ortaya çıkan salgınlar, gıda hijyeni ve teknolojisi gibi konuları içeren veteriner halk sağlığı 

konularının bilinmesi. 

2.11 İletişim, liderlik, yönetim ve takım çalışması gibi konuları içeren kişisel etkili etkileşim. 

2.12 Veteriner hekimlerin davranışlarını ve kararlarını yönlendirecek olan, profesyonel ve 

hayvan refahıyla ilgili etik karar verme süreçlerini etkileyen prensipleri içeren etik 

çerçevenin çizilmesi. 

 

3. Konu Listesi 

 
Resmi veteriner hekimlik yetkinliği sağlayan veteriner hekimliği eğitim kurumlarının aşağıda 

belirtilen konularda asgari yetkinlikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Aşağıda yer alan yönergeler diğer bölümlerde ilgili olarak veya kısmen yer 

bulunabilmektedir. 
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3.1. Temel Konular 

-) Medikal fizik 

-) Kimya (inorganik ve organik bölümler) 

-) Hayvan biyolojisi, zooloji ve hücre biyolojisi 

-) Yem besinleri biyolojisi ve zehirli bitkiler 

-) Biyomedikal istatistik 

 

3.2. Özel Veteriner Hekimliği Konuları 

3.2.1. Temel Bilimler: 

-) Anatomi, histoloji ve embriyoloji 

-) Fizyoloji  

-) Biyokimya 

-) Genel ve moleküler genetik  

-) Farmakoloji, farmasi ve farmakoterapi 

-) Patoloji  

-) Toksikoloji  

-) Parazitoloji 

-) Mikrobiyoloji 

-) İmmunoloji  

-) Epidemiyoloji  

-) Mesleki iletişim 

-) Mesleki etik 

-) Etoloji 

-) Hayvan refahı  

-) Hayvan besleme 

 

3.2.2. Klinik Bilimler: 

-) Obstetrik, üreme ve üreme problemleri 

-) Diagnostik patoloji  

-) Medikal ve cerrahi anesteziyoloji 

-) Tüm evcil hayvan türlerinde pratik klinik eğitimi 

-) Önleyici tıp 

-) Diagnostik görüntüleme 

-) Yerel veteriner hekimliği hizmetleri ve halk sağlığı 

-) Veteriner hekimliği düzenlemeleri, adli tıp ve ilaç sertifikasyonu 

-) Tüm evcil hayvan türlerinde terapi 

-) Tüm evcil hayvan türlerinde ön bilgilendirme 

 

3.2.3. Hayvansal Üretim: 

-) Hayvansal üretim ve besleme 

-) Ekonomi  

-) Hayvan yetiştirme 

-) Sürü sağlığı yönetimi 
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3.2.4. Gıda Güvenliği ve Kalitesi: 

-) Gıda ve yemin muayene ve kontrolü 

-) Gıda hijyeni ve besin mikrobiyolojisi 

-) Gıda işleme tesisleri ve kesimhanelerde uygulama pratikleri 

-) Gıda teknolojisi ve Analitik kimya 

 

Teorik ve uygulamalı eğitimin çeşitli ders grupları arasında içeriklendirilmesi ve dağıtımı, 

veteriner hekimlerin tüm sorumluluklarını yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe 

kazanabilecekleri şekilde dengelenmeli ve koordine edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Ek 3. Türkiye ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanında Kalite Güvencesi 
Standartları  

 
20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de “Yükseköğretim Kurumlarında 

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” Yükseköğretimde Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) 

Üniversiteler bu yönetmeliğe bağlı “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları 

(ADEK) kuruldu. 

2011 yılında 6111 sayılı Kanun ile 2547 sayılı kanunda düzenlemelerle “eğitim-öğretim 

süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları“ kanunda 

kendine yer buldu.   

23 Temmuz 2015 ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

“Kalite Güvencesi Yönetmeliği“ile üstteki tüm yönetmelik, kurullar ve kanun değişiklikleri 

geçersiz kılındı. 

23 Kasım 2018 ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” yayınlanarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun  

(YÖKAK) kuruluşu tamamlandı. 

“Yükseköğretimde Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları”- Yukarıdaki ilgili 

yönetmeliklere bağlı olarak Üniversiteler tarafından oluşturuldu (ÜNİVERSİTELER-

KALİTE KOMİSYONLARI) 

Bologna sürecinde üye ülkelerin oluşturduğu European Higher Education Area (EHEA)’nun 

15 Mayıs 2015'te Avrupa Bakanlıklar Konferansı'nda onaylandığı gibi Kalite güvencesi 

Standartları 

 

Bölüm 1: Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvencesi için Türkiye ve Avrupa 

Standartları ve Rehberleri 

1.1 Kalite güvencesi için plan ve süreçler: Kurumlar program ve kararlarında kalite güvencesi 

standartları çerçevesinde gerekli planlara sahip olmalıdırlar. Kalitenin önemi ve kalite 

güvencesi kavramlarının öne çıktığı bir kültür geliştirme yolunda adımlar atılmalıdır. Bunun 

elde edilmesi yolunda kurumlar kalitenin sürekli yükseltilmesi için stratejiler geliştirmeli ve 

uygulamalıdırlar. Strateji, plan ve süreçler resmi statüye sahip olmalı ve kamu tarafından 

erişilebilir olmalıdırlar. Düzenlemeler tüm ilgililer ve öğrenciler için önem arz etmelidirler. 

1.2 Programların ve kararların onaylanması, izlenmesi ve periyodik olarak gözden 

geçirilmesi: Kurumlar, programlarının ve kararlarının onaylanması, periyodik olarak gözden 

geçirilmesi ve izlenmesi için resmi mekanizmalara sahip olmalıdır. 

1.3 Öğrencilerin değerlendirilmesi: Öğrenciler tutarlı bir şekilde uygulanan kriterler, 

düzenlemeler ve prosedürler kullanılarak değerlendirilmelidir. 

1.4 Eğitim personelinin kalite güvencesi: Kurumlar, öğrencilerin eğitiminde görev alan 

personelin yetkinliklerinin kanıtlanması için yöntemler geliştirmelidir. Veriler, 

değerlendiriciler tarafından erişilebilir olmalı ve ilgili yorumlar raporlarda belirtilmelidir. 
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1.5 Öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği: Kurumlar, öğrenim için mevcut kaynakların 

sunulan her program için uygun ve yeterli olmasını sağlamalıdır. 

1.6 Bilgi sistemleri: Kurumlar, çalışma programlarının ve diğer faaliyetlerin etkin yönetimi 

için ilgili bilgileri toplamalı, analiz etmeli ve kullanımını sağlamalıdır. 

1.7 Kamu bilgilendirmesi: Kurumlar, sundukları programlar ve ödüller hakkında hem 

niceliksel hem de niteliksel, güncel ve tarafsız bilgileri düzenli olarak kamuya duyurmalıdır.  

Bölüm 2. Yüksek Öğretimde Dış Kalite Güvencesi için Türkiye ve Avrupa Standartları 

2.1 İç kalite güvence prosedürlerinin kullanımı: Dış kalite güvence prosedürleri, Türkiye ve 

Avrupa Standartları ve Kılavuz İlkeleri Bölüm 1'de açıklanan iç kalite güvence işlemlerinin 

etkinliğini dikkate almalıdır. 

2.2 Dış kalite güvence işlemlerinin geliştirilmesi: Kalite güvence işlemlerinin amaçları ve 

hedefleri, süreçlerin geliştirilmesinden önce, tüm sorumlular tarafından (yüksek öğretim 

kurumları dahil) belirlenmeli ve kullanılacak prosedürlerin açıklamaları yayınlanmalıdır. 

2.3 Karar kriterleri: Dış kalite güvencesi faaliyeti sonucunda verilen herhangi bir resmi karar, 

tutarlı bir şekilde uygulanan ilan edilmiş kriterlere dayanmalıdır. 

2.4 Amaca uygun süreçler: Tüm dış kalite güvence süreçleri, belirlenen amaç ve hedeflere 

ulaşmayı sağlamak için özel olarak tasarlanmalıdır. 

2.5 Raporlama: Raporlar net bir şekilde, hedef kitlesine uygun, kolayca erişilebilecek tarzda 

yazılmalıdır ve yayınlanılmalıdır. Raporlarda yer alan her türlü karar, öneri veya tavsiye, 

okuyucu için kolay erişilebilir olmalıdır. 

2.6 Takip süreçleri: Faaliyet önerileri içeren veya daha sonraki eylem planınlarını gerektiren 

kalite güvence süreçleri, tutarlı şekilde uygulanan önceden belirlenmiş bir takip 

mekanizmaine sahip olmalıdır.  

2.7 Periyodik değerlendirmeler: Kurumların ve/veya programların dış kalite güvencesi 

periyodik olarak yapılmalıdır. Periyodların uzunluğu ve kullanılacak inceleme uygulamaları 

önceden açıkça belirtilmeli ve yayınlanmalıdır. 

2.8 Mekanizma çapında analizler: Kalite güvence kurumları zaman zaman gözden 

geçirmelerinin, değerlendirmelerinin genel bulgularını açıklayan ve analiz eden özet raporlar 

hazırlamalıdır. 

Bölüm 3: Dış Kalite Güvencesi Kurumları için Türkiye ve Avrupa Standartları 

3.1 Yükseköğretim için dış kalite güvence süreçlerinin kullanımı: Kurumların dış kalite 

güvencesi, Türkiye ve Avrupa Standartları ve Kılavuz İlkelerinin 2. bölümünde açıklanan dış 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

kalite güvence işlemlerini ve etkinliklerini dikkate almalıdır. 

3.2 Resmi statü: Kurumlar Türkiye ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki yetkili kamu 

makamları tarafından, dış kalite güvencesi sorumluluğuna sahip kurumlar olarak resmi şekilde 

tanınmalı ve yasal bir temele sahip olmalıdır. Bağlı oldukları yasal mevzuatın tüm şartlarına 

uymaları gerekmektedir. 

3.3 Faaliyetler: Kurumlar düzenli olarak dış kalite güvence faaliyetlerinde (kurumsal ya da 

program düzeyinde) yer almalıdırlar. 

3.4 Kaynaklar: Kurumlar, dış kalite güvence sürecini/süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde 

geliştirmek ve sürdürmek için gerekli düzenlemeleri ve yürütmeleri sağlamalı; hem insan 

kaynağı açısından hem de finansal olarak yeterli ve orantılı imkanlara sahip olmalıdır. 

3.5 Hedef tanımı: Kurumlar, kamuya açık şekilde belirtilen net ve anlaşılır amaçlara sahip 

olmalıdır. 

3.6 Bağımsızlık: Kurumlar, etkinlikleri için özerk sorumluluk taşımalı; raporlarında belirtilen 

sonuç ve tavsiyelerin yükseköğretim kurumları, bakanlıklar veya diğer ilgililer gibi üçüncü 

paydaşlardan etkilenmemesi gerekmektedir. 

3.7 Kurumlar tarafından kullanılan dış kalite güvence kriterleri ve uygulamaları: Süreçler, 

kriterler ve uygulamalar önceden tanımlanmış ve halka açık olmalıdır. Bu süreçlerin normal 

olarak aşağıdakileri içermesi beklenir: 

 

- kalite güvence sürecinin konusuna göre bir öz değerlendirme veya eşdeğer uygulama; 

- uygunluk (a), öğrenci üyeler (b) ve kurum tarafından karar verilen saha ziyaretleri 

dahil olmak üzere, uzmanlar tarafından yapılan dış değerlendirme; 

- karar, öneri veya diğer resmi çıktıları içeren bir raporun yayınlanması; 

- kalite güvence sürecinin konusu tarafından raporda yer alan tavsiyeler ışığında 

gerçekleştirilen eylemleri gözden geçirmek için bir takip mekanizmai. 

 

3.8 İzlenebilirlik prosedürleri: Kurumlar kendi izlenebilirlikleri için uygulamalara sahip 

olmalıdırlar. 

 

 

 

 

 
Ek 4. TVHEDS Göstergeleri 
(VEDEK YK Onay tarihi…..   ) 

 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

 

Giriş 

  

 1. Göstergeler, kurumların değerlendirilmesinde ön görülemeyen şekillerde de 

kullanılabilmelidir. VEDEK’in kurumlar arasında karşılaştırma yapmasına ve eğilimleri 

tanımasına imkan sağlayarak, değerlendirilen kurumun ziyaret sırasındaki durumunu 

yansıtırlar. 

  

2. Göstergeler, yıllık değişiklikleri ortaya koymak ve ziyaret dönemiyle sınırlı geçici 

iyileştirmelerden kaçınmak için, son üç akademik yılı yansıtan olan verilerden hesaplanır. 

 

3. Tüm lisans öğrencileri için G4’ten G7’ye uzanan göstergeler ile ilgili bir seçenek varsa bu, 

verilen öğretim temelinde hesaplanır. Her kısım için belirli değerler ek olarak verilmiştir. 

 

4. Belirli bir gösterge kesinlikle matematiksel ve yalıtılmış bir anlamda yorumlanmamalı; 

diğer tüm göstergeler ve veriler ışığında değerlendirilmelidir. Örneğin, belirli bir tür için, az 

sayıda olan fakülte içi hasta sayısı, öğretim görevlisinin gözetimi altında görülen çok sayıda 

fakülte dışı hasta tarafından telafi edilebilir. 

 

5. VAK tarafından belirlenmiş önerilen asgari değerler, yüzde 20'ye eşittir. (akreditasyon 

statüsündeki kurumlardan elde edilen değerlerin %20'sinin altında bulunan değer) Bu 

minimum değerler, daha düşük eşik seviyeleri olarak işlev görmez, ancak yapılan diğer tüm 

gözlemler ışığında karmaşık bir veri kümesi olarak yorumlanır. 

 

6. Göstergeler, VEDEK’in web sitesinde bulunan ilgili Excel dosyası kullanılarak hesaplanır. 

Tamamlanan Excel dosyası koordinatöre ve ilgili VEDEK birimine gönderilmelidir. ?????? 

 

7. Göstergelerin tam listesi, ÖDR'nin (Öz Değerlendirme Raporu) sonunda standardize format 

kurum tarafından da sağlanmaktadır. Önerilen göstergeler saha ziyareti sırasında koordinatör 

tarafından gözden geçirilir ve onaylanan kopya ziyaret raporuna dahil edilir. 

 

 

Gösterge Listesi 

 

Personel ve Öğrenciler 

G1: Veteriner hekimliği öğretiminde toplam tam zamanlı akademik personel sayısı
1
/Lisans 

öğrencileri sayısı
2
 

 

G2: Veteriner hekimliği öğretiminde görevli toplam tam zamanlı veteriner hekim 

sayısı
3
/Yıllık mezun öğrenci sayısı

4
 

 

G3:  Veteriner hekimliği öğretimine katılan toplam tam zamanlı destek personel sayısı
5
/Yıllık 

mezun öğrenci sayısı
4
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Eğitim Türleri 

G4: Pratik eğitim (klinik olmayan) saati
6 

 

G5: Klinik eğitim saati
7 

 

G6: Gıda Güvenliği ve Kalitesi (GG&K) ve Veteriner Halk Sağlığı (VHS) eğitimleri saati
8 

 

G7: Fakülte dışı Gıda Güvenliği ve Kalitesi (GG&K) ve Veteriner Halk Sağlığı (VHS) pratik 

eğitim saati
9 

 

Fakülte içinde Klinik Eğitim için Uygun Hastalar 

 

G8: Fakültede görülen toplam pet hayvan sayısı
10

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4 

 

G9: Fakültede görülen toplam çiftlik hayvanları
11

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G10: Fakültede ve Fakülte dışında görülen toplam tek tırnaklı hayvan sayısı
12

/Yıllık mezun 

öğrenci sayısı
4
 

 

G11: Fakültede görülen toplam tavşan, kemirgen, kanatlı (kuş) ve egzotik hayvan 

sayısı
13

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4 

 

Fakülte Dışı Klinik Eğitim için Uygun Hayvan/Sürü ve Üniteler 

 

G12: Fakülte dışında görülen toplam pet hayvan sayısı
14

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G13: Fakülte dışında görülen toplam çiftlik
15

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G14: Çiftlik hayvanı sürülerine yapılan ziyaret sayısı
16

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G15: Kümes hayvanı ve tavşan ünitelerine yapılan ziyaret sayısı
17

/Yıllık mezun öğrenci 

sayısı
4
 

 

Klinik Eğitim için Uygun Nekropsiler 

 

G16: Toplam pet hayvan nekropsi sayısı
18

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G17: Toplam çiftlik hayvanı nekropsi sayısı
19

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G18: Toplam tek tırnaklı hayvan nekropsi sayısı
20

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4
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G19: Toplam tavşan, kemirgen, kanatlı (kuş) ve egzotik hayvan nekropsi sayısı
21

/Yıllık 

mezun öğrenci sayısı
4
 

 

G20: Yıllık mezun yüksek lisans / doktora öğrencisi sayısı
22

/Yıllık mezun öğrenci sayısı
4 

 

 

GÖSTERGELERİN HESAPLANMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

Tüm değerler son 3 akademik yılın ortalamalarından hesaplanmaktadır. Tüm veriler 

veteriner hekimliği lisans öğrencileriyle ilgilidir. (Oran 20 hariç) 

 

Personel ve Öğrenciler 

Oran 1:  
1
Veteriner hekimliği eğitimindeki toplam tam zamanlı akademik personel sayısı (örneğin, tam zamanlı 

çalışan 100 kişi (% 100) + yarı zamanlı çalışan 50 kişi (% 50) + çeyrek dönem çalışan 10 kişi (% 25) = 

127,5 tam zamanlı eğitici,TZE). Uzmanlık veya doktora derecesine kayıtlı lisansüstü öğrenciler 

(stajyerler, asistanlar, doktora öğrencileri veya eşdeğer lisansüstü öğrenciler), düzenli olarak 

yapılandırılmış pratik ve/veya klinik eğitimi vermek için ödeme yapılmadıklarında ve eğitim 

almadıkça bu rakamlara dahil edilmezler [(yıllık iş yüklerinin minimum %10 ve maksimum %50'si 

kadar olmak üzere). Lisans öğrencilerinin klinik eğitimi için yarı zamanlı çalışanlar (örneğin, yarı 

zamanlı çalışanlar (% 50) 10 kişi + uygulamalı eğitimler için çeyrek dönem çalışan 8 doktora 

öğrencisi= 7 tam zamanlı)].  

Araştırmacılar, davetli konuşmacılar, ücretsiz öğretim görevlileri, fakülte dışındaki pratik eğitimleri 

denetleyen pratisyenler ve sadece özel durumlarda lisans öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunan 

diğer kişiler bu rakamlara dahil edilmeyecektir.  
 

2
 Toplam lisans öğrencisi sayısı. Bu öğrencilerin tamamı resmi olarak kurum veri tabanına 

kaydedilmiş olmalıdır. 

 

Oran 2: 
3
 Eğitimde görevli toplam TZE veteriner hekimlerin sayısı (Doktora veya eşdeğer derecede). 

4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Oran 3: 
 5

 Veteriner hekimliği eğitimine katılan toplam TZE destek personeli sayısı. Göstergelerde kurum 

içinde yalnızca öğretim ve araştırma görevleri ile idari görevler verilen destek personeli yer 

almaktadır. 

 

 

Eğitim Türleri 

Oran 4:  
6*

 Kontrollü pratik (klinik olmayan) eğitimin toplam saat sayısı. Laboratuvar deneyleri, histolojik ve 

patolojik örneklerin mikroskobik incelemesi, belgeler üzerinde çalışma ve fikir oluşturma (tahlil 

çalışması, klinik vaka çalışmaları, sürü sağlığı izleme programlarının kullanımı, VHS (Veteriner Halk 

Sağlığı) için risk değerlendirmeleri, bilgisayar destekli etkinlikler), sağlıklı hayvanlar üzerinde çalışma 

(fizyoloji, ante mortem muayene), kadavra, karkas ve organlar üzerinde çalışma (diseksiyon, post 

mortem muayene, gıda güvenliği ve kalitesi) gibi başlıkları içermektedir. 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Oran 5:  
7*

 Denetimli klinik eğitimin toplam saat sayısı. Bu eğitim kesinlikle öğrencilerin farklı türlerle ilgili 

tanı, önleyici ve terapötik faaliyetleri içeren uygulama prosedürlerine odaklanmalıdır. Bireysel 

hastaları, sürüleri, üretim ünitelerini ve klinik ortamdaki normal hayvanları ilgilendirir. Propaedeutik, 

tanısal nekropsiler, kadavralar, organlar ve hayvan maketleri uygulamaları, terapötik ve cerrahi 

uygulamalı etkinlikler de klinik eğitim olarak sınıflandırılır, ancak canlı hastalar üzerinde uygulamalı 

eğitimin yerine geçemez. Eğiticinin klinik görevleri yaparken basitçe gözlemlenmesi klinik eğitim 

olarak kabul edilmez.  

Oran 6:  
8*

 Gıda Güvenliği ve Kalitesi (GG&K) ve Veteriner Halk Sağlığı (VHS) alanlarındaki teorik ve pratik 

eğitimin toplam süresi. 

 

Oran 7: 
 
9*

 Fakülte dışındaki pratik GG&K ve VHS uygulamalarının toplam süresi (kesimhaneler, et 

muayeneleri, VHS kurumları gibi.)  

 

Fakülte İçinde Klinik Eğitim İçin Uygun Hastalar 

 

Oran 8: 
10**

 Fakülte Eğitim-Uygulama Hastanesinde görülen toplam pet hayvan (köpek ve kedi) hasta sayısı. 

Her hasta, kurumun elektronik hasta kayıt sistemine resmi olarak kaydedilmeli, en az 1 personel ve 1 

öğrenci gözetiminde ayrı ayrı muayene ve tedavi edilmelidir.  
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Oran 9:  
11**

 VEUH’sinde/kliniğinde görülen toplam ruminant ve domuz hasta sayısı. Her hasta, kurumun 

elektronik hasta kayıt sistemine resmi olarak kaydedilmeli, en az 1 personel ve 1 öğrenci gözetiminde 

ayrı ayrı muayene ve tedavi edilmelidir. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Oran 10:  
12**

 VEUH’sinde/kliniği ile Fakülte dışında (eğitim merkezleri gibi) görülen toplam tek tırnaklı hayvan 

sayısı. Her hasta, kurumun elektronik hasta kayıt sistemine resmi olarak kaydedilmeli, en az 1 

personel  ve 1 öğrenci gözetiminde ayrı ayrı muayene ve tedavi edilmelidir. Fakülte dışındaki pratik 

eğitimler sırasında görülen hastalar göstergelerde dikkate alınmaz. 

 

 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Oran 11: 
 13**

 VEUH’inde görülen toplam tavşan, kemirgen, kanatlı (kuş) ve egzotik evcil hayvan hastası sayısı. 

Her hasta, kurumun elektronik hasta kayıt sistemine resmi olarak kaydedilmeli, en az 1 personel ve 1 

öğrenci gözetiminde ayrı ayrı muayene ve tedavi edilmelidir. 
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4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Fakülte Dışı Klinik Eğitim için Uygun Hayvan/Sürü ve Üniteler 

Oran 12:  
14**

 Fakülte dışında görülen toplam pet hayvan sayısı (köpekler ve kediler) (bakımevleri gibi). Her 

hasta, kurumun elektronik hasta kayıt sistemine resmi olarak kaydedilmeli, en az 1 personel ve 1 

öğrenci gözetiminde ayrı ayrı muayene ve tedavi edilmelidir. Fakülte dışındaki pratik eğitimler 

sırasında görülen hastalar göstergelerde dikkate alınmaz. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 
Oran 13:  
15**

 Fakülte dışında görülen bireysel ruminant ve domuz hastalarının toplam sayısı (gezici klinikler 

gibi). Her hasta, kurumun elektronik hasta kayıt sistemine resmi olarak kaydedilmeli, en az 1 personel 

ve 1 öğrenci gözetiminde ayrı ayrı muayene ve tedavi edilmelidir. Fakülte dışındaki pratik eğitimler 

sırasında görülen hastalar göstergelerde dikkate alınmaz. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Oran 14:  
16

 Akademik personelin gözetiminde, tek tırnaklı hayvan ve domuz sürülerine yapılan toplam ziyaret 

sayısı. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Oran 15:   
17

 Akademik personelin gözetiminde, kümes hayvanlarına ve tavşan üretim birimlerine yapılan toplam 

ziyaret sayısı. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

Klinik Eğitim için Uygun Nekropsiler 

Oran16:   
18

 Pet hayvanların karkaslarında (köpekler ve kediler) yapılan toplam post mortem muayene sayısı. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim)

   

 

Oran 17:   
19

 Ruminant ve domuz karkaslarında yapılan toplam post mortem muayene sayısı.  
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim 

Oran 18:   
20

 Tek tırnaklı karkaslarında yapılan toplam post mortem muayene sayısı. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim 
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Oran 19:  
21

 Tavşan, kemirgen, kanatlı (kuş) ve egzotik hayvan karkaslarında yapılan toplam post mortem 

muayene sayısı. Diğer hayvanlarda yapılan nekropsilerin sayısı (deniz memelileri, yaban hayvanları 

gibi) ÖDR’de (Öz Değerlendirme Raporu) tablo 5.1.6: "diğerleri" kısmında yer almalıdır. 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim 

 

Oran 20:  
 
22

 2547 sayılı yasa ve ilgili düzenlemelerine göre Veteriner Hekimlik Eğitiminde yüksek lisans ve 

doktora derecesine sahip veya öğrenim gören öğrenci sayısı  

 
4
 Toplam mezun veteriner hekim sayısı. Bu kişilere, değerlendirilen kurum tarafından resmi olarak 

veteriner hekimliği derecesi verilmiş olmalıdır (en az beş yıllık tam zamanlı teorik ve pratik eğitim) 

 

* Tüm veteriner hekimliği lisans öğrencilerine madde 6-9'da belirlenen saatlerin uygulanması. 

Her biri için spesifik veriler (ön uzmanlaşma gibi) varsa bunlar ek olarak belirtilmelidir. 
 

** Belirli bir tedavi prosedürü (aşılama, cerrahi gibi) uygulanan veya bir yıl boyunca belirli bir 

klinik bölüm için tedavi edilen her canlı hayvan, birkaç bölüm/birim/klinik tarafından 

muayene/tedavi edilse bile (revizyonlar dahil) tek bir hasta olarak sayılır. Aynı hayvanın sadece 

farklı durumdaki diğer ziyaretleri, belirtilen yıl için farklı bir hasta olarak kabul edilir. 
 

 

 

Oran 

Numarası 
Temel Göstergeler (Oranlar) 

Hesaplama 

Alanı 

(Son 3 

Yıllık 

Sayısal 

Verileri 

Gösteriniz) 

Kurumun 

Hesaplanan 

Ortalama 

Değeri 

Belirlenen 

ortalama 

değerler 

Oran 1 

 

Veteriner hekimliği öğretiminde toplam TZE akademik 

personel sayısı1 

Lisans öğrencileri sayısı2 

 

  

 
 

0.10 

Oran 2 

 

Veteriner hekimliği öğretiminde görevli (yer alan) toplam 

TZE veteriner hekim sayısı3 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
 

0.5 
 

Oran 3 

 

Veteriner hekimliği öğretimine katılan toplam TZE destek 

personel sayısı5 

  

 
 

0.75 
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Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

Oran 4 Pratik eğitim (klinik olmayan-klinik dışı) saati6   

 
1100 

Oran 5 

 

Klinik eğitim saati7 

 

  

 
1000 

Oran 6 
Gıda Güvenliği ve Kalitesi (GG&K) ve Veteriner Halk Sağlığı 

(VHS) eğitimleri saati8 
  

 
250 

Oran 7 
Fakülte dışı Gıda Güvenliği ve Kalitesi (GG&K) ve  Veteriner 

Halk Sağlığı (VHS) pratik eğitim saati9 
  

 
50 

Oran 8 

 

Fakültede görülen toplam pet hayvan sayısı10 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
 

0.5 

Oran 9 
Fakültede görülen toplam ruminant ve domuz  sayısı11 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 
  

 
10 

Oran 10  

 

Fakültede ve fakülte dışında12 görülen toplam tek tırnaklı 

hayvan sayısı 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

 
Oran 

belirlenecek 

 
 

0.25 

Oran 11 

 

Fakültede görülen toplam tavşan, kemirgen, kanatlı (kuş) ve 

egzotik hayvan sayısı13 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
5 
 

Oran 12 

Fakülte dışında görülen toplam pet hayvan sayısı14 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 
  

 
1 

Oran 13 

 

Fakülte dışında görülen toplam ruminant ve domuz  sayısı15 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
 

5 
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Oran 14 

 

Ruminant ve domuz sürülerine yapılan ziyaret sayısı16 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

 

  

 
 

1 

Oran 15 
Kümes hayvanı  ve tavşan ünitelerine yapılan ziyaret sayısı17 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 
  

 
 

0.2 

Oran 16 
 

Toplam pet hayvan nekropsi sayısı18 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

  

 
 

3 

Oran 17 

 

Toplam ruminant ve domuz  nekropsi sayısı19 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
 

1 

Oran 18 

 

Toplam tek tırnaklı hayvan nekropsi sayısı20 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
0.05 

Oran 19 

 

Toplam tavşan, kemirgen, kanatlı (kuş) ve egzotik hayvan 

nekropsi sayısı21 

                               Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

  

 
 

1 

Oran 20 

 

Veteriner Hekimlik Eğitiminde yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip veya öğrenim gören öğrenci sayısı 22 

Yıllık mezun öğrenci sayısı4 

 

 
Oran 

belirlenecek 

 
 

0,2 

 

 

 

 

 

 

Ek 5. TVHEDS için Depozito ve Ücretler  
(VEDEK YK Onay tarihi……………….) 

 

1. Üyelik ücreti 

Üyelik ücreti gerçek üyeler için 50 TL/yıl tüzel üyeler için 1000 TL/yıl olup, en geç her yılın 

ilk Nisan ayında ödenmelidir. 

Ödemesi yapıl/a/mayan kurumların Genel Kurul'da oy kullanmalarına ve TVHEDS tarafından 

değerlendirmelerine izin verilmemektedir. 
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2. Değerlendirme ücretleri 

- Değerlendirme Ziyaret (tam) : 25.000 TL + KDV 

- Ön Değerlendirme Ziyareti : 7500 + KDV 

- Yeniden Ziyaret: Akredite olamayanlar için 10.000 TL+KDV ve Şartlı Akredite 

olanlar için 5000 TL + KDV  

- Ara Rapor -Yerinde ziyaret 2500 TL + KDV 

 

Ziyaret sürecinin başlatılması için resmi ziyaret sözleşmesi Kurum Yöneticisi tarafından 

imzalandığı zaman, depozito (ücretin % 50'si) VEDEK İKTİSADİ İŞLETMESİ hesabına 

aktarılmalıdır. 

Kalan miktarın (% 50) VEDEK İKTİSADİ İŞLETMESİ hesabına, Ziyaretten (tam) en geç 6 

ay önce aktarılmalıdır. 

Ön Değerlendirme, Yeniden ve Yerinde Ziyaretlerin başlamasından 3 ay önce toplam miktarın 

aktarılması gerekmektedir. 

 

Kurum, mücbir sebep halleri dışında (örneğin, doğal afet), iptal veya erteleme talebinde 

bulunduğunda depozito ve kalan ücret iade edilmez. 
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Ek 6. ÖDR Yazımındaki Format ve Kurallar 
(VEDEK YK Onay tarihi………….) 

 
Önsözler (ÖDR yazılmadan önce okunacak) 

 

ÖDR, değerlendirme sürecinin temel taşıdır. Kurumun derinlemesine gözden geçirilmesinin 

ve öğrencilerinin veteriner hekimlik mesleğine katılmaya hak kazanmaları için sunduğu 

eğitim ve öğretimin sonucu olmalıdır. 

ÖDR'nin hazırlanmasına en geç ziyaretten bir yıl önce başlanması, hazırlanmasında kilit 

personel üyelerini içermesi ve Kurumun yönetim organı tarafından onaylanması önemle 

tavsiye edilir. Ziyaretten en az 2 ay önce, ÖDR (ve ekleri) Kurum tarafından Ziyaret 

Takımının tüm üyelerine ve VEDEK Ofisine hem posta yoluyla (hem basılı) hem de e-posta 

ile gönderilmelidir. (PDF ve Word formatında elektronik versiyonları). 

ÖDR, TVHEDS Formatu ile uyumlu olarak kısa ve özlü (eksiz, en fazla 100 sayfa, Times 

New Roman fontu 12 ile yazılmış), eksiksiz, doğru ve İngilizce olarak yazılmalıdır 

(İngiltere). Yetersiz bir ÖDR, VAK tarafından Büyük Eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Tüm standartlar, Gerçek Bilgiler, Yorumlar (örneğin öznel bilgiler, mevcut iyileştirici 

sınırlayıcı faktörler) ve İyileştirme Önerileri (örneğin azalan önem sırasındaki istenen / 

planlanan / devam eden değişikliklerin listesi) ile ele alınmalıdır. Formatdaki tüm sorular 

cevaplanmalıdır. Kurumda soruya karşılık eden hiçbir faaliyet yoksa, “uygulanamaz” ifadesi 

belirtilmelidir. “Öğrenci” terimi, tek başına kullanılan lisans öğrencileri anlamına gelir. 

Bu Formatda italik olan metinler ÖDR'nin son kopyasında silinmelidir. 

Açıklayıcı malzeme ve resmi metinlerin uzun listeleri, çekirdek ÖDR'den hariç tutulmalı ve 

ekler olarak (çekirdek ÖDR'de çapraz referans ile) sunulmalı veya Ekip odasındaki Ziyaret 

sırasında sağlanmalıdır. 

VAK'in nihai kararı, ÖDR ve Ziyaret Raporu kadar gizli sayılır. VAK tarafından 

onaylanan rapor, Kurum ve VEDEK web sitelerinde yayınlanır. 

 
ÖDR İçeriği 

 
Giriş 

Standart 1. Amaçlar, Örgütlenme ve Kalite Güvencesi Politikası 

Standart 2. Finansman 

Standart 3. Müfredat 

Standart 4. Tesis ve ekipman 

Standart 5. Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyali 

Standart 6. Öğrenme kaynakları 

Standart 7. Öğrenci kabul, ilerleme ve refah 

Standart 8. Öğrenci değerlendirmesi 

Standart 9. Akademik ve destek personeli 

Standart 10. Araştırma programları, sürekli ve lisansüstü eğitim 
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TVHEDS Göstergelerinin Listesi 

Sözlük 

Eklerin listesi 

 

Giriş 

 

Kurumun ve önceki TVHEDS Ziyaretlerinin kısa tarihi (varsa) 

Kurumun temel özellikleri 

Son Ziyaretten bu yana görülen başlıca ilerlemeler 

(ya da daha önce bulunmamışsa, veteriner hekimliği programı başladığından bu yana); Son 

Ziyaretin önerilerine verilen yanıtı ve örneğin temel değişikliklerin bir özetini içermelidir. 

Organizasyonda, finans, müfredat, tesis ve teçhizat, personel ve öğrenci sayısı 

Kurumun karşılaştığı Birincil sorunlar (çözülmüş olsun veya olmasın) 

Ziyaret için geçerli olan TVHEDS-SDS’nin sürümü ve tarihi yazılmalıdır 

 

Standart 1: Amaçlar, Örgütlenme ve Kalite Güvencesi Politikası 
 
1.1 Kurum, TYYÇ, VUÇEP ile YÖKAK ve ESG tavsiyelerine uygun olarak, yeni 

mezunların veteriner hekimlik mesleğinin genel kabul görmüş tüm dallarında yetkin bir 

veteriner hekim olarak çalışmasını sağlayan yeterli, etik, araştırma ve kanıta dayalı 

veteriner hekimlik eğitimini verme temel amacına sahip olmalıdır. Veteriner hekimlik 

mesleğinin tanınan dalları ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olmalıdır. 

Kurum, tüm TVHEDS standartlarını benimsemesi gereken görev bildirimini 

geliştirmeli ve izlemelidir. 

Görev bildiriminin tanımı ve amaçları 

Kurumun sağlanan çekirdek müfredatın, tüm yeni mezunların veteriner hekimlik mesleğinin 

genel kabul görmüş tüm dallarına girebilecek bir veteriner hekim olarak çalışmasını 

sağlamasının nasıl uygulanacağının açıklanması. 

 

1.2 Kurum, eşdeğer düzeyde olduğu kabul edilen ve ilgili ülkede resmi olarak tanınan 

eğitim veren bir üniversitenin veya yükseköğrenim kurumunun bir parçası olmalıdır. 

Veteriner hekimliği müfredatından sorumlu kişi ve Veteriner Eğitim-Uygulama 

Hastanesinin (VEUH) mesleki, etik ve akademik işlerinden sorumlu kişi (ler) veteriner 

hekim derecesine sahip olmalıdır. 

Kurumun detayları; resmi ad, adres, telefon numarası, E-posta ve web sitesi adresleri, 

Kurumun Dekanı, Rektörü 

Karar verme sürecinin kısa bir açıklamasını içeren kurum şeması (şema) 

Bölümlerinin / birimlerinin / kliniklerinin listesi, bunların içeriği ve yönetimi hakkında çok 

kısa bir açıklama (eklerde daha fazla bilgi verilebilir) 
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Konseylerin / kurulların / komitelerin,  fonksiyon / sorumluluklarının ve personelin, 

öğrencilerin ve paydaşların katılımı hakkında kısa bir açıklama içeren listesi (eklerde daha 

fazla bilgi verilebilir) 

Diğer kurumlarla yapılan resmi işbirliklerinin tanımı 

Veteriner hekimlik müfredatından ve VEUH'nin mesleki, etik ve akademik işlerinden sorumlu 

olan kişilerin adı ve dereceleri 

 

1.3 Kurumun, mevcut faaliyetlerinin GZFT analizini, hedef listesini ve uygulanması için 

zaman dilimi, göstergelerini içeren bir çalışma planını kapsayan stratejik bir planı 

olmalıdır. 

Güncellenmiş bir GZFT analizi ile Kurumun stratejik planının özeti (Güçlü, Zayıf Yönler, 

Fırsatlar ve Tehditler) (Ekte tam Stratejik Plan sunulabilir) 

Zaman dilimi ve amaçlarına ulaşma göstergeleri ile birlikte Kurum faaliyet planının özeti 

 

1.4 Kurum, programlarının ve teşvik mekanizmalarının standartlarını ve kalitesini 

güvence altına almak için bir politikaya ve ilgili yazılı süreçlere sahip olmalıdır. Ayrıca, 

Kurumlar kalitenin ve kalite güvencesinin önemini kabul eden bir kültürün ilerlemesine 

açıkça kendilerini adamak zorundadırlar. Bunu başarmak için, Kurum kalitenin sürekli 

iyileştirilmesi için bir strateji geliştirmeli ve uygulamalıdır. Stratejinin geliştirilmesi ve 

uygulanması, hem iç hem de dış paydaşlar için bir rol içermeli, strateji resmi bir statüye 

sahip olmalı ve kamuya açık olmalıdır. 

Kurumun, aşağıdakileri kanıtlamak amacıyla, sonuç değerlendirmesi için Kalite Politikasının 

ve Kalite Güvence (KG) stratejisinin tanımı: 

- Kalite Güvencesinin bir kültürü vardır ve kaliteyi arttırmaya devam etmiştir, 

- Döngüsel, sürdürülebilir ve şeffaf sonuç değerlendirmesi, KG ve kalite geliştirme 

mekanizmaları işletir, 

- Programlarının ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetimi için (öğretme, araştırma, 

hizmetler) iç ve dış kaynaklardan ilgili bilgileri toplar, analiz eder ve kullanır, 

- Düzenli olarak personeli, öğrencileri ve paydaşları bilgilendirir ve KG süreçlerine 

dahil eder, 

- Herhangi bir KG; Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) döngüsünü kapatır, 

- TYYÇ, VUÇEP ile YÖKAK ve ESG Standartları ile uyumludur. 

 

1.5 Kurum, paydaşlarıyla ve toplumla etkileşime girdiğine dair kanıt sağlamalıdır. Bu 

tür kamu bilgileri açık, nesnel ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bilgiler, çalışma 

programı, mezun öğrencilerin görüş ve çalışma yerleri ile mevcut öğrenci sayısının 

profili hakkında güncel bilgiler içermelidir. 

Kurumun paydaşları ve kamuoyunu nasıl bilgilendirdiği hakkında açıklama: 

- amaçları, 

- eğitim, araştırma ve öğretim faaliyetleri, 

- mezun öğrencilerin çalıştığı yerler 
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- mevcut öğrenci sayısının profili 

 

1.6 Kurum, kendileri için belirlenen hedeflere ulaşmalarını sağlamak ve öğrencilerin ve 

toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için hem niceliksel hem de niteliksel olarak 

faaliyetlerini izlemeli ve periyodik olarak gözden geçirmelidir. Kurum, bu bilgi 

analizinin faaliyetlerinin daha da geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını kamuoyuna 

açıklamalı ve bu bilgilerin sunumunda, analizinde ve uygulanmasında hem öğrencilerin 

hem de personelin katılımı ile ilgili kanıt sağlamalıdır. 

Bu veri analizi sonucunda planlanan veya gerçekleştirilen herhangi bir işlem, ilgililere 

iletilmelidir. 

Stratejik planın, organizasyonun, faaliyetlerin ve KG politikasının nasıl (süreçlerinin) ve kim 

tarafından (komite yapısının tanımı) kararlaştırıldığı, personele, öğrencilere ve paydaşlara 

iletilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve revize edilmesinin nasıl yürütüldüğünün 

açıklanması 

1.7 Kurum, TVHEDS aracılığıyla döngüsel olarak dış gözden geçirmeden geçmelidir. 

Son TVHEDS değerlendirmesinden bu yana kaydedilen ilerlemenin, sürekli bir kalite 

güvence sürecine bağlı planlı eyleme dayandığına dair güvence ile birlikte bu tür dış 

değerlendirmeler yapıldığına dair kanıtlar sağlanmalıdır. 

Son TVHEDS Tarihinin Ziyaret Tarihi ve eksikliklerin nasıl düzeltildiği ve kaliteyi arttırmak 

için nasıl kullanıldığı hakkında açıklama 

 

Standard 1 hakkındaki yorumlar 

 

Standart 1'de iyileştirme önerileri 

 

Standart 2. Finansman 
 

2.1 Kurumun, misyonunu yerine getirmesi ve eğitim, araştırma ve hizmetlerle ilgili 

hedeflerine ulaşmasında gereklilikleri uygulayabilmek için yeterli derecede finansmanı 

olmalıdır. Tanım, hem harcamaları (personel maliyetlerine, işletme maliyetlerine, bakım 

maliyetlerine ve ekipmanlara ayrılmış) hem de gelirleri (kamu fonuna, eğitim 

ücretlerine, hizmetlere, araştırma hibelerine ve diğer kaynaklara ayrılmış) içermelidir. 

Kurumun finansal sürecinin açıklaması 

Hizmetlerden ve araştırma projelerinden elde edilen gelirlerle ilgili Kurumun nezaretinde 

resmi makama ödenecek genel masrafın % 'si 

 

 

Tablo 2.1.1. Son 3 akademik yıl (AY) boyunca yıllık harcamalar (TL cinsinden) 

 

Harcama alanı   AY *   AY-1    AY-2   Ortalama 

Personel 
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İşletme maliyetleri 

Bakım maliyetleri 

Ekipman 

Toplam harcama 

* Ziyaretten önceki son tam akademik yıl 

 

 

Tablo 2.1.2. Son 3 akademik yıl boyunca yıllık gelir (TL cinsinden) 

 

Gelir kaynağı    AY *    AY-1   AY-2   Ortalama 

Kamu (genel bütçe) 

Klinik hizmetler 

Tanı hizmetleri 

Diğer servisler 

Araştırma ödeneği 

Sürekli Eğitim 

Bağışlar 

Diğer kaynaklar** 

Toplam gelir 

** Lütfen belirtiniz 

 

 

Tablo 2.1.3. Harcamalar ve gelirler arasındaki yıllık bakiye (TL cinsinden) 

 

Akademik yıl  Toplam harcamalar   Toplam gelirler   Fark *** 

AY-2 

AY-1 

AY * 

 

*** Toplam gelir eksi toplam harcama 

 

NOT: Tablolar 2.1.1., 2.1.2. ve 2.1.3. Son üç akademik yıl için Kurumun resmi mali raporları 

ile değiştirilebilir 

Kamu kurumlarının (örneğin su, elektrik, gaz, yakıt) ve resmi makam tarafından doğrudan 

ödenen ve harcama tablolarına dahil edilmeyen diğer harcamaların tahmini değeri de ayrıca 

verilmelidir. 

 

2.2.Klinik ve saha hizmetleri eğitim-öğretim kaynakları olarak işlev görmelidir. Bu 

kaynakların eğitim-öğretimde kullanımı kliniklerden elde edilecek gelirlerden daha 
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önceliklidir. Kurum, stratejik planını uygulamak için kaynaklarını kullanmak ve 

TVHEDS Standartlarını karşılamak için yeterli özerkliğe sahip olmalıdır. 

Klinik ve saha servislerinin finansal yönetiminin nasıl sağlandığı (modus operandi), tanımı 

Kurumun finansal süreçteki özerklik derecesi 

 

2.3 Kaynakların tahsisi, mevcut kaynakların gereklilikleri karşıladığından emin olmak 

için düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 

Tesis ve ekipmanı geliştirmek, iyileştirmek ve/veya yenilemek için devam etmekte olan ve 

planlanan büyük yatırımların listesi ve fonlamanın kaynağı 

Gelecek 3 akademik yıl için beklenen harcamalar ve gelirler 

Harcamalar, yatırımlar ve gelirlerin nasıl belirlendiği, personele, öğrencilere ve paydaşlara 

nasıl iletildiği, kimler tarafından (komite yapısının tanımı) karar verildiği ve uygulama, 

değerlendirme ve revizesinin kimler tarafından yapıldığı hakkında bilgi verilir.   

 
Standard 2 hakkındaki yorumlar 

 

Standart 2'de iyileştirme önerileri 

 

 

Standart 3. Müfredat 
 

Tanımlar 

Öğrenci: lisans öğrencisi. 

Çekirdek program (ders): her öğrencinin aldığı zorunlu ders. 

Seçmeli dersler: Her öğrenci olası konular listesinden seçebilmelidir; seçmeli dersin doğası 

gereği, öğrenciler karar vermeli ve seçmelidir; ancak, her öğrencinin çeşitli ders 

gruplarından alması gereken toplam süre belirtilmelidir. 

DPE: Dış Pratik Eğitim (Fakülte Dışı Uygulama Eğitimi, DPE). Bunlar, müfredatın ayrılmaz 

bir parçası olan, ancak Kurum dışından alınan ve akademik olmayan bir eğitmenin (örneğin 

bir uygulayıcı) denetiminde alınan eğitimlerdir. 

Ders anlatımı: Kısmi veya tam öğrenci grubuna verilen teorik ders. Öğretim, öğretim 

yardımcı araçların kullanımı veya gösterimi, demonstrasyon hayvanlarının veya örneklerinin 

kullanımı ile yapılabilir. Temel özellik, tartışılan materyalde öğrencilerin uygulamalı 

katılımının olmamasıdır. Dinlerler ve fiziksel temas kurmazlar. 

Seminerler: (bazen dersler veya denetimli grup çalışması olarak adlandırılır). Kendi 

başlarına veya ekip olarak, çalışacakları notlardan, fotokopili belgelerden, makalelerden 

hazırlanan teorik özelliklerin bir parçası olarak çalışacakları daha ikincil bir öğrenci 

grubuna yönelik oturumlar ve bibliyografik referanslar temellidir. Bilgi görsel-işitsel 

materyallerin sunumu, alıştırmalar, tartışmalar ve mümkünse vaka çalışması ile gösterilmekte 

ve bilgi verilmektedir. 
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Denetimli öz-öğrenme: Kurum tarafından sağlanan tanımlanmış öğretim materyalini 

kullanarak, öğrencilerden istenirse personelden destek alarak ve nihai bir değerlendirme 

(örneğin e-öğrenme) kullanan bireysel öğrencilerin oturumlarını içerir. 

Laboratuar ve masa çalışması: öğrencilerin aktif olarak laboratuar deneyleri yaptıkları ve 

örneklerin incelenmesi için mikroskoplar kullandıkları öğretim oturumlarını içerir. Ayrıca, 

hayvanlar, organlar, nesneler veya ürünlerin ele alınması olmaksızın belgeler ve fikir 

oluşturma çalışmaları (örneğin deneme çalışması, histolojik preparat gözleme uygulamaları, 

klinik vaka çalışmaları, sürü sağlığı izleme programlarının kullanımı, risk değerlendirme 

bilgisayar destekli egzersizler) içerir. 

Klinik olmayan hayvan çalışmaları: Öğrencilerin normal hayvanlarda, nesnelerde, 

modellerde, ürünlerde, karkaslarda vb. (Örneğin hayvancılık, ante-mortem ve post-mortem 

inceleme, gıda hijyeni vb.) üzerinde çalıştıkları ve diseksiyon yaptıkları derslerdir. Klinik 

çalışma laboratuvarlarının (beceri laboratuvarları), cerrahi ve diğer "doğrudan uygulama 

(hands-on)" tekniklerini gerçekçi bir şekilde taklit etmek için tasarlanan model ve 

ekipmanlarla birlikte kullanımı buraya dahil edilmiştir. 

Klinik çalışma Bunlar, hem kurum içi hem de kurum dışı klinik rotasyonlardaki ve akademik 

bir eğitmenin gözetimindeki gezici kliniklerinde öğrenciler tarafından uygulanan süreçlerdir. 

İlgili tanı verilerini kullanarak, klinik ortamdaki normal hayvanlar üzerinde, bireysel hasta ve 

sürüleri de içeren organ ve klinik konularda çalışmayı içerir. Cerrahi ve nesneleri önceden 

algılayabilmeye ilişkin (propaedeutical hands-on) beceri kazandırmak için organ 

mekanizmaleri üzerine çalışmalar ve kadavralarda klinik teknikleri uygulama ve tanısal 

patoloji de klinik çalışma olarak sınıflandırılır. 

 

3.1 Müfredat, tüm mezunların VUÇEP ve 02.Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, 

Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine 

Dair Yönetmelik”(bakınız Ek 1) ile tam olarak uyumlu olması beklenen lisans 

özelliklerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmalı, kaynaklanmalı ve yönetilmelidir. 

Müfredat, Ek 1’de yayınlanan yönetmelik ekindeki listelenen dersleri (girdi) içermeli ve 

İlk Gün yeterliliklerinin (çıktı) kazanılmasına izin vermelidir (bakınız Ek 2).  Bu temel 

konular; Pet hayvanlarda (at ve egzotik evcil hayvanlar dahil) klinik bilimler, Çiftlik 

hayvanlarında klinik bilimler (Hayvansal Üretim ve Sürü Sağlığı Yönetimi dahil), Gıda 

güvenliği ve kalitesi ve Mesleki bilgi gibi tüm konu gruplarını ilgilendirmelidir. 

Kurumun eğitim amaçlarının ve müfredatın tasarımı, kaynakları ve yönetimi için genel 

stratejinin tanımı 

Müfredatta ulusal/bölgesel mevzuatın getirdiği yasal kısıtların ve Kurumun müfredatı 

değiştirmek zorunda olduğu özerklik derecesinin açıklaması 

Müfredatın örtüşmesinin, fazlalıkların, ihmallerin ve tutarlılık eksikliğinin, çokluğun ve/veya 

müfredatın entegrasyonunun nasıl tanımlandığı ve düzeltildiği. 

 

Tablo 3.1.1. Her öğrencinin aldığı her akademik yılda ders saati 
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Akademik yıl *  A  B  C  D  E  F  G  H 

1. yıl 

2. yıl 

3. yıl 

4. yıl 

5. yıl 

A: dersler; B: seminerler; C: denetimli kişisel öğrenme; D: laboratuvar ve masa çalışmaları, E: klinik olmayan 

hayvan çalışması; F: klinik hayvan çalışmaları; G: diğerleri (belirtiniz); H: toplam 

* Bir akademik yıl 2 yarıyılda bölünebilir 

 

Tablo 3.1.2. VUÇEP ve 2008’deki yönetmelik (bakınız Ek 1) ile listelenen konularda her 

öğrencinin aldığı ders saatleri 

Konular      A  B  C  F  G  H 

Temel konular 

Medikal fizik 

Kimya (inorganik ve organik bölümler) 

Hayvan biyolojisi, zooloji ve hücre biyolojisi 

Yem bitkisi biyolojisi ve toksik bitkiler 

Biyomedikal istatistikler 

 

Temel Bilimler 

Anatomi, histoloji ve embriyoloji 

Fizyoloji 

Biyokimya 

Genel ve moleküler genetik 

Farmakoloji ve farmakoterapi 

Patoloji 

Toksikoloji 

Parazitoloji 

Mikrobiyoloji 

İmmünoloji 

Epidemiyoloji 

Profesyonel iletişim 

Profesyonel etik 

Hayvan etolojisi 

Hayvan refahı 

Hayvan beslenmesi 

 

Klinik Bilimler 

Doğum, üreme ve üreme hastalıkları 
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Klinik patoloji 

Anesteziyoloji de dahil olmak üzere tıp ve cerrahi 

Tüm yaygın evcil hayvan türlerinde klinik pratik eğitim 

Önleyici ilaç 

Tanısal görüntüleme 

Devlet veteriner hekimliği hizmetleri ve halk sağlığı 

Veteriner hekimliği mevzuatı, veteriner adli tıp ve sertifikalandırma 

Tüm yaygın evcil hayvan türlerinde tedavi 

Tüm yaygın evcil hayvan türlerinin dokusal nesnelerini algılamaya yönelik beceri (propaedetiği) 

 

Hayvan Üretimi 

Hayvansal üretim ve ıslah 

Ekonomi bilimi 

Hayvancılık 

Sürü sağlığı yönetimi 

 

Gıda Güvenliği ve Kalitesi 

Yiyecek ve yemlerin kontrolü ve kontrolü 

Gıda hijyeni ve gıda mikrobiyolojisi 

Mezbaha ve yiyecek işleme tesislerinde pratik çalışmalar 

Analitik kimya dahil gıda teknolojisi 

 

Profesyonel Bilgi 

Mesleki etik ve davranış 

Veterinerlik mevzuatı 

Veteriner sertifikası ve rapor yazma 

İletişim yetenekleri 

Uygulama yönetimi ve işletme 

Bilgi okuryazarlığı ve veri yönetimi 

A: dersler; B: seminerler; C: denetimli kişisel öğrenme; D: laboratuvar ve masa çalışmaları, E: klinik olmayan 

hayvan çalışması; F: klinik hayvan çalışmaları; G: diğerleri (belirtiniz); H: toplam 

 

Tablo 3.1.3. Her öğrenci için seçmeli ders olarak alınacak ders saatleri 

Seçmeli   A  B  C  F  G  H 

Temel Bilimler 

Klinik Bilimler 

Hayvan Üretimi 

Gıda Güvenliği ve Kalitesi 

Profesyonel bilgi 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

A: dersler; B: seminerler; C: denetimli kişisel öğrenme; D: laboratuvar ve masa bazlı çalışma, E: klinik 

olmayan hayvan çalışması; F: klinik hayvan çalışmaları; G: diğerleri (belirtiniz); H: ders başına her öğrenci 

tarafından alınacak saatler 

 

Tablo 3.1.4. Öğrencilere sunulan seçmeli dersler (zorunlu değil) 

Konular   A  B  C  F  G  H  

…… 

……. 

A: dersler; B: seminerler; C: denetimli kişisel öğrenme; D: laboratuvar ve masa çalışmaları, E: klinik olmayan 

hayvan çalışması; F: klinik hayvan çalışmaları; G: diğerleri (belirtiniz); H: toplam 

 

Klinik rotasyonların başlamasından önceki temel klinik egzersizlerin / pratiklerin / 

seminerlerin tanımı 

 

Temel klinik rotasyonların ve acil servislerin (hem intramural VEUH hem de ambulans 

servisleri) tanımı (zamanlaması, öğretim üyesi başına grup büyüklüğü) ve lisans 

öğrencilerinin doğrudan katılımları (sorumluluklar, uygulamalı gözlem ve raporlama, rapor 

yazımı). 

 

Mezbahalarda ve tesislerde, hayvan kökenli gıdaların üretimi, işlenmesi, dağıtılması/satışı 

veya tüketimine ilişkin öğretimin tanımı (zamanlaması, öğretim üyesi başına grup büyüklüğü.) 

 

Seçmeli derslerin öğrencilerin seçim süreçlerinin ve ders seçimlerindeki özgürlük 

derecelerinin tanımlanması (örneğin, çok fazla öğrenci belirli bir dersi seçtiğinde ne olur) 

 

Tüm çekirdek pratik / klinik aktivitelerin (klinik öncesi, klinik, ambulans hizmetleri, DPE) tüm 

öğrencilerin başarısını saptamak için kullanılan süreçlerin (örneğin kayıt defterleri) 

tanımlanması 

 

3.2 Programların yetkinlik temelli olması ve tasarlanan öğrenme çıktıları da dahil 

olmak üzere kendileri için belirlenen hedefleri karşılaması için tasarlanması gerekir. Bir 

programdan kaynaklanan yeterlilik açıkça belirtilmeli ve Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi ile VUÇEP’e atıfta bulunmalıdır. Kurum, kendi kendine 

öğrenme de dahil olmak üzere öğrenmeye oldukça elverişli bir akademik ortamın 

varlığını teşvik eden ve izleyen bir KG sistemininin oluşturduğuna ilişkin kanıt 

göstermelidir. Öğrencilere katılımın yanı sıra öğrenciler için uygun öğrenme 

fırsatlarının türü, içerikleri ve bunların güncellenmesi ile ilgili ayrıntılar açıkça 

belirtilmeli ve öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Kurum ayrıca öğrencileri kendi 

kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenmeye nasıl teşvik ettiğini ve hazırladığını da 

açıklamalıdır. 
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Kurum aşağıdakilerinin nasıl yapıldığını açıklar. 

- çalışma programlarının amaca uygun olması 

- öğrenmeye elverişli bir akademik ortamı teşvik edilmesi 

- öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme için teşvik edilmesi ve 

hazırlanması 

 

3.3 Program öğrenme çıktıları; 

• Bütünleşik bir çerçeve oluşturmak için lisans programının tüm içeriğinin, 

öğretiminin, öğrenilmesinin ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde 

örtüşmesi sağlamalıdır 

• İlk Gün Yeterliliklerinin bir tanımını içermelidir 

• Bireysel çalışma birimlerinin amaçlarının ve öğrenme sonuçlarının açık 

ifadeleri için temel oluşturmalıdır 

• Personel ve öğrencilerle iletişim halinde olmalıdır 

• İlgili, yeterli ve etkin bir şekilde ulaşılmalarını sağlamak için düzenli olarak 

gözden geçirilmeli, yönetilmeli ve güncellenmelidir. 

 

Yapısal bir çerçeve önermek ve öğrenme çıktılarına ulaşmak için eğitim amaç ve 

stratejilerinin tanımlanması 

 

Kurumun öğrenme çıktılarının TVHEDS İlk Gün Yeterlilikleri ile uyumlu olmasını nasıl 

sağladığının açıklaması 

 

Öğrenme sonuçlarına nasıl (süreçler) ve kim (komite yapısının açıklaması) karar verildiği, 

personel, öğrenci ve paydaşlara iletildiği, değerlendirilmesi ve revize edilmesi 

 

3.4 Kurum, müfredatı ve programın çıktısını denetlemek ve yönetmek için açık ve 

yetkili raporlama sistemi ile resmi olarak oluşturulmuş bir komite yapısına (etkili 

öğrenci temsilini içerir) sahip olmalıdır. Kurulu olması gereken komite (ler); 

 Müfredatın pedagojik temelini, tasarımını, teslim yöntemlerini ve değerlendirme 

yöntemlerini belirler  

 Müfredatın KG'sini, özellikle paydaşların, hakemlerin ve dış değerlendiricilerin 

ve sınav/değerlendirme sonuçlarından elde edilen verilerin toplanmasını, 

değerlendirilmesini, değişiklik yapmasını ve geri bildirimlerine yanıt vermesini 

denetler  

 Personel, öğrenci ve paydaşları kapsayan en az yedi yılda bir müfredatın gidiş ve 

periyodik incelemesini gerçekleştirir. Bu incelemeler sürekli iyileşmeye yol 

açmalıdır. Böyle bir incelemenin sonucu olarak alınan veya planlanan herhangi 

bir eylem, ilgili herkesle paylaşılmalıdır 
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 Her türlü personel için eğitim ihtiyaçlarını tanımlar ve karşılar, devam eden 

müfredat gelişimi için yetkinliklerini korur ve geliştirir. 

 

Temel müfredatın nasıl (prosedürler) ve kim tarafından (Komite yapısının açıklaması) 

belirlenir, personel, öğrenci ve paydaşlara nasıl iletilir, uygulanması, değerlendirilmesine ve 

Gözden geçirilmesi nasıl yapılır 

 

3.5 Dış Pratik Eğitim ( Fakülte Dışı Uygulama Eğitimi, DPE), kurum dışında 

düzenlenen zorunlu eğitim faaliyetleridir. Öğrenci akademik olmayan bir kişinin (örn. 

bir uygulayıcı) doğrudan gözetiminde olur. DPE, akademik personelin (örn. ambulans 

hizmetleri, gezici klinikler, sürü ziyaretleri, GG&K'de pratik eğitim) yakın 

gözetimindeki kurum içi ya da kurum dışı eğitimin yerini alamaz. Veteriner hekimlik 

derecesi İlk Gün Yeterliliklerle profesyonel bir yeterlilik olduğu için, DPE öğrencilerin 

mesleki bilgilerini arttırarak akademik eğitimi tamamlamalı ve güçlendirmelidir. 

 

DPE organizasyonunun tanımı ve akademik klinik eğitimin nasıl tamamlandığınının (ancak 

yerine geçmediğini) tanımı 

 

Tablo 3.5.1. Her öğrenci için dış pratik eğitimin müfredat günleri (DPE)   

Uygulama Alanları   Minimum süre (hafta)   Program yılı 

Çiftlik hayvanları (klinik öncesi) 

Pet hayvanlar (klinik öncesi) 

Çiftlik hayvanları (klinik) 

Pet Hayvanlar (klinik) 

Gıda güvenliği kalitesi ve VHS 

Diğerleri (belirtin) 

 

 

Tablo 3.5.2. Akademik personel gözetiminde pratik rotasyonlar (DPE hariç) 

Türleri   Pratik rotasyonların listesi  Süresi  Yıllık 

   (Disiplinler / türler)   (hafta)   programı 

Fakülte içi klinikler (VEUH) 

Gezici klinikler 

Gıda güvenliği kalitesi ve VHS 

Seçmeli 

Diğer (belirtin) 

 

 

3.6 DPE sağlayıcıları, kurum ve öğrenci ile (sigorta konuları da dahil olmak üzere kendi 

haklarını ve görevlerini belirtmek için) bir anlaşmaya sahip olmalıdır, DPE sırasında 
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öğrencinin performansını standart bir şekilde değerlendirmelidir ve DPE programı ile 

ilgili kuruma geri bildirim vermelidir. DPE sağlayıcılarına herhangi bir eğitim verilirse, 

bu açıkça tanımlanmış içeriğe sahip olmalıdır. DPE sağlayıcıları ile irtibat da dahil 

olmak üzere DPE'nin genel denetiminden sorumlu akademik personel olmalıdır. 

 

DPE sağlayıcılarının Kurum ile nasıl bağlantılı olduğunu (eklerde anlaşmanın bir kopyası), 

öğrencileri değerlendirir ve Kuruma geri bildirimde bulunur. 

 

DPE faaliyetlerinin denetiminden sorumlu olan akademik kişinin adı: 

 

3.7 Öğrenciler DPE sırasında kendi öğrenme sorumluluklarını almalıdır. Bu, her 

yerleştirmeden önce uygun şekilde hazırlanmayı, Kurum tarafından sağlanan bir kayıt 

defterini kullanarak, DPE'yi değerlendirerek DPE'deki deneyimlerinin uygun bir 

kaydını tutmayı içerir. Öğrencilerin, DPE sırasında meydana gelen sorunlar hakkında 

resmi ya da isimsiz olarak şikâyette bulunmalarına olanak sağlanmalıdır. Kurum, DPE 

faaliyetleri içindeki uygulama, ilerleme ve daha sonra geri bildirimleri izlemek için bir 

KG sistemine sahip olmalıdır. 

Öğrencilerin DPE’lerinin hazırlanması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesinde etkilerinin 

tanımı 

DPE ile ilgili şikâyet sürecinin tanımı 

 

Standard 3’e yapılan yorumlar 

 

Standart 3 iyileştirme önerileri 

 

Standart 4. Tesis ve Ekipman 
 
4.1 Fiziksel tesislerin tüm yönleri, internet erişimi de dahil olmak üzere öğrenmeye 

elverişli bir ortam sağlamalıdır. Veteriner Kurumu, binalarını ve ekipmanını korumak 

ve geliştirmek için açık bir strateji ve programa sahip olmalıdır. Tesisler sağlık, 

güvenlik, biyogüvenlik ve ulusal hayvan refahı ve bakımı standartları (Tarım ve Orman 

Bakanlığı ilgili 5199 ve 5996 sayılı yasalar ile bunlara bağlı yayınlanan tüm 

yönetmelikler) ile ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. 

 
Veteriner hekimliği müfredatı için kullanılan tesislerin yerlerinin ve organizasyonlarının 

tanımı (yüzey alanı, okul dışı tesisler için ana kampüse uzaklık) (haritalar ek olarak verilecek) 

 

Mevcut tesis ve teçhizatın korunması ve iyileştirilmesi ve / veya yenilerinin alınması için 

strateji ve programın açıklaması 

 

Kurumun tüm fiziksel tesislerin ilgili tüm mevzuata uymasını nasıl sağladığının açıklaması 
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4.2 Ders salonları, öğretim laboratuvarları, eğitim odaları, klinik tesisler ve diğer eğitim 

alanları, öğretim amaçları için sayı ve büyüklük açısından yeterli ve donanımlı olmalı, 

iyi korunmalıdır. Tesisler, kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmalıdır. 

Öğrenciler yeterli çalışma, kendi kendine öğrenme, rekreasyon, soyunma, sıhhi ve 

yemek hizmetleri olanaklarına hazır erişime sahip olmalıdır. 

Bürolar, öğretim hazırlığı ve araştırma laboratuvarları, akademik ve destek 

personelinin ihtiyaçları için yeterli olmalıdır. 

 

Aşağıdakiler için kısa açıklamalar (sayısı, büyüklüğü, donanımı, ..): 

- ders anlatımı 

- grup çalışması (seminerler, dersler, ..) 

- pratik çalışmalar (laboratuvarlar, ..) 

- beceri laboratuarları (klinik öncesi uyarıma dayalı eğitim, ..) 

 

Aşağıdakiler için kısa açıklamalar (oda ve yer sayısı, ..). 

- çalışma ve kendi kendine öğrenme 

- yemekhane, kantinler, .. 

- soyunma odaları 

- acil rotasyonundaki öğrenciler için konaklama 

- boş zaman 

- sıhhi (tuvaletler, yıkama ve / veya duş tesisleri, ..) 

 

Personel ofislerinin ve araştırma laboratuvarlarının kısa açıklaması 

 

4.3 Kurumun hayvancılık tesisleri, hayvan barınağı, temel klinik öğretim olanakları ve 

donanımları; 

• tüm öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesini sağlamak için kayıtlı öğrenci 

sayısına yetecek kapasitede ve düzenlenmiş olmalıdır. 

• yüksek standartlarda olmalı, bakımlı ve amaca uygun olmalıdır. 

• en iyi hayvancılık, refah ve yönetim uygulamalarını teşvik etmelidir. 

• ilgili biyogüvenliği ve biyogüvenirliği sağlamalıdır. 

• öğrenmeyi geliştirmek için tasarlanmalıdır. 

 

Barındırma alanlarının tanımı (sayısı, büyüklüğü, türleri, ..): 

- sağlıklı hayvanlar 

- araştırma hayvanları 

- hastanede yatan hayvanlar 

 

Aşağıdaki alanların tanımı (sayısı, büyüklüğü, teçhizatı, türü, disiplini, vb.): 

- klinik faaliyetler 
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- nekropsi dahil tanı hizmetleri 

- Diğerleri (belirtiniz) 

 

Klinik hizmetler için kullanılan ekipmanın tanımı (tanı, tedavi, korunma, cerrahi, anestezi, 

fizyoterapi, ..) 

 

Gıda güvenliği kalitesi ve VHS'nin (mezbahalar, gıda işleme birimleri, ..) pratik öğretimi için 

kullanılan binaların (kurum içi hem de kurum dışı dışı) kısa açıklaması. 

 

4.4 Temel klinik öğretim tesisleri, kurumun eğitim ve klinik araştırma standardının tüm 

TVHEDS standartlarına, örneğin araştırma temelli ve kanıta dayalı klinik eğitim ile 

uyumlu olduğunu açıkça gösterebileceği ve en azından pet hayvanlar için 7/24 acil 

servislerle birlikte bir VEUH'de sağlanmalıdır. 

At ve Gıda üreten çiftlik hayvanları için, VEUH'de acil servis bulunmuyorsa, ambulans 

hizmeti verilmelidir. 

Kurum, özel sektördeki en iyileriyle karşılaştırılabilir veya onları aşmış en son 

standartlardaki eğitim klinikleri standartlarını sağlamalıdır. 

VEUH ve müfredatla ilgili olan hastaneler, uygulamalar ve tesisler (DPE dahil) ilgili 

ulusal Uygulama Standartlarına (Tarım ve Orman Bakanlığı 5996 sayılı yasa ve buna 

bağlı çıkarılan ilgili yönetmelikler) uygun olmalıdır. 

 

VEUH ve gezici kliniklerin organizasyonu ve yönetiminin (çalışma saatleri ve günleri, nöbetçi 

ve nöbetçi hizmetler, genel görüşmeler, özel görüşmeler listesi, hastaneye yatışlar, acil 

durumlar ve yoğun bakım ..) tanımı 

 

Tüm öğrencilerin uygulamalı eğitimini en üst düzeye çıkarmak için VEUH ve gezici 

kliniklerin nasıl düzenlendiğine dair açıklama 

 

Kurumun ulusal Uygulama Standartlarına uygun olduğunu beyan eden belge/ler (hastane, 

laboratuvar, biyolojik ürün satış ruhsatları….) 

 

4.5 Kurum, öğrencilerin aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok 

çeşitli tanı ve tedavi olanaklarına erişmesini sağlamalıdır: tanı görüntüleme, anestezi, 

klinik patoloji, yoğun / kritik bakım, ameliyatlar ve tedavi tesisleri, ambulans-gezici 

klinik hizmetleri, eczane ve nekropsi tesisleri. 

 

Tüm öğrencilerin ilgili tüm olanaklara nasıl erişebileceğinin tanımı 

 

4.6 Bulaşıcı hastalıkları olan hayvanların izolasyonu ve tutulma ihtiyacını karşılamak 

için uygun izolasyon tesisleri sağlanmalıdır. Bu tür izolasyon tesisleri, bulaşıcı etkenlerin 

yayılmasının önlenmesi için güncellenmiş yöntemlere uygun olarak hayvan bakımı 
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sağlamak için uygun şekilde inşa edilmeli, havalandırılmalı, bakımı yapılmalı ve 

çalıştırılmalıdır. VEUH'de yaygın olarak kullanılan tüm hayvan türlerine 

uyarlanmaları gerekir. 

 

İzole edilmiş hayvanları barındıran tesislerin tanımı (sayısı, büyüklüğü, türleri, ..) ve bu 

tesislerin bulaşıcı hastaların izolasyonunu ve tutulmasını nasıl garanti ettiği açıklanmalıdır. 

 

4.7 Kurum, öğrenciler veteriner hekimliği ve Sürü Sağlığı Yönetimi'ni akademik 

denetim altında uygulayabileceği üretim hayvanları veya eşdeğeri tesisler için gezici bir 

kliniğe sahip olmalıdır. 

 

Saha veteriner hekimliği ve Sürü Sağlığı Yönetiminin tüm öğrencilere nasıl ve kim tarafından 

öğretildiğinin tanımı 

 

Gezici klinikte kullanılan araç ve gereçlerin tanımı 

 

4.8 Öğrencilerin, canlı hayvanların, kadavraların, hayvansal kökenli materyallerin ve 

diğer öğretim materyallerinin taşınması, öğrencilerin ve personelin güvenliğini 

sağlamak ve bulaşıcı etkenlerin yayılmasını önlemek için ulusal (Tarım Orman 

Bakanlığı, 5996 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikleri) standartlarına uygun olarak 

yapılmalıdır. 

 

Kullanılan araçların kısa açıklaması (numarası, büyüklüğü, donanımı): 

- öğrencilerin ulaşımı (örneğin okul dışı tesislere) 

- gezici klinikler 

- canlı hayvanların taşınması 

- kadavra / organ taşınması 

 

4.9 Operasyonel politikalar ve prosedürler (biyogüvenlik, iyi laboratuar uygulamaları 

ve iyi klinik uygulamalar dahil) öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler için öğretilmeli ve 

yayınlanmalıdır. Kurum, biyogüvenlik ve biyogüvenirliği sağladığı yönündeki 

taahhütünü belirli bir komite yapısı ile göstermelidir. Kurum, hem öğrencilerden hem 

de hayvan sahiplerinden gelen geri bildirimlerin düzenli olarak izlenmesi de dahil olmak 

üzere klinik, laboratuvar ve çiftlik hizmetlerini izlemek ve temin etmek için bir KG 

mekanizmaine sahip olmalıdır. 

 

Tesislerin, ekipmanların, biyogüvenlik süreçlerinin (atık yönetimi de dahil olmak üzere 

insanlar ve hayvanlar için sağlık ve güvenlik yönetimi) nasıl (tanımlı süreçleri) ve kim/ler 

tarafından (Komite yapısının tanımı) yapıldığı, değişikliklerin tanımı iyi laboratuvar 

uygulamaları ve iyi klinik uygulamalarının ne şekilde kararlaştırıldığı, personel, öğrenciler 
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ve paydaşlara (uygunsa, halka) nasıl iletildiği, uygulandığı, değerlendirildiği ve gerekli 

düzenlemelerin yapıldığı açıklanır. 

Kurumun biyogüvenlik, iyi laboratuar uygulamaları ve iyi klinik uygulamalar için kılavuzları 

ek olarak sağlanabilir. 

 
Standart 4 hakkındaki yorumlar 

 

Standart 4'te iyileştirme önerileri 

 

Standart 5. Hayvan Kaynakları ve Hayvansal Kökenli Öğretim Materyali 
 
5.1 Sağlıklı ve hasta hayvanların, kadavraların ve hayvansal kökenli materyallerin sayısı 

ve çeşitliliği, uygulamalı ve el becerisi eğitimi vermek için yeterli olmalıdır. Özellikle 

Temel Bilimler, Klinik Bilimler, Patoloji, Hayvan Üretimi, Gıda Güvenliği ve Kalitesi 

alanlarında kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmış olmalıdır 

Bu verilerin düzenli olarak kaydedildiğine ve eksiklikleri gidermek için süreçlerin 

mevcut olduğuna dair kanıt sağlanmalıdır. 

 

Kurumun Küresel Stratejisinin, İlk Gün Yeterliliklerinin her bir öğrencisi tarafından 

edinilmesi için hayvanların kullanımı ve hayvansal kökenli materyallerin tanımı (bkz. Ek 2). 

 

Her öğrencinin mezuniyetten önce ilgili çekirdek klinik eğitimi almasını sağlamak için 

Kurumun spesifik stratejisinin açıklaması, örneğin; Her bir öğrenci tarafından muayene 

edilen / tedavi edilen hasta sayıları, türler arasındaki oran, klinik disiplinler arasındaki oran, 

ilk görüş ile sevk vakaları arasındaki oran, akut ve kronik vakalar arasındaki oran, 

konsültasyonlar arasındaki oran (klinikte günlük hastalar) ve hastaneye yatırma, birey 

arasındaki oran tıp ve populasyon hekimliği oranları belirtilmelidir. 

 

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan hayvanların refahını sağlamak için geliştirilen 

süreçlerin tanımı 

 

Anatomi ve patoloji eğitimi için kullanılan hayvan kökenli kadavra ve materyallerin nasıl elde 

edildiğinin, saklanıp imha edilmesinin tanımı 

 

 

Tablo 5.1.1. Pratik Anatomik eğitimde kullanılan kadavra ve hayvansal kökenli 

materyaller 

Türler    AY *    AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetiren 

Domuz 
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Pet hayvan 

Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

* Ziyaretten önceki son tam akademik yıl 

 

Tablo 5.1.2. Klinik öncesi eğitim için kullanılan sağlıklı canlı hayvanlar [hayvancılık, 

fizyoloji, hayvan üretimi, nesneleri önceden algılamayı sağlayan uygulamalar 

(propaeidetik), …] 

Türler    AY *   AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetiren 

Domuz 

Pet hayvan 

Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

 

 

Tablo 5.1.3. Kurum içi olarak görülen hasta sayısı ** (VEUH'de) 

Türler    AY *   AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetiren 

Domuz 

Pet hayvan 

Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

** Her hasta, Kurumun elektronik hasta kayıt mekanizmaine resmi olarak kaydedilmeli ve en az 1 personel 

gözetiminde en az 1 öğrenci tarafından ayrı ayrı muayene edilmeli / tedavi edilmelidir. Belirli bir klinik 

bölümden etkilenen her canlı hayvan, birkaç bölüm / birim / klinik tarafından muayene edilse / tedavi edilse bile, 

tek bir hasta olarak sayılır. 

 

Tablo 5.1.4. Kurum dışı görülen hasta sayısı (gezici kliniklerde) 

Türler    AY *   AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetiren 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Domuz 

Pet hayvan 

Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

** Her hasta resmi olarak kaydedilmeli ve en az 1 personelin gözetimi altında en az 1 öğrenci tarafından ayrı 

ayrı muayene edilmeli / tedavi edilmelidir. Belirli bir klinik bölümden etkilenen her canlı hayvan, tek bir hasta 

olarak sayılır. 

 

Tablo 5.1.5. Klinik eğitim için kullanılan ilk görüş hastalarının yüzdesi (%) (hem VEUH 

hem de gezici kliniklerde, örneğin, tablo 5.1.3 ve 5.1.4) 

Türler    AY *   AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetirenlar 

Domuz 

Pet hayvan 

Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

 

Tablo 5.1.6. Nekropsi kullanılan kadavralar 

Türler    AY *   AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetiren 

Domuz 

Pet hayvan 

Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

 

Tablo 5.1.7. Hayvansal üretim ve sürü sağlığı yönetimi eğitimi için sürü / birim 

ziyaretlerinin sayısı 

Türler    AY *   AY-1   AY-2   Ortalama 

Büyük gevişgetiren 

Küçük gevişgetiren 

Domuz 

Pet hayvan 
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Tek tırnaklı 

Kümes hayvanları ve tavşan 

Egzotik evcil hayvanlar 

Diğerleri (belirtiniz) 

 

 

Tablo 5.1.8. Mezbahalarda ziyaret sayısı ve gıda güvenliği ve kalitesi eğitimi için ilgili 

tesisler 

Türler   AY *   AY-1   AY-2   Mean 

Gevişgetiren mezbahaları 

Kanatlı kesimhaneleri 

İlgili tesisler ** 

Diğerleri (belirtiniz) 

** Hayvansal gıdaların üretimi, işlenmesi, dağıtımı veya tüketimi için tesisler 

 

Klinik öncesi ve klinik eğitim için hayvanların sayısı ve çeşitliliği ile hayvan materyalinin, 

klinik hizmetlerin kurum tarafından nasıl (süreçler) ve kim tarafından (Komite yapısının 

tanımı) sağlandığı, öğrencilere, personele ve paydaşlara bildirildiği, değerlendirildiği ve 

revize edildiği tanımlanmalıdır. 

 

5.2 Kurumda verilen eğitime ek olarak, deneyim doğrudan akademik denetim altında 

düzenlenmesi ve Kurumda uygulananlarla aynı standartlara uyması koşuluyla, kurum 

dışı uygulamalı eğitimi de içerebilir. 

 

Kurum dışı organizasyonu ve yönetimi (çiftlik, vb.) ve öğrencilerin çalışmalarına katılımı 

(örneğin, doğumlar, sağım, beslenme vb.)  

 

5.3 Yardımcı personelin (bakıcı, hemşire, laborant, teknik personel) bilgi, beceri ve 

yetkinliklerini geliştirmeye yönelik tanımlı süreçleri bulunmalıdır. Öğrenciler fiziksel 

tanı ve tanı kararları dahil olmak üzere her koşulda hastalar üzerinde çalışmasında 

aktif katılımcılar olmalıdır. 

 

Lisans eğitimi gören öğrencilere hayvanlara bakım ve korunmasındaki becerilerinin nasıl ve 

kim tarafından uygulandığı ve öğretildiği 

 

Tüm öğrencilerin uygulamalı eğitimini garantilemek için farklı klinik eğitim türleri için (hem 

kurum-içi hem de kurum-dışı) grup büyüklüğünün açıklaması 

 

Öğrencilerin farklı türlerdeki klinik süreçlere uygulamalı katılımlarının tanımlanması, 

örneğin klinik muayene, tanı testleri, kan örneklemesi, tedavi, bakım-korunma ve kritik bakım, 
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anestezi, rutin cerrahi, ötenazi, nekropsi, rapor yazma, müşteri iletişimi, biyogüvenlik 

süreçler, .. (hem kurum-içi hem de kurum-dışı olarak) 

 

5.4 Tıbbi kayıtlar, Kurumun öğretim, araştırma ve hizmet programlarını etkin bir 

şekilde desteklemek için etkili bir kayıt sistemi (tercihen elektronik bir hasta kayıt 

sistemi) kapsamlı olmalıdır. 

 

Hasta kayıt mekanizmainin tanımı, tamamlanması, personel ve öğrencilere erişilebilirliği ve 

Kurumun öğretim, araştırma ve hizmet programlarını etkin bir şekilde desteklemek için nasıl 

kullanıldığı 

 

 

Standard 5 üzerine yorumlar 

 

Standart 5’te iyileştirme önerileri 

 

Standart 6. Öğrenme Kaynakları 
 
6.1 En son teknolojiye sahip öğrenme kaynakları, veteriner hekimlik eğitimi, araştırma, 

servis ve sürekli eğitimi desteklemek için yeterli ve erişilebilir olmalıdır. Basılı, 

elektronik ortam veya başka yollarla öğrenme kaynaklarına zamanında erişim 

öğrencilerin ve personelin ve uygun olduğunda paydaşların erişimine açık olmalıdır. 

Bibliyografik araştırma ve veri tabanlarına ve öğrenme kaynaklarına erişim için son 

teknoloji süreçler lisans öğrencilerine öğretilmelidir. 

 

Kurumun öğrenme kaynakları hakkında genel stratejisinin tanımı 

 

Öğrenme kaynaklarına erişim ve kullanım süreçlerinin personel ve öğrencilere nasıl 

öğretildiğinin tanımı 

 

Kurum tarafından sağlanan öğrenme kaynaklarının (kitaplar, süreli yayınlar, veritabanları, 

e-öğrenme, yeni teknolojiler, vb.) Nasıl (süreçler) ve kim (komite yapısının tanımı) 

tanımlanması, personele, öğrencilere ve paydaşlara bildirilir.  

 

6.2 Personel ve öğrenciler, bir BT uzmanı, bir e-öğrenme platformu ve ilgili kişi 

tarafından yönetilen nitelikli bir kütüphaneci, bir Bilgi Teknolojisi (BT) birimi 

tarafından yönetilen bir akademik kütüphaneye tam erişime sahip olmalıdır. Personelin 

gelişimi ve öğretim materyalleri öğrencileri tarafından kullanılması için gerekli fiziksel 

kaynaklar. 
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İlgili elektronik bilgi, veritabanı ve diğer intranet kaynakları, hem Kurumun çekirdek 

tesislerinde hem kablosuz bağlantı (Wi-Fi) üzerinden hem de Kurumun dışından 

barındırılan güvenli bir bağlantı aracılığıyla, örneğin; Sanal Özel Ağ (VPN). 

 

Kurum Ana kütüphanesinin kısa açıklaması: 

- personel (tam zamanlı) ve nitelikleri 

- çalışma saatleri ve günleri 

- yıllık bütçe 

- tesisler: kampüsteki konum, küresel alan, oda sayısı, koltuk sayısı 

- ekipman: bilgisayar sayısı, taşınabilir PC için elektrik bağlantısı sayısı 

- bibliyografik arama için uygun yazılımlar 

 

Yardımcı kütüphanelerin kısa tanımı (varsa) 

 

BT tesislerinin ve e-öğrenme platformunun kısa açıklaması (özel personel, donanım, yazılım, 

personelin gelişimi için mevcut destek ve öğretim materyalleri öğrencilerinin kullanımı) 

 

Personel ve öğrencilerin kampüs içi ve dışındaki elektronik öğrenme kaynaklarına erişiminin 

açıklaması (Kurumtaki Wi-Fi kapsama alanı ve barındırılan güvenli bir bağlantı aracılığıyla 

kaynaklara erişim, örneğin Sanal Özel Ağ (VPN)) 

 

6.3 Kurum, öğrencilere bilimsel ve diğer ilgili literatürü, internet ve dahili çalışma 

kaynaklarını ve sürece ilişkin becerilerin geliştirilmesi için ekipman (ör. Modeller) 

içeren öğrenme kaynaklarına engelsiz erişim sağlamalıdır. Bu kaynakların kullanımı, 

program içindeki pedagojik çevre ve öğrenme çıktıları ile uyumlu olmalı ve öğrenme 

kaynaklarındaki yeniliklerin öğretim değerini değerlendirmek için mekanizmalara 

sahip olmalıdır. 

 

Kısa açıklaması: 

- veteriner kitaplarının ve süreli yayınlarının sayısı 

- veteriner e-kitaplarının ve e-dergilerin sayısı 

- diğer (e) kitapların ve (e) dergilerin sayısı 

- elektronik bilgi ve e-öğrenme kursları dahil olmak üzere öğrencilere mevcut öğrenme 

kaynakları (ve çekirdek müfredatta öğrencilerin öğrenmesini ve öğretimini 

desteklemedeki rolleri) 

- Beceri laboratuarlarının organizasyonu ve denetimi. 

 

Standard 6 hakkındaki yorumlar 

 

Standart 6'da iyileştirme önerileri 
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Standart 7. Öğrenci Kabul, İlerleme ve Refah 
 

7.1 Kurum tutarlı bir şekilde, öğrencinin “yaşam döngüsü”, örneğin; öğrenci kabul, 

ilerleme ve sertifikalandırma. 

Kayıt ile ilgili olarak, Kurum, potansiyel ulusal ve uluslararası öğrenciler için tüm 

reklamlarda eğitim programının tüm yönleriyle ilgili doğru ve eksiksiz bilgi sağlamalıdır. 

Diğer Kurumlarla olan resmi işbirlikleri de açıkça ilan edilmelidir. 

Kurumun web sitesinde TVHEDS Kurumunun durumunu belirtmeli ve son Öz Değerlendirme 

Raporu ile Ziyaret Raporu halk için kolayca erişilebilir olmalıdır. 

  

Eğitim programlarının tanımı, öğrenme çıktıları, ulusal ve yabancı öğrenciler için başvuru 

süreçleri ve gereklilikleri, ilerleme ve belgelendirme, öğrenim ücretleri, akademik takvim, 

diğer kurumlarla işbirlikleri vb. Aday öğrencilere nasıl tanıtılır? 

 

TVHEDS Kurumunun statüsüne ve Kurumun web sitesinde bulunan son TVHEDS Öz 

Değerlendirme Raporuna ve Ziyaret Raporuna nasıl erişileceğinin açıklaması 

 

7.2 Programa kabul edilen öğrenci sayısının Kurumdaki personel, binalar, ekipman, 

sağlıklı ve hastalıklı hayvanlar ve hayvansal kaynaklı malzemeler için mevcut 

kaynaklarla tutarlı olması gerekir. 

 

Tablo 7.1.1. Kuruma YÖK tarafından seçilerek verilen yeni veteriner öğrenci sayısı 

Öğrenci tipi                                    AY *                   AY-1              AY-2                   Ortalama 

Standart öğrenciler 

Yabancı öğrenciler 

Genel Toplam 

* Ziyaretten önceki son tam akademik yıl 

 

Tablo 7.1.2. Kurumda kayıtlı veteriner lisans öğrencisi sayısı 

Programın yılı                   AY *               AY-1                      AY-2                         Ortalama 

İlk yıl 

İkinci yıl 

Üçüncü yıl 

Dördüncü yıl 

Beşinci yıl 

Genel Toplam 

 

Tablo 7.1.3. Her yıl mezun olan veteriner öğrencisi sayısı 

Öğrenci tipi                       AY *               AY-1                      AY-2                        Ortalama 

Standart öğrenciler 
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Yabancı öğrenciler 

Genel Toplam 

 

Tablo 7.1.4. Ortalama mezuniyet süresi 

Akademik yılda mezun olan öğrencilerin     % * süresi 

+ 0 ** 

+ 1 yıl 

+ 2 yıl 

+ 3 yıl veya daha fazla 

** Çalışmaların toplam süresi programın asgari yıl sayısıyla eşleşmektedir (5 yıl) 

 

Tablo 7.1.5. Kurumda kayıtlı olan lisansüstü öğrenci sayısı 

Programlar                            AY *   AY-1   AY-2    Ortalama 

Stajyerler 

Yüksek lisans 

Doktora öğrencileri 

Diğerleri (belirtiniz) 

Genel Toplam 

 

7.3 Seçim ve ilerleme kriterleri açıkça tanımlanmalı, tutarlı ve savunulabilir, ayrımcılığa 

veya önyargıya sahip olmamalı ve öğrencilerin ders sırasında veteriner hekimlik 

mesleğine girişleri dikkate alarak kabul edildikleri dikkate almalıdır. Kurum, tüm ortak 

türlerdeki tüm TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirme potansiyelleri de dahil 

olmak üzere, öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için uygun olmalarını 

sağlamak için seçim süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve yansıtmalıdır (bkz. 

Ek 2). 

 

Standart öğrenciler için kabul işlemlerinin açıklaması: 

- seçim kriterleri 

- engelli ve hasta öğrenciler için politika 

- seçim komitesinin yapısı ve eğitimi 

- itiraz süreci 

- kriterlerin ve süreçlerin şeffaflığının reklamı 

 

Yabancı öğrenciler için kabul işlemlerinin açıklaması (standart öğrencilerden farklıysa) 

 

Kurumun kabul edilen öğrenci sayısını mevcut eğitim kaynaklarına (tesisler ve ekipman, 

personel, sağlıklı ve hastalıklı hayvanlar, hayvansal kökenli materyaller) ve biyogüvenlik ve 

refah gereksinimlerine nasıl uyumlandığının açıklaması 
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Gelen 3 akademik yıl için Kurum tarafından kabul edilen olası yeni öğrenci sayısının 

açıklaması 

 

7.4 Engellilerin veya hastalıkların başvuru sahiplerinin nasıl değerlendirildiğine ve eğer 

uygunsa, tüm öğrencilerin mezun olduklarında TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine 

getirebilmeleri şartı dikkate alınarak programa dahil edildiğine dair net politikalar ve 

süreçler bulunmalıdır.  

 

Engelli başvuranlara yönelik politika ve süreçlerin tanımı 

 

7.5 İlerleme kararlarının (akademik ilerleme ve uygulamaya uygun profesyonel 

uygunluk dahil) temelinin açık ve öğrenciler için hazır olması gerekir. Kurum, uygun 

şekilde performans göstermeyen öğrenciler için iyileştirme ve uygun destek 

(sonlandırma dahil) belirleme ve sağlama mekanizmaları olduğunu kanıtlamalıdır. 

Kurum, yıpranmayı ve ilerlemeyi izlemek için uygun mekanizmalara sahip olmalı ve 

kabul kriterlerinin (ulusal ya da üniversite yasaları tarafından izin veriliyorsa) 

değiştirilebilmesi için öneri de bulunabilmelidir. 

Açıklaması: 

- tüm öğrenciler için ilerleme kriterleri ve süreçleri 

- yeterince performans sergilemeyen öğrenciler için destek 

- yabancı öğrenciler için reklam vermek ve alım kriterlerin / süreçlerin şeffaflığı 

 

7.6 Öğrencilerin herhangi bir nedenle programdan çıkarılma mekanizmaları açık 

olmalıdır. Kabul, akademik ilerleme kararları ve uzaklaştırma da dahil olmak üzere 

kararlara karşı temyizleri yönetmek için kurum politikaları şeffaf ve kamuya açık 

olmalıdır. 

 

Öğrencilerin uzaklaştırılmasına yönelik mekanizmaların tanımlanması 

 

İtiraz işlemlerinin açıklaması 

 

7.7 Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını desteklemek için Kurum 

tarafından mekanizma kurulmalıdır. Bu mekanizma, öğrenim destek ve danışmanlık 

hizmetlerini, kariyer tavsiyesini ve programda öğrenci hastalıkları, bozulma ve 

sakatlıklarla başa çıkmak için adil ve şeffaf mekanizmaları içerir, ancak bunlarla sınırlı 

değildir. Bu, tüm ilgili eşitlik ve / veya insan hakları mevzuatına uygun olarak, engelli 

öğrenciler için makul düzenlemelerin yapılmasını da kapsamalıdır. Öğrenci 

şikâyetlerinin çözümü için etkili mekanizmalar olmalıdır (örn; kişiler arası çatışma veya 

taciz). 
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Öğrencilere sunulan hizmetlerin tanımı (örn; kayıt, öğretim idaresi, danışmanlık ve özel ders 

verme, kariyer danışmanlığı, dinleme ve danışmanlık, hastalık durumunda yardım, sakatlık, 

kulüp ve organizasyonlar, vb.) 

 

Öğrenci şikâyetlerinin çözümü için mekanizmaların tanımı 

 

7.8 Öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini Kuruma iletebilecekleri mekanizmalar 

bulunmalıdır. Kurum, öğrencilere, Kurumun TVHEDS standartlarına uygunluğuna 

ilişkin önerileri, yorumları ve şikâyetlerini kolay olarak yapabilmelidir. 

 

Öğrencilere ihtiyaçlarını, şikâyetlerini, yorum ve Kurum önerilerini sağlamalarını kapsayan 

mekanizmaların tanımı 

 

Standard 7 hakkında yorumlar 

 

Standart 7'de iyileştirme önerileri 

 

Standart 8. Öğrenci Değerlendirmesi 
 

8.1 Kurum, Kurum içinde, genel değerlendirme sisteminin tutarlılığını sağlamak ve 

program genelinde ilerleyen bir yeterliliğe doğru gelişmesini sağlamak için 

sorumluluklarını gösteren açıkça tanımlanmış bir süreci olmalıdır. 

 

Genel öğrencinin Kurum değerlendirme stratejisinin açıklaması 

 

Aşağıdaki çıktıların değerlendirilmesinde kullanılan metotolojilerin tanımı: 

- teorik bilgi 

- klinik öncesi pratik beceriler 

- klinik pratik beceriler 

- kişisel gelişim becerileri (örneğin, İletişim Becerileri, Takım Oyuncusu, Baskıyla 

Mücadele, Güçlü İş Ahlakı, Olumlu Zihinsel Tutum, Esneklik, Zaman Yönetimi, 

Kendine Güvenme, Eleştiri ile Mücadele, ..) 

 

8.2 Programdaki her çalışma birimi için değerlendirme görevleri ve derecelendirme 

kriterleri; değerlendirme öncesinde iyi bir şekilde yayınlanmalı, tutarlı şekilde 

uygulanmalı, açıkça tanımlanmalı ve öğrencilere zamanında sunulmalıdır. Ders geçme 

için gerekenler açık olmalıdır. Kurum, değerlendirme sonuçlarını uygun şekilde 

belgelendirmeli ve öğrencilere değerlendirmeleri hakkında zamanında geri bildirim 

sağlamalıdır. 

Öğrencilerin değerlendirme sonuçlarına itiraz etme mekanizmaları açık olmalıdır. 
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Değerlendirme kriterlerinin / süreçlerinin reklamının ve şeffaflığının sağlanması için 

süreçlerin tanımı 

 

Bariyer (1,3 / 2,4) değerlendirmeleri için açık şartlar ve ödüllendirme süreçlerinin tanımı 

 

Öğrencilere değerlendirme sonrası geri bildirim sağlama ve istenen iyileştirme için bir 

rehberlik sağlama süreçlerinin açıklaması 

 

Değerlendirme sonuçlarına karşı temyiz süreçlerinin açıklaması 

 

8.3 Kurum, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve değerlendirme stratejilerini 

değiştirmek ve gerektiğinde süreçlerin doğruluğunu sağlamak için kontroller yapmak 

için tanımlı bir sisteme sahip olmalıdır. Tüm mesleki bilgi, beceri, yeterlilik ve nitelikleri 

kapsayan program öğrenme çıktıları, değerlendirme tasarımı için temel oluşturmalı ve 

ilerlemeyle ilgili kararları desteklemelidir. 

 

Öğrencinin değerlendirme stratejisine nasıl karar verilir (süreçler) ve kim (komite yapısının 

tanımı) belirlenir, personele, öğrencilere ve paydaşlara iletilir, uygulanır, değerlendirilir ve 

önlem alınır. 

 

Öğrenme çıktıları ve değerlendirme tasarımı arasındaki bağlantının tanımı 

 

8.4 Değerlendirme stratejileri, Kurumun, öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını 

program düzeyinde ve bireysel çalışma birimlerinde sertifikalandırmalarını 

sağlamalıdır. 

Kurum, programın, öğrencileri öğrenme sürecini yaratmada aktif rol almaya teşvik 

edecek şekilde oluşturulmasını ve öğrencilerin değerlendirilmesinin bu yaklaşımı 

yansıtmasını sağlamalıdır. 

 

Öğrencinin farklı konulardaki öğrenme çıktılarını, çalışma yıllarını vb. 

 

Öğrencileri öğrenme sürecinde aktif bir rol almaya teşvik etme stratejisinin açıklaması 

 

8.5 Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme yöntemleri geçerli ve güvenilir olmalı ve 

çeşitli yaklaşımlar içermelidir. Klinik becerilerin doğrudan değerlendirilmesi ve İlk Gün 

Yeterlilikleri (bazıları simüle edilmiş hastalar üzerinde olabilir), genel değerlendirme 

sürecinin önemli bir bileşenini oluşturmalıdır. Ayrıca, çalışma programında planlanan 

uygulamalı eğitimin her bir öğrenci tarafından tam olarak tamamlanmasını sağlamak 

için öğrenci kayıt defterlerinin kalite kontrolünü de içermelidir. 
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Her mezunun TVHEDS İlk Gün Yeterlikleri'nde açıklandığı gibi asgari yeterlik seviyesine 

ulaşmasını sağlamak için değerlendirme metotolojisinin tanımı (bkz. Ek 2). 

 

 

Standard 8 hakkındaki yorumlar 

 

Standart 8’de iyileştirme önerileri 

 

Standart 9. Akademik ve Destek Personeli 
 

Tanımlar 

Akademik kadro: Bu kategori, veteriner hekimlik derecesi (veya başka bir üniversite 

diploması) verilen ve ilgili disiplinlerinde ilgili uzmanlığı edinmiş, öğrencileri öğretmek ve 

değerlendirmek için resmi olarak eğitilmiş ve öğrencilere eğitim veren personeli içermektedir. 

Akademik personel doktora derecesine (veya eşdeğeri) sahiptir ve ayrıca araştırmanın yanı 

sıra idari faaliyetlerde de bulunabilirler. 

 

Uzmanlık veya doktora derecesine kayıtlı yüksek lisans öğrencileri (örneğin stajyerler, 

asistanlar, doktora öğrencileri veya eşdeğer lisansüstü öğrenciler) ve uygulayıcılar düzenli 

olarak yapılandırılmış pratik ve/veya klinik eğitimi vermek için kalıcı akademik personel 

tarafından denetlenir. 

 

Araştırmacılar, davetli konuşmacılar, ücretsiz öğretim görevlileri, DPE'i denetleyen 

pratisyenler ve yalnızca zaman zaman öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan diğer kişiler bu 

tablolara dahil edilmez, ancak ÖDR içindeki bilgiler için rapor edilmelidir. 

 

Araştırma personeli: bu kategori, öğretime katılabilmelerine rağmen, asıl görevi araştırma 

çalışması yapmak olan akademik personeli içerir. 

 

Destek personeli: bu kategori, öğrencilerle ilgili idari, öğretim veya araştırma görevlerine ve 

Kurumdaki tesislere, teçhizata veya hayvanlara özen gösteren çalışanlar içerir. 

 

Kalıcı personel: kalıcı bir sözleşmesi olan ve ücreti Kurumun çekirdek fonu (kamu fonu ve / 

veya döner sermaye ücretleri) tarafından ödenen personel (bütçeli görevler). 

 

Geçici personel: sabit süreli sözleşmesi olan ve hizmet geliri, araştırma hibeleri, sözleşme 

araştırması, vb. (Bütçesiz görevler) ödenen personel. 

 

9.1 Kurum, tüm personelin ulusal düzenlemeleriyle uyumlu olarak, rollerine uygun 

şekilde nitelikli ve hazırlıklı olmasını sağlamalı, personel alımı ve gelişimi için adil ve 

şeffaf süreçler uygulamalıdır. 
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Öğretime katılan tüm personel için resmi bir eğitim (iyi öğretim ve değerlendirme 

uygulamaları, öğrenme ve e-öğrenme kaynakları, biyogüvenlik ve KG prosedürleri dahil) 

bulunmalıdır. 

 

Veteriner hekimliği eğitimine katılan akademik personel veteriner hekim olmalıdır. 

Öğrencilerin aldıkları ders ve uygulamalrın 2 / 3'ünden fazlasının, öğrencinin ders 

saatlerinde belirlenen şekilde yetkin veteriner hekimler tarafından verilmesi beklenmektedir. 

 

Veteriner Hekimliği programı için istenen tüm yeterlilikleri kapsanması ve personelin rolleri 

için uygun nitelikte ve hazırlıklı olmaları için küresel strateji/lerinin tanımlanması (örneğin, 

iyi öğretim ve değerlendirme uygulamaları, güncel bilgiler (e-) öğrenme kaynaklar, 

biyogüvenlik ve KG süreçleri…) 

 

9.2 Eğitim personeli, “yardımcı” personel, teknik, idari ve destek personeli de dahil 

olmak üzere programa dahil olan tüm personelin toplam sayısı, nitelikleri ve becerileri, 

eğitim programını sunmak ve Kurumun görevini yerine getirmek için yeterli ve uygun 

olmalıdır. 

Eğitime katılan personel; asistanlar, stajyerler veya diğer lisansüstü öğrencilerden 

bağımsız olarak ilgili eğitim ve nitelikleri almış olmalı ve eğitim-öğretimin tüm ilgili 

yönlerinde yeterlilik ve etkili öğretim becerileri sergilemelidir (örn; kampüs dışı 

sözleşmeli öğreticiler) 

 

Tablo 9.2.1. Veteriner hekimliği programının ** akademik personeli 

Sözleşme türü                        AY *                  AY-1                     AY-2                 Ortalama 

Kalıcı (tam zamanlı, TZ) 

Geçici: 

Stajyerler (TZ) 

Doktora öğrencileri (TZ) 

Uygulayıcılar (TZ) 

Diğerleri (TZ) 

Toplam (TZ) 

* Ziyaretten önceki son tam akademik yıl 

** Bu tablodaki tüm personel, lisans öğrencilerine ders vermek ve değerlendirmek için bir 

eğitim almış olmalıdır. DPE ile ilgili uygulayıcılar bu tabloya dahil değildir. 

 

Tablo 9.2.2. Akademik kadrodaki veteriner hekimlerin yüzdesi (%) 

Sözleşme türü                   AY *                         AY-1                          AY-2                  Ortalama 

Kalıcı (TZ) 

Geçici (TZ) 
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Toplam 

 

Tablo 9.2.3. Veteriner hekimliği programının destek personeli 

Sözleşme türü                 AY *                         AY-1                          AY-2                    Ortalama 

Kalıcı (TZ) 

Geçici (TZ) 

Toplam (TZ) 

 

Tablo 9.2.4. Kurumun araştırma kadrosu 

Sözleşme türü                AY *    AY-1    AY-2      Ortalama 

Kalıcı (TZ) 

Geçici (TZ) 

Toplam (TZ) 

 

Önümüzdeki 3 akademik yıl için beklenen veteriner hekim programı ve destek personeli sayısı 

 

Öğretim kadrosunun seçimi ve işe alımı için resmi programın tanımı ve öğrencilere öğretmek 

ve değerlendirmek için eğitimleri (sürekli eğitim dahil) 

 

Destek personelinin özel görevlerini (sürekli eğitim dahil) yerine getirmeye yönelik seçme, işe 

alma ve eğitime yönelik resmi programın tanımı 

 

İşyerinde çalışan personel tarafından danışma ve özel muayenehane de dahil olmak üzere dış 

işlere yönelik resmi kuralların tanımlanması 

 

9.3 Öğretime katılan personele, öğretme ve değerlendirme bilgilerini geliştirme ve 

genişletme fırsatları verilmelidir ve becerilerini geliştirmek için teşvik edilmelidir. 

Öğretici ve pedagojik eğitim ve uzmanlık olanakları mevcut olmalıdır. Kurum 

operasyonda mükemmellik öğretimi için herhangi bir ödül sistemini açıkça 

tanımlamalıdır. Akademik pozisyonlar, akademik personelin istikrarını, sürekliliğini ve 

yetkinliğini korumak için gerekli güvenliği ve yararları sağlamalıdır. Akademik 

personel, rollerine bağlı olarak dengeli bir iş, eğitim, araştırma ve hizmet iş yükü ile 

bilimsel etkinliklere katılmak için uygun fırsatlara ve kaynaklara sahip olmalıdır. 

 

Akademik personel için iş sözleşmesinin özelliklerinin tanımlanması (örneğin, geçici ve 

geçici, öğretim, araştırma ve hizmetler arasındaki denge, sürekli eğitim, vb.) 

 

9.4 Kurum, resmi değerlendirme ve resmi olmayan danışmanlık süreçlerini de kapsayan 

akademik ve destek personelinin profesyonel gelişimi için iyi tanımlanmış, kapsamlı ve 

halka açık bir program kullandığına dair kanıt sağlamalıdır. Personel, Kurumun yön ve 
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karar alma süreçlerine katkıda bulunma fırsatına sahip olmalıdır. Akademik ve idari 

personel için terfi kriterleri açık ve net olmalıdır. Öğretim kadrosunun tanıtımları, 

(ulusal veya üniversite yasalarının izin verdiği durumlarda) mükemmelliği kabul etmeli 

ve öğretimin tüm yönlerine (klinik öğretim dahil), araştırma, hizmet ve diğer bilimsel 

faaliyetlere eşit derecede vurgu yapmalıdır. 

 

Akademik ve destek ekibine yönelik programların tanımı: 

- mesleki yükselme ve ilerleme 

- değerlendirme ve tanıtım süreçleri 

- mentorluk ve destekleyici süreçler 

- karar verme süreçlerindeki etkileri 

 

9.5 Eğitim personelinin değerlendirme sistemi çalışmalı ve öğrenci katılımını 

içermelidir. Sonuçlar, dış incelemelerde bulunan ve raporlarda yorum yapılanlar için 

erişilebilir olmalıdır. Öğreticilerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesinde 

kullanılan sistemin tanımı 

 

Akademik ve destek personelinin belirlenmesi, işe alınması, desteklenmesi ve 

değerlendirilmesi stratejisinin nasıl (süreçlerin) ve kim tarafından (komite yapısının tanımı) 

belirlendiğinin, personele, öğrencilere ve paydaşlara iletilmesi, uygulanması, 

değerlendirilmesi ve önlem alınması süreci 

 

 
Standard 9 hakkındaki yorumlar 

 

Standart 9'da iyileştirme önerileri 

 

Standart 10. Araştırma Programları, Sürekli ve Lisansüstü eğitim 
 
10.1 Kurum, araştırma tabanlı öğretim yoluyla veteriner hekimliği programı ile 

bütünleşen ve güçlendiren personelin önemli ve geniş araştırma faaliyetlerini 

göstermelidir. 

 

Kurumun araştırma faaliyetlerinin ve çoğu akademik personelin bu uygulamadaki etkisinin 

araştırmaya dayalı veteriner hekimliği eğitimine nasıl katkıda bulunduğunun tanımı 

 

Tablo 10.1.1. Ziyarette (AY *) önceki son akademik yıl boyunca devam etmekte olan 

Kurumdaki temel finanse edilen araştırma programlarının listesi  

Bilimsel konular:                            gelir-hibe (TL)                           Süre (Yıl) 

….. 

…. 
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….. 

 

 

10.2 Tüm öğrenciler kanıta dayalı veteriner hekimliği ile ilgili bilimsel yöntem ve 

araştırma teknikleri konusunda eğitilmeli ve araştırma programlarına katılma 

fırsatlarına sahip olmalıdır. 

 

Nasıl (lisans) öğrencilerin açıklaması: 

- kanıta dayalı tıbbın, bilimsel araştırmanın ve hayat boyu öğrenmenin öneminin 

farkında olunması 

- bibliyografik araştırma, bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri ve bilimsel makale 

yazımı için başlatılır. 

 

Lisans öğrencilerine zorunlu veya zorunlu olmayan bir şekilde araştırma programlarına 

katılmanın nasıl önerildiği 

 

Bitirme tezi için asgari gerekliliklerin tanımı (yüksek lisans tezi), denetimi ve değerlendirmesi 

 

10.3 Kurum ileri lisansüstü programları sağlamalıdır; Yüksek lisans, Doktora, staj, ve 

veteriner hekimlik derecesini tamamlayan ve güçlendiren, meslek ve toplumun 

ihtiyaçları ile ilgili sürekli eğitim programları. 

 

Tablo 10.4.1. Lisansüstü klinik eğitimde kayıtlı öğrenci sayısı 

Eğitim:  

(Klinik dallar)                       AY *                      AY-1                     AY-2                  Ortalama 

……. 

……. 

…….. 

Genel Toplam 

* Ziyaretten önceki son tam akademik yıl 

 

Tablo 10.4.2. Lisansüstü araştırma eğitimine kayıtlı öğrenci sayısı 

Dereceler:                          AY *                       AY-1                      AY-2                Ortalama 

Doktora 

Diğerleri (belirtiniz) 

Genel Toplam 

 

Tablo 10.4.3. Kurumdaki diğer lisansüstü programlara kayıtlı ancak klinik veya 

araştırma çalışmaları ile ilgili olmayan (harici / uzaktan eğitim kursları dahil) öğrenci 

sayısı 
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Programlar:                     AY *                       AY-1                     AY-2                   Ortalama 

Müzecilik 

Sanat tarihi 

Diğer (belirtiniz) 

Genel Toplam 

 

Tablo 10.4.4. Kurum tarafından verilen sürekli eğitim kurslarına katılanların sayısı 

Dersler:    AY *              AY-1          AY-2   Ortalama 

.. 

.. 

Genel Toplam 

 

*Önümüzdeki 3 akademik yıl için lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı 

 

Kurumun lisansüstü klinik eğitimlerinin lisans veteriner hekimliği eğitimine nasıl katkıda 

bulunduğunun ve lisans-lisansüstü öğrenciler arasındaki vaka yönetimi ile ilgili potansiyel 

çatışmaların nasıl önlendiğinin açıklaması 

 

Kurum tarafından sağlanan sürekli eğitim programlarının mesleğin ve toplumun ihtiyaçlarına 

nasıl eşleştirildiğinin tanımı 

 

10.4 Kurum, araştırma faaliyetlerinin öğrenci eğitimi ve personel terfisi için nasıl 

fırsatlar sağladığını ve araştırma yaklaşımlarının, yöntemlerinin ve sonuçlarının 

veteriner hekimliği eğitim programlarına nasıl entegre edildiğini değerlendirmek için 

bir KG sistemine sahip olmalıdır. 

 

Kurum tarafından araştırma faaliyetlerinin araştırmaya dayalı eğitime katkıda bulunmasını 

sağlamak için kullanılan mekanizmanın tanımı. 

 

Kurum tarafından düzenlenen (komite yapısının tanımı) araştırma, devam eden ve lisansüstü 

eğitim programlarına nasıl karar verildiğinin (süreçlerin) ve kim tarafından (komite yapısının 

tanımı) karar verilip, çalışanlara, öğrencilere ve paydaşlara iletildiği, uygulandığı, 

değerlendirildiği ve düzenlendiğine ilişkin bir sistein varlığı kanıtları ile açıklanır. 

 

Standard 10 hakkında yorumlar 

 

Standart 10'da iyileştirme önerileri 

 

TVHEDS Göstergeleri (bkz. SDS El Kitabının Ek 4'ü) 
Ham verileri Excel dosyasında tamamlayın ve buraya hesaplanan göstergeleri ekleyin 
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Göstergeler Üzerine Yorumlar 

 

Göstergelerde iyileştirme önerileri 

 

 

Sözlük 

(Lütfen mümkünse TVHEDS- SDS El Kitabındaki terminoloji ve kısaltmaları kullanın) 

 

 

Eklerin Listesi (ayrı bir belgede verilmişlerdir) 

 

-) Mevcut akademik personel, nitelikleri, öğretim sorumlulukları ve bölüm bağlantıları 

 

-) Temel veteriner hekimliği programının çalışma birimleri (klinik rotasyonlar, DPE ve 

mezuniyet tezi dahil): unvan, referans numarası, AKTS değeri, müfredattaki pozisyonu (yıl, 

sömestri), zorunlu mu yoksa seçmeli, ders saati ve öğretim şekli, öğrenme çıktıları ve 

TVHEDS İlk Gün Yeterlilikleri ile uyumu 

 

-) Kurum haritaları ve temel veteriner hekimlik programında kullanılan tesisler (iç-dış) 

 

-) Kalite Güvencesi için yazılı değerlendirme süreçleri 

 

-) Kurumun akademik kadrosundan son üç akademik yıl boyunca hakemli dergilerde 

yayınlanan bilimsel yayınların listesi 

 

-) Diğer ilgili belgeler (belirtiniz) 

 

Eklerde yer alan bilgiler gereksiz ayrıntılarla karıştırılmaması için dikkatlice seçilmelidir.  

Ek bilgilerin basılı kopyası, ekip odasında bulunabilmelidir. 
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Ek 7. Değerlendirme Ziyareti için Zaman Çizelgesi ve Esasları  
(VEDEK-YK Onay tarihi…………….) 

 

Giriş 

Bu belge tam bir ziyaret için standart bir programdır. Programın son hali, ziyaretin 

başlamasından en geç 2 ay önce İrtibat Görevlisi tarafından önerilmeli, Takım Başkanı ve 

Koordinatör ile anlaşarak kesinleştirilmelidir. 

 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

Saat Aralığı Pazartesi (1. Gün) 

en geç 15:00 Değerlendiricilerin otele varışı 

16.00-18.00 Değerlendirme takımının (8 kişi) oteldeki takım odasındaki ilk 

toplantısı 

18.00-19.00 Değerlendirme takımının denetlenen kurum yöneticisi ve irtibat 

görevlisi ile toplantı 

19.30-21.30 Denetlenen kurum yöneticisi, irtibat görevlisi, kurum yöneticisi 

tarafından atanan personel ve öğrenci temsilcileri ile birlikte akşam 

yemeği 

Saat Aralığı Salı (2. Gün) 

08.00 Değerlendirme Takımının Kurumdaki değerlendirme takımı odasına 

ulaştırılması 

08.30- 09.15 Kurum yöneticisi ile toplantı: ekip başkanı tarafından ziyaret 

amacı/programının anlatılması ve Kurumun yöneticisi tarafından 

kurumun tanıtılması 

 

09.30-12.30 Kurum merkez yerleşkesi içerisinde bulunan tüm birimlerin tam takım 

olarak hızlıca gezilmesi, birimlerin birimlerdeki irtibat görevlileri 

tarafından oldukça kısa tanıtılması (olası bir gecikmenin önüne 

geçilmesi için katı zaman yönetimi istenilir) 

12.30-13.30 Öğle yemeği : sadece Değerlendirme takımının katılımı ile (informal) 

13.30-16.45 Kurum merkez yerleşkesi içerisinde bulunan tüm birimlerin tam takım 

olarak hızlıca gezilmesi, birimlerin birimlerdeki irtibat görevlileri 

tarafından oldukça kısa tanıtılması (olası bir gecikmenin önüne 

geçilmesi için katı zaman yönetimi istenilir) 

17.00-19.00 Değerlendirme takımının, oteldeki ya da kurumdaki takım odasında 

toplanması 

19.00 Akşam yemeği: sadece Değerlendirme takımının katılımı ile otelde ya 

da civarında. 
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Saat Aralığı Çarşamba (3. Gün) 

08.00 Değerlendirme Takımının Kurumdaki değerlendirme takımı odasına 

ulaştırılması 

08.30–12.30 

 

Bireysel ya da gruplara ayrılmış değerlendiriciler tarafından; 

- müfredatta yer alan ve kurum merkez yerleşkesi dışında bulunan (klinik, çiftlik, 

mezbahane vb) tüm birimlerin gezilmesi; 
- seçilen kurum-içi birimlerin derinlemesine ziyaret edilmesi; Örn, VEUH 
- her bir TVHEDS Standardı için ilgili sorumlu kişilerle ayrı toplantılar yapılması 

(örneğin, Organizasyon, Finans, Müfredat, Tesisler, Hayvan Kaynakları, 

Öğrenme Kaynakları, Öğrenciler, Personel, Araştırma ve lisansüstü programlar, 

Kalite Güvencesi (her ziyaret / toplantı için kesin program ve katılımcıların adı 

Pazartesi akşamı toplantısında kesinleştirilir) 

12.30-13.30 Öğle yemeği : sadece Değerlendirme takımının katılımı ile (informal) 

13.30-17.00: 

 

Bireysel ya da gruplara ayrılmış değerlendiriciler tarafından; 

- müfredatta yer alan ve kurum merkez yerleşkesi dışında bulunan (klinik, çiftlik, 

mezbahane vb) tüm birimlerin gezilmesi; 
- seçilen kurum-içi birimlerin derinlemesine ziyaret edilmesi; VEUH 
- her bir TVHEDS Standardı (Standart 1-10 ve ayrılan süreler)…için ilgili 

sorumlu kişilerle ayrı toplantılar yapılması (örneğin, Organizasyon, Finans, 

Müfredat, Tesisler, Hayvan Kaynakları, Öğrenme Kaynakları, Öğrenciler, 

Personel, Araştırma ve lisansüstü programlar, Kalite Güvencesi (her ziyaret / 

toplantı için kesin program ve katılımcıların adı Pazartesi akşamı toplantısında 

kesinleştirilir) 

17.00-19.00 Değerlendirme takımının, oteldeki ya da Kurumdaki takım odasında 

toplanması 

19.30-21.30 Akşam yemeği: Kurum yöneticisi, irtibat görevlisi, rektör ve davetli 

misafirler ile birlikte 

Saat Aralığı Perşembe (4. Gün) 

08.00 Değerlendirme Takımının Kurumdaki değerlendirme takımı odasına 

ulaştırılması 

08.30-09.30 

 

Akademik personel ile toplantı 

 

09.30-10.30 

 

Veteriner hekimliği müfredatında görev alan öğretim elemanları ile 

toplantı (uzman, öğretim görevlisi, yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri) 

10.30-11.00 

 

İdari ve teknik personel ile toplantı 

11.00-12.00 Lisans öğrencileriyle toplantı (yabancı dil programındaki öğrenciler 

de dahil olmak üzere, müfredatın her yıl / döneminden birkaç öğrenci) 

12.00-12.45 Kurum toplantı odasında personel veya öğrencilerin görüşlerini gizli 

olarak (yukarıdaki görüşmelerden bağımsız bireysel olarak) 

verebilecekleri görüşmeler 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

13.00-14.00 Mezunlar ile (klinisyenler, meslek kuruluşları temsilcileri, paydaşlar 

vb) öğle yemeği 

14.00-18.30 Kurum ya da oteldeki toplantı odasında takım çalışması  

19.00 Akşam yemeği: sadece Değerlendirme takımının katılımı ile otelde ya 

da civarında. 

Saat Aralığı Cuma (5. Gün) 

08.00-9.30 Oteldeki toplantı odasında takım çalışması  

9.30 Değerlendirme Takımının kurumdaki değerlendirme takımı odasına 

ulaştırılması 

10.00-10.30 Kurum yönetimine ve personel ile öğrenci temsilcilerine (Yönetim 

Kurulu üyeleri vb) çıkış sunumu  

en erken 

11’den 

itibaren 

Değerlendiricilerin havaalanına/tren istasyonuna ulaştırılması 

12.00 Öğle yemeği (tercihen) 

 

Not: Wi-Fi erişimi, bir yazıcı, çoklu (> 10) elektrik prizleri, alkolsüz ve sıcak içecekler ve 

ÖDR'nin, eklerinin ve ilgili TVHEDS-SDS El Kitabının basılı bir kopyası hem otel hem 

de kurumdaki toplantı odalarında bulunmalıdır. 
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Ek 8. Değerlendirme Ziyareti Raporunun (DZR) Yazılması için Format ve 
Esaslar 
(VEDEK YK onay tarihi………..) 

  

 

   

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (VEDEK) 

 

 

DEĞERLENDİRME ZİYARETİ RAPORU 

Kurum (kurumun resmi adı ve yeri) 

Ziyaret Tarihi 

Ziyaret Ekibi  

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Temel Bilimlerden Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Küçük Hayvan Klinik Bilimlerinden Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Çiftlik Hayvanları Klinik Bilimlerinden Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Gıda Güvenliği ve Kalitesinden Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Kalite Güvencesinden Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Pratisyen (Pet veya Çiftlik Hayvanları) Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): Öğrenci Değerlendirici 

 

(Adı, soyadı, şehri, ülkesi): TVHEDS Koordinatörü 

 

(Başkanı belirtiniz) 
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Önsözler (Değerlendirme Ziyareti Raporu yazılmadan önce her Değerlendirici tarafından 

okunacak) 

 

Ziyaret Raporu, TVHEDS-SDS ile uyumlu yazılmalıdır (bkz. Bölüm 2 paragraf 1.5). Ziyaret 

Raporunu yazmak için kullanılan SDS'nin sürümü, resmi Ziyaret Anlaşmasında belirtildiği 

gibi ÖDR'unu hazırlarken Kurumun takip ettiği versiyonla aynı olmalıdır. 

 

Ziyaretten en geç 2,5 hafta önce, her bir değerlendiricinin ÖDR'nun tamamını okumuş 

olması, Ziyaret Raporu taslağının sorumlu yazarı olduğu bölümleri doldurması gerekir (en 

azından 'Bulgular' ve 'Sorular Ziyaret sırasında açıklığa kavuşturulması istendi / sorulsun') 

ve katkılarını Koordinatöre iletmesi beklenir. Daha sonra, Koordinatör onları Ziyaret 

Takımının tüm üyelerine gönderilen taslak Rapor A olarak bir araya getirir. Küreselleşmiş 

sorular listesi, İrtibat Görevlisinin gerekli verileri toplaması için yeterli zamanı sağlamak 

amacıyla, Ziyaret başlamadan önce Koordinatör tarafından Kuruma gönderilir. 

 

Ziyaret Ekibi, bağımsız bir değerlendirme yapmaktan ve Kurumun her bir TVHEDS 

Standardına karşı uyumlu veya kısmen uyumlu (kurumun kalitesini ve Kurumun eğitim 

sürecini önemli ölçüde etkilemeyen bir veya daha fazla Eksiklik) yeterliliği konusunda açık 

bir beyanda bulunmaktan sorumludur. Örneğin, 

TVHEDS Standartları ile uyumlu veya uyumlu değil (eğitim kalitesini ve Kurumun TVHEDS 

Standartlarına uyumunu etkileyen bir veya daha fazla Birincil yetersizlik). 

 

Bölümler olabildiğince sahadaki durumu TVHEDS-SDS ile kesin olarak karşılaştırarak ve 

gereksiz paragraflardan kaçınılarak (örneğin, ÖDR'de veya raporun başka bir paragrafında 

önceden verilen bilgiler) birleştirilmeli ve öz olmalıdır. “Bulgular” bölümünde kişisel 

yorumlardan kaçınılmalı ve “Yorumlar” bölümünde ise bulgulardan kaçınılmalıdır. 

Uluslararası birimler sistemi (SI) ve TVHEDS terminolojisi kullanılmalıdır (örneğin, fakülte / 

okul / bölüm yerine kurum, vb.). 

Bazı göstergelerin kapsam dışı olması durumunda, ilgili Değerlendiriciden eğitimin kalitesini 

ve Kurumun SDS’ne uygunluğunu etkileyip etkilemediğini değerlendirmesi beklenir. TVHEDS 

Standartlarına uyulmaması durumunda, Birincil Yetersizlikler standart bir terminoloji ile 

anlaşmaya varılarak açıkça belirtilmelidir. 

 

Ziyaret Raporu sırasında (bulgular, yorumlar, öneriler ve potansiyel eksikliklerin tespitine 

dayanarak) Taslak Ziyaret Raporu, her ziyaretçinin sahadaki bulgulara ve Ziyaret Ekibi 

içindeki tartışmalara dayanarak ziyaretinde değiştirilir. Elde edilen Rapor B Taslağı, 

Ziyaretin bitiminden önce tamamlanmalı ve Koordinatöre gönderilmelidir. 

Bu Formatda italik olan metinler Ziyaret Raporunun son kopyasında silinmelidir. 

 

Değerlendirme Ziyareti Raporu için Sorumlu Değerlendirici Yazarların 

Genel İş Bölümü 

(Başkan ve Koordinatörün takdirine bağlı olarak değiştirilebilir) 
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Giriş: Koordinatör  

 

Standart 1: Amaçlar, Örgütlenme ve KG Politikası: KG (Koordinatör tarafından düzenlenir) 

Standart 2: Finansman: Gıda güvenliği ve kalitesi değerlendiricisi (Koordinatör tarafından 

son şekli verilir) 

Standart 3: Müfredat: Temel bilimler (tüm uzmanlar tarafından hazırlanır) 

İstisnalar; 

3.1.3: Ev-süs hayvanlarında klinik bilimler (at ve egzotik evcil hayvanlar dahil): (Ev-

süs, at klinik bilimleri değerlendiricisi) 

3.1.4: Çiftlik hayvanlarda klinik bilimler: (Çiftlik hayvanları klinik bilimleri 

değerlendiricisi) 

3.1.5: Gıda güvenliği ve kalitesi: (Gıda güvenliği ve kalitesi değerlendiricisi) 

3.1.6: Mesleki bilgi: (Pratisyen değerlendirici) 

3.2 ve 3.4: (Kalite güvencesi değerlendiricisi) 

3,5 - 3,7: (Öğrenci değerlendirici) 

Standart 4: Tesisler ve ekipmanlar: Ev-süs hayvanları ile at değerlendiricisi (öğrenci 

değerlendirici tarafından desteklenir) 

Standart 5: Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyali: Çiftlik hayvanları 

klinik bilimleri değerlendiricisi (öğrenci değerlendirici tarafından desteklenir) 

Standart 6: Öğrenme kaynakları: Pratisyen değerlendirici (öğrenci değerlendirici tarafından 

yardım edilir) 

Standart 7: Öğrenci kabulü, ilerlemesi ve refahı: Kalite güvencesi değerlendiricisi (öğrenci 

değerlendirici tarafından desteklenir) 

Standart 8: Öğrenci değerlendirmesi: Temel bilimler değerlendiricisi (öğrenci değerlendirici 

tarafından desteklenir) 

Standart 9: Akademik ve destek personeli: Çiftlik hayvanları klinik bilimleri değerlendiricisi 

(Ev-süs hayvanları ve at klinik bilimleri değerlendiricisi tarafından yardım edilir) 

Standart 10: Araştırma programı, lisansüstü ve sürekli eğitim: Gıda güvenliği ve kalitesi 

değerlendiricisi (Temel bililmler değerlendiricisi tarafından yardımcı olunur) 

 

Özet: Koordinatör (Başkan Yardımcısı) 

Göstergeler: Koordinatör (tüm uzmanlar tarafından yardım edilir) 

Bölümler: Koordinatör (tüm uzmanlar tarafından yardımcı olunur) 
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Değerlendirme Ziyareti Raporunun İçeriği  

 
Giriş 

1. Amaçlar, örgütlenme ve kalite güvencesi politikası 

2. Finansmanlar 

3. Müfredat 

4. Tesis ve ekipman 

5. Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyalleri 

6. Kaynakları öğrenmek 

7. Öğrenci kabul, ilerleme ve refah 

8. Öğrenci değerlendirmesi 

9. Akademik ve destek personeli 

10. Araştırma programları, sürekli ve lisansüstü eğitim 

11. TVHEDS göstergeleri 

12. TVHEDS rubrikleri 

 

Özet 

Sözlük 

 

 

Giriş 

Kurumun ve önceki TVHEDS Ziyaretlerinin kısa tarihi (varsa) 

Kurumun temel özellikleri 

Son Değerlendirme Ziyaretinden sonra görülen temel ilerlemeler (veya daha önce 

bulunmamışsa, veteriner hekimlik derecesi programının başladığı dönemde) 

 

Değerlendirme Ziyareti için geçerli olan TVHEDS-SDS’nin sürümü ve tarihi 

 

Standart 1: Amaçlar, Örgütlenme ve Kalite Güvencesi Politikası 

 
1.1 Kurumun, Ulusal (TYYÇ, VUÇEP ve 5996, 5199 sayılı yasalar ve ilgili 

yönetmelikleri) YÖKAK ve ESG-2015 önerilerine uygun olarak, Veteriner hekimlik 

mesleğinin bilinen başlıca dalları hakkında bilgi, beceriye sahip ve yaşam boyu 

öğrenmenin öneminin farkında olarak mezun edeceği veteriner hekimin yetkin, etik, 

araştırmaya dayalı, kanıta dayalı veteriner hekimlik eğitimi vermesi temel hedefi 

olmalıdır. 

Kurum, tüm TVHEDS standartlarını benimsemeli, geliştirmeli ve izlemelidir. 

 

 

1.1.1. Bulgular 
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1.1.2. Yorumlar 

 

1.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

1.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

1.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

1.2 Kurum, eşdeğer düzeyde olduğu kabul edilen ve ilgili ülkede resmen tanınan eğitim 

veren bir üniversitenin veya yüksek öğrenim kurumunun bir parçası olmalıdır. 

Veteriner hekimliği müfredatından sorumlu kişi ve Veteriner Eğitim-Uygulama 

Hastanesinin (VEUH) mesleki, etik ve akademik işlerinden sorumlu kişi (ler) veteriner 

hekim olmalıdır. 

 

1.2.1. Bulgular 

 

1.2.2. Yorumlar 

 

1.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

1.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

1.2.3’’. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

1.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

1.3 Kurumun, mevcut faaliyetlerinin GZFT analizini, bir hedef listesini ve uygulanması 

için zaman dilimi ve göstergelerini içeren bir çalışma planını içeren stratejik bir planı 

olmalıdır. 

 

1.3.1. Bulgular 

 

1.3.2. Yorumlar 

 

1.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

1.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 
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1.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

1.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

1.4 Kurum, kalite güvencesi (programlarının standartları, ödülleri) ve politikalarına 

ilişkin yazılı süreçlere sahip olmalıdır. Ayrıca, Kurum kalitenin ve kalite güvencesinin 

önemini kabul eden bir kültürünü içselleştirmesi yönünde gayret sarfetmeli ve 

ilerlemesine özel önem verdiğini açıkça belirtmek ve kanıtlamak zorundadırlar. Bunu 

başarmak için Kurum, kalitenin sürekli iyileştirilmesi için bir strateji geliştirmeli ve 

uygulamalıdır. Stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasında, öğrencilerin ve paydaşların 

(iç-dış) etkin rolünün yanı sıra strateji, resmi bir statüye sahip olmalı ve kamuya açık 

olmalıdır. 

 

1.4.1. Bulgular 

 

1.4.2. Yorumlar 

 

1.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

1.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

1.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

1.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

1.5 Kurum, paydaşları (iç-dış) ve toplumla etkileşimde olduğuna dair kanıt 

sağlamalıdır. Bu tür kamu bilgileri açık, objektif ve kolayca erişilebilir olmalıdır; 

Bilgiler çalışma programı, geçmiş öğrencilerin görüş ve çalışma yerleri ile mevcut 

öğrenci sayısının profili hakkında güncel bilgiler içermelidir. 

 

1.5.1. Bulgular 

 

1.5.2. Yorumlar 
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1.5.3. İyileştirme öner/leri 

 

1.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

1.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

1.5.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

1.6 Kurum, kendisi için belirlediği hedeflere ulaşmak ve öğrenciler ile toplumun 

gereksinimlerine cevap vermek için hem niceliksel hem de niteliksel olarak süreç/leri 

izlemeli ve periyodik olarak gözden geçirmelidir. Kurum, bu bilgi değerlendirme 

süreçlerinin daha da geliştirilmesinde nasıl yöntemler kullanıldığını kamuoyuna 

açıklamalı ve bu bilgilerin sunumunda, değerlendirilmesinde ve uygulanmasında hem 

öğrencilerin hem de personelin katılımı ile ilgili kanıt sağlamalıdır. 

Bu veri değerlendirmeleri sonucunda planlanan veya gerçekleştirilen herhangi bir işlem, 

ilgililere iletilmelidir. 

 

1.6.1. Bulgular 

 

1.6.2. Yorumlar 

 

1.6.3. İyileştirme öneri/leri 

 

1.6.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

1.6.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

1.6.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

1.7 Kurum, TVHEDS aracılığıyla döngüsel olarak dış gözden geçirmeden geçmelidir. 

Son TVHEDS değerlendirmesinden bu yana kaydedilen ilerlemenin, sürekli bir kalite 

güvence sürecine bağlı planlı eyleme dayandığına dair güvence ile birlikte bu tür dış 

değerlendirmeler yapıldığına dair kanıtlar sağlanmalıdır. 

 

1.7.1. Bulgular 
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1.7.2. Yorumlar 

 

1.7.3. İyileştirme öneri/leri 

 

1.7.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

1.7.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

1.7.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

Standart 2. Finansman 
 

2.1 Kurumun, misyonunu yerine getirmesi ve eğitim, araştırma ve hizmetlerde 

hedeflerine ulaşması için gereklilikleri yerine getirmek için yeterli finansmana sahip 

olmalıdır. Tanım, hem genel bütçe harcamaları (personel maliyetlerine, işletme 

maliyetlerine, bakım maliyetlerine ve ekipmanlara ayrılmış) hem de gelirleri (kamu 

fonuna, hizmetlere, araştırma hibelerine ve diğer kaynaklara ayrılmış) içermelidir. 

 

2.1.1. Bulgular 

 

2.1.2. Yorumlar 

 

2.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

2.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

2.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

2.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

2.2 Klinik ve saha hizmetleri öğretim kaynakları olarak işlev görmelidir. Bu 

kaynakların kullanımı öğretim bütünlüğü için diğer klinik hizmet operasyonlarının 

finansal yeterliliklerinden öncelikli olmalıdır. 

Kurum, stratejik planını uygulamak için kaynakları kullanmak ve TVHEDS 

Standartlarını karşılamak için yeterli özerkliğe sahip olmalıdır. 

 

2.2.1. Bulgular 
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2.2.2. Yorumlar 

 

2.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

2.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

2.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

2.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

2.3 Kaynakların tahsisi, mevcut kaynakların gereklilikleri karşıladığından emin 

olunması için düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 

 

2.3.1. Bulgular 

 

2.3.2. Yorumlar 

 

2.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

2.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

2.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

2.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (1 veya birkaç Birincil Yetersizlik) 

olup olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

Standart 3. Müfredat 
 

 

3.1 Müfredat, tüm mezunların TYYÇ, VUÇEP, YÖKAK ve ESG ile tam olarak uyumlu 

olması beklenen lisans özelliklerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmalı, 

kaynaklanmalı ve yönetilmelidir. Müfredat, Ek 5’te listelenen dersleri (girdi) içermeli ve 

İlk Gün Yeterliliklerinin (çıktı) kazanılmasına izin vermelidir (bakınız Ek 2). Bu temel 

konular, Temel Bilimler, ev-süs hayvanlarında (at ve egzotik evcil hayvanlar dahil) 

Klinik Bilimler, çiftlik hayvanlarında Klinik Bilimler (Hayvansal Üretim ve Sürü Sağlığı 

Yönetimi dahil), Gıda Güvenliği ve Kalitesi ve Mesleki Bilgi gibi tüm konu gruplarını 

ilgilendirmelidir. 
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3.1.1. Genel bulgular 

 

3.1.1.1. Bulgular 

 

3.1.1.2. Yorumlar 

 

3.1.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.1.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.1.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

 

3.1.2. Temel Bilimler 

 

3.1.2.1. Bulgular 

 

3.1.2.2. Yorumlar 

 

3.1.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.1.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.1.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

 

3.1.3. Ev-süs hayvanlarında Klinik Bilimler (at ve egzotik evcil hayvanlar dahil) 

 

3.1.3.1. Bulgular 

 

3.1.3.2. Yorumlar 

 

3.1.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.1.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.1.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

 

3.1.4. Çiftlik hayvanlarında Klinik Bilimler (Hayvansal Üretim ve Sürü Sağlığı Yönetimi 

dahil) 
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3.1.4.1. Bulgular 

 

3.1.4.2. Yorumlar 

 

3.1.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.1.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.1.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

 

3.1.5. Gıda Güvenliği ve Kalitesi 

 

3.1.5.1. Bulgular 

 

3.1.5.2. Yorumlar 

 

3.1.5.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.1.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.1.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

 

3.1.6. Profesyonel bilgi 

 

3.1.6.1. Bulgular 

 

3.1.6.2. Yorumlar 

 

3.1.6.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.1.6.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.1.6.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.1.6. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 
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3.2 Programların yetkinlik temelli olması ve tasarlanan öğrenme çıktıları da dahil 

olmak üzere kendileri için belirlenen hedefleri karşılaması için tasarlanması gerekir. Bir 

programdan kaynaklananan yeterlilik açıkça belirtilmeli ve iletilmeli ve yüksek öğrenim 

için ulusal yeterlilik çerçevesinin doğru seviyesine ve sonuç olarak TYYÇ Alanı 

Yeterlilikleri Çerçevesi ve VUÇEP’e atıfta bulunmalıdır. 

Kurum, kendi kendine öğrenme de dahil olmak üzere öğrenmeye oldukça elverişli bir 

akademik ortamın varlığını teşvik eden ve izleyen bir KG sisteminin kanıtını 

sağlamalıdır. Öğrencilere katılımın yanı sıra, öğrenciler için uygun öğrenme 

fırsatlarının türü, sağlanması ve güncellenmesi de açıkça tanımlanmalıdır. 

Kurum ayrıca öğrencileri kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenmeye nasıl teşvik 

ettiğini ve hazırladığını da açıklamalıdır. 

 

3.2.1. Bulgular 

 

3.2.2. Yorumlar 

 

3.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (1 veya birkaç Büyük Yetersizlik) 

olup olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

3.3 Program öğrenme çıktıları: 

• bütünleşik bir çerçeve oluşturmak için lisans programının tüm içeriğinin, öğretim, 

öğrenme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde örtüşmesini sağlamak 

• İlk Gün Yeterliliklerinin bir tanımını içerir 

 bireysel çalışma birimlerinin amaçlarının ve öğrenme sonuçlarının açık ifadeleri 

için temel oluşturmak 

• personel ve öğrenciler bilgilendirilmelidir 

• uygulamaların yeterli ve etkin bir şekilde kalmalarını sağlamak için düzenli olarak 

gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 

 

 

3.3.1. Bulgular 

 

3.3.2. Yorumlar 

 

3.3.3. İyileştirme öneri/leri 
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3.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

3.4 Kurum, müfredatı ve sunumunu denetlemek ve yönetmek için açık ve güçlendirilmiş 

raporlama sistemleri olan, resmi olarak oluşturulmuş bir komite yapısına (etkin öğrenci 

temsilini içeren) sahip olmalıdır. Komite (ler): 

• Müfredatın pedagojik temelini, tasarımını, sunum yöntemlerini ve değerlendirme 

yöntemlerini belirlemek 

• Müfredatın KG'sini denetlemek, özellikle paydaşlardan, hakemler ve dış 

değerlendiricilerden gelen geribildirimleri toplamak, değerlendirmek, değiştirmek 

ve bunlara cevap vermek ve sınav / değerlendirme sonuçlarından elde edilen 

veriler 

• Müfredatın en az yedi yılda bir, personel, öğrenci ve paydaşların katılımıyla 

sürekli ve periyodik olarak gözden geçirilmesi. Bu gözden geçirmeler sürekli 

iyileşmeye yol açmalıdır. Böyle bir inceleme sonucunda atılan veya planlananan 

herhangi bir işlem ilgililere iletilmelidir. 

• Her tür personel için eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılamak, devam eden 

müfredat geliştirme konusundaki yeterliliklerini korumak ve geliştirmek. 

 

3.4.1. Bulgular 

 

3.4.2. Yorumlar 

 

3.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

3.5 Dış Pratik Eğitimler (DPE), Kurum dışında düzenlenen zorunlu eğitim 

etkinlikleridir; öğrenci, akademik olmayan bir kişinin (örneğin bir uygulayıcı) 

doğrudan denetimi altındadır. DPE, çekirdek personel içi eğitimin veya akademik 
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personelin (örneğin gezici klinikler, sürü ziyaretleri, mezbahalarda uygulamalı eğitim) 

yakın gözetimi altındaki okul dışı eğitimin yerini alamaz. 

Veteriner hekimlik İlk Gün Yeterlilikleri ile profesyonel bir nitelik olduğundan, DPE, 

öğrencinin mesleki bilgisini artırarak akademik eğitimi tamamlamalı ve 

güçlendirmelidir. 

 

3.5.1. Bulgular 

 

3.5.2. Yorumlar 

 

3.5.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.5.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

3.6 DPE sağlayıcıları, Kurum ve öğrenci ile bir anlaşma yapmalı (sigorta konuları dahil 

olmak üzere kendi hak ve görevlerini belirtmek için), DPE sırasında öğrencinin 

performansının standart bir değerlendirmesi yapılmalı ve geri bildirimde bulunmasına 

fırsat tanınmalıdır. Kurum tarafından DPE sağlayıcılarına herhangi bir eğitim 

verildiyse, bunun açıkça tanımlanmış içeriği olmalıdır. 

DPE sağlayıcılarıyla irtibat kurmak da dahil olmak üzere, DPE'nin genel denetiminden 

sorumlu bir akademik personeli olmalıdır. 

 

3.6.1. Bulgular 

 

3.6.2. Yorumlar 

 

3.6.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.6.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.6.3’’ Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.6.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 
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olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

3.7 DPE süresince öğrenciler kendi öğrenmeleri için sorumluluk almalıdırlar. Bu, her 

yerleştirmeden önce uygun şekilde hazırlanmayı, Kurum tarafından sağlanan bir kayıt 

defterini kullanarak ve DPE'yi değerlendirerek DPE'deki deneyimlerinin uygun bir 

kaydını tutmayı içerir. Öğrencilerin, DPE sırasında meydana gelen sorunlar hakkında 

resmi ya da isimsiz olarak şikâyette bulunabilmeleri gerekir. Kurum, DPE faaliyetleri 

içindeki uygulama, ilerleme ve daha sonra geri bildirimleri izlemek için bir Kalite 

Güvencesi sistemine sahip olmalıdır. 

 

3.7.1. Bulgular 

 

3.7.2. Yorumlar 

 

3.7.3. İyileştirme öneri/leri 

 

3.7.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

3.7.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

3.7.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

Standart 4. Tesis ve Ekipman 
 

4.1 Fiziksel tesislerin tüm yönleri, internet erişimi de dahil olmak üzere öğrenmeye 

elverişli bir ortam sağlamalıdır. Kurum, binalarını ve ekipmanını korumak ve 

geliştirmek için açık bir strateji ve programa sahip olmalıdır. Tesisler sağlık, güvenlik, 

biyogüvenlik ve ulusal (5996 ve 5199 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikleri) hayvan refahı 

ve bakımı standartları dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. 

 

4.1.1. Bulgular 

 

4.1.2. Yorumlar 

 

4.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

 

4.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun uyumlu, kısmen uyumlu (1 Birincil ve/veya 

birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz olup olmadığı (birkaç Büyük Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

4.2 Ders salonları, öğretim laboratuvarları, eğitim odaları, klinik tesisler ve diğer eğitim 

alanları, öğretim amaçlarına uygun sayı ve ebatta olup donanımlı olmalı ve iyi 

korunmalıdır. Tesisler, kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmalıdır. 

Öğrenciler yeterli çalışma, kendi kendine öğrenme, rekreasyon, soyunma, sıhhi ve 

yemek hizmetlerine kolay ulaşabilme olanağına sahip olmalıdır. 

Bürolar öğretim, araştırma laboratuvarları, akademik ve destek personelinin ihtiyaçları 

için yeterli olmalıdır. 

 

4.2.1. Bulgular 

 

4.2.2. Yorumlar 

 

4.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

4.3 Kurumun hayvancılık tesisleri, hayvan barınağı, temel klinik öğretim olanakları ve 

donanımları: 

• tüm öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesini sağlamak için (eğitici ve mekan-

tesisler) kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmış olmalıdır 

• yüksek standartlarda olmalı, bakımlı ve amaca uygun olmalıdır 

• iyi hayvancılık, refah ve yönetim uygulamalarını teşvik etmelidir 

• ilgili biyogüvenliği ve biyogüvenirliği sağlamalıdır 

• öğrenmeyi geliştirmek için tasarlanmalıdır. 

 

4.3.1. Bulgular 

 

4.3.2. Yorumlar 

 

4.3.3. İyileştirme öneri/leri 
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4.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

4.4 Çekirdek klinik öğretim olanakları, hospitalize edilen ve acil müdahele gerektiren 

hayvanlar için 7 gün 24 saat hizmet veren acil servise sahip bir VEUH'de sağlanmalıdır. 

Kurum, eğitim standardı ve klinik araştırma standartlarının tüm TVHEDS Standartları 

ile uyumlu olduğunu açıkça gösterebilmelidir. Kurum, klinik araştırma ve ilgili KG 

süreçlerini gerçekleştirmek üzere tesisin durumu, hayvan sahipleri ile ilişkiler, personel 

eğitimi ve öğrenciler için ders vermek ve değerlendirmek üzere eğitilmiş akademik 

personel tarafından denetlenen araştırma ve kanıta dayalı klinik eğitim sağlamalıdır. 

VEUH’sinde bazı türler (çiftlik hayvanları, tektırnaklılar) için acil servisler mevcut 

değilse, ambulans servisi ile hizmet verilebilmelidir. 

Kurum, özel sektördeki en iyileriyle karşılaştırılabilir veya onları aşmış olan en son 

standartlardaki eğitim klinikleri standartlarını sağlamalıdır. 

VEUH ve müfredatla ilgili olan hastaneler, uygulamalar ve tesisler (DPE dahil) ilgili 

ulusal Uygulama Standartlarını karşılamalıdır. 

 

4.4.1. Bulgular 

 

4.4.2. Yorumlar 

 

4.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

4.5 Kurum, öğrencilerin aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok 

çeşitli tanı ve tedavi olanaklarına erişmesini sağlamalıdır; tanı görüntüleme, anestezi, 

klinik patoloji, yoğun / kritik bakım, ameliyat ve tedavi tesisleri, ayaktan hizmetler, 

eczane ve nekropsi tesisleri. 
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4.5.1. Bulgular 

 

4.5.2. Yorumlar 

 

4.5.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.5.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

4.6 Bulaşıcı hastalıkları olan hayvanların izolasyonu ve tutulma ihtiyacını karşılamak 

için uygun izolasyon tesisleri sağlanmalıdır. Bu tür izolasyon tesisleri, bulaşıcı etkenlerin 

yayılmasının önlenmesi için güncellenmiş yöntemlere uygun olarak hayvan bakımı 

sağlamak için uygun şekilde inşa edilmeli, havalandırılmalı, bakımı yapılmalı ve 

çalıştırılmalıdır. VEUH'de yaygın olarak kullanılan tüm hayvan türleri ile ilgili 

bölümler olmalıdır. 

 

4.6.1. Bulgular 

 

4.6.2. Yorumlar 

 

4.6.3. İyileştirme öneri 

 

4.6.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.6.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.6.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

4.7 Kurum, gıda olan çiftlik hayvanları veya eşdeğeri tesisler için gezici bir kliniğe sahip 

olmalıdır, böylece öğrenciler veteriner hekimliği ve Sürü Sağlığı Yönetimi'ni akademik 

denetim altında uygulayabilirler. 

 

4.7.1. Bulgular 
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4.7.2. Yorumlar 

 

4.7.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.7.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.7.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.7.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

4.8 Öğrencilerin, canlı hayvanların, kadavraların, hayvansal kökenli materyallerin ve 

diğer öğretim materyallerinin taşınması, öğrencilerin ve personelin güvenliğini 

sağlamak ve bulaşıcı etkenlerin yayılmasını önlemek için ulusal (5996 ve 5199 sayılı 

yasalar ve ilgili yönetmelikleri) standartlara uygun olarak yapılmalıdır. 

 

4.8.1. Bulgular 

 

4.8.2. Yorumlar 

 

4.8.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.8.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.8.3 . Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.8.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

4.9 Uygulamaya dönük politikalar ve süreçler (biyogüvenlik, iyi laboratuar 

uygulamaları ve iyi klinik uygulamalar dahil) öğrenciler, çalışanlar ve hayvan 

sahiplerine öğretilmeli ve yayınlanmalıdır. Kurum, biyogüvenlik ve biyogüvenirliğin 

sağlanması için komite yapısı ile net bir taahhüt göstermelidir. Kurum, hem 

öğrencilerden hem de hayvan sahiplerinden gelen geri bildirimlerin düzenli olarak 

izlenmesi de dahil olmak üzere klinik, laboratuvar ve çiftlik hizmetlerini izlemek için bir 

KG sistemine sahip olmalıdır. 

 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

4.9.1. Bulgular 

 

4.9.2. Yorumlar 

 

4.9.3. İyileştirme öneri/leri 

 

4.9.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

4.9.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

4.9.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

Standart 5. Hayvan Kaynakları ve Hayvansal Kökenli Öğretim Materyali 
 

5.1 Sağlıklı ve hastalıklı hayvanların, kadavraların ve hayvansal kökenli materyallerin 

sayısı ve çeşitliliği, uygulamalı eğitim vermek için yeterli olmalı (Temel Bilimler, Klinik 

Bilimler, Patoloji, Hayvan Üretimi, Gıda Güvenliği ve Kalitesi alanlarında) ve kayıtlı 

öğrenci sayısına göre uyarlanmalıdır. 

Bu verilerin düzenli olarak kaydedildiğine ve eksiklikleri gidermek için süreçlerin 

mevcut olduğuna dair kanıt sağlanmalıdır. 

 

5.1.1. Bulgular 

 

5.1.2. Yorumlar 

 

5.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

5.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

5.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

5.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

5.2 Kurumda verilen eğitime ek olarak, öğrencilerde deneyimi artırmayı sağlamak için 

akademik denetim altında düzenlenen ve Kurumdaki olanaklarla aynı standartlara 

sahip dış sahalarda uygulamalı eğitim verilebilir. 

 

5.2.1. Bulgular 
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5.2.2. Yorumlar 

 

5.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

5.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

5.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

5.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

5.3 VEUH, destek personelin (teknik-idari) eğitimi ile hastabakıcıların hayvan bakımı 

becerilerini artırmaya yönelik eğitimlerin yapılmasını sağlamalıdır. Her koşulda, 

öğrenciler, probleme dayalı fiziksel tanı ve tanı kararları dahil olmak üzere hastaların 

çalışmasında aktif katılımcılar olmalıdır. 

 

5.3.1. Bulgular 

 

5.3.2. Yorumlar 

 

5.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

5.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

5.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

5.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

5.4 Tıbbi kayıtlar, Kurumun öğretim, araştırma ve hizmet programlarını etkin bir 

şekilde desteklemek için etkili bir geri besleme sisteminde sahip (tercihen elektronik bir 

hasta kayıt sistemi) olacak şekilde kapsamlı olmalı ve elde edilen veriler muhafaza 

edilmelidir. 

 

5.4.1. Bulgular 

 

5.4.2. Yorumlar 
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5.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

5.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

5.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

5.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

Standart 6. Öğrenme Kaynakları 
 

6.1 En son teknolojiye sahip öğrenme kaynakları, veteriner hekimlik eğitimi, araştırma, 

servis ve sürekli eğitimi desteklemek için yeterli ve erişilebilir olmalıdır. Basılı, 

elektronik ortam veya başka yollarla öğrenme kaynaklarına zamanında erişim 

öğrencilerin ve personelin ve uygun olduğunda paydaşların erişimine açık olmalıdır. 

Bibliyografik arama ve veri tabanlarına ve öğrenme kaynaklarına erişim için son 

teknoloji uygulamalar lisans öğrencilerine öğretilmelidir. 

 

6.1.1. Bulgular 

 

6.1.2. Yorumlar 

 

6.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

6.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

6.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

6.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

6.2 Personel ve öğrenciler, bir Bilgi Teknolojisi (BT) uzmanı, bir e-öğrenme platformu 

ve ilgili kişi tarafından yönetilen nitelikli bir kütüphaneci, bir BT birimi tarafından 

yönetilen bir akademik kütüphaneye tam erişime sahip olmalıdır. Personelin gelişimi ve 

öğretim materyalleri öğrencileri tarafından kullanılması için gerekli fiziksel kaynaklar 

bulunmalıdır. İlgili elektronik bilgi, veritabanı ve diğer intranet kaynakları, hem 

Kurumun çekirdek tesislerinde hem kablosuz bağlantı (Wi-Fi) üzerinden hem de 

Kurumun dışından barındırılan güvenli bir bağlantı aracılığıyla [örneğin; Sanal Özel 

Ağ (VPN)] verilere kolayca ulaşabilmelidir. 
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6.2.1. Bulgular 

 

6.2.2. Yorumlar 

 

6.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

6.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

6.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

6.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

6.3 Kurum, öğrencilere bilimsel ve diğer ilgili literatürü, internet ve dahili çalışma 

kaynaklarını ve süreçlere ilişkin becerilerin geliştirilmesi için ekipman (ör. Modeller) 

içeren öğrenme kaynaklarına engelsiz erişim sağlamalıdır. Bu kaynakların kullanımı, 

program içindeki pedagojik çevre ve öğrenme çıktıları ile uyumlu olmalı ve öğrenme 

kaynaklarındaki yeniliklerin öğretim değerini değerlendirmek için mekanizmalara 

sahip olmalıdır. 

 

6.3.1. Bulgular 

 

6.3.2. Yorumlar 

 

6.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

6.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

6.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

6.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

Standart 7. Öğrenci kabul, İlerleme ve Refah 
 

7.1 Kurum, öğrencinin “yaşam döngüsü” açısından önemli olan örneğin; öğrenci 

kabulü, gelişimi ve sertifikalandırması ile ilgili tanımlanmış kuralları olan bir sürece 

sahip olmalıdır. Kayıt ile ilgili olarak, Kurum, potansiyel ulusal ve uluslararası 

öğrenciler için tüm reklamlarda eğitim programının tüm yönleriyle ilgili doğru ve 
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eksiksiz bilgi sağlamalıdır. Diğer Kurumlarla olan resmi işbirlikleri de açıkça ilan 

edilmelidir. 

Kurumun web sitesinde TVHEDS-VEDEK’teki durumunu belirtmeli ve son Öz 

Değerlendirme Raporu ile Ziyaret Raporu halk için kolayca erişilebilir olmalıdır. 

 

7.1.1. Bulgular 

 

7.1.2. Yorumlar 

 

7.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

7.2 Programa kabul kriterleri, Kurum misyonuyla tutarlı olmalıdır. Kabul edilen 

öğrenci sayısının Kurumdaki personel, binalar, ekipman, sağlıklı ve hastalıklı hayvanlar 

ve hayvansal kaynaklı malzemeler için mevcut kaynaklarla tutarlı olması beklenir. 

 

7.2.1. Bulgular 

 

7.2.2. Yorumlar 

 

7.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

7.3 Kabul ve ilerleme kriterleri açıkça tanımlanmalı, tutarlı ve savunulabilir, 

ayrımcılığa veya önyargıya sahip olmamalı ve öğrencilerin ders sırasında veteriner 

hekimlik mesleğine girişleri için kabul edildiklerini dikkate almalıdır. Kurum, tüm 

türlerdeki TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirme potansiyelleri de dahil 

olmak üzere, öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için uygun olduklarından 
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emin olmak için kabul süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve yansıtmalıdır (bkz. 

Ek 2).  

 

7.3.1. Bulgular 

 

7.3.2. Yorumlar 

 

7.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

7.4 Engellilerin veya hastalıkların başvuru sahiplerinin nasıl değerlendirildiğine ve eğer 

uygunsa, tüm öğrencilerin mezun olduklarında TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine 

getirebilmeleri şartı dikkate alınarak programa dahil edildiğine dair net politikalar ve 

süreçler bulunmalıdır. 

 

7.4.1. Bulgular 

 

7.4.2. Yorumlar 

 

7.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

7.5 İlerleme kararları (akademik ilerleme ve uygulamaya uygun mesleki uygunluk 

dahil) açık ve öğrenciler için hazır olmalıdır. Kurum, uygun şekilde performans 

göstermeyen öğrenciler için iyileştirme ile uygun destek belirleme ve sağlama 

mekanizmaları olduğunu kanıtlamalıdır. Kurum, yıpranmayı ve ilerlemeyi izlemek için 

mekanizmalara sahip olmalıdır. 
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7.5.1. Bulgular 

 

7.5.2. Yorumlar 

 

7.5.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.5.4 Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

7.6 Öğrencilerin herhangi bir nedenle programdan çıkarılma mekanizmaları açık 

olmalıdır. 

Kabul, akademik ve ilerleme kararları ve programdan çıkarılma da dahil olmak üzere 

kararlara karşı temyiz yönetimi için politikalar şeffaf ve kamuya açık olmalıdır. 

 

7.6.1. Bulgular 

 

7.6.2. Yorumlar 

 

7.6.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.6.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.6.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.6.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

7.7 Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını desteklemek için Kurum 

tarafından hükümler getirilmelidir. Bu, öğrenim destek ve danışmanlık hizmetlerini, 

kariyer tavsiyesini ve programda öğrenci hastalıkları, bozulma ve sakatlıklarla başa 

çıkmak için adil ve şeffaf mekanizmaları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu, tüm 

ilgili eşitlik ve/veya insan hakları mevzuatına uygun olarak, engelli öğrenciler için makul 

düzenlemelerin yapılmasını da içermelidir. 

Öğrenci şikâyetlerinin çözümü için etkili mekanizmalar olmalıdır (örneğin kişiler arası 

çatışma veya taciz). 
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7.7.1. Bulgular 

 

7.7.2. Yorumlar 

 

7.7.3. İyileştirme öneri/ler 

 

7.7.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.7.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.7.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

7.8 Öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini Kuruma iletebilecekleri mekanizmalar 

bulunmalıdır. Kurum, öğrencilere, Kurumun TVHEDS standartlarına uygunluğuna 

ilişkin önerileri, yorumları ve şikâyetleri sunmaları için, herkese açık bir mekanizma 

sağlamalıdır. 

 

7.8.1. Bulgular 

 

7.8.2. Yorumlar 

 

7.8.3. İyileştirme öneri/leri 

 

7.8.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

7.8.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

7.8.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Büyük Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

Standart 8. Öğrenci Değerlendirmesi 

 

8.1 Kurum, kurum içinde genel değerlendirme rejiminin tutarlılığını sağlamak ve 

program genelinde gelişmeyi sağlamak için sorumlulukları gösteren açık ve tanımlanmış 

bir yapıya sahip olmalıdır. 

 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

8.1.1. Bulgular 

 

8.1.2. Yorumlar 

 

8.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

8.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

8.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

8.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

8.2 Programdaki her çalışma birimi için değerlendirme görevleri ve derecelendirme 

kriterleri, değerlendirme öncesinde iyi bir şekilde yayınlanmalı, tutarlı şekilde 

uygulanmalı, açıkça tanımlanmalı ve öğrencilere zamanında sunulmalıdır. Geçmek için 

gerekenler açık olmalıdır. Kurum, değerlendirme sonuçlarını uygun şekilde 

belgelendirmeli ve öğrencilere değerlendirmeleri hakkında zamanında geri bildirim 

sağlamalıdır. Öğrencilerin değerlendirme sonuçlarına itiraz etme mekanizmaları açık 

olmalıdır. 

 

8.2.1. Bulgular 

 

8.2.2. Yorumlar 

 

8.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

8.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

8.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

8.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

8.3 Kurum, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve değerlendirme stratejilerini 

değiştirmek ve gerektiğinde süreçlerin doğruluğunu sağlamak için kontroller yapmak 

için tanımlı bir sürece sahip olmalıdır. Tüm mesleki bilgi, beceri, yeterlilik ve nitelikleri 

kapsayan program öğrenme çıktıları, değerlendirme tasarımı için temel oluşturmalı ve 

ilerlemeyle ilgili kararları desteklemelidir. 
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8.3.1. Bulgular 

 

8.3.2. Yorumlar 

 

8.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

8.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

8.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

8.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

8.4 Değerlendirme stratejileri, Kurumun, öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını 

program düzeyinde ve bireysel çalışma birimlerinde sertifikalandırmalarını 

sağlamalıdır. Kurum, programların, öğrencileri öğrenme sürecini yaratmada aktif rol 

almaya teşvik edecek şekilde sunulmasını ve öğrencilerin değerlendirilmesinin bu 

yaklaşımı yansıtmasını sağlamalıdır. 

 

8.4.1. Bulgular 

 

8.4.2. Yorumlar 

 

8.4.3. İyileştirme öneri/leri 

 

8.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

8.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

8.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

8.5 Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirme yöntemleri geçerli ve güvenilir olmalı ve 

çeşitli yaklaşımlar içermelidir. Klinik becerilerin doğrudan değerlendirilmesi ve İlk Gün 

Yeterlilikleri (bazıları simüle edilmiş hastalar üzerinde olabilir), genel değerlendirme 

sürecinin önemli bir bileşenini oluşturmalıdır. Ayrıca, çalışma programında planlanan 

uygulamalı ve uygulamalı eğitimin her bir öğrenci tarafından tam olarak 
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tamamlanmasını sağlamak için öğrenci kayıt defterlerinin kalite kontrolünü de 

içermelidir. 

 

8.5.1. Bulgular 

 

8.5.2. Yorumlar 

 

8.5.3. İyileştirme öneri/ler 

 

8.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

8.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

8.5.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

Standart 9. Akademik ve Destek Personeli 
 

9.1 Kurum, tüm personelin ulusal (2547 ve 657 sayılı yasalar) düzenlemeleriyle uyumlu 

olarak, rollerine uygun olarak nitelikli ve hazırlıklı olmasını sağlamalı ve personel alımı 

ve gelişimi için adil ve şeffaf süreçler uygulamalıdır. Öğretime katılan tüm personel için 

resmi bir eğitim (iyi öğretim ve değerlendirme uygulamaları, öğrenme ve e-öğrenme 

kaynakları, biyogüvenlik-biyogüvenirlik ve KG süreçleri dahil) bulunmalıdır. Veteriner 

hekimlik eğitimine katılan çoğu akademik personel veteriner hekim olmalıdır. 

Öğrencilerin aldıkları eğitimin 2/3'ünden fazlasının, öğrencinin ders saatlerinde 

belirlenen şekilde nitelikli veteriner hekimler tarafından verilmesi beklenmektedir. 

 

9.1.1. Bulgular 

 

9.1.2. Yorumlar 

 

9.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

9.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

9.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

9.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 
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9.2 Eğitim personeli, “yardımcı” personel, teknik, idari ve destek personeli de dahil 

olmak üzere programa dahil olan tüm personelin toplam sayısı, nitelikleri ve becerileri, 

eğitim programını sunmak ve Kurumun görevini yerine getirmek için yeterli ve uygun 

olmalıdır. 

Öğretime katılan personel, stajyerler, lisansüstü öğrenciler ve DPE eğitimcileri ilgili 

eğitim ve nitelikleri almış olmalı ve eğitim müfredatının tüm ilgili yönlerinde yeterlilik 

ve etkili öğretim becerileri sergilemelidir.  

 

9.2.1. Bulgular 

 

9.2.2. Yorumlar 

 

9.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

9.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

9.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

9.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

9.3 Personele, öğretim ve değerlendirme bilgilerini geliştirme ve genişletme fırsatları 

verilmeli ve becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilmelidir. Eğitici-öğretici ve 

pedagojik eğitim ve uzmanlık olanakları mevcut olmalıdır. Kurum, teşvik ve 

mükemmellik için bir ödül sistemini açıkça tanımlamalıdır. Akademik pozisyonlar, 

akademik personelin istikrarını, sürekliliğini ve yetkinliğini korumak için gerekli 

güvenliği ve yararları sağlamalıdır. Akademik personel, rollerine bağlı olarak dengeli 

bir iş, eğitim, araştırma ve hizmet iş yüküne sahip olmalıdır; ve bilimsel etkinliklere 

katılmak için uygun fırsatlara ve kaynaklara sahip olmalıdır. 

 

9.3.1. Bulgular 

 

9.3.2. Yorumlar 

 

9.3.3. İyileştirme öneri/leri 

 

9.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

9.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 
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9.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

9.4 Kurum, resmi değerlendirme ve resmi olmayan danışmanlık süreçleri dahil olmak 

üzere akademik ve destek personelinin profesyonel gelişimi için iyi tanımlanmış, 

kapsamlı ve halka açık bir program kullandığına dair kanıt sağlamalıdır. Personel, 

Kurumun yön ve karar alma süreçlerine katkıda bulunma fırsatına sahip olmalıdır. 

Akademik ve destek personeli için terfi kriterleri açık ve net olmalıdır.  

 

9.4.1. Bulgular 

 

9.4.2. Yorumlar 

 

9.4.3. İyileştirme öneri/ler 

 

9.4.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

9.4.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

9.4.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

9.5 Eğitim personelinin değerlendirme sistemi çalışmalı ve öğrenci katılımını 

içermelidir. Sonuçlar, dış incelemelerde bulunan ve raporlarda yorum yapılanlar için 

erişilebilir olmalıdır. 

 

9.5.1. Bulgular 

 

9.5.2. Yorumlar 

 

9.5.3. İyileştirme öneri/leri 

 

9.5.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

9.5.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

9.5.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 
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Standart 10. Araştırma Programları, Sürekli ve Lisansüstü eğitim 
 

10.1 Kurum, araştırma tabanlı öğretim yoluyla veteriner hekimlik programı ile 

bütünleşen ve güçlendiren personelin önemli ve geniş araştırma faaliyetlerini 

göstermelidir. 

 

10.1.1. Bulgular 

 

10.1.2. Yorumlar 

 

10.1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

10.1.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

10.1.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

10.1.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

10.2 Tüm öğrenciler kanıta dayalı veteriner hekimliği ile ilgili bilimsel yöntem ve 

araştırma teknikleri konusunda eğitilmeli ve araştırma programlarına katılma 

fırsatlarına sahip olmalıdır. 

 

10.2.1. Bulgular 

 

10.2.2. Yorumlar 

 

10.2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

10.2.3’. Kuruma sorulacak sorular 

 

10.2.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

10.2.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 
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10.3 Kurum ileri lisansüstü programları sağlamalıdır; Doktora, staj, ve veteriner 

hekimlik derecesini tamamlayan ve güçlendiren ve meslek ve toplumun ihtiyaçları ile 

ilgili sürekli eğitim programları düzenlemelidir. 

 

10.3.1. Bulgular  

10.3.2. Yorumlar 

10.3.3. İyileştirme öneri/ler 

10.3.3’. Kuruma sorulacak sorular 

10.3.3”. Yerinde netleştirilmesi gereken konular 

 

10.3.4. Ziyaret Takımının kararı, yani Kurumun ilgili Standart ile uyumlu, kısmen uyumlu (1 

Birincil ve/veya birkaç İkincil Yetersizlik) veya uyumsuz (birkaç Birincil Yetersizlik) olup 

olmadığı. Yetersizlikler (varsa) listelenmelidir. 

 

 

 

11. TVHEDS göstergeleri (bkz. Ek 4) 

 

 

12. TVHEDS rubriği (her TVHEDS Standardı için Kurum Ziyaret Takımının kararının 

özeti, yani (toplam ya da önemli) yeterli (Y), kısmi yeterli (kY) (İkincil Yetersizlik) ya da 

yetersiz (Yz) (Birincil Yetersizlik) 

 
Standart 1: Amaçlar, Örgütlenme ve KG Politikası Y kY Yz 

1.1 Kurum, YÖKAK, TYYÇ, VUÇEP ve ESG tavsiyelerine uygun olarak, yeni mezunların veteriner hekimlik 

mesleğinin genel kabul görmüş tüm dallarında yetkin bir veteriner hekim olarak çalışmasını sağlayan yeterli, 

etik, araştırma ve kanıta dayalı veteriner hekimlik eğitimini verme temel amacına sahip olmalıdır. Veteriner 

hekimlik mesleğinin tanınan dalları ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olmalıdır. Kurum, tüm 

TVHEDS standartlarını benimsemesi gereken görev bildirimini geliştirmeli ve izlemelidir. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kurum, eşdeğer düzeyde olduğu kabul edilen ve ilgili ülkede resmi olarak tanınan eğitim veren bir 

üniversitenin veya yükseköğrenim kurumunun bir parçası olmalıdır. Veteriner hekimliği müfredatından 

sorumlu kişi ve Veteriner Eğitim-Uygulama Hastanesinin (VEUH) mesleki, etik ve akademik işlerinden sorumlu 

kişi (ler) veteriner hekim derecesine sahip olmalıdır. 

   

1.3 Kurumun, mevcut faaliyetlerinin GZFT analizini, hedef listesini ve uygulanması için zaman dilimi, 

göstergelerini içeren bir çalışma planını kapsayan stratejik bir planı olmalıdır. 

   

1.4 Kurum, programlarının ve teşvik mekanizmalarının standartlarını ve kalitesini güvence altına almak için bir 

politikaya ve ilgili yazılı süreçlere sahip olmalıdır. Ayrıca, Kurumlar kalitenin ve kalite güvencesinin önemini 

kabul eden bir kültürün ilerlemesine açıkça kendilerini adamak zorundadırlar. Bunu başarmak için, Kurum 

kalitenin sürekli iyileştirilmesi için bir strateji geliştirmeli ve uygulamalıdır. Stratejinin geliştirilmesi ve 
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uygulanması, hem iç hem de dış paydaşlar için bir rol içermeli, strateji resmi bir statüye sahip olmalı ve kamuya 

açık olmalıdır. 

1.5 Kurum, paydaşlarıyla ve toplumla etkileşime girdiğine dair kanıt sağlamalıdır. Bu tür kamu bilgileri açık, 

nesnel ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bilgiler, çalışma programı, mezun öğrencilerin görüş ve çalışma yerleri 

ile mevcut öğrenci sayısının profili hakkında güncel bilgiler içermelidir. 

   

    

Standart 2: Finansman    

2.1Kurumun, misyonunu yerine getirmesi ve eğitim, araştırma ve hizmetlerle ilgili hedeflerine ulaşmasında 

gereklilikleri uygulayabilmek için yeterli derecede finansmanı olmalıdır. Tanım, hem harcamaları (personel 

maliyetlerine, işletme maliyetlerine, bakım maliyetlerine ve ekipmanlara ayrılmış) hem de gelirleri (kamu 

fonuna, eğitim ücretlerine, hizmetlere, araştırma hibelerine ve diğer kaynaklara ayrılmış) içermelidir. 

   

2.3Klinik ve saha hizmetleri eğitim-öğretim kaynakları olarak işlev görmelidir. Bu kaynakların eğitim-öğretimde 

kullanımı kliniklerden elde edilecek gelirlerden daha önceliklidir. Kurum, stratejik planını uygulamak için 

kaynaklarını kullanmak ve TVHEDS Standartlarını karşılamak için yeterli özerkliğe sahip olmalıdır. 

   

2.4Kaynakların tahsisi, mevcut kaynakların gereklilikleri karşıladığından emin olmak için düzenli olarak gözden 

geçirilmelidir. 

   

 

Standart 3: Müfredat 

 

   

3.1 Müfredat, tüm mezunların TYYÇ, VUÇEP ve 02.Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 

“Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari 

Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” (bakınız Ek 1) ile tam olarak uyumlu olması beklenen lisans 

özelliklerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmalı, kaynaklanmalı ve yönetilmelidir. Müfredat, Ek 1’de 

yayınlanan yönetmelik ekindeki Ek IV'de listelenen dersleri (girdi) içermeli ve İlk Gün Yeterliliklerinin (çıktı) 

kazanılmasına izin vermelidir (bakınız Ek 2). Bu temel konular; Pet hayvanlarda (at ve egzotik evcil hayvanlar 

dahil) klinik bilimler, Çiftlik hayvanlarında klinik bilimler (Hayvansal Üretim ve Sürü Sağlığı Yönetimi dahil), Gıda 

güvenliği ve kalitesi ve Mesleki bilgi gibi tüm konu gruplarını ilgilendirmelidir. 

   

3.2 Programların yetkinlik temelli olması ve tasarlanan öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere kendileri için 

belirlenen hedefleri karşılaması için tasarlanması gerekir. Bir programdan kaynaklanan yeterlilik açıkça 

belirtilmeli ve TYYÇ ile VUÇEP’e atıfta bulunmalıdır. Kurum, kendi kendine öğrenme de dahil olmak üzere 

öğrenmeye oldukça elverişli bir akademik ortamın varlığını teşvik eden ve izleyen bir KG sisteminin 

oluşturduğuna ilişkin kanıt göstermelidir. Öğrencilere katılımın yanı sıra öğrenciler için uygun öğrenme 

fırsatlarının türü, içerikleri ve bunların güncellenmesi ile ilgili ayrıntılar açıkça belirtilmeli ve öğrencilerin 

katılımı sağlanmalıdır. Kurum ayrıca öğrencileri kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenmeye nasıl teşvik 

ettiğini ve hazırladığını da açıklamalıdır. 

   

3.3 Program öğrenme çıktıları;    

• Bütünleşik bir çerçeve oluşturmak için lisans programının tüm içeriğinin, öğretiminin, 

öğrenilmesinin ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde örtüşmesi sağlamalıdır 

   

• İlk Gün Yeterliliklerinin bir tanımını içermelidir    

• Bireysel çalışma birimlerinin amaçlarının ve öğrenme sonuçlarının açık ifadeleri için temel 

oluşturmalıdır 

   

• Personel ve öğrencilerle iletişim halinde olmalıdır    

Standart 4: Tesisler ve ekipmanlar    

4.1 Fiziksel tesislerin tüm yönleri, internet erişimi de dahil olmak üzere öğrenmeye elverişli bir ortam 

sağlamalıdır. Veteriner Kurumu, binalarını ve ekipmanını korumak ve geliştirmek için açık bir strateji ve 

programa sahip olmalıdır. Tesisler sağlık, güvenlik, biyogüvenlik ve ulusal hayvan refahı ve bakımı standartları 

(Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili 5199 ve 5996 sayılı yasalar ile bunlara bağlı yayınlanan tüm yönetmelikler) ile 

ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. 

   

4.2 Ders salonları, öğretim laboratuvarları, eğitim odaları, klinik tesisler ve diğer eğitim alanları, öğretim 

amaçları için sayı ve büyüklük açısından yeterli ve donanımlı olmalı, iyi korunmalıdır. Tesisler, kayıtlı öğrenci 

sayısına göre uyarlanmalıdır. Öğrenciler yeterli çalışma, kendi kendine öğrenme, rekreasyon, soyunma, sıhhi ve 

yemek hizmetleri olanaklarına hazır erişime sahip olmalıdır. Bürolar, öğretim hazırlığı ve araştırma 
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laboratuvarları, akademik ve destek personelinin ihtiyaçları için yeterli olmalıdır. 

4.3 Kurumun hayvancılık tesisleri, hayvan barınağı, temel klinik öğretim olanakları ve donanımları;    

• tüm öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesini sağlamak için kayıtlı öğrenci sayısına yetecek kapasitede ve 

düzenlenmiş olmalıdır. 

   

• yüksek standartlarda olmalı, bakımlı ve amaca uygun olmalıdır.    

• en iyi hayvancılık, refah ve yönetim uygulamalarını teşvik etmelidir.    

• ilgili biyogüvenliği ve biyogüvenirliği sağlamalıdır.    

• öğrenmeyi geliştirmek için tasarlanmalıdır.    

4.4 Temel klinik öğretim tesisleri, kurumun eğitim ve klinik araştırma standardının tüm TVHEDS 

standartlarına, örneğin araştırma temelli ve kanıta dayalı klinik eğitim ile uyumlu olduğunu açıkça 

gösterebileceği ve en azından pet hayvanlar için 7/24 acil servislerle birlikte bir VEUH'de sağlanmalıdır. At ve 

Gıda üreten çiftlik hayvanları için, VEUH'de acil servis bulunmuyorsa, ambulans hizmeti verilmelidir. Kurum, 

özel sektördeki en iyileriyle karşılaştırılabilir veya onları aşmış en son standartlardaki eğitim klinikleri 

standartlarını sağlamalıdır. VEUH ve müfredatla ilgili olan hastaneler, uygulamalar ve tesisler (DPE dahil) ilgili 

ulusal Uygulama Standartlarına (Tarım ve Orman Bakanlığı 5996 sayılı yasa ve buna bağlı çıkarılan ilgili 

yönetmelikler) uygun olmalıdır. 

   

 

Standart 5: Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyali 

   

5.1 Sağlıklı ve hasta hayvanların, kadavraların ve hayvansal kökenli materyallerin sayısı ve çeşitliliği, 

uygulamalı ve el becerisi eğitimi vermek için yeterli olmalıdır. Özellikle Temel Bilimler, Klinik Bilimler, Patoloji, 

Hayvan Üretimi, Gıda Güvenliği ve Kalitesi alanlarında kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmış olmalıdır. Bu 

verilerin düzenli olarak kaydedildiğine ve eksiklikleri gidermek için süreçlerin mevcut olduğuna dair kanıt 

sağlanmalıdır. 

   

5.2 Kurumda verilen eğitime ek olarak, deneyim doğrudan akademik denetim altında düzenlenmesi ve Kurumda 

uygulananlarla aynı standartlara uyması koşuluyla, kurum dışı uygulamalı eğitimi de içerebilir. 

   

5.3 Yardımcı personelin (bakıcı, hemşire, laborant, teknik personel) bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye 

yönelik tanımlı süreçleri bulunmalıdır. Öğrenciler fiziksel tanı ve tanı kararları dahil olmak üzere her koşulda 

hastalar üzerinde çalışmasında aktif katılımcılar olmalıdır. 

   

5.4 Tıbbi kayıtlar, Kurumun öğretim, araştırma ve hizmet programlarını etkin bir şekilde desteklemek için etkili 

bir kayıt sistemi (tercihen elektronik bir hasta kayıt sistemi) kapsamlı olmalıdır. 

   

 

Standart 6: Kaynakları öğrenme 

   

6.1 En son teknolojiye sahip öğrenme kaynakları, veteriner hekimlik eğitimi, araştırma, servis ve sürekli eğitimi 

desteklemek için yeterli ve erişilebilir olmalıdır. Basılı, elektronik ortam veya başka yollarla öğrenme 

kaynaklarına zamanında erişim öğrencilerin ve personelin ve uygun olduğunda paydaşların erişimine açık 

olmalıdır. Bibliyografik araştırma ve veri tabanlarına ve öğrenme kaynaklarına erişim için son teknoloji süreçler 

lisans öğrencilerine öğretilmelidir. 

   

6.2 Personel ve öğrenciler, bir BT uzmanı, bir e-öğrenme platformu ve ilgili kişi tarafından yönetilen nitelikli bir 

kütüphaneci, bir Bilgi Teknolojisi (BT) birimi tarafından yönetilen bir akademik kütüphaneye tam erişime sahip 

olmalıdır. Personelin gelişimi ve öğretim materyalleri öğrencileri tarafından kullanılması için gerekli fiziksel 

kaynaklar. 

   

İlgili elektronik bilgi, veritabanı ve diğer intranet kaynakları, hem Kurumun çekirdek tesislerinde hem kablosuz 

bağlantı (Wi-Fi) üzerinden hem de Kurumun dışından barındırılan güvenli bir bağlantı aracılığıyla, örneğin; 

Sanal Özel Ağ (VPN). 

   

Standart 7: Öğrenci kabul, ilerleme ve refah    

7.1 Kurum tutarlı bir şekilde, öğrencinin “yaşam döngüsü”, örneğin; öğrenci kabul, ilerleme ve 

sertifikalandırma. 

   

7.2 Programa kabul edilen öğrenci sayısının Kurumdaki personel, binalar, ekipman, sağlıklı ve hastalıklı 

hayvanlar ve hayvansal kaynaklı malzemeler için mevcut kaynaklarla tutarlı olması gerekir. 

   

7.3 Seçim ve ilerleme kriterleri açıkça tanımlanmalı, tutarlı ve savunulabilir, ayrımcılığa veya önyargıya sahip 

olmamalı ve öğrencilerin ders sırasında veteriner hekimlik mesleğine girişleri dikkate alarak kabul edildikleri 

dikkate almalıdır. Kurum, tüm ortak türlerdeki tüm TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirme 
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potansiyelleri de dahil olmak üzere, öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için uygun olmalarını 

sağlamak için seçim süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve yansıtmalıdır (bkz. Ek 2). 

7.4 Engellilerin veya hastalıkların başvuru sahiplerinin nasıl değerlendirildiğine ve eğer uygunsa, tüm 

öğrencilerin mezun olduklarında TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirebilmeleri şartı dikkate alınarak 

programa dahil edildiğine dair net politikalar ve süreçler bulunmalıdır.  

   

7.5 İlerleme kararlarının (akademik ilerleme ve uygulamaya uygun profesyonel uygunluk dahil) temelinin açık 

ve öğrenciler için hazır olması gerekir. Kurum, uygun şekilde performans göstermeyen öğrenciler için 

iyileştirme ve uygun destek (sonlandırma dahil) belirleme ve sağlama mekanizmaları olduğunu kanıtlamalıdır. 

Kurum, yıpranmayı ve ilerlemeyi izlemek için uygun mekanizmalara sahip olmalı ve kabul kriterlerinin (ulusal 

ya da üniversite yasaları tarafından izin veriliyorsa) değiştirilebilmesi için öneri de bulunabilmelidir. 

   

7.6 Öğrencilerin herhangi bir nedenle programdan çıkarılma mekanizmaları açık olmalıdır. Kabul, akademik 

ilerleme kararları ve uzaklaştırma da dahil olmak üzere kararlara karşı temyizleri yönetmek için kurum 

politikaları şeffaf ve kamuya açık olmalıdır. 

   

7.7 Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını desteklemek için Kurum tarafından mekanizma 

kurulmalıdır. Bu mekanizma, öğrenim destek ve danışmanlık hizmetlerini, kariyer tavsiyesini ve programda 

öğrenci hastalıkları, bozulma ve sakatlıklarla başa çıkmak için adil ve şeffaf mekanizmaları içerir, ancak 

bunlarla sınırlı değildir. Bu, tüm ilgili eşitlik ve / veya insan hakları mevzuatına uygun olarak, engelli öğrenciler 

için makul düzenlemelerin yapılmasını da kapsamalıdır. Öğrenci şikâyetlerinin çözümü için etkili mekanizmalar 

olmalıdır (örn; kişiler arası çatışma veya taciz). 

   

7.8 Öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini Kuruma iletebilecekleri mekanizmalar bulunmalıdır. Kurum, öğrencilere, 

Kurumun TVHEDS standartlarına uygunluğuna ilişkin önerileri, yorumları ve şikâyetlerini kolay olarak 

yapabilmelidir. 

   

Standart 8: Öğrenci değerlendirmesi 
   

8.1 Kurum, Kurum içinde, genel değerlendirme sisteminin tutarlılığını sağlamak ve program genelinde ilerleyen 

bir yeterliliğe doğru gelişmesini sağlamak için sorumluluklarını gösteren açıkça tanımlanmış bir süreci 

olmalıdır. 

   

8.2 Programdaki her çalışma birimi için değerlendirme görevleri ve derecelendirme kriterleri; değerlendirme 

öncesinde iyi bir şekilde yayınlanmalı, tutarlı şekilde uygulanmalı, açıkça tanımlanmalı ve öğrencilere 

zamanında sunulmalıdır. Ders geçme için gerekenler açık olmalıdır. Kurum, değerlendirme sonuçlarını uygun 

şekilde belgelendirmeli ve öğrencilere değerlendirmeleri hakkında zamanında geri bildirim sağlamalıdır. 

   

8.3 Kurum, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve değerlendirme stratejilerini değiştirmek ve 

gerektiğinde süreçlerin doğruluğunu sağlamak için kontroller yapmak için tanımlı bir sisteme sahip olmalıdır. 

Tüm mesleki bilgi, beceri, yeterlilik ve nitelikleri kapsayan program öğrenme çıktıları, değerlendirme tasarımı 

için temel oluşturmalı ve ilerlemeyle ilgili kararları desteklemelidir. 

   

8.4 Değerlendirme stratejileri, Kurumun, öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını program düzeyinde ve 

bireysel çalışma birimlerinde sertifikalandırmalarını sağlamalıdır. 

   

Kurum, programın, öğrencileri öğrenme sürecini yaratmada aktif rol almaya teşvik edecek şekilde 

oluşturulmasını ve öğrencilerin değerlendirilmesinin bu yaklaşımı yansıtmasını sağlamalıdır. 

   

 

Standart 9: Akademik ve destek personeli 

   

9.1 Kurum, tüm personelin ulusal düzenlemeleriyle uyumlu olarak, rollerine uygun şekilde nitelikli ve hazırlıklı 

olmasını sağlamalı, personel alımı ve gelişimi için adil ve şeffaf süreçler uygulamalıdır. 

   

9.2 Eğitim personeli, “yardımcı” personel, teknik, idari ve destek personeli de dahil olmak üzere programa dahil 

olan tüm personelin toplam sayısı, nitelikleri ve becerileri, eğitim programını sunmak ve Kurumun görevini 

yerine getirmek için yeterli ve uygun olmalıdır. 

   

Eğitime katılan personel; asistanlar, stajyerler veya diğer lisansüstü öğrencilerden bağımsız olarak ilgili eğitim 

ve nitelikleri almış olmalı ve eğitim-öğretimin tüm ilgili yönlerinde yeterlilik ve etkili öğretim becerileri 

sergilemelidir (örn; kampüs dışı sözleşmeli öğreticiler) 

   

9.3 Öğretime katılan personele, öğretme ve değerlendirme bilgilerini geliştirme ve genişletme fırsatları    
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verilmelidir ve becerilerini geliştirmek için teşvik edilmelidir. Öğretici ve pedagojik eğitim ve uzmanlık 

olanakları mevcut olmalıdır. Kurum operasyonda mükemmellik öğretimi için herhangi bir ödül sistemini açıkça 

tanımlamalıdır. Akademik pozisyonlar, akademik personelin istikrarını, sürekliliğini ve yetkinliğini korumak 

için gerekli güvenliği ve yararları sağlamalıdır. Akademik personel, rollerine bağlı olarak dengeli bir iş, eğitim, 

araştırma ve hizmet iş yükü ile bilimsel etkinliklere katılmak için uygun fırsatlara ve kaynaklara sahip olmalıdır. 

9.4 Kurum, resmi değerlendirme ve resmi olmayan danışmanlık süreçlerini de kapsayan akademik ve destek 

personelinin profesyonel gelişimi için iyi tanımlanmış, kapsamlı ve halka açık bir program kullandığına dair 

kanıt sağlamalıdır. Personel, Kurumun yön ve karar alma süreçlerine katkıda bulunma fırsatına sahip olmalıdır. 

Akademik ve idari personel için terfi kriterleri açık ve net olmalıdır. Öğretim kadrosunun tanıtımları, (ulusal 

veya üniversite yasalarının izin verdiği durumlarda) mükemmelliği kabul etmeli ve öğretimin tüm yönlerine 

(klinik öğretim dahil), araştırma, hizmet ve diğer bilimsel faaliyetlere eşit derecede vurgu yapmalıdır. 

   

 

Standart 10: Araştırma programları, sürekli ve lisansüstü eğitim 

   

10.1 Kurum, araştırma tabanlı öğretim yoluyla veteriner hekimliği programı ile bütünleşen ve güçlendiren 

personelin önemli ve geniş araştırma faaliyetlerini göstermelidir. 

   

10.2 Tüm öğrenciler kanıta dayalı veteriner hekimliği ile ilgili bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri 

konusunda eğitilmeli ve araştırma programlarına katılma fırsatlarına sahip olmalıdır. 

   

10.3 Kurum ileri lisansüstü programları sağlamalıdır; Yüksek lisans, Doktora, staj, ve veteriner hekimlik 

derecesini tamamlayan ve güçlendiren, meslek ve toplumun ihtiyaçları ile ilgili sürekli eğitim programları. 

   

10.4 Kurum, araştırma faaliyetlerinin öğrenci eğitimi ve personel terfisi için nasıl fırsatlar sağladığını ve 

araştırma yaklaşımlarının, yöntemlerinin ve sonuçlarının veteriner hekimliği eğitim programlarına nasıl entegre 

edildiğini değerlendirmek için bir KG sistemine sahip olmalıdır. 

   

 
 

Y: (toplam veya önemli) yeterli; kY: kısmi yeterli (İkincil Yetersizlik); Yz: uyumsuzluk (Birincil Yetersizlik) 

 
Özet 

 

Kurumun kısa tarihçesi ve önceki VEDEK Ziyaretleri 

 

ÖDR hakkında kısa yorum 

 

Ziyaret ile ilgili kısa yorum 

 

Övgüler (Takım tarafından belirlenen övgüye değer alanlar) 

 

Öneriler (Takım tarafından belirlenen İkincil Yetersizliklerin listesi) 

 

Takım tarafından belirlenen Birincil Yetersizliklerin Listesi 

 

 

Sözlük 

(Lütfen mümkünse TVHEDS-SDS'teki terminoloji ve kısaltmaları kullanınız) 

 

 

  

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Ek 9. Yeniden Özdeğerlendirme Raporu (YÖDR) Yazımı için Format ve 
Esaslar 
(VEDEK YK onay tarihi……………….) 

 

Önsözler (YÖDR yazılmadan önce okunacak) 

 

Yeniden değerlendirme ziyareti talebi ile aynı anda VEDEK Ofisine gönderilmesi gereken 

YÖDR, Ziyaret sırasında belirlenen Birincil Yetersizliklerin düzeltildiğine ve devam eden 

bir sürecin düzeltildiğine dair kanıtlar içeren gerçek ve doğru bilgiler sağlamalıdır. İkincil 

Yetersizlikleri gidermek için yerinde ziyaret gerçekleştirilir. 

 

Yeniden değerlendirme ziyaretinden en az 2 ay önce, YÖDR ayrıca Kurum tarafından Yeniden 

Değerlendirme Ziyaret Takımının tüm üyelerine hem posta yoluyla (basılı kopya) hem de e-

posta ile (Word formatında elektronik versiyon) gönderilir. . 

 

YÖDR, bu TVHEDS Formatu ile uyumlu olarak kısa ve eksiksiz olmalıdır. Tüm yetersizlikler 

Gerçek Bilgiler ve gerekirse Yorumlar ve Öneriler ile ele alınmalıdır. Güncellenmiş TVHEDS 

Göstergeleri de sağlanmalıdır. 

 

Bu Formatda italik olan metinler, YÖDR'in son kopyasında silinmelidir. 

 

VAK'in nihai kararına kadar gizli sayılan YÖDR ve Yeniden Değerlendirme Ziyaret Raporu, 

sürecin tamamlanmasından sonra hem Kurumun hem de VEDEK’in web sitelerinde 

yayınlanır. 

 

Giriş 

 

1. Birincil Yetersizliklerin Düzeltilmesi 

2. İkincil Yetersizliklerin Düzeltilmesi 

3. TVHEDS Göstergeleri 

 

 

Giriş 

Önceki Ziyaretin sonuçlarının ve Kurumun Yetersizliklerini düzeltmek ve TVHEDS 

Standartlarına tam olarak uymak konusundaki taahhüdünün kısa bir özeti. 

 

1. Birincil Yetersizliklerin Düzeltilmesi 

1.1. Birincil Yetersizlik 1:…. 

1.1.1. Olgusal bilgiler 

1.1.2. Yorumlar 

 

1.2. Birincil Yetersizlik 2:…. 

1.2.1. Olgusal bilgiler 

1.2.2. Yorumlar 
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.. 

 

2. İkincil Yetersizliklerin Düzeltilmesi 

2.1. İkincil yetersizlik 1:…. 

2.1.1. Olgusal bilgiler 

2.1.2. Yorumlar 

2.1.3. İyileştirme önerileri 

 

2.2. İkincil Yetersizlik 2:…. 

2.2.1. Olgusal bilgiler 

2.2.2. Yorumlar 

2.2.3. İyileştirme önerileri 

 

.. 

 

3. TVHEDS Göstergeleri 

3.1. Gerçek bilgiler (Son üç akademik yıla göre güncellenen veriler) 

3.2. Yorumlar 

3.3. İyileştirme önerileri 
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Ek 10. Yeniden Değerlendirme Ziyareti için Zaman Çizelgesi Format ve 
Esaslar 
(VEDEK Yönetim Kurulu Onay tarihi…..) 

 

Giriş 

 

Yeniden ziyaret için hazırlanan bu belgede programın standartlaştırılması hedeflenmektedir. 

Tam ziyaretten sonra saptanan yetersizliklerin durumuna ve zorluğuna bakarak VAK yeniden 

düzenlenecek ziyaret süresini ½ gün gibi azaltıp eksiltebilir. 

Takım Başkanı ve Koordinatör tarafından hazırlanmış ve son haline getirilmiş Kuruma özel 

program ve ziyaret tarihleri ziyaretin başlamasından en az 1 ay önce irtibat görevlisine 

bildirilir.  

 

Zaman Çizelgesi 

 

1.GÜN 

En geç saat 19.00’a kadar Takım (başkan ve koordinatör) otel/lojmana ulaşır. 

19.30-21.30 Kurum yöneticisi ve irtibat görevlisi ile otelde ya da başka bir yerde akşam 

yemeğinde çalışma toplantısı yapılır. 

 

2.GÜN 

08.00  Takım üyeleri Kuruma ulaşır.  

8.30-13.00 Her Birincil yetersizlik için ilgili bina, derslik ve laboratuvar ya da VEUH’si ve 

çiftlik ziyaret edilir. İlgili kişilerle toplantılar yapılır, gelişmelerle ilgili veri ve kanıtlar 

toplanarak gözden geçirilir. 

13.00-14.00 Takım öğle yemeğinde yalnız olarak sabahtan yapılan çalışmalarla ilgili görüş 

alışverişinde bulunur. 

14.00-16.00 Şayet düzeltilmiş ikincil yetersizlikler varsa bunlarla ilgili gelişmeler ve 

düzenlemeler hakkında değerlendirmeler yapılır. 

17.00-19.00 Takım, takım odasında çalışmalar yapar. 

19.30-21.30 Akşam yemeği 

 

3.GÜN 

08.00 Kuruma gidilir. 

08.30 Kurum üst yöneticisi, irtibat görevlisi, idari personel ve öğrenci temsilcilerine çıkış 

bildirimi yapılır. 

09.00 Takım havaalanı/gar ya da otobüs terminaline ulaştırılır. 

 

 

NOT: Takımın çalışacağı odada Lap top, WiFi ulaşımı, yazıcı, elektrik uzatma fişleri, 

meşrubat, kuru pasta ile basılı YÖDR ve TVHEDS-SDS El Kitabı bulundurulmalıdır.  
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Ek 11. Yeniden Değerlendirme Ziyaret Raporunun (YDZR) Yazılması için 
Format ve Esaslar 
(VEDEK YK Onay tarihi…………………….) 

 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (VEDEK) 

 

 

YENİDEN DEĞERLENDİRME ZİYARET RAPORU 

Kurum (kurumun resmi adı ve yeri) 

Ziyaret Tarihi 

Ziyaret Ekibi  

 

(Adı, soyadı, şehri): Başkan 

 

(Adı, soyadı, şehri,): TVHEDS Koordinatör 

 

(Adı, soyadı, şehri,): Değerlendirici (VAk önerirse) 

 

 

Önsöz (Her bir değerlendirici yeniden öz değerlendirme raporunu yazmadan önce 

okumalıdır.) 

 

Yeniden öz değerlendirme raporu TVHEDS-SDS (Bölüm 2 paragraf 2.5) belirtildiği şekilde 

yazılmalıdır. Kurum daha önceden yapılan anlaşmada, geçerli olduğu hangi değerlendirme 

sistemi (TVHEDS) ile ziyaret geçirdi ise ona göre yeniden değerlendirme ziyaret raporu 

(YDZR) hazırlanır. 

 

Engeç yeniden ziyaretten 2.5 hafta önce her değerlendirici mutlaka YÖDR’yi okumalıdır. 

Şayet uygunsa Kuruma ziyarete gitmeden önce sorulacak sorular, irtibat görevlisine yeniden 

ziyaret başlamadan önce gönderilir. 

 

Yeniden değerlendirme takımı, tarafsız ve önyargısız bir değerlendirme yapmalıdır. Daha 

önce yapılan ziyarette saptanan birincil ve ikincil yetersizliklerin giderilmesinde nasıl bir yol 

izlendiği nelerin yapıldığı kanıtları ile birlikte değerlendirilerek Kurumun TVHEDS 

standartlarına tamamen uygunluğu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Bölümler birbirleri ile birleştirilebilir, ancak tamamen açıklayıcı olmalıdır. 
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Ziyaret sonrasında Koordinatör tarafından hazırlanan Taslak Rapor-C başkanın onayı ile 14 

gün içerisinde yazılarak Kurumun üst yöneticisine iletilir. Kurum üst yönetimi hızlı bir şekilde 

(14 gün) düzenleme önerilerini koordinatöre ilettiğinde koordinatör, başkanın görüşünü de 

olarak gerekli düzenlemeleri yapar ve hazırlanan Rapor-D VEDEK ofise gönderilir. 

 

İtalik yazılan bu kısım YDZR’nunda (Rapor-D) silinmelidir.      

 

Yeniden Değerlendirme Ziyaret Raporunun İçeriği 

 

Giriş 

1. Birincil yetersizlik/lerin düzeltilmesi 

2. İkincil yetersizlik/lerin düzeltilmesi 

3. THEDS göstergeleri 

4. Sonuç/lar 

 

Giriş 

Daha önce yapılan ziyaret ile ilgili kısa bir açıklamadan sonra, YÖDR ve yeniden ziyaret 

hakkında kısa bilgi verilir. 

1. Birincil yetersizlik/lerin düzeltilmesi 

1.1 Birincil yetersizlik 1:  (giderildi) 

1.1.1 Bulgular 

1.1.2 Yorumlar 

1.1.3 Öneriler 

1.1.4 Birincil yetersizlik 1’in tamamen giderilip giderilmediğine bağlı olarak 

Ziyaret Takımının kararı 

1.2 Birincil yetersizlik 2: (giderildi) 

1.2.1 Bulgular 

1.2.2 Yorumlar 

1.2.3 Öneriler 

1.2.4 Birincil yetersizlik 2’in tamamen giderilip giderilmediğine bağlı olarak 

Ziyaret Takımının kararı 

2. İkincil yetersizlik/lerin düzeltilmesi 

2.1 İkincil yetersizlik 1:  (giderildi) 

2.1     Bulgular 

2.1.2   Yorumlar 

2.1.3 Öneriler 

2.2 İkincil yetersizlik 2: (giderildi) 

2.2.1    Bulgular 

2.2.3 Yorumlar 

2.2.4 Öneriler 

 

3. TVHEDS göstergeleri 

3.1 Bulgular 
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3.2 Yorumlar 

3.3 Öneriler 

4. Sonuç/lar (VAK’a öneriler; örneğin, bütün birincil yetersizliklerin tümünün giderilip 

giderilmediğine bağlı olarak akreditasyon veya akredite olamaz.) 
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Ek 12. Ön Değerlendirme Ziyareti Zaman Çizelgesi Format ve Esasları 
(VEDEK YK onay tarihi……..) 

 

GİRİŞ  
Ön ziyaret ziyareti için hazırlanan bu belgede programın standartlaştırılması 

hedeflenmektedir. Kuruma özel hazırlanmış ziyaret programı, başkanla ortak kararlaştırılan 

ziyaret tarihleri ziyaretin başlamasından en az 1 ay önce irtibat görevlisine bildirilmelidir. 

 

Zaman Çizelgesi  

  

1.GÜN 

19.00  Başkan ve bir değerlendiriciden oluşan takım otel/lojmana götürülür. 

19.30-21.30 Kurum yöneticisi ve irtibat görevlisi ile otelde ya da başka bir yerde akşam 

yemeğinde çalışma toplantısı yapılır. 

 

2.GÜN 

08.00 Kuruma ulaşılır 

08.30-09.00 Kurumun istekleri doğtultusunda toplantı gerçekleştirilir. 

09.00-13.00  

-her birimden sorumlu kişi tarafından yapılan kısa bir ziyaretle birleştirilen bina, derslik,  

laboratuvar, bölüm ve üniteler gibi fiziksel tesisleri ziyaret edilir. 

-veteriner eğitim-uygulama hastanesi, klinik beceri laboratuvarı gibi kurum içi bazı tesislerine 

gidilir 

13.00-14.00 Takım öğle yemeğinde yalnız olarak sabahtan yapılan çalışmalarla ilgili görüş 

alışverişinde bulunur. 

14.00-17.00  

-veteriner eğitim müfredatında kullanılan kurum dışı (klinik, eğitim çiftliği, mezbaha, et-süt 

üretim tesisleri) yerlere gidilerek sorumlu kişiler tarafından powerpoint sunuları, video veya 

fotograflar eğitimin nasıl yapıldığı açıklanır. Zaman çizelgesine mutlaka uyulmalıdır. 

17.00-19.00 Takım, takım odasında çalışmalar yapar. 

19.30-21.30 Akşam yemeği 

 

3.GÜN 

08.00 Kuruma gidilir. 

08.30-09.00 Akademik personelle toplantı 

09.00-09.30 Veteriner eğitiminde görev alan araştırma görevlileri, intörn ve lisans üstü 

öğrencilerle toplantı gerçekleştirilir. 

09.30-10.00 Destek personelle (laborant, idari personel, büro çalışanları, internet teknoloji 

teknisyenleri ve diğerleri) toplantı 

10.00-10.30 Öğrencilerle toplantı (her sınıf /sömestreden birkaç öğrenci) 

11.00-13.00 TVHEDS standartlarında görevli herbir konu ile ilgili sorumlu ve/veya uygun 

kişilerle yaklaşık 30’ar dakikalık görüşmeler (organizasyon, finans, müfredat, bina ve 

ekipman) 
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13.-14.00 Takım öğle yemeğinde yalnız olarak sabahtan yapılan çalışmalarla ilgili görüş 

alışverişinde bulunur. 

14.00-17.00 TVHEDS standartlarında görevli herbir konu ile ilgili sorumlu ve/veya uygun 

kişilerle yaklaşık 30’ar dakikalık görüşmeler (Hayvan materyali kaynakları, eğitim 

materyalleri, öğrenciler, idari-teknik personel, araştırma-doktora programları, kalite 

güvencesi) 

17.00-19.00 Takım, takım odasında çalışmalar yapar. 

19.00-19.30 Kurum üst yöneticisi, irtibat görevlisi ve davet edilen kişilere çıkış bildirimi 

yapılır. 

19.30-21.30 Kurum üst yöneticisi, irtibat görevlisi ve davet edilen kişilerle akşam yemeği 

yenilir. 

 

4.GÜN 

Takım havaalanı/gar ya da otobüs terminaline ulaştırılır. 

 

 

NOT: Takımın çalışacağı odada Lap top, WiFi ulaşımı, yazıcı, elektrik uzatma fişleri, 

meşrubat, kuru pasta ile basılı ÖnÖDR ve TVHEDS-SDS El Kitabı bulundurulmalıdır.  

 

 

  

  

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Ek 13. Ön Değerlendirme Ziyareti Raporunun (ÖnDZR) yazılması için 
Format ve Esaslar 
(VEDEK YK Onay tarihi……....) 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği (VEDEK) 

 

 

ÖN DEĞERLENDİRME ZİYARETİ RAPORU 

Kurum (kurumun resmi adı ve yeri) 

Ziyaret Tarihi 

 

Ziyaret Ekibi  

 

(Adı, soyadı, şehri): Başkan 

 

 (Adı, soyadı, şehri,): Değerlendirici  

 

 

Önsöz (Her bir değerlendirici Ön Değerlendirme Ziyaret Raporunu yazmadan önce 

okumalıdır.) 

 

Ön Değerlendirme Ziyaret Raporu (ÖnÖDZR) TVHEDS-SDS (Bölüm 2 paragraf 3.5) 

belirtildiği şekilde yazılmalıdır. Ziyaret Raporuna benzer, ancak daha kısa ve esas olarak 

potansiyel eksikliklere ondan odaklanmasıyla ayrılır. 

 

Ön Değerlendirme Ziyaretinden en geç iki hafta önce, her bir ziyaretçinin tam ÖnÖDR'yi 

okumuş olması gerekir. Sorulacak sorular, irtibat görevlisinin gerekli verileri toplaması için 

yeterli zamanı sağlamak amacıyla Ön Değerlendirme Ziyareti öncesinde Kuruma gönderilir. 

 

Ziyaret Ekibi, bağımsız bir değerlendirme yapmaktan ve Kurumun her bir TVHEDS 

Standardına (eğitim kalitesini önemli ölçüde etkilemeyen) kısmen uyumlu (1 Birincil ve/veya 

birkaç İkincil yetersizlik), uyumsuzluğuyla (eğitim kalitesini etkileyen birden fazla Birincil 

Yetersizlik) ilgili görüşünü sunmaktan sorumludur.  

 

Yazım dili yalın olmalı, bölümler kısa ve özünde potansiyel eksikliklere odaklanmalıdır. 

 

Bazı göstergeler kapsam dışındaysa, ziyaretçilerden eğitimin kalitesini ve Kurumun eğitim 

programına uygunluğunu etkileyip etkilemediğini değerlendirmeleri beklenir. 
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Ön Değerlendirme Ziyaret Raporunun yazımına, Ön Değerlendirme Ziyaretinin 

başlamasından önce başlanmalı, bu sırada tamamlanmalı ve ziyaretten hemen sonra 

sonuçlandırılarak VEDEK sekreterliğine gönderilmelidir. 

 

İtalik yazılan bu kısımlar raporun son halinde bulunmamalıdır. 

 

 

 

Ön Değerlendirme Ziyaret Raporunun İçeriği 

 

Giriş 

1. Amaçlar, Örgütlenme ve KG Politikası 

2. Finansman 

3. Müfredat 

4. Tesis ve ekipman 

5. Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyalleri 

6. Öğrenme kaynakları  

7. Öğrenci kabul, ilerleme ve refah 

8. Öğrenci değerlendirmesi 

9. Akademik ve destek personeli 

10. Araştırma programları, sürekli ve lisansüstü eğitim 

11. TVHEDS göstergeleri 

12.Sonuç/lar 

13. TVHEDS rubrikleri 

 

Giriş 

Kurumun kısa tarihçesi 

 

Kurumun temel özellikleri 

 

1. Amaçlar, Örgütlenme ve KG Politikası 

 

1.1. Bulgular 

 

1.2. Yorumlar 

 

1.3. İyileştirme öneri/leri 

 

 

2. Finansman 

 

2.1. Bulgular 
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2.2. Yorumlar 

 

2.3. İyileştirme öneri/leri 

 

 

3. Müfredat 

 

3.1. Genel müfredat 

3.1.1. Bulgular 

 

3.1.2. Yorumlar 

 

3.1.3. İyileştirme önerileri 

 

3.2. Özel müfredat 

 

3.2.1. Bulgular 

 

Temel Bilimler 

 

Ev-süs hayvanlarında Klinik Bilimler (at ve egzotik evcil hayvanlar dahil) 

 

Çiftlik hayvanlarında Klinik Bilimler (hayvansal üretim dahil) 

 

Gıda Güvenliği ve Kalitesi (gıda güvenliği ve kalitesi) 

 

Profesyonel Bilgi 

 

3.2.2. Yorumlar 

 

3.2.3. İyileştirme önerileri 

 

3.3. Dış Pratik Eğitim (DPE) 

 

3.3.1. Bulgular 

 

3.3.2. Yorumlar 

 

3.3.3. İyileştirme önerileri 

 

4. Tesis ve ekipman 

 

4.1. Bulgular 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

 

4.2. Yorumlar 

 

4.3 İyileştirme için öneriler 

 

 

5. Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyalleri 

 

5.1. Bulgular 

 

5.2. Yorumlar 

 

5.3. İyileştirme için öneri 

 

 

6. Öğrenme kaynakları  

 

6.1. Bulgular 

 

6.2. Yorumlar 

 

6.3. İyileştirme için öneri 

 

 

7. Öğrenci kabul, ilerleme ve refah 

 

7.1. Bulgular 

 

7.2. Yorumlar 

 

7.3. İyileştirme için öneri 

 

 

8. Öğrenci değerlendirmesi 

 

8.1. Bulgular 

 

8.2. Yorumlar 

 

8.3. İyileştirme için öneri 

 

 

9. Akademik ve destek personeli 
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9.1. Bulgular 

 

9.2. Yorumlar 

 

9.3. İyileştirme için öneri 

 

 

10. Araştırma programları, sürekli ve lisansüstü eğitim 

 

10.1. Bulgular 

 

10.2. Yorumlar 

 

10.3. İyileştirme için öneri 

 

 

 

11. TVHEDS göstergeleri 

 

11.1. Bulgular 

 

11.2. Yorumlar 

 

11.3. İyileştirme için öneri 

 

 

12. Sonuç/lar 

 

-) Övgüler (Takım tarafından belirlenen övgüye değer alanlar) 

 

-) Öneriler (Takım tarafından belirlenen olası İkincil Yetersizliklerin listesi) 

 

-) Takım tarafından belirlenen olası Birincil yetersizliklerin listesi 

 

 

13. TVHEDS rubriği (her TVHEDS Standardı için Kurum Ziyaret Takımının kararının 

özeti, yani (toplam ya da önemli) yeterli (Y), kısmi yeterli (kY) (İkincil Yetersizlik) ya da 

yetersiz (Yz) (Birincil Yetersizlik) 

 
Standart 1: Amaçlar, Örgütlenme ve KG Politikası Y kY Yz 

1.1 Kurum, YÖKAK, TYYÇ, VUÇEP ve ESG tavsiyelerine uygun olarak, yeni mezunların veteriner hekimlik 

mesleğinin genel kabul görmüş tüm dallarında yetkin bir veteriner hekim olarak çalışmasını sağlayan yeterli, 

etik, araştırma ve kanıta dayalı veteriner hekimlik eğitimini verme temel amacına sahip olmalıdır. Veteriner 
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hekimlik mesleğinin tanınan dalları ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olmalıdır. Kurum, tüm 

TVHEDS standartlarını benimsemesi gereken görev bildirimini geliştirmeli ve izlemelidir. 

1.2 Kurum, eşdeğer düzeyde olduğu kabul edilen ve ilgili ülkede resmi olarak tanınan eğitim veren bir 

üniversitenin veya yükseköğrenim kurumunun bir parçası olmalıdır. Veteriner hekimliği müfredatından 

sorumlu kişi ve Veteriner Eğitim-Uygulama Hastanesinin (VEUH) mesleki, etik ve akademik işlerinden sorumlu 

kişi (ler) veteriner hekim derecesine sahip olmalıdır. 

   

1.3 Kurumun, mevcut faaliyetlerinin GZFT analizini, hedef listesini ve uygulanması için zaman dilimi, 

göstergelerini içeren bir çalışma planını kapsayan stratejik bir planı olmalıdır. 

   

1.4 Kurum, programlarının ve teşvik mekanizmalarının standartlarını ve kalitesini güvence altına almak için bir 

politikaya ve ilgili yazılı süreçlere sahip olmalıdır. Ayrıca, Kurumlar kalitenin ve kalite güvencesinin önemini 

kabul eden bir kültürün ilerlemesine açıkça kendilerini adamak zorundadırlar. Bunu başarmak için, Kurum 

kalitenin sürekli iyileştirilmesi için bir strateji geliştirmeli ve uygulamalıdır. Stratejinin geliştirilmesi ve 

uygulanması, hem iç hem de dış paydaşlar için bir rol içermeli, strateji resmi bir statüye sahip olmalı ve kamuya 

açık olmalıdır. 

   

1.5 Kurum, paydaşlarıyla ve toplumla etkileşime girdiğine dair kanıt sağlamalıdır. Bu tür kamu bilgileri açık, 

nesnel ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bilgiler, çalışma programı, mezun öğrencilerin görüş ve çalışma yerleri 

ile mevcut öğrenci sayısının profili hakkında güncel bilgiler içermelidir. 

   

    

Standart 2: Finansman    

2.1Kurumun, misyonunu yerine getirmesi ve eğitim, araştırma ve hizmetlerle ilgili hedeflerine ulaşmasında 

gereklilikleri uygulayabilmek için yeterli derecede finansmanı olmalıdır. Tanım, hem harcamaları (personel 

maliyetlerine, işletme maliyetlerine, bakım maliyetlerine ve ekipmanlara ayrılmış) hem de gelirleri (kamu 

fonuna, eğitim ücretlerine, hizmetlere, araştırma hibelerine ve diğer kaynaklara ayrılmış) içermelidir. 

   

2.3Klinik ve saha hizmetleri eğitim-öğretim kaynakları olarak işlev görmelidir. Bu kaynakların eğitim-öğretimde 

kullanımı kliniklerden elde edilecek gelirlerden daha önceliklidir. Kurum, stratejik planını uygulamak için 

kaynaklarını kullanmak ve TVHEDS Standartlarını karşılamak için yeterli özerkliğe sahip olmalıdır. 

   

2.4Kaynakların tahsisi, mevcut kaynakların gereklilikleri karşıladığından emin olmak için düzenli olarak gözden 

geçirilmelidir. 

   

 

Standart 3: Müfredat 

 

   

3.1 Müfredat, tüm mezunların TYYÇ, VUÇEP ve 02.Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 

“Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari 

Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” (bakınız Ek 1) ile tam olarak uyumlu olması beklenen lisans 

özelliklerine ulaşmasını sağlamak için tasarlanmalı, kaynaklanmalı ve yönetilmelidir. Müfredat, Ek 1’de 

yayınlanan yönetmelik ekindeki Ek IV'de listelenen dersleri (girdi) içermeli ve İlk Gün Yeterliliklerinin (çıktı) 

kazanılmasına izin vermelidir (bakınız Ek 2). Bu temel konular; Pet hayvanlarda (at ve egzotik evcil hayvanlar 

dahil) klinik bilimler, Çiftlik hayvanlarında klinik bilimler (Hayvansal Üretim ve Sürü Sağlığı Yönetimi dahil), Gıda 

güvenliği ve kalitesi ve Mesleki bilgi gibi tüm konu gruplarını ilgilendirmelidir. 

   

3.2 Programların yetkinlik temelli olması ve tasarlanan öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere kendileri için 

belirlenen hedefleri karşılaması için tasarlanması gerekir. Bir programdan kaynaklanan yeterlilik açıkça 

belirtilmeli ve TYYÇ ile VUÇEP’e atıfta bulunmalıdır. Kurum, kendi kendine öğrenme de dahil olmak üzere 

öğrenmeye oldukça elverişli bir akademik ortamın varlığını teşvik eden ve izleyen bir KG sisteminin 

oluşturduğuna ilişkin kanıt göstermelidir. Öğrencilere katılımın yanı sıra öğrenciler için uygun öğrenme 

fırsatlarının türü, içerikleri ve bunların güncellenmesi ile ilgili ayrıntılar açıkça belirtilmeli ve öğrencilerin 

katılımı sağlanmalıdır. Kurum ayrıca öğrencileri kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenmeye nasıl teşvik 

ettiğini ve hazırladığını da açıklamalıdır. 

   

3.3 Program öğrenme çıktıları;    

• Bütünleşik bir çerçeve oluşturmak için lisans programının tüm içeriğinin, öğretiminin, 

öğrenilmesinin ve değerlendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde örtüşmesi sağlamalıdır 

   

• İlk Gün Yeterliliklerinin bir tanımını içermelidir    

• Bireysel çalışma birimlerinin amaçlarının ve öğrenme sonuçlarının açık ifadeleri için temel    
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oluşturmalıdır 

• Personel ve öğrencilerle iletişim halinde olmalıdır 

 

   

Standart 4: Tesisler ve ekipmanlar    

4.1 Fiziksel tesislerin tüm yönleri, internet erişimi de dahil olmak üzere öğrenmeye elverişli bir ortam 

sağlamalıdır. Veteriner Kurumu, binalarını ve ekipmanını korumak ve geliştirmek için açık bir strateji ve 

programa sahip olmalıdır. Tesisler sağlık, güvenlik, biyogüvenlik ve ulusal hayvan refahı ve bakımı standartları 

(Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili 5199 ve 5996 sayılı yasalar ile bunlara bağlı yayınlanan tüm yönetmelikler) ile 

ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. 

   

4.2 Ders salonları, öğretim laboratuvarları, eğitim odaları, klinik tesisler ve diğer eğitim alanları, öğretim 

amaçları için sayı ve büyüklük açısından yeterli ve donanımlı olmalı, iyi korunmalıdır. Tesisler, kayıtlı öğrenci 

sayısına göre uyarlanmalıdır. Öğrenciler yeterli çalışma, kendi kendine öğrenme, rekreasyon, soyunma, sıhhi ve 

yemek hizmetleri olanaklarına hazır erişime sahip olmalıdır. Bürolar, öğretim hazırlığı ve araştırma 

laboratuvarları, akademik ve destek personelinin ihtiyaçları için yeterli olmalıdır. 

   

4.3 Kurumun hayvancılık tesisleri, hayvan barınağı, temel klinik öğretim olanakları ve donanımları;    

• tüm öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesini sağlamak için kayıtlı öğrenci sayısına yetecek kapasitede ve 

düzenlenmiş olmalıdır. 

   

• yüksek standartlarda olmalı, bakımlı ve amaca uygun olmalıdır.    

• en iyi hayvancılık, refah ve yönetim uygulamalarını teşvik etmelidir.    

• ilgili biyogüvenliği ve biyogüvenirliği sağlamalıdır.    

• öğrenmeyi geliştirmek için tasarlanmalıdır.    

4.4 Temel klinik öğretim tesisleri, kurumun eğitim ve klinik araştırma standardının tüm TVHEDS 

standartlarına, örneğin araştırma temelli ve kanıta dayalı klinik eğitim ile uyumlu olduğunu açıkça 

gösterebileceği ve en azından pet hayvanlar için 7/24 acil servislerle birlikte bir VEUH'de sağlanmalıdır. At ve 

Gıda üreten çiftlik hayvanları için, VEUH'de acil servis bulunmuyorsa, ambulans hizmeti verilmelidir. Kurum, 

özel sektördeki en iyileriyle karşılaştırılabilir veya onları aşmış en son standartlardaki eğitim klinikleri 

standartlarını sağlamalıdır. VEUH ve müfredatla ilgili olan hastaneler, uygulamalar ve tesisler (DPE dahil) ilgili 

ulusal Uygulama Standartlarına (Tarım ve Orman Bakanlığı 5996 sayılı yasa ve buna bağlı çıkarılan ilgili 

yönetmelikler) uygun olmalıdır. 

   

 

Standart 5: Hayvan kaynakları ve hayvansal kökenli öğretim materyali 

   

5.1 Sağlıklı ve hasta hayvanların, kadavraların ve hayvansal kökenli materyallerin sayısı ve çeşitliliği, 

uygulamalı ve el becerisi eğitimi vermek için yeterli olmalıdır. Özellikle Temel Bilimler, Klinik Bilimler, Patoloji, 

Hayvan Üretimi, Gıda Güvenliği ve Kalitesi alanlarında kayıtlı öğrenci sayısına göre uyarlanmış olmalıdır. Bu 

verilerin düzenli olarak kaydedildiğine ve eksiklikleri gidermek için süreçlerin mevcut olduğuna dair kanıt 

sağlanmalıdır. 

   

5.2 Kurumda verilen eğitime ek olarak, deneyim doğrudan akademik denetim altında düzenlenmesi ve Kurumda 

uygulananlarla aynı standartlara uyması koşuluyla, kurum dışı uygulamalı eğitimi de içerebilir. 

   

5.3 Yardımcı personelin (bakıcı, hemşire, laborant, teknik personel) bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye 

yönelik tanımlı süreçleri bulunmalıdır. Öğrenciler fiziksel tanı ve tanı kararları dahil olmak üzere her koşulda 

hastalar üzerinde çalışmasında aktif katılımcılar olmalıdır. 

   

5.4 Tıbbi kayıtlar, Kurumun öğretim, araştırma ve hizmet programlarını etkin bir şekilde desteklemek için etkili 

bir kayıt sistemi (tercihen elektronik bir hasta kayıt sistemi) kapsamlı olmalıdır. 

   

 

Standart 6: Kaynakları öğrenme 

   

6.1 En son teknolojiye sahip öğrenme kaynakları, veteriner hekimlik eğitimi, araştırma, servis ve sürekli eğitimi 

desteklemek için yeterli ve erişilebilir olmalıdır. Basılı, elektronik ortam veya başka yollarla öğrenme 

kaynaklarına zamanında erişim öğrencilerin ve personelin ve uygun olduğunda paydaşların erişimine açık 

olmalıdır. Bibliyografik araştırma ve veri tabanlarına ve öğrenme kaynaklarına erişim için son teknoloji süreçler 

lisans öğrencilerine öğretilmelidir. 

   

6.2 Personel ve öğrenciler, bir BT uzmanı, bir e-öğrenme platformu ve ilgili kişi tarafından yönetilen nitelikli bir 

kütüphaneci, bir Bilgi Teknolojisi (BT) birimi tarafından yönetilen bir akademik kütüphaneye tam erişime sahip 
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olmalıdır. Personelin gelişimi ve öğretim materyalleri öğrencileri tarafından kullanılması için gerekli fiziksel 

kaynaklar. 

İlgili elektronik bilgi, veritabanı ve diğer intranet kaynakları, hem Kurumun çekirdek tesislerinde hem kablosuz 

bağlantı (Wi-Fi) üzerinden hem de Kurumun dışından barındırılan güvenli bir bağlantı aracılığıyla, örneğin; 

Sanal Özel Ağ (VPN). 

   

Standart 7: Öğrenci kabul, ilerleme ve refah    

7.1 Kurum tutarlı bir şekilde, öğrencinin “yaşam döngüsü”, örneğin; öğrenci kabul, ilerleme ve 

sertifikalandırma. 

   

7.2 Programa kabul edilen öğrenci sayısının Kurumdaki personel, binalar, ekipman, sağlıklı ve hastalıklı 

hayvanlar ve hayvansal kaynaklı malzemeler için mevcut kaynaklarla tutarlı olması gerekir. 

   

7.3 Seçim ve ilerleme kriterleri açıkça tanımlanmalı, tutarlı ve savunulabilir, ayrımcılığa veya önyargıya sahip 

olmamalı ve öğrencilerin ders sırasında veteriner hekimlik mesleğine girişleri dikkate alarak kabul edildikleri 

dikkate almalıdır. Kurum, tüm ortak türlerdeki tüm TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirme 

potansiyelleri de dahil olmak üzere, öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için uygun olmalarını 

sağlamak için seçim süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve yansıtmalıdır (bkz. Ek 2). 

   

7.4 Engellilerin veya hastalıkların başvuru sahiplerinin nasıl değerlendirildiğine ve eğer uygunsa, tüm 

öğrencilerin mezun olduklarında TVHEDS İlk Gün Yeterliliklerini yerine getirebilmeleri şartı dikkate alınarak 

programa dahil edildiğine dair net politikalar ve süreçler bulunmalıdır.  

   

7.5 İlerleme kararlarının (akademik ilerleme ve uygulamaya uygun profesyonel uygunluk dahil) temelinin açık 

ve öğrenciler için hazır olması gerekir. Kurum, uygun şekilde performans göstermeyen öğrenciler için 

iyileştirme ve uygun destek (sonlandırma dahil) belirleme ve sağlama mekanizmaları olduğunu kanıtlamalıdır. 

Kurum, yıpranmayı ve ilerlemeyi izlemek için uygun mekanizmalara sahip olmalı ve kabul kriterlerinin (ulusal 

ya da üniversite yasaları tarafından izin veriliyorsa) değiştirilebilmesi için öneri de bulunabilmelidir. 

   

7.6 Öğrencilerin herhangi bir nedenle programdan çıkarılma mekanizmaları açık olmalıdır. Kabul, akademik 

ilerleme kararları ve uzaklaştırma da dahil olmak üzere kararlara karşı temyizleri yönetmek için kurum 

politikaları şeffaf ve kamuya açık olmalıdır. 

   

7.7 Öğrencilerin fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını desteklemek için Kurum tarafından mekanizma 

kurulmalıdır. Bu mekanizma, öğrenim destek ve danışmanlık hizmetlerini, kariyer tavsiyesini ve programda 

öğrenci hastalıkları, bozulma ve sakatlıklarla başa çıkmak için adil ve şeffaf mekanizmaları içerir, ancak 

bunlarla sınırlı değildir. Bu, tüm ilgili eşitlik ve / veya insan hakları mevzuatına uygun olarak, engelli öğrenciler 

için makul düzenlemelerin yapılmasını da kapsamalıdır. Öğrenci şikâyetlerinin çözümü için etkili mekanizmalar 

olmalıdır (örn; kişiler arası çatışma veya taciz). 

   

7.8 Öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerini Kuruma iletebilecekleri mekanizmalar bulunmalıdır. Kurum, öğrencilere, 

Kurumun TVHEDS standartlarına uygunluğuna ilişkin önerileri, yorumları ve şikâyetlerini kolay olarak 

yapabilmelidir. 

   

Standart 8: Öğrenci değerlendirmesi 
   

8.1 Kurum, Kurum içinde, genel değerlendirme sisteminin tutarlılığını sağlamak ve program genelinde ilerleyen 

bir yeterliliğe doğru gelişmesini sağlamak için sorumluluklarını gösteren açıkça tanımlanmış bir süreci 

olmalıdır. 

   

8.2 Programdaki her çalışma birimi için değerlendirme görevleri ve derecelendirme kriterleri; değerlendirme 

öncesinde iyi bir şekilde yayınlanmalı, tutarlı şekilde uygulanmalı, açıkça tanımlanmalı ve öğrencilere 

zamanında sunulmalıdır. Ders geçme için gerekenler açık olmalıdır. Kurum, değerlendirme sonuçlarını uygun 

şekilde belgelendirmeli ve öğrencilere değerlendirmeleri hakkında zamanında geri bildirim sağlamalıdır. 

   

8.3 Kurum, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve değerlendirme stratejilerini değiştirmek ve 

gerektiğinde süreçlerin doğruluğunu sağlamak için kontroller yapmak için tanımlı bir sisteme sahip olmalıdır. 

Tüm mesleki bilgi, beceri, yeterlilik ve nitelikleri kapsayan program öğrenme çıktıları, değerlendirme tasarımı 

için temel oluşturmalı ve ilerlemeyle ilgili kararları desteklemelidir. 

   

8.4 Değerlendirme stratejileri, Kurumun, öğrencinin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını program düzeyinde ve 

bireysel çalışma birimlerinde sertifikalandırmalarını sağlamalıdır. 

   

Kurum, programın, öğrencileri öğrenme sürecini yaratmada aktif rol almaya teşvik edecek şekilde 

oluşturulmasını ve öğrencilerin değerlendirilmesinin bu yaklaşımı yansıtmasını sağlamalıdır. 
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Standart 9: Akademik ve destek personeli 

   

9.1 Kurum, tüm personelin ulusal düzenlemeleriyle uyumlu olarak, rollerine uygun şekilde nitelikli ve hazırlıklı 

olmasını sağlamalı, personel alımı ve gelişimi için adil ve şeffaf süreçler uygulamalıdır. 

   

9.2 Eğitim personeli, “yardımcı” personel, teknik, idari ve destek personeli de dahil olmak üzere programa dahil 

olan tüm personelin toplam sayısı, nitelikleri ve becerileri, eğitim programını sunmak ve Kurumun görevini 

yerine getirmek için yeterli ve uygun olmalıdır. 

   

Eğitime katılan personel; asistanlar, stajyerler veya diğer lisansüstü öğrencilerden bağımsız olarak ilgili eğitim 

ve nitelikleri almış olmalı ve eğitim-öğretimin tüm ilgili yönlerinde yeterlilik ve etkili öğretim becerileri 

sergilemelidir (örn; kampüs dışı sözleşmeli öğreticiler) 

   

9.3 Öğretime katılan personele, öğretme ve değerlendirme bilgilerini geliştirme ve genişletme fırsatları 

verilmelidir ve becerilerini geliştirmek için teşvik edilmelidir. Öğretici ve pedagojik eğitim ve uzmanlık 

olanakları mevcut olmalıdır. Kurum operasyonda mükemmellik öğretimi için herhangi bir ödül sistemini açıkça 

tanımlamalıdır. Akademik pozisyonlar, akademik personelin istikrarını, sürekliliğini ve yetkinliğini korumak 

için gerekli güvenliği ve yararları sağlamalıdır. Akademik personel, rollerine bağlı olarak dengeli bir iş, eğitim, 

araştırma ve hizmet iş yükü ile bilimsel etkinliklere katılmak için uygun fırsatlara ve kaynaklara sahip olmalıdır. 

   

9.4 Kurum, resmi değerlendirme ve resmi olmayan danışmanlık süreçlerini de kapsayan akademik ve destek 

personelinin profesyonel gelişimi için iyi tanımlanmış, kapsamlı ve halka açık bir program kullandığına dair 

kanıt sağlamalıdır. Personel, Kurumun yön ve karar alma süreçlerine katkıda bulunma fırsatına sahip olmalıdır. 

Akademik ve idari personel için terfi kriterleri açık ve net olmalıdır. Öğretim kadrosunun tanıtımları, (ulusal 

veya üniversite yasalarının izin verdiği durumlarda) mükemmelliği kabul etmeli ve öğretimin tüm yönlerine 

(klinik öğretim dahil), araştırma, hizmet ve diğer bilimsel faaliyetlere eşit derecede vurgu yapmalıdır. 

   

 

Standart 10: Araştırma programları, sürekli ve lisansüstü eğitim 

   

10.1 Kurum, araştırma tabanlı öğretim yoluyla veteriner hekimliği programı ile bütünleşen ve güçlendiren 

personelin önemli ve geniş araştırma faaliyetlerini göstermelidir. 

   

10.2 Tüm öğrenciler kanıta dayalı veteriner hekimliği ile ilgili bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri 

konusunda eğitilmeli ve araştırma programlarına katılma fırsatlarına sahip olmalıdır. 

   

10.3 Kurum ileri lisansüstü programları sağlamalıdır; Yüksek lisans, Doktora, staj, ve veteriner hekimlik 

derecesini tamamlayan ve güçlendiren, meslek ve toplumun ihtiyaçları ile ilgili sürekli eğitim programları. 

   

10.4 Kurum, araştırma faaliyetlerinin öğrenci eğitimi ve personel terfisi için nasıl fırsatlar sağladığını ve 

araştırma yaklaşımlarının, yöntemlerinin ve sonuçlarının veteriner hekimliği eğitim programlarına nasıl entegre 

edildiğini değerlendirmek için bir KG sistemine sahip olmalıdır. 

   

 

 

Y: (toplam veya önemli) yeterli; kY: kısmi yeterli (İkincil Yetersizlik); Yz: uyumsuzluk (Birincil Yetersizlik) 

 

Ek 14. Ara Rapor (AR) ve Yerinde Ziyaret Raporu (YZR) Format ve 
Esasları 
(VEDEK YK Onay tarihi………) 

 

 

Süreç 

 

TVHEDS-SDS El Kitabının 2.Bölümün ve 4. Kısmına uygun olarak akredite olan kurumlar, 

değerlendirmeden üç buçuk yıl sonra VEDEK sekretaryasına elektronik posta ile bir ara rapor 

[AR (Örnek 1)] göndermelidir. VAK tarafından görevlendirilen TVHEDS-koordinatörü 

gönderilen ara raporu değerlendirir ve sonuçlarını görüşleri (Örnek 2) ile birlikte VAK 
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Başkanı ve VEDEK sekreterliğine iletir. Bir sonraki VAK toplantısı gündeminde 2.günlük 

yerinde ziyaret için değerlendirici takımı oluşturulur. Öncelikle Kurumun daha önceki 

ziyaretinde takım başkanı olarak görev alan değerlendirici ile VAK’ın uygun göreceği bir 

başka değerlendirici görevlendirilir. Görevlendirilen takım üyeleri ile Kurum irtibat 

görevlisinin belirleyeceği tarih VEDEK sektereterliğine bildirilir. Yazışmalardan sonra ziyaret 

gerçekleştirilir. Yerinde ziyaret sonrasında düzenlenen rapor [YZR (Örnek 3)] hızla VEDEK 

sekreterliğine iletilir ve bir sonraki VAK toplantısı gündemine alınarak karar verilir. Eğer 

Yerinde Ziyaret Raporu (YZR) ziyaretten sonra Kurumda oluşmuş Birincil ya da İkincil 

yetersizliklerin durumuna göre öncelikle Kuruma uyarı yazısı gönderir veya akreditasyonunu 

bir alt akreditasyona indirebilir. 

 

 

 

Örnek 1: Ara Rapor Formatı (en fazla 2 sayfa) 
(VEDEK YK Onay tarihi….) 

 

Kurumun adı ve yeri 

 

Mevcut Kurumun Dekanının Adı ve İletişim Bilgileri 

 

Ara Raporun Tamamlanma Tarihi (en geç Ziyaretten 3,5 yıl sonra): 

 

Önceki Ziyaretin Tarihi 

 

Önceki ÖDR'den bu yana TVHEDS Standartlarına uyumu etkileyebilecek herhangi bir önemli 

değişiklik (örneğin, yeni ulusal düzenlemeler, daha fazla öğrenci, daha az finansman, 

müfredat gibi)  

Birincil yetersizliklerin (TVHEDS Standartlarına uymama) ve İkincil yetersizliklerin 

(TVHEDS Standartlarına kısmen uyma) ve yakın gelecek için planların düzeltilmesindeki 

ilerleme/ler 

 

Bir sonraki Ziyaretin beklenen tarihi (verilen statünün sonunu belirlenmesi için başvuru, 

VAK toplantısı tarihinden en geç 2 ay önce tamamlanması gerekir) 

 

TVHEDS Göstergeleri ile güncellenmiş Excel tablosu (son üç tam akademik yıla 

odaklanarak) 
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Örnek 2: Ara Raporun İncelenmesi Formatı (en fazla 2 sayfa) 
(VEDEK YK Onay tarihi…..….) 

 

Kurumun adı ve yeri 

 

Ara Raporu İnceleyen TVHEDS Koordinatörünün adı soyadı 

 

İnceleme tarihi 

 

1. Genel analiz: Anlaşmada belirlenen SDS ile uyumlu ara rapor (AR) yazılmış mıdır? 

Kurumun göstergeler ve standartları karşılama durumu 

 

2. Önceki ÖDR’den bu yana gerçekleşen önemli değişiklikler: Bu değişiklikler TVHEDS 

Standartlarına uyumu önemli ölçüde etkileyebilir mi? 

 

3. Eksikliklerin düzeltilmesindeki ilerleme: Önceki Ziyaret sırasında tespit edilen 

Yetersizliklikler (hem birincil hem de ikincil olanlar) düzeltildi mi? Düzeltilememişler ise, 

bunun için bir plan ve zaman çerçevesi var mı? 

 

4. TVHEDS Göstergeleri: Bazı Göstergeler mevcut asgari değerin altında mıdır ve TVHEDS 

Standartlarına uyumu önemli derecede etkileyebilir mi? 

 

5. Başka yorumlarınız veya VAK’a önerileriniz 

 

 

Örnek 3. Yerinde Ziyaret Rapor Formatı (en fazla 2 sayfa) 
(VEDEK YK Onay tarihi……) 

 
Kurumun adı ve yeri 

 

Yerinde Ziyaret Takımı adı soyadı: Önceki Takım Başkanı 

Yerinde Ziyaret Takımı adı soyadı: Değerlendirici 

 

Ziyaret tarihi: 

 
 

1. Genel analiz: Anlaşmada belirlenen SDS ile uyumlu ara rapor (AR) yazılmış mıdır? 

Kurumun göstergeler ve standartları karşılama durumu / gözlem ve kanıtlar 

 

2. Önceki ÖDR’den bu yana gerçekleşen önemli değişiklikler: Bu değişiklikler TVHEDS 

Standartlarına uyumu önemli ölçüde etkileyebilir mi? / gözlem ve kanıtlar 

 

3. Eksikliklerin düzeltilmesindeki ilerleme: Önceki Ziyaret sırasında tespit edilen 

Yetersizliklikler (hem birincil hem de ikincil olanlar) düzeltildi mi? Düzeltilememişler ise, 
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bunun için bir plan ve zaman çerçevesi var mı? / gözlem ve kanıtlar 

 

4. TVHEDS Göstergeleri: Bazı Göstergeler mevcut asgari değerin altında mıdır ve TVHEDS 

Standartlarına uyumu önemli derecede etkileyebilir mi? /gözlem ve kanıtlar 

 

5. Başka yorumlarınız veya VAK’a önerileriniz 
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Ek 15. Ziyaret Edilen Kurumla İlgili Çıkar Çatışması Formu (Conflict of 
Interest)  
(VEDEK YK Onay tarihi……………)  

 

VEDEK Değerlendirici Ziyaretine İlişkin Çıkar Çatışması Beyan Formu  

 

VEDEK Adına Değerlendirme Sürecinde Görev Alacağım (Ziyaret Edeceğim) Kurumla İlgili 

Olarak; 

  Ziyarette bulunduğum kurumda herhangi bir lisans veya lisansüstü eğitim almadım veya 

çalışmadım.  

 Yakın aile üyelerimden biri bu fakültede çalışmıyor.  

 Bağış, hediye, bahşiş veya rüşvet ya da çıkar sağlanması üzerine fakülteden taahhüt 

almadım.  

 TVHEDS-SDS kurallarına kesinlikle bağlı ve sorumluluk bilinci ile çalışacağım 

 

“VEDEK Çıkar Çatışması Beyan Formu”nu okudum, anladım, mevcut bilgim dâhilinde doğru 

ve eksiksiz olarak doldurdum. Çıkar çatışmasına mani olmak için VEDEK gizlilik ve etik 

kuralları ile uyum halinde olacağımı, mevcut durumumda çıkar çatışmasına sebep olacak 

potansiyel bir değişiklik olduğu takdirde bu durumumu bildireceğimi beyan ederim.  

 

Değerlendiricinin Adı – Soyadı:  

İmzası:  

Tarih:  

Ziyaret Edeceği Fakülte:  

Ziyaret Tarihleri: 
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Ek 16. VEDEK Gizlilik ve Etik taahütnamesi (Code of Conduct) 
(Vedek YK Onay tarihi……..) 

 

VEDEK Gizlilik ve Etik Taahütnamesi 

 

İşbu gizlilik taahhütnamesi …./…/…… tarihinde imzalanmıştır. 

 

Bu taahhütname ile aşağıda kimlik bilgileri sunulan kişi, 

 

Değerlendirme yapılacak kuruma ait bilgi, belge ve dokümanları sadece VEDEK görevi 

çerçevesinde kullanacak, kesinlikle paylaşmayacaktır. 

 

Bu belge ve dokümanları, kendi menfaatlerine veya başkalarının menfaatine hizmet edecek 

şekilde kullanmayacaktır. 

 

Ziyaret esnasındaki gözlemler de belge ve dokümanlar gibi gizli olarak nitelendirildiğinden 

paylaşmama sorumluluğunu kabul eder. 

 

Gizlilik arz eden her türlü belgeyi sır olarak saklamak, bunları üçüncü şahıslara 

inceletmemek, söylememek, iletmemek (elektronik ve/veya basılı olarak) ve açıklamamakla 

yükümlüdür. 

 

Bu yükümlülük VEDEK ile ilişkinin sona ermesi halinde de devam eder. Değerlendirmeyle 

ilişkili deneyim ve bilgiler ile fotoğraf, yazı, makale, tebliğ, rapor gibi belge yayınlayamaz.  

 

VEDEK Yönetim Kurulu’ndan izinsiz seminer, panel ve toplantılarda paylaşamaz. Bu 

taahhütname VEDEK tarafından saklanacaktır. 

 

Kişi bu taahhütnameye uymakla yükümlüdür. 

 

İşbu taahhütnamede yer alan beyan ve kurallara uyulmaması durumunda kişi oluşabilecek her 

türlü hukuki süreçten şahsen sorumludur.  

 

⃝ YUKARIDAKİ METİNDE YAZILAN İFADELERİ OKUDUM, ANLADIM VE 

GEREĞİNİ YAPACAĞIMI KABUL EDİYORUM. 

 

Adı-Soyadı:  

 

TC Kimlik Numarası: 

 

İmza: 

 

 

 

mailto:vedek@vedek.org.tr


 

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK) 

Adres: Dr. Mediha Eldem Sok 62 / 11 Kültür Mah – Kızılay 06420 - Ankara/TÜRKİYE 

Telefon: +90 (312) 430 43 32 - 0 505 258 76 58 

Faks: +90 (312) 430 43 18   E-posta: vedek@vedek.org.tr 
 

 

Ek 17.  Ziyaret Sonrası Geri Bildirim Formu 
(Vedek YK Onay tarihi……..) 

 

 

İsim: 

 

Görevi: (Ziyaret edilen kurumdan: Dekan, Dekan Yardımcısı, İrtibat Görevlisi, ziyaret edilen 

Kurumun diğer üyeleri (belirtiniz);  

 

Ziyaret eden takımda: Başkan, Raportör, ziyaret Takımı üyesi, gözlemci, diğer (belirtiniz): 

 

Ziyaret Türü: (Ziyaret, Yeniden ziyaret, Ön Değerlendirme ziyareti, Yerinde ziyaret): 

 

Ziyaret Edilen Kurum Adı: 

 

Ziyaret Tarihi: 

 

 

1. VEDEK akreditasyon süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki 

yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir? 

 

2. VEDEK akreditasyon süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin geliştirilebilmesi için 

önerileriniz nelerdir? 

 

3. Kurumunuzdaki VEDEK değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç 

hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir? 

 

4. Kurumunuzdaki VEDEK değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin 

daha etkin yürütülebilmesi için önerileriniz nelerdir? 

 

5. Kurumunuzu ziyarete gelen VEDEK Değerlendirme Takımı hakkında genel olarak görüş ve 

önerileriniz nelerdir? (Takımın organizasyonu, birbiriyle uyumu, tecrübesi, kurumunuzdaki 

personelle iletişimi vb. konularda lütfen görüş ve önerilerinizi etraflıca yazınız) 
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6. Kurumunuzu ziyarete gelen VEDEK Değerlendirme Takım Başkanı hakkındaki görüş ve 

önerileriniz nelerdir? (Takım Başkanı’nın ismini belirterek, performansı, değerlendirme 

sürecine hâkimiyeti, tecrübesi, iletişimi vb. konularda lütfen görüş ve önerilerinizi etraflıca 

yazınız) 

 

 

7. Kurumunuzu ziyarete gelen VEDEK Değerlendirme Takımı Üyeleri hakkındaki görüş ve 

önerileriniz nelerdir? (Üyelerin isimlerini ayrı ayrı belirterek, değerlendirme sürecindeki 

görevlerini, etkinliğini, değerlendirme metotlarını, tecrübelerini, iletişim becerilerini vb. 

konuları lütfen her üye için bağımsız olarak bildiriniz) 

 

 

 

8. Sizce değerlendirme süreci etkin, objektif ve profesyonel bir şekilde yürütülüp tamamlandı 

mı? (Lütfen konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi etraflıca aktarınız) 

 

 

 

9. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon 

Derneği (VEDEK) değerlendirme ve akreditasyon süreçleri, etkinlikleri, programları, 

eğitimleri veya organizasyonlarına ilişkin bildirmeyi istediğiniz farklı bir gözleminiz, 

görüşünüz veya öneriniz varsa lütfen yazınız. 
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DENETİM DEĞERLENDİRME PUANTAJ FORMU 

 

Lütfen iç denetim faaliyetini aşağıda belirtilen alanlarda derecelendiriniz. Eğer bir soruya 

cevap vermezseniz, basitçe o soruya baştan sona bir çizgi çekiniz veya boş bırakınız. 

 

Değerlendirme Kriteri Çok 

İyi 

İyi Orta Zayıf 

PROFESYONEL YETERLİLİK 

1. Değerlendirme takımının teknik yeterliliği  

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Değerlendirme takımının profesyonelliği  

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Akreditasyon faaliyetlerine ilişkin değerlendirme takımının 

bilgisi/başarı faktörleri 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4. Değerlendirme takımının ve biriminiz arasındaki ilişkinin düzeyi ve 

uyumu 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

DEĞERLENDİRME ZİYARETİNİN KAPSAMI 

5. Değerlendirme ziyareti için önemli çalışma alanlarının seçilmesi  

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6. Değerlendirme ziyaretinin amacı ve kapsamının denetim öncesinde 

size bildirilmesi 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

7. Değerlendirme ziyareti kapsamında önerilerinizin dahil edilmesi   

4 

 

3 

 

2 

 

1 

DEĞERLENDİRME ZİYARETİNİN PERFORMANSI 

8. Değerlendirme ziyareti süresince ortaya çıkan konuların size geri 

dönüşü  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

9. Değerlendirme ziyaretinin süresi   

4 

 

3 

 

2 

 

1 

10. Değerlendirme ziyaretinin raporunun ve geri dönüşünün uygun 

zamanda verilmesi 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11. Değerlendirme ziyareti bulgularının doğruluğu  

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12. Değerlendirme ziyaretinin tavsiyelerinin değeri     
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4 3 2 1 

13. Öz değerlendirme raporu ile değerlendirme yazılı denetim 

raporlarının açıklığı 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14. Faaliyetler ve kontrollerin gelişiminde değerlendirme ziyaretinin 

faydası 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

15. Değerlendirme ziyareti ekibinin en güçlü yönleri nelerdir? 

          

16. İlave yorumlar. 

          

 

 

Tarih: 

Ad-Soyad: 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ek 18. TVHEDS Geçiş Uygulama Süreçleri 
(Vedek YK Onay tarihi……) 
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Bir sonraki Genel Kurul’da kabul edildikten sonra akreditasyon için başvuran kuruluşlar bu 

TVHDES-SDS El Kitabı’na göre değerlendirilecektir.  

 

Bununla beraber;  

 

……… tarihinden önce VEDEK ile anlaşma imzalamış Kurumlar önceki TVHEDS’ne göre 

(VEDEK YK onay tarihli…….) değerlendirme isteyebilir. Ancak bu durum VEDEK ile 

karşılıklı değerlendirilir ve ona göre ÖDR ve Ziyaret raporu düzenlenir.  

 

Şartlı akreditasyonu olan Kurumlar Yeniden Değerlendirme Ziyaret taleplerini ilk 

başvurdukları dönemde geçerli olan TVHEDS standartlarına göre yaparlar. Ara raporlarını da 

geçerli olan şekilde hazırlarlar. 

 

Genel Kurulda TVHEDS-SDS kabul edildikten sonra Ara raporla bütünleşik olarak 

değerlendirilecek olan Yerinde Değerlendirme Ziyaretleri bu kapsamda olacaktır.  
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Ek 19.  VEDEK Ziyaretlerinde Gözlemciler 
(VEDEK YK Onay tarihi……..) 

 

Genel kural 

Ziyaret başına birden fazla gözlemci kabul edilemez. Kurum ziyaretinde en fazla ziyaretçi 

sayısı 9'dur (5 akademisyen+1 serbest veteriner hekim+1 öğrenci+1 gözlemci). 

 

Herhangi bir Ziyarette, ilgili kurumun Dekanı (ya da Kurum yöneticisi); gözlemcinin gelişine 

yönelik resmiyeti sağlamalıdır ve teklifi kabul etmek zorunda değildir. Ayrıca, gözlemciler 

Ziyaret ile ilgili masraflarını kendi başlarına (seyahat ve konaklama masrafları ve sigorta 

dahil) finansal olarak desteklemelidir. 

 

Gözlemci türü 

TVHEDS Ziyaretlerinde, kategorilerine bağlı olarak farklı haklara sahip iki tür gözlemci 

olabilir: 

 

1) Kendi resmi kurumundan gelen ve bu kurumun değerlendirme sürecine göre hareket eden 

(örneğin, EAEVE, Rev-Med vs diğer veteriner hekim ya da başka mesleklerden 

eğitim/akreditasyon kurumları) gözlemci Oy hakkı olmadan ekibin tüm faaliyetlerine / 

toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler. Bir ziyaret için seçildiğinde, ikinci tür 

gözlemcilere göre önceliğe sahiptir. 

 

2) Resmi bir akreditasyon kurumuna üye olmayan bir gözlemci (örneğin henüz ziyaret 

edilmemiş bir Kurumun dekanı). Salı ve Çarşamba günkü ziyaretlere / toplantılara (ziyaret 

sürecine müdahale etmeden) katılmalarına izin verilir, ancak ekibin özel toplantılarına ve 

Perşembe toplantılarına katılmazlar. 

 

Uygulama 

Resmi bir başvurunun alınmasından sonra, VAK Başkanı, bir gözlemcinin TVHEDS 

Ziyaretine katılma talebini kabul etme kararı alabilir. Kararın ardından, VEDEK, İlgili 

Kurumun Dekan’ına gözlemcinin ziyaretinin onayını sorar ve eğer olumluysa, mevcut süreci 

ve VEDEK Çıkar Çatışması ile Gizlilik Etik Kurallarını gözlemciye gönderir. 

 

Her durumda, gözlemci VAK Çalışma Kurallarına uygun olarak, Ziyaret Takımı ile uyum 

içerisinde çalışmalıdır. 
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Kısaltmalar 
 

AR: Ara Rapor 

BT: Bilgi Teknolojisi 

DPE: Dış Pratik Eğitim 

EAEVE: Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği 

ESG: Avrupa Yüksek Eğitim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Kuralları 

GG&K: Gıda Güvenliği ve Kalitesi 

GZFT: Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler 

DZR: Değerlendirme Ziyareti Raporu (rapor D) 

İDKGK: İç Denetim ve Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi (VEDEK) 

KG: Kalite Güvencesi 

OIE: Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 

ÖDR: Öz Değerlendirme Raporu 

ÖnÖDR: Ön Özdeğerlendirme Raporu 

ÖnÖDZR: Ön Özdeğerlendirme Ziyaret Raporu 

SDS: Standart Uygulama Süreci 

TVHEDS: Türk Veteriner Hekimliği Eğitimi Değerlendirme Sistemi 

TZ: Tam Zamanlı 

TZE: Tam Zamanlı Eğitici  

VAK: Veteriner Akreditasyon Komitesi 

VEDEK: Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği 

VEUH: Veteriner Eğitim-Uygulama Hastanesi 

VHS: Veteriner Halk Sağlığı 

VUÇEP: Veteriner Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 

YDZR: Yeniden Değerlendirme Ziyaret Raporu 

YÖDR: Yeniden ÖDR 

YÖKAK: Yükseköğretim Kalite Kurulu 

YZ: Yerinde Ziyaret 

YZR: Yerinde Ziyaret Raporu 

 

Standart terminoloji (tüm raporlarda kullanılmalıdır) 

 

Akreditasyon: VAK tarafından normalde TVHEDS Standartlarına uygun olarak kabul edilen 

ve son (tam) Ziyaret tarihinden itibaren 7 yıllık bir süre için bir Kurumun durumu; 

Kurum: Veteriner hekimliğini bir bütün olarak, bir üniversite, fakülte, okul, bölüm, enstitü 

olarak organize eden resmi ve yasal birim; 

Gezici klinik: Akademik eğitimli öğreticiler tarafından kurum dışı ve tamamen denetimli 

yapılan klinik eğitim; 

Kurumun Başkanı: Yukarıda belirtilen resmi olarak başkanlık eden kişi Kurum, yani 

Rektör, Dekan, Direktör, Daire Başkanı, Başkan, Müdür, ..; 
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Dış Pratik Eğitim (DPE): Akademik olmayan personel (mesela uygulayıcılar) tarafından 

kurum dışı ve tamamen denetimli yapılan klinik ve pratik eğitimler; 

Birincil Yetersizlik: Eğitimin kalitesini ve Kurumun TVHEDS Standartlarına uyumunu 

önemli ölçüde etkileyen bir eksiklik; 

İkincil Yetersizlik: Eğitim kalitesini veya Kurumun TVHEDS Standartlarına uyumunu 

önemli ölçüde etkilemeyen bir eksiklik; 

Propaedeutics: (Ön Klinik Muayene) :Özel tanı süreçleri olmadan gözlem, palpasyon, 

sıcaklık ölçümü vb. ile hasta hakkında ön veri toplama; 

Yeniden Değerlendirme Ziyareti: Önceki ziyaret sırasında tespit edilen Birincil eksikliklerin 

düzeltilip düzeltilmediğini değerlendirmek için TVHEDS-SDS ile işbirliği içinde düzenlenen 

kapsamlı olmayan bir ziyaret 

Değerlendirme Ziyaret: Ziyaret edilen Kurum tarafından sağlanan veteriner hekimlik 

derecesinin tüm TVHEDS Standartları ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmek üzere 

TVHEDS-SDS ile işbirliği içinde yerinde düzenlenen eksiksiz bir ziyaret; “Ziyaret” e yapılan 

herhangi bir kronolojik referans, sahadaki ziyaretlerin ilk günü anlamına gelir; 

Değerlendirme Ziyareti Raporu: Ziyaret Ekibi tarafından hazırlanan, gerçek hatalar için 

düzeltilmiş ve en sonunda VAK tarafından yayınlanan bir belge; Her TVHEDS Standardı için 

bulgular, yorumlar, öneriler ve belirlenmiş eksiklikleri içerir. 
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