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VETERİNER FAKÜLTESİ  

5. SINIF ÖZEL EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI 

 

1. Öğrenciler IX. ve X. yarıyıllarda aşağıdaki ilkeler çerçevesinde uygulamalı, kuramsal ve 

hizmet özelliklerine yönelmiş eğitim-öğretim alırlar. 

2. Bu eğitim-öğretim “Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği”,  “Küçük Hayvan 

Hekimliği”, “Kanatlı Hayvan Hekimliği ve Yetiştiriciliği” ve “Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi" olmak üzere dört (4) grupta yapılır. Öğrenciler IX. yarıyılda kayıtlı oldukları 

gruptaki mesleki seçmeli derslerden (ders planlarında olan)  20 kredi ders seçerek teorik 

ve uygulamalı eğitim alırlar. 

3. Öğrenciler bu programa başvurularını VIII. yarıyıl sonu sınavları ile yaz öğretimi 

sınavları sonrasında yaparlar. 

4. Öğrenciler tercihlerini ilgi alanları doğrultusunda ana gruplar esas alınarak, 1, 2, 3 ve 4 

şeklinde sıralarlar. 

5. Tercihlerin Değerlendirilmesi 

a) Öğrencilerin tercihleri sonucunda grup kontenjanları her yıl son sınıf öğrenci 

mevcudunun sayısı üzerinden % olarak belirlenir. 

b) Grup kontenjanları aşıldığında, ilk tercihine giremeyen öğrenciler AGNO 

sıralamasına göre 2., 3.  veya 4.  tercihine kayıt olur. 

6. X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretim Programında; 

a) Öğrenciler X. yarıyılda IX. yarıyılda devam ettikleri ana gruba ait uygulama 

derslerini alarak hazırlanacak programa göre eğitim-öğretim alırlar. 

b) Her grup altında alınacak dersler ayrı ayrı değerlendirilir. 

c) Öğrenci toplamda %80 devam koşulunu sağlayamadığı durumda sınavlara 

giremez ve dersi takip eden yılda tekrar eder. 

7. X. Yarıyıl Veteriner Hekimliği Özel Eğitim Öğretim Programı kapsamında yarıyıl içi 

etkinlikler yapılır. Yarıyıl içi etkinlikler, dersler başlamadan önce ilgili anabilim dalı 

tarafından Dekanlığa bildirilir.   

a) Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları ile Besin Hijyeni ve Teknolojisi 

uygulamalarında yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %50 ağırlıkta olmak üzere 

uygulanır.  

b) Diğer derslerde isteğe bağlı olarak yapılır veya sadece ara sınav ve yarıyıl sonu 

sınavı şeklinde değerlendirilebilir. 

Yarıyıl içi etkinlikler: Öğrencilerin X. Yarıyıl eğitimi süresince dönem içindeki 

uygulamalarda gösterdiği performansın değerlendirilmesini içerir. 

8. Bu uygulama esasları 2013-2014 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılından itibaren 

uygulanmak üzere Fakülte Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.  

9. Bu ilkeler Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 

 

 

 


