
HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 

VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki 9.  ve 10. 

yarıyıl uygulanan “İntörn (VEHIP) Programı” eğitimini ve değerlendirme esaslarını 

düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2: (1) Bu Yönerge, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin 

Veteriner Hekimlik nosyonu ile ilgili gerekli teorik bilgilerini tamamlamak ve daha fazla 

uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla görecekleri VEHİP eğitimini 

kapsamaktadır. 

Dayanak 

Madde 3: (1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ile Harran Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4: (1) 

a) Fakülte Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

b) Dekanlık: Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını, 

c) İntörn Ders Grupları: Genel Hekimlik Grubu, Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve 

Hekimliği Grubu, At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu, Kanatlı 

Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu ve Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu olmak 

üzere oluşturulmuş beş intörn ders grubunu (Ders grubu sayısı günün şartlarına göre 

artırılıp, azaltılabilir) 

d) İntörn (VEHIP) Eğitimi: Veteriner Fakültesi beşinci sınıf öğrencilerinin Veteriner 

Hekimlik nosyonu ile ilgili gerekli beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla 36 (18+18) 

hafta süre ile verilen 9. ve 10. Yarıyılları kapsayan yıllık eğitimi, 

e) İntörn Geçme Notu: İntörn olgunlaşma eğitimi kapsamında verilen derslerin katkıları 

baz alınarak hesaplanan puanı, 

f) İntörn Öğrenci Grupları: Öğrenci sayıları ve tercihleri göz önünde bulundurulmak 

üzere Dekanlık tarafından belirlenen grupları, 

g) Klinik: Veteriner Eğitim Uygulama Hastanesi'nde Klinik Bilimler Bölümü tarafından 

verilen ders ve uygulamaları, 



h) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu, 

i) Uygulama Çiftliği: Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliğini, 

j) Üniversite: Harran Üniversitesini, 

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Harran Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.  

 

Uygulama Esasları 

Madde 5: 1) VEHİP eğitimine katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi, öğrenci ve ders 

grupları ve eğitim tarihleri, bu yönergedeki esaslar uyarınca Dekanlıkça düzenlenir. İntörn 

Eğitimi, ilgili Anabilim Dalları tarafından verilir. 

2) VEHIP eğitiminin süresi 9. ve 10. Yarıyıl için 18’er hafta ve haftada 32 ders saatidir. 

Öğrenciler bu süreyi seçtikleri İntörn grubunun ilgili Anabilim Dallarında geçirirler.  

Kayıt 

Madde 6: (1)  

a) VEHIP eğitimi Güz ve Bahar yarıyıllarında açılır.   

b) VEHIP eğitimine başlayacak öğrencilerin bu eğitim öncesi 8. Yarıyıl dahil tüm derslerden 

devamını almış olması ve birbirini takip eden iki yarıyıldan en az bir yarıyılın ağırlıklı genel not 

ortalamasının (AGNO) asgari 2.0 olması zorunludur.  

c) Öğrenciler VEHIP eğitiminde yer alan seçmeli uygulamalardan sadece birini programlarına 

alırlar. Seçmeli uygulamaların tercih işlemi, 9. yarıyıl bütünleme sınav döneminde “İntörn 

Programı Grup Tercih Formu” doldurularak yapılır. Bir seçmeli uygulamaya, İntörn programına 

kayıt yaptıran öğrencilerin en fazla % 40’ı yerleştirilebilir. 

 

  Devam ve Başarının Değerlendirilmesi 

Madde 7: (1)  

a) Öğrenci, intörn eğitiminde Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği gereği  “Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı 

teorik derslerin en az yüzde yetmişine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının 

yüzde seksenine devam etmek zorundadır” gereğince her Anabilim Dalından ayrı ayrı olarak 

devam almak ve başarılı olmak zorundadır. 

b) En fazla 3 Anabilim Dalından devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, başarısız 

oldukları Anabilim Dallarındaki eğitimlerini açılacak bir sonraki intörn Eğitimi döneminde 

tekrar alırlar. Devamsızlık nedeniyle başarısız oldukları Anabilim Dalı sayısı 3’ün üzerinde olan 

öğrenciler ise VEHIP eğitimi kapsamındaki tüm Anabilim Dallarındaki eğitimlerini bir sonraki 



VEHIP eğitimi döneminde tekrar alırlar. Öğrenciler tekrarladıkları eğitimlerinde devam almak 

ve başarılı olmak zorundadırlar. 

c) İntörn Programı Eğitimi sırasında devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde, öğrenci 

eğitimini tamamlayamadığı durumlarda, eğitim döneminin sonunda bir haftalık telafi süresi 

verilerek eğitimi tamamlattırılır. Bu telafi süresi sonunda da başarısız olan öğrenciler açılacak 

bir sonraki İntörn Eğitimi döneminde bu yükümlülüklerini başarıyla tamamlamak 

zorundadırlar. 

 d) Her bir VEHİP eğitimi öğrencisinin almış olduğu dersin başarı seviyesi Anabilim 

Dalında bu dersleri veren öğretim üyelerince tespit edilir. Anabilim Dalında devam alan 

öğrencilerin başarıları sözlü ve/veya yazılı olarak değerlendirilir ve dersi veren Öğretim 

Üyelerinin katıldığı Anabilim Dalı Kurul Kararı ile 0-100 arası bir not verilir. İntörn olgunlaşma 

eğitiminden başarılı olabilmek için İntörn geçme notunun en az 65 (CC ) olması gerekmektedir. 

Öğrencilerin notları, VEHİP derslerinin bitimini takip eden 1 hafta içerisinde eğitimden sorumlu 

dekan yardımcısına teslim edilir.   

e) Her Anabilim Dalından 100 üzerinden verilen notlar, öğrencinin o Anabilim Dalındaki eğitim 

süresi (hafta) ile çarpılarak elde edilen rakamlar toplanır ve genel hafta sayısına (18’e) 

bölünerek ağırlıklı tek “İntörn Geçme Notu” hesaplanır. 0,5 ve üzeri küsurat bir üst tam sayıya 

yuvarlanır. Notlar öğrenci işleri tarafından ilan edilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 8: (1) Bu yönergede hüküm bulunmadığı hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Fakülte 

Yönetim Kurulu  kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 9: Bu yönerge Senato tarafından kabul edildikten sonra, 2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılı Güz Yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 10: Bu yönerge hükümlerini Dekan  yürütür. 

 


