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1. Amaç: Veteriner Fakültesi 9 ve 10. yarıyıl öğrencilerinin Hayvan Hastanesi’nde bulunan 
Acil Klinik’te 7/24 devam eden sağlık hizmetlerine, IV. Türk Veteriner Hekimliği 
Kurultayında belirtilen ilk gün yeterliliklerinin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla 
katılmalarını sağlamak.  
2. Kapsam: Veteriner Fakültesi 9. ve 10. yarıyıl öğrencilerinin Acil Klinik nöbetlerine 
katılmaları ile ilgili uymaları gereken kuralları kapsar. 
3. Sorumlular 
Başhekim 
Başhekim yardımcısı 
Acil Klinik Sorumlusu 
Nöbetçi Veteriner Hekim 
4. Genel kurallar 
4.1. Acil kliniklere yalnızca 9 ve 10. yarıyıl öğrencileri acil klinik komisyonunun belirlediği ve 

ilan ettikleri listelere göre katılırlar. 

4.2. Acil klinik nöbetlerine katılım; mesai günlerinde gece (18.30’dan 08.30’a) ve resmî tatil 

günlerinde gündüz (08.30’dan 18.30’a) ve gece (18.30’dan 08.30’a) olarak sağlanır. 

4.3. 9 ve 10. yarıyıl öğrencileri bulundukları yarıyıl içinde en az bir kez acil klinik nöbetine 

katılmak zorundadırlar. 

4.4. Acil klinik nöbetlerine katılacak olan öğrenciler, katılacak oldukları nöbetleri kendi 

aralarında değiştiremezler. Herhangi bir şekilde nöbete katılamayacak olan öğrencilerin 

Acil Klinik Sorumlusuna haber vermesi zorunludur. 

5. Faaliyet Akışı 
5.1. Acil kliniklere öğrencilerinin katılması 
- Acil klinik nöbetine katılacak olan öğrenciler, listede bildirilen nöbet saatinde acil kliniğe 

gelmek ve nöbetçi veteriner hekime imza karşılığında yoklama vermek zorundadırlar. 

- Acil klinik nöbetine saatinde katılamayacak veya gelemeyecek olan öğrenciler, Acil Klinik 

Sorumlusuna haber vermek zorundadır. 

4.2. Acil klinik nöbeti   
- Acil kliniğe gelen lisans öğrencilerinden nöbetçi veteriner hekim sorumludur. Acil nöbeti 

süresince Nöbetçi Veteriner Hekimin gözetimindedirler ve nöbetçi veteriner hekimin 

uyarılarına uymak zorundadırlar. 

- Acil kliniğe gelen öğrenciler klinik kıyafetlerini (lacivert alt/üst takım, terlik, yaka kartı, 

beyaz önlük) giymek zorundadırlar. 

- Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler; kendileri dışında onaylanmamış hiçbir öğrenciyi 

veya arkadaşını beraberinde getiremezler. 
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- Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler, nöbet süresince nöbetçi veteriner hekim tarafından 

yapılan tüm tıbbi müdahalelere yardımcı olmak zorundadırlar. 

- Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler, nöbetçi veteriner hekim tarafından yapılan 

hospitalizasyon ve yoğun bakım birimlerindeki hastaların bakım, besleme, tedavi ve 

temizlik işlemlerine yardım etmek zorundadırlar. 

- Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler boş zamanlarında hayvan hastanesi içerisinde 

kendileri için belirlenmiş olan konaklama odaları ve çalışma odası dışında bir alanda zaman 

geçiremezler. 

- Acil klinik nöbetine katılan öğrencilerin boş zamanlarında hayvan hastanesi içerisinde 

kendileri için belirlenmiş olan konaklama oda ve alanlarındaki demirbaş mobilyaya zarar 

verecek hareketler yapmaları yasaktır. 

- Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler, kendileri için belirlenen nöbet saatlerinde hayvan 

hastanesinden ayrılamazlar. 

4.3. Acil klinik nöbetine katılan öğrencilerin ayrılması 
- Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler, kendileri için belirlenen saatler dolduğunda nöbetçi 

veteriner hekime imza karşılığında yoklama vererek hayvan hastanesinden ayrılabilirler. 

Acil klinik nöbetine katılan öğrenciler, acil klinik nöbetinden ayrılmadan önce bu imzayı 

atmazlarsa nöbete katılmamış gibi işlem görürler.  

4.3. Çeşitli hükümler 
- Nöbetçi Veteriner Hekim, Acil Klinik Komisyonu tarafından hazırlanan ve ilan edilen listeye 

göre acil klinik nöbetine katılması gereken öğrencilerin acil kliniğe gelmemesi halinde 

durumu Acil Klinik Sorumlusuna yazılı olarak bildirilir. 
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