
FIRST DAY COMPETENCIES SURVEY/EAEVE 

 Question  Mean Number 

of votes 

1. Veteriner hekimlerin ilişkili olduğu hasta, hasta sahipleri, toplum ve çevre 

ile ilgili etik ve yasal sorumluluklarını bilir. 

Understand the ethical and legal responsibilities of the veterinary 

surgeon in relation to patients, clients, society and the environment 

 

4.13 60 

2. Veteriner hekimliği ile ilgili organizasyon, yönetim ve mevzuat bilgisine 

sahiptir.  

Demonstrate a knowledge of the organisation, management and 

legislation related to a veterinary business 

 

3.95 61 

3. Veteriner hizmetlerinde sağlık ve güvenliği geliştirmek, izlemek ve 

sürdürmek; kalite güvencesi sistemleri hakkında bilgi sahibidir; risk 

yönetimi ilkelerini uygulamaya koyar. 

Promote, monitor and maintain health and safety in the veterinary 

setting; demonstrate knowledge of systems of quality assurance; apply 

principles of risk management to their practice 

 

4.07 61 

4. Hasta sahipleri, toplum, meslektaşlar ve ilgili makamlarla uygun bir dil 

kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurar. 

Communicate effectively with clients, the public, professional colleagues 

and responsible authorities, using language appropriate to the audience 

concerned 

 

4.05 61 

5. Klinik ve müşteri kayıtları ile gerektiğinde meslektaşları tatmin edici ve 

toplum tarafından anlaşılabilir bir biçimde vaka raporları hazırlar. 

Prepare accurate clinical and client records, and case reports when 

necessary, in a form satisfactory to colleagues and understandable by the 

public. 

 

3.98 61 

6. Hizmet sırasında multidisipliner bir ekibin üyesi olarak etkili bir şekilde 

çalışır. 

Work effectively as a member of a multi-disciplinary team in the delivery 

of services. 

 

4.16 61 

7. Veteriner hekimliği faaliyetlerinde ekonomik ve duygusal durumu anlar. 

Understand the economic and emotional context in which the veterinary 

surgeon operates 

 

4.10 61 

8. Literatür ve sunumları eleştirel bir şekilde gözden geçirir ve değerlendirir. 

Be able to review and evaluate literature and presentations critically 

 

4.05 63 

9. Klinik yönetim prensiplerini anlar ve uygular, kanıta dayalı veteriner 

hekimliği uygulamalarını gerçekleştirir. 

Understand and apply principles of clinical governance, and practise 

evidence-based veterinary medicine. 

 

4.15 62 

10. Hayvan bakımı ve veteriner halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak 4.09 66 



için veteriner hekimliği bilgilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, bu 

amaçla mesleki yeteneklerini kullanır. 

Use their professional capabilities to contribute to the advancement of 

veterinary knowledge, in order to improve the quality of animal care and 

veterinary public health. 

 

11. Eksik bilgi ile başa çıkma, beklenmedik durumlarla başa çıkma ve 

değişime uyum sağlama yeteneğini gösterir. 

Demonstrate ability to cope with incomplete information, deal with 

contingencies, and adapt to change. 

 

3.98 65 

12. Kişisel ve mesleki sınırları tanıma ve gerektiğinde nasıl profesyonel 

danışmanlık, yardım ve destek alınacağını bilir.  

Demonstrate that they recognise personal and professional limits, and 

know how to seek professional advice, assistance and support when 

necessary. 

 

4.14 65 

13. Yaşam boyu öğrenme becerisi ile mesleki gelişim ve öğrenme kararlılığı 

gösterir. 

Demonstrate an ability of lifelong learning and a commitment to learning 

and professional development. This includes recording and reflecting on 

professional experience and taking measures to improve performance and 

competence 

 

4.20 65 

14. Performansı artırmak/iyileştirmek için kendi kendini denetleme ve akran 

grubu inceleme süreçlerine katılır. 

Take part in self-audit and peer-group review processes in order to 

improve performance. 

 

3.91 65 

15. Bireysel hayvan veya hayvan grubunun ve çevresinin konuyla ilgili 

geçmiş bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenir. 

Obtain an accurate and relevant history of the individual animal or 

animal group, and its/their environment. 

 

4.09 65 

16. Hasta hayvanların güvenli bir şekilde ve hayvan refahını gözeterek zaptı-

raptını yapar. 

Handle and restrain animal patients safely and with respect of the animal, 

and instruct others in helping the veterinary surgeon perform these 

techniques 

 

4.23 65 

17. Tam bir klinik muayene yapma ve klinik karar verme becerisini gösterir. 

Perform a complete clinical examination and demonstrate ability in 

clinical decision-making 

 

4.00 65 

18. Uygun tedavi planları geliştirir ve hastaların çıkarlarına ve mevcut 

kaynakların uygunluğuna göre tedaviyi yönetir. 

Develop appropriate treatment plans and administer treatment in the 

interests of the patients and with regard to the resources available 

 

4.11 65 

19. Acil bir durumda tüm türlere bakar, ilk ve acil yardım yapar. 4.06 65 



Attend all species in an emergency and perform first aid 

 

20. Bir hayvanın veya hayvan grubunun fiziksel durumunu, refahı ve 

beslenme durumunu değerlendirir ve hasta sahibine, yetiştiricilik ve 

beslenme ilkeleri hakkında tavsiyelerde bulunur. 

Assess the physical condition, welfare and nutritional status of an animal 

or group of animals and advise the client on principles of husbandry and 

feding 

 

4.09 67 

21. Örnekleri toplar, saklar ve taşır, uygun teşhis testlerini seçer, test 

sonuçlarını yorumlar ve anlar.  

Collect, preserve and transport samples, select appropriate diagnostic 

tests, interpret and understand the limitations of the test results 

 

4.11 64 

22. Hastanın uygun geçmiş bilgilerinin alınması da dahil olmak üzere, 

başvuru ve tanı hizmetleriyle açık bir şekilde iletişim kurar ve işbirliği 

yapar. 

Communicate clearly and collaborate with referral and diagnostic 

services, including providing an appropriate history. 

 

4.14 64 

23. Görüntüleme ve diğer tanı yöntemlerinin tanı koymadaki katkısını 

öğrenir. Temel görüntüleme ekipmanlarını kullanır. İyi sağlık ve güvenlik 

uygulamaları ile mevcut yönetmeliklere göre vakaya uygun bir muayene 

gerçekleştirir. 

Understand the contribution that imaging and other diagnostic techniques 

can make in achieving a diagnosis. Use basic imaging equipment and 

carry out an examination effectively as appropriate to the case, in 

accordance with good health and safety practice and current regulations. 

 

3.89 65 

24. İhbarı mecburi, kayıt altına alınması gereken ve zoonoz hastalıkların 

şüpheli belirtilerini tanır ve ilgili makamları bilgilendirmek de dahil 

olmak üzere uygun önlemleri alır. 

Recognise suspicious signs of possible notifiable, reportable and zoonotic 

diseases and take appropriate action, including notifying the relevant 

authorities. 

 

4.25 64 

25. Lisanslı ilaçlarla ilgili uygun veri kaynaklarına erişir. 

Access the appropriate sources of data on licensed medicines. 

 

3.94 64 

26. Mevzuata ve en son ilaç rehberine uygun olarak ilaçları doğru ve bilinçli 

bir şekilde reçete eder ve dağıtır. 

Prescribe and dispense medicines correctly and responsibly in 

accordance with legislation and latest guidance. 

 

4.11 64 

27. Şüpheli yan etkileri rapor eder. 

Report suspected adverse reactions 

 

4.00 64 

28. Ekipman sterilizasyonu ve giysilerin dezenfeksiyonu da dahil olmak 

üzere, biyogüvenlik prensiplerini doğru bir şekilde uygular. 

Apply principles of bio-security correctly, including sterilisation of 

4.23 64 



equipment and disinfection of clothing. 

 

29. Aseptik cerrahiyi doğru şekilde gerçekleştirir. 

Perform aseptic surgery correctly. 

 

4.09 64 

30. Sedasyon, genel ve bölgesel anesteziyi güvenli bir şekilde uygular; 

kimyasal kısıtlama yöntemlerini uygular. 

Safely perform sedation, and general and regional anaesthesia; 

implement chemical methods of restraint. 

 

4.05 65 

31. Ağrıyı değerlendirir ve yönetir. 

Assess and manage pain. 

 

4.12 65 

32. Gerekli görüldüğünde, ötaneziyi hayvan sahiplerinin duygularına 

duyarlılık göstererek, hayvana saygı duyarak ve uygun bir yöntem 

kullanarak yapar. mevcut olanların güvenliği açısından karkasların 

bertarafı konusunda tavsiyede bulunur. 

Recognise when euthanasia is appropriate and perform it with respect of 

the animal, using an appropriate method, whilst showing sensitivity to the 

feelings of owners and others, with due regard to the safety of those 

present; advise on disposal of the carcase. 

 

4.09 64 

33. Sistematik bir şekilde ölüm sonrası nekropsi yapar, gözlemleri kaydeder, 

dokuları örnekler, saklar ve nakleder. 

Perform a systematic gross post-mortem examination, record 

observations, sample tissues, store and transport them. 

 

4.05 64 

34. Gıda zinciri için ayrılan hayvanların ante-mortem muayenesini hayvan 

refahına dikkat ederek yapar; hayvansal kökenli ürünlerin kalitesini ve 

güvenliğini etkileyen koşulları doğru bir şekilde tespit eder, gıda zincirine 

uygun olmayan koşulları bulunduran hayvanları dahil etmez. 

Perform ante-mortem inspection of animals destined for the food-chain, 

including paying attention to welfare aspects; correctly identify 

conditions affecting the quality and safety of products of animal origin, to 

exclude those animals whose condition means their products are 

unsuitable for the food-chain. 

 

4.06 64 

35. Gıda üreten hayvanların post-mortem incelemesi ve gıda teknolojisi 

alanındaki denetim de dahil olmak üzere gıda ve yemlerin muayenesini 

yapar. 

Perform inspection of food and feed including post-mortem inspection of 

food producing animals and inspection in the field of food technology. 

 

3.95 73 

36. Türlere uygun ve kabul edilen hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı 

standartlarına uygun önleyici programlar hakkında tavsiyelerde bulunur 

ve uygular. 

Advise on, and implement, preventative programmes appropriate to the 

species and in line with accepted animal health, welfare and public health 

standards. 

 

4.08 66 



 


