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Veteriner hekimler; hayvan refah›, hayvan sa¤l›¤›, halk sa¤l›¤› ve çevrenin korunmas›nda önem-
li bir rol oynamakla beraber çok genifl bir alanda hizmet vermektedir. 

‹yi Veteriner Hekimlik k›lavuzu; Avrupa veteriner hekimli¤i eti¤ini ve hekimlik uygulamalar›n›n
prensiplerini, kalite kontrol sistemi için gerekli olan ihtiyaçlar›n belirlenmesinde gerekli standartlar›n
uygulanmas› amac›yla haz›rlanm›flt›r. Bu k›lavuz kapsam›nda:

1. Uygulamalar›n› gelifltirmek amac›yla çeflitli hizmetlerle uygunlu¤unun sa¤lanmas›;
• Yasalarla uygunluk
• Profesyonel idare sistemleri ile uygunluk
• Müflterilerin ihtiyaçlar› ile uygunluk
• Uygulamalar s›ras›nda etik prensiplere uygunluk sa¤lanmas› (ve/veya korumas› alt›ndaki hay-

vanlara karfl› etik sorumluluklar›n uygulanmas›)
2. Müflterilerin istekleri do¤rultusunda hizmetlerin sa¤lanmas›nda ve mevzuat›n gereklerinin kar-

fl›lanmas›nda yeterlilik gösterebilmesini kapsamaktad›r.
Bu nedenle bu kurallar›n yerine getirilmesi zorunludur.
Bu standartlar›n gereksinimleri büyüklü¤ü veya aktivite gösterdi¤i alana bak›lmaks›z›n her türlü

veteriner organizasyonuna uygulanabilecek flekilde düzenlenmifltir. Bu gereksinimlerin yerine getiri-
lemedi¤i organizasyonlar bu kurallardan ayr› tutulabilinir; fakat bu organizasyonlar da uygulanabilir
kurallar›n, etik ve veteriner hekimlik uygulamalar›n› yerine getirmelidir.

Bu kurallar sadece genel prensipleri belirlemektedir. ‹htiyaca göre farkl› alanlarda çal›flan veteri-
ner hekimler için  daha detayl› rehberler de gelifltirilmelidir.

Bu kurallar Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu(FVE) taraf›ndan veteriner hekimler için ve-
teriner hekimler taraf›ndan Avrupa veteriner organizasyonlar›nda standartlar›n belirlenmesi amac›y-
la haz›rlanm›flt›r.

Bu kurallar, FVE'ye üye olan ve ‹yi Veteriner Hekimlik-‹VH (Good Veterinary Practice-GVP) ve Ka-
lite Kontrol Sistemlerini gelifltirmek isteyen iflletmelere ve organizasyonlara temel olmas› amac›yla
haz›rlanm›flt›r.
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Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonunun (FVE) “Code of Good Veterinary Practice” isimli
kitapç›¤›ndan tercüme edilmifltir.



FVE'ye üye olan organizasyonlar, iflletmelerinde kendi
‹VH/kalite kontrol sistemlerini bu kurallara uygunluk göstererek
gelifltirebilirler.

Bu kurallar ISO 9001:2000 sertifikas›n›n al›nmas›na yard›m-
c› olacak flekilde haz›rlanm›flt›r. Bu standartlar kapsam›nda kali-
te belirlenmesinde kullan›lan terimlerin hepsi ISO 9000 stan-
dartlar›n›n 2000 versiyonundan al›nm›flt›r.

Bu standartlarda belirlenen koflullar tamamlay›c› amaçl›
olup kesinlikle ulusal veya Avrupa Birli¤i yasalar› ile de¤ifltirile-
mez veya yerini tutamaz.

Bu kurallar her befl senede bir yenilenmelidir.
Devaml› olarak geliflmenin sa¤lanmas› bu kurallar›n de¤ifl-

meyen bir parças›d›r.

‹yi veteriner hekimlik kurallar›n› uygulamak isteyen veteriner
iflletmeleri, iflletmelerinde çal›flan veteriner hekimleri bu bölüm-
de belirtilen kurallara uygunlu¤unu sa¤lamal›d›r.

2.A Veteriner Hekimler ve Hayvanlar
• Hangi alanda çal›fl›rlarsa çal›fls›nlar veteri-

ner hekimler kontrolleri alt›ndaki hayvanlar›n re-
fah›n› ve sa¤l›¤›n› sa¤lamak için çaba harcamal›-
d›r.

• Hayvan refah›n›n uygulanmas› s›ras›nda ve-
teriner hekimler befl özgürlük kural›na uymal›d›r.

• Hayvan refah› kanunlar›na ayk›r› görülen
durumlar veteriner hekimler durumu mutlaka
hayvan/lar sahibine bildirmeli ve problemi çöz-
mek için elinden geleni yapmal›d›r.

• Veteriner hekimler hayvanlara sayg› ile bak-
mal›, tedavi etmelidir.

2.B Veteriner Hekimler ve Müflterileri
•  Veteriner hekimler müflterileri ile iyi bir ilifl-

ki göstermeli ve buna gayret etmelidir.
• Veteriner hekimler uygun bilgilendirme ve

iyi iletiflim sistemi ile müflterilerin güvenini ka-
zanmal›d›r.

• Veteriner hekimler müflterilerin bak›fl aç›s›-
na sayg› göstermeli ve müflterilerin gizlili¤ini korumal›d›r.

• Veteriner hekimler flikayetleri ve kritikleri h›zl›, tam ve say-
g›l› bir flekilde yan›tlamal›d›r.

• Veteriner hekimler müflterilerin de¤iflik ihtiyaçlar›n› da kar-
fl›layabilmelidir.

2.C Veteriner Hekimler ve Veteriner Hekimlik
• Veteriner hekimler uygun yasal durumlar› de¤erlendirip,

kurallar›n uygulanmas›nda  di¤er veteriner hekimler ile iliflki kur-
mal›d›r.

• Veteriner hekimler mesle¤in itibar›n› düflürmemelidir.
• Veteriner hekimler meslekdafllar›yla iyi iliflkiler içerisinde

olmal› ve buna gayret göstermelidir.
• Veteriner hekimler veteriner sertifikas›nda bütünlü¤ün

sa¤lanmas›n› amaçlamal›d›r.
• Veteriner hekimler profesyonel bilgilerini ve uygulamalar›-

n› gelifltirmelidir.
• Veteriner hekimler; bir baflka veteriner hekimin veya üçün-

cü bir flahs›n isteklerini uygularken, ilgi alan›na uygunlu¤una ve
di¤er veteriner hekimin müflteri say›s›n› artt›rmak için veya kifli-
sel ç›karlar› için kullanmad›¤›ndan emin olmal›d›r.

2.D. Veteriner Hekimler ve T›bbi Ürünler
• Veteriner hekimler t›bbi ürünlerin reçetelendirilmesinde,

saklanmas›nda, kullan›lmas›nda, tedari¤inde ve at›lmas›ndaki
mevzuat› anlamal› ve bunu uygulamal›d›r.

• T›bbi ürünlerin elde edilmesinde ve yönetiminde her hangi
bir problemle karfl›lafl›ld›¤› durumlarda farmakogüvenlik (phar-

macovigilance) kurallar›na uygunluk göstererek
mutlaka kaydedilmeli ve çözümlenmelidir. Bu ku-
rallar:

- Olay üzerinden 15 gün geçmeden pazarla-
ma yetkilisine ve/veya di¤er yetkili kurulufla bafl-
vurulmal›d›r.

- Organizasyonda (iflletmede) yetkili kurulu-
flun/pazarlama yetkilisinin telefon numaras› ve
adresi mutlaka bulunmal›d›r.

- Organizasyon (iflletme) yan etkileri, yetkili
kurumun belirledi¤i uygun flekilde kay›tland›r›l-
mal›d›r. Yetkili kurumun bu formlar› (yan etkilerin
belirtildi¤i) sa¤lamad›¤› durumlarda, veteriner ifl-
letmesi bu durumu mutlaka uygun bilgilendirme
ile kendi haz›rlad›klar› formlarda yetkili kuruma
sunmal›d›r.

2.E Veteriner Hekimler ve Personeli
• Veteriner hekimler çal›flanlar›n, iflverenlerin

ve ifl sahiplerinin mevzuata uygunlu¤unu sa¤lama-
l›d›r.

• Veteriner hekimler ve yan›nda çal›flan di¤er personel, ya-
sal ve profesyonel sorumluluklar› nedeniyle sigortaland›r›lmal›-
d›r.

• Veteriner hekimler, personelin profesyonel ve/veya teknik
bilgi ve becerilerinin devaml› olarak gelifltirilmesini teflvik etme-
li ve bunu sa¤lamal›d›r.

• ‹flletme, tüm personelin en yüksek seviyede kiflisel hijyen
ve temizli¤ini sa¤lamal›d›r.
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2 Avrupa Veteriner Eti¤i ve ‹dare Prensipleri

1.Bu gereksinimler,
ulusal etik ve yürüt-
me prensipleri ile
önyarg›ya var›lma-
dan; veteriner mes-
le¤ini yapan her ve-
teriner hekimin uy-
mas› gerekti¤i ge-
reksinimlerdir.

2.Açl›k ve susuzluk-
tan, a¤r›, yaralanma
ve hastal›ktan kor-
ku ve stresten, nor-
mal davran›fl özel-
likleri gösterebilme
ve uygun olmayan
ortamda bulunmama
özgürlükleri.



2.F Veteriner Hekimler ve Çal›flmada Güvenlik ve Sa¤l›k
• Veteriner hekimler; personelinin, hastalar›n›n ve müflteri-

lerinin güvenli¤ini, sa¤l›¤›n› ve refah›n› korumakla yükümlüdür.
Özellikle;

- El ile kullan›m (a¤›rl›k kald›rma ve tutma)
- Kayma tak›lma ve düflme (Islak zemine karfl› koruma, düz

olmayan yüzeyler, basamaklar vs.)
- Yang›n Güvenli¤i (yan›c› maddelerle muamele, yang›n ve

elektrik tehlikesi)
- ‹fl teçhizat› (ekipman›n uygun kullan›lmas›, elektrik ve yan-

g›n tehlikelerinin fark›nda olma)
- fiüpheli maddeler (X-›fl›n› radyasyonu, anestezik gazlar,

farmasötik ve zehirli ürünler)
- ‹fle ba¤l› hastal›klar konular›na dikkat edilmelidir.
Bu nedenle veteriner hekimin; personelinin, hastalar›n›n ve

müflterilerinin yukar›da belirtilen konularda güvenli¤inin sa¤lan-
mas› için gerekli önlemleri almas› zorunludur. Bu amaçla;

- Çal›fl›lan çevrenin güvenli olmas›,
- Personelin çal›fl›rken güvenli¤inin ve sa¤l›¤›n›n korunmas›

konusunda e¤itilmifl olmas›,
- Temel ilk yard›m›n mevcut olmas› ve personelin ilk yard›m

kutusunun nerede bulundu¤unu bilmesi,
- Yang›n durumunda personelin çal›flma alan›ndan nas›l

tahliye edilece¤ini bilmesi ve bu konuda uygulamalar›n yap›lma-
s›,  

- Personel güvenli¤i için gerekli olan durumlarda koruyucu
k›yafetlerin bulundurulmas›,

- Personelin ve halk›n potansiyel risklere karfl› bilgilendiril-
mesi üzerinde çal›fl›lmal›d›r.

2.G Veteriner Hekimler ve Halk Sa¤l›¤›
• Veteriner hekimler, halk sa¤l›¤›n›n en iyi flekilde korunma-

s›n› sa¤lamal› ve bu konu üzerinde çal›flmal›d›r.
• Veteriner hekimler, uygun olan durumlarda zoonotik ajan-

larla maruz kal›nmas›n› en aza indirgeyecek tedbirler hakk›nda
halka tavsiyelerde bulunmal›, besinlerle al›nan patojenler, kal›n-
t›lar ve kontaminantlar (biyolojik ve kimyasal ajanlar) ve antibi-
yotik kal›nt›lar› hakk›nda bilgilendirilmelidir.

• Veteriner hekimler hayvan sahiplerini topluma karfl› olan
sorumluluklar› konusunda bilgilendirmelidir.

2.H Veteriner Hekimler ve Çevre
• Veteriner hekimler; at›klardan kaç›n›lmas›, yeniden kulla-

n›m, uygun durumlarda yeniden kullan›labilen malzemelerin kul-
lan›m› ve at›klar›n do¤ru bir flekilde ortadan kald›r›lmas›n› düz-
gün flekilde uygulanmas›n› sa¤layarak çevre kirlili¤ini en aza in-
dirmelidir.

• Veteriner hekimler dezenfektanlar›, t›bbi ürünleri ve di¤er

kimyasallar› dikkatli ve uygun flekilde kullanarak çevre kirlili¤ini
azaltmaya çal›flmal›d›r.

• Veteriner hekimler enerji ve suyu tasarruflu kullanarak
çevreye karfl› sorumlu olmal›d›r.

• Veteriner hekimler at›klar›n yeniden de¤erlendirilebilmesi
bak›m›ndan at›klar›n uygun flekilde ayr›lmas›n› sa¤layan tesisler
oluflturmal›d›r.

• Veteriner hekimler müflterilerini, veteriner at›klar›n›n gü-
venli bir flekilde ortadan kald›r›lmas› konusunda bilgilendirmeli
ve bu konuda teflvik etmelidir.

2.I Veteriner Hekimler ve Yetkili Makamlar
• Veteriner hekimler, yetkili makamlarla iyi iliflkiler olufltu-

rulmas›na çal›flmal›d›r.
• Veteriner hekimler ihtiyaç durumunda, yetkili makamlar

taraf›ndan verilen bilgilendirmeler do¤rultusunda yap›lmas› zo-
runlu k›l›nan toplumsal hizmetlerini tam olarak yerine getirmeli-
dir. 

• Veteriner hekimler yetkili makamlarca verilen görevlerini;
kiflisel ç›karlar›n› gözetmeden, müflteri say›s›n› artt›rmay› amaç-
lamadan yapmal›d›r.

• Veteriner hekimler yetkili makamlar taraf›ndan bir baflka ve-
teriner hekimin hastas›n›n tedavisi s›ras›nda, hayvan sahibinin
isteklerini di¤er veteriner hekimin r›zas› olmadan yapmamal›d›r.

‹yi veteriner hekimlik kurallar›n›n bu bölümündeki k›sm›, ve-
teriner hekimlerin müflterilerinin memnuniyetini sa¤lamay›
amaçlayan, bu amaçla müflterilerin isteklerini araflt›ran, belirle-
yen ve bunlar› müflterilere en iyi flekilde sunulmas›n› sa¤layan
iflletmelerdeki kalite kontrol sistemleri hakk›nda bilgilendirilme-
sini amaçlamaktad›r. 

3.A Genel Koflullar
Veteriner iflletmesi,
• ‹fllemlerini tan›mlamal› ve iflletmedeki konumunu belirt-

meli,
• Bu ifllemlerin s›ralanmas› ve ifllemler aras›ndaki iliflki be-

lirtilmeli
• Bu ifllemlerin en etkin flekilde çal›flabilmesi ve kontrolü için

gerekli olan kriterler ve metodlar belirlenmeli
• Bu ifllemlerin yürütülmesi ve izlenebilmesi için gerekli olan

kaynak ve bilgilere eriflim sa¤lanabilmeli
• Bu ifllemlerin izlenmesi, ölçümü ve analizi yap›lmal›
• Bu ifllemlerin devaml› olarak gelifltirilmesi sa¤lanmal›d›r.
Kalite yönetim sistemi belirlenmeli, belgelendirilmeli, uygu-

lanmal›, yeniden gözden geçirilmeli, kontrol edilmeli ve devam-
l› olarak yenilenmelidir.
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3 Veteriner ‹flletmelerinde Kalite Yönetimi Sistemleri
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3.B Belgelendirme Koflullar›
Kalite sistemi belgelendirilmesi flunlar› içermelidir:
• Yönetim taraf›ndan imzal› kalite poliçesi ve taahhütü,
• ‹fllemleri ve aralar›ndaki etkileflmeler de dahil olmak üzere

tüm kalite yönetim sistemini aç›klayan kalite kullan›m klavuzu,
ya da el kitapç›¤› (yaz›l›, belgelendirilmifl ve gelifltirilmifl),

• Hizmetin kalitesini etkileyebilecek tüm ifllemler (yaz›l›, ba-
s›lm›fl ve gelifltirilmifl),

• ‹fllemlerin etkin bir flekilde kullan›lmas› ve planlanmas› ko-
nusunda gerekli olan tüm belgeler.

Belgelendirmenin düzeyi, iflletmenin büyüklü¤ü ve iflletme-
de uygulanan faaliyetlere ba¤l› olarak de¤iflmektedir.

Belgelendirme herhangi bir flekilde ve destekleyici türde ha-
z›rlanabilir.

Hizmetin kalitesini etkileyebilcek tüm dokümanlar,
• Tarihlendirilmeli, bas›lmas›ndan önce onaylanmal› (yetkili

kifliler taraf›ndan imzalanmal›) ve kaydedilmelidir.
• Önceden belirtilen yay›nlanma listesine uygunluk göstere-

cek flekilde personele da¤›t›lmal›,
• Tekrardan gözden geçirilmeli, araflt›r›lmal› ve yaz›l› prose-

düre göre tekrar yaz›larak onaylanmal›d›r.
• Kullan›fll›, okunakl› ve kullan›m alanlar›nda belirlenebilecek

flekilde haz›r bulundurulmal›d›r.
Belgelendirme belirtilmeli, uygulanmal›, tekrardan gözden

geçirilmeli, kontrol edilmeli ve devaml› olarak yenilenmelidir.
D›flar›dan tedarik edilen tüm belgeler (uygulanabilir düzen-

lemeler, etik kurallar›, vs.) belirtilmeli, müsait olmal› ve bunlar›n
kontrolü sa¤lanmal›d›r.

Uluslar aras› geçerlili¤i olmayan eski belgelerden kaç›n›lma-
l› ve e¤er korunuyorsa, bu belgeler resmi olarak belirtilmelidir.

Kay›tlar, en az befl y›l süre ile ya da kanunlarda belirtildi¤i
süre boyunca saklanmal›d›r. Bu belgeler mevzuata uygun, belir-
lenebilen ve de¤ifltirilebilecek flekilde saklanmald›r.

3.C ‹flletme Sorumlulu¤u
‹flletme tüm personeli ve organizasyonu kapsayacak flekilde

kalite kontrol önlemlerini düzenleyip gelifltirmelidir.
Kalite önlemleri iflletmenin stratejik amaçlar›n› içerecek fle-

kilde ve kurallara uygun olarak ve müflterilerin ihtiyaçlar›n› da
göz önünde bulundurarak haz›rlanmal›d›r.

‹flletme bu aflaman›n baflar›l› bir flekilde oluflturulmas› ile
yükümlüdür.

3.C.a ‹flletme Kalite Önlemlerini ‹stikrarl› Bir fiekilde 
Yapt›r›p, Plan Yap›p Belgelendirmelidir
Kalite önlemleri, hem iflletmenin ç›karlar› (etkinlik ve karl›-

l›k), hem de müflterilerin istekleri ve ç›karlar› göz önünde bulun-
durularak (memnuniyetin sa¤lanmas›, en yeni ihtiyaçlar›n belir-
lenmesi, yar›flmac›l›k durumu) yap›lmas› gerekenleri belirler.

Ulafl›labilecek kalite hedefleri hiyerarflik olarak istikrarl› bir
flekilde belirlenmelidir.

Gerekli kaynaklar (ekonomik, maddi ve insan) göz önünde
bulundurulmal›d›r.

3.C.b Müflteri Odakl› Uygulamalar Yap›lmal›d›r
D›flar›dan gelen müflteriler ve ilgili gruplar, gereksinimlerini

karfl›lamak ve memnuiyetlerini sa¤lamak amac›yla belirlenmeli-
dir.

Bu bilgi iletiflimi sa¤lanmal› ve organizasyon taraf›ndan ka-
bul edilmelidir.

3.C.c ‹ç ‹letiflim Güvenli¤i Sa¤lanmal›d›r
Hizmetin kalitesine ba¤l› olarak iflletmenin uygulayaca¤› ka-

lite önlemleri hakk›nda iflletme içinde bilgilendirme a¤› sa¤lan-
mal›d›r.

‹flletme bu konuda bir örnek haz›rlamal›d›r.
‹flletme, personelin çal›flma gayretini ve baflar›lar›n› fark et-

melidir. 

3.C.d Çal›flanlar›n Sorumluklar› ve Yetkileri
Belirlenmelidir
‹flletme organizasyonunu belirten bir çizelge haz›rlanmal›d›r.
Tüm personel, sorumluluklar›n› anlamal›d›r.
Kalite için yetkili kiflilerle temasa geçebilecek bir kifli iflletme

taraf›ndan görevlendirilmelidir.

3.C.e Planlanan Zamanlarda ‹flletmenin Baflar›lar› ve
Hedeflerin Uygulanabilirli¤i Yeniden Gözden Geçirilmeli 
ve Gelifltirilmelidir.
Hedeflere ulaflma konusundaki yeterlilik  iç denetim, müflte-

rilerden gelen bilgi ak›fl›, performans analizleri ve iflletmedeki
uygunsuzluklar dikkate al›narak  belirlenmeli, gelifltirilmelidir.

‹flletmenin amaçlar› ve stratejisi gelifltirilmelidir (geliflme ra-
porlar›, iletme raporlar›).

3.D ‹flletme Sorumluluklar›
Hedeflere ulaflma konusundaki yeterlilik  iç denetim, müflte-

rilerden gelen bilgi ak›fl›, performans analizleri ve iflletmedeki
uygunsuzluklar dikkate al›narak  belirlenmeli, gelifltirilmelidir.

‹flletmenin amaçlar› ve stratejisi gelifltirilmelidir (geliflme ra-
porlar›, iletme raporlar›).

3.D.a ‹flletmede Etkin ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi 
Sa¤lanmal›d›r
Yasalara uygunluk gösterecek flekilde, belirlenen ifl yükü

çerçevesinde, de¤ifltirme göz önünde bulundurularak ve perso-
nel aras›nda yar›flmay› teflvik edici, insan kaynaklar› yönetimi
stratejisi oluflturulmal›d›r.
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‹flletmedeki her pozisyondaki ifl için tan›mla mevcut olmal›d›r.
Personel uygun seçim kriterlerine göre ve verilecek olan iflin

yap›s›na göre ifle al›nmal› ve görevlendirilmelidir.
Yeni personel al›nmas› s›ras›nda, iflletmede kanuni olarak

yeterlili¤e sahip olarak görev yapabilecek ve profesyonel kural-
lar› uygulayabilecek olan kiflilerin seçimine özen göstermelidir.

‹flletmeye al›nma s›ras›nda personel e¤itimi yap›lmal›d›r.
Personelin bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesi teflvik edilme-

li, sürekli ve düzenli olarak e¤itim görmesi sa¤lanmal›d›r.
Çal›flanlar›n kontratlar›, ifl tan›mlar›, yasal olarak sahip ol-

mas› gerek özelliklerinin bulundu¤u kay›tlar, devaml› geliflim ak-
tivite raporlar›, vb. personele ait kay›tlar tedarik edilmeli ve sak-
lanmal›d›r.

3.D.b ‹flletme Maddi Kaynaklar›na Uygun ‹dare
Sa¤lamal›d›r

3.D.b.1 Arazi ve Çevresi
‹flletmenin bulundu¤u arazi ve çevresi iflletmenin ihtiyaçla-

r›na, etkinli¤ine ve mevzuata uygunluk gösterecek flekilde belir-
lenmelidir.

Arazi ve çevresinin planlar› kay›t alt›nda bulundurulmal›d›r.
Arazinin ve çevresinin bak›m› ve güvenli¤i sa¤lanmal› ve ka-

y›t alt›na al›nmal›d›r.
Arazi ve çevresinin temizli¤i ve dezenfeksiyonu planlanmal›,

belgelenmeli ve hijyen kurallar›na uygunluk gösterecek flekilde
uygulanmal›d›r.

Düzenli aral›klarla arazi ve çevresinin iflletilmesi belgelendi-
rilmeli, gelifltirilmeli ve yeniden gözden geçirilmelidir.

3.D.b.2 Teçhizat (hareket edebilen ve
hareket edemeyen)
Gerekli teçhizat iflletmenin amac›na göre ve mevzuata uy-

gun olarak seçilmelidir.
Ekipmanlar›n listesi ve özellikleri mevcut bulundurulmal›d›r.
Ekipmanlar›n düzenlenmesi ve kalibrasyonu planlanmal› ve

belgelendirilmelidir.
Ekipmanlar›n temizli¤i planlanmal›, belgelenmeli ve hijyen

kurallar›na uygunluk göstermelidir.
Ekipman ve idaresi belgelendirilmeli, gelifltirilmeli ve düzen-

li aral›klarla yeniden gözden geçirilmelidir.

3.D.b.3 Destek Yöntemi
Müflteri kay›tlar›n› ve ilgili belgelerin saklanmas›  amaçl› et-

kin bir sistem gelifltirilmelidir.
Güncel profesyonel uygulamalar›n yer ald›¤› bir kütüphane

oluflturulmal›d›r.
Hijyenik kurallara ve yönetmeli¤e uygun olarak temizlik, de-

zenfeksiyon ve sterilizasyon iflletmenin yap›s›na uygun olarak
sa¤lanmal›d›r.

Gerekli yönetmelik ve hijyen kurallar› göz önünde bulundu-
rularak at›klar›n ortadan kald›r›lmas› organize edilmelidir.

Uygun güvenlik önlemleri al›nmal›d›r.
Geliflmeler desteklenmeli ve bunlar›n yönetimi belgelendiril-

meli, gelifltirilmeli ve düzenli aral›klarla yeniden gözden geçiril-
melidir.

3.D.c ‹flletme Çal›flma Çevresinde Etkin Bir Yönetim 
Sa¤lamal›d›r
Sa¤l›k ve güvenlik amac›yla iflletmenin belirledi¤i kurallar

(yang›n ve elektrik alarmlar›, X-›fl›n› radyasyonu, zehirli ürünler,
k›s›tlamalar ve ifle ba¤l› hastal›klar, vb.) belirlenmeli ve incelen-
melidir.

Düzenli aral›klarla çal›flma ortam› iyilefltirilmelidir.
Personel memnuniyetindeki geliflmeler planlanmal› ve bel-

gelendirilmelidir.
Çal›flma koflullar› ve yönetimi  belgelenmeli, gelifltirilmeli ve

düzenli aral›klarla yenilenmelidir.

3.E Hizmet Anlay›fl›
Veteriner hizmetleri beraberinde bir çok etkinli¤i getirmekte-

dir (geliflmeler). Bu etkinliklerin tan›mlanmas›, birbiri ile uyum
göstermesi, uygunlu¤u ve hizmetlerdeki etkinli¤i araflt›r›lmal›d›r.

3.E.a ‹flletme Yöntemlerini Belirlemelidir.
‹flletmedeki bir çok yöntem ve ifllem belirlenmelidir.
Aralar›ndaki iliflki belirtilmelidir.

3.E.b ‹flletme Müflteri ile ‹letiflim Kurmal›d›r
‹flletme müflteri ihtiyaçlar›n› belirlemelidir.
‹flletme mevzuata uygunluk gösterecek flekilde yap›land›r›l-

mal›d›r.
‹flletme müflteriyi bilgilendirmelidir (aç›klay›c› kitapç›klar,

hat›rlatma sistemleri, vb).
‹flletme müflterilerin flikayetlerini kaydetmelidir.
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3.E.c ‹flletme Yöntemlerini Belgelemelidir
Gerekli kaynaklar (materyal, ekipman, tüketim maddeleri,

t›bbi ürünler, vb) her iflleme uygun olarak paylaflt›r›lmal›d›r.
Her ifllem için görev ve sorumluluklar paylaflt›r›lmal›d›r.
Standart kullan›m yöntemleri, ya da çal›flma talimatlar› mev-

cut bulundurulmal›d›r.
Her ifllem için kalite indikatörleri belirlenmelidir.

3.E.d ‹flletme Yatay ‹fllemlerini (Müflteri Kay›tlar›n›,
Sorunlarla Bafla Ç›kma Prosedürlerini, T›bbi Ürünler
ve Tüketim Ürünlerini, Reçeteleri, Sertifikalar›)
Tutarl› Bir fiekilde Yönetmelidir
3.E.d.1 Müflteri Kay›tlar›
Kay›tlar detayl› bir flekilde kanunlara uygun olarak, anlafl›la-

bilir bir flekilde ve her müflteri için ayr› gereksinimlerini belirle-
yici flekilde tutulmal›d›r.

Müflteri gizlili¤i sa¤lanmal›d›r.
Kay›tlar düzenlenmeli, tamamlanmal› ve devaml› olarak ha-

z›rda bulundurulmal›d›r.
Dan›flma (konsültasyon) nedenleri ve ilk duruma göre gelifl-

meler müflterilerin kay›tlar›nda belirtilmelidir.
Kronolojik s›raya göre kay›tlar tüm prosedürleri kapsayacak

flekilde tutulmal›d›r.

3.E.d.2 Vaka Ele Al›nmas› ‹fllemleri
Veteriner iflletmelerinde vakalar›n kabulünde devaml›l›k

sa¤lanmal›d›r. E¤er böyle bir imkan yoksa bir baflka veteriner ifl-
letmesine sevk edilme ifllemleri gelifltirilmelidir. Do¤ru bir ileti-
flim ile alternatif iflletmeler hakk›nda kesin ve anlafl›labilir bilgi-

lendirme sa¤lanmal›d›r.
‹letiflim s›ras›nda tüm yan›tlamalar do¤ru ve sayg›l› bir fle-

kilde yap›lmal›d›r.
Acil durumlara karfl› öncelikli olarak ele al›nmas› gereken

vakalar konusunda bir ifllem gelifltirilmelidir.
‹flletme talep edilen durum hakk›nda yeterlili¤e sahip de¤ilse,

bir baflka iflletmeyi tavsiye edebilmeli ve buna istekli olmal›d›r.
Vakan›n ele al›nmlas› ve düzenli olarak kontrolü müflterinin

anlayabifllece¤i uygun bir flekilde yap›lmal›d›r.
Müflteri verilecek olan hizmetin yararlar›, riskleri ve ücreti

hakk›nda hizmet verilmeden önce bilgilendirilmelidir.
‹flletme, müflterilerini fiyat listesi hakk›nda bilgilendirmeli ve

bu fiyat sistemini istikrarl› bir flekilde uygulamal›d›r.
Sa¤lanan tüm hizmetlerin ve ürünlerein detayl› bir flekilde

aç›kland›¤› faturaland›rma sistemi olmal›d›r.
Hayvanlar›n özel ihtiyaçlar› (endifle, a¤r›, mutluluk,..vb.) be-

lirtilmeli ve bu konularla da mutlaka ilgilenilmelidir.
Müflterinin özel ihtiyaçlar› belirlenmeli ve bu konularla ilgi-

lenilmelidir.
Hizmetin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› güvence alt›na al›nmal›d›r.

3.E.d.3 T›bbi ürünler ve tüketim maddeleri
‹flletmelerde t›bbi ürünlerin/tüketim maddelerinin; kanunla-

ra uygun ve üretici firman›n da tavsiyelerine uyularak  siparifli,
teslim al›nmas›, saklanmas›, reçetelendirilmesi ve imha edilme-
si hakk›nda belgelendirme sistemi gelifltirilmifl olmal›d›r.

Kal›c› stokta bulundurulmas› gereken t›bbi ürünlerin ve tü-
ketim malzemelerinin (standart kalitede) devaml›l›¤› sa¤lanma-
l›d›r.

Stok kontrolü (siparifl verme,siparifllerin kabulü, teslim al-
ma ve rotasyonu) yap›lmal› ve belgelendirilmelidir. Belgeler ile-
ride yeniden incelenmesi ve kontrolü yap›labilecek flekilde dü-
zenlenmelidir.

T›bbi ürünlerin son kullanma tarihleri, kaç kere kullan›lm›fl
oldu¤u ve durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Önceden belirlenmifl krieterlere göre ürünler ve ürünleri sa¤-
layacak olan firmalar seçilmifl olmal›d›r.

3.E.d.4 Reçeteler
Reçeteler tam ve anlafl›labilir bir flekilde gereksinimlere uy-

gunluk gösterecek flekilde haz›rlanmal›d›r. 
T›bbi ürünler sadece hayvan›n/lar›n uygun bir klinik incele-

mesinden veya gruptan al›nan örneklemeler sayesinde elde edi-
len olas› diagnozun belirlenmesinden sonra reçetelendirilmeli,
haz›rlanmal› ve uygulanmal›d›r.

Düzenli veteriner gözetimi alt›nda olan baz› çiftliklerde baz›
ilaçlar›n kullan›lmas› için yukar›da belirtilen flartlar›n uygulan-
mas› durumuna gerek olmayabilir (hayvandan sorumlu olan ki-
flinin yaz›l› protokollere uymas› durumunda). Ayr›ca rutin koru-
yucu anti paraziter uygulama yap›lan küçük hayvan (compani-
on) prati¤inde de ayn› durum söz konusudur.
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Reçetelendirme, ileride ürünün ve hizmetin yeniden kontro-
lü ve izlenebilmesine uygun olacak  flekilde yap›lmal›d›r.

Müflteriler, t›bbi ürünlere temas etmesi ve uygulanmas› s›-
ras›nda oluflabilecek olas› yan etkilere karfl› uyar›lmal›d›r.

Müflteri reçetenin yararlar› ve fiyat› hakk›nda bilgilendirilme-
lidir.

3.E.d.5 Ruhsatlar
Ruhsatlar(sertifikalar) yetkili makamlarca önceden belirlen-

mifl amaçlara uygunluk gösteren durumlarda verilmelidir.
Ruhsatland›rman›n do¤rulu¤unun sa¤lanmas› için gerekli

tüm önlemler al›nmal›d›r.
Ruhsatlar uygulanabilir düzenleyici gereksinimlere uygun-

luk gösterecek flekilde tam ve anlafl›l›r yaz›lmal› ve güvenli bir
flekilde muhafaza edilmelidir.

Yasal belgeler gerekti¤i durumda kullan›lmak üzere haz›rda
bulundurulmal›d›r.

Yeniden kontrolü ve izlenebilirli¤i sa¤lanabilmesi aç›s›ndan
ruhsatlar düzenli bir flekilde kaydedilmelidir.

3.E.e ‹flletmede Ölçüm ve ‹nceleme Yapan Teçhizat›n ve
Donan›m›n Kontrolü Yap›lmal›d›r
Tüm ölçüm ve inceleme yapan teçhizat ve donan›m›n listesi

ç›kar›lmal›d›r.
Bu cihazlar düzenli olarak kontrol edilmeli, ayar edilmeli ve

bak›m› sa¤lanmal›d›r.

3.E.f ‹flletme Yöntemlerini ve ‹lgili Verilerini Düzenli
Olarak Yeniden Gözden Geçirmeli ve Gelifltirmelidir 
Yöntemler düzenli olarak gelifltirilmeli ve yeniden gözden

geçirilmelidir.
Müflteri ile iletiflim düzenli olarak gelifltirilmeli ve yeniden

gözden geçirilmelidir.
Yöntemin belgelendirilmesi düzenli olarak gelifltirilmeli ve

yeniden gözden geçirilmelidir.
Çok çeflitli yöntemler, bunlar›n yönetimi ve uygulanmas› ko-

nusundaki veri ve bilgiler düzenli olarak gelifltirilmeli ve yeniden
gözden geçirilmelidir.

Ölçüm ve araflt›rma ekipman›n›n kontrolü düzenli olarak ge-
lifltirilmeli ve yeniden gözden geçirilmelidir.

3.F. Ölçüm, Analiz ve Geliflme

3.F.a ‹flletme Hizmete Uygun ve Etkili Geliflmifl Bir Veri 
Sisteminin Toplanmas›n› ve Analizini Belirlemelidir
Memnuniyetin araflt›r›lmas› planlanmal› ve incelenmelidir.
Müflterilerin flikayetleri toplanmal› ve araflt›r›lmal›d›r.
‹ç denetim planlanmal›, yönetimi sa¤lanmal› ve araflt›r›lma-

l›d›r.
Geliflmeye yönelik veriler ve göstergeleri toplanmal› ve ince-

lenmelidir.

Ölçüm ve araflt›rma cihazlar› hakk›ndaki veriler kontrol edil-
meli, toplanmal› ve incelenmelidir.

Uygun olmayan hizmet ve ürünler hakk›nda bilgiler toplan-
mal› ve incelenmelidir.

3.F.b Organizasyon Devaml› Olarak Kalite Kontrol
Yöntemlerini Gelifltirmelidir
Paragraf 3.F.a'da belirtilen tüm veri ve araflt›rmalar belge-

lendirilmeli, kay›t alt›na al›nmal› ve iflletmede çal›flanlar bu ko-
nular hakk›nda bilgilendirilmelidir.

Yönetim ve destekleyici ifllemler için gerekli olan tüm veri ve
analizler belgelendirilmeli, kay›t alt›na al›nmal› ve iflletmede ça-
l›flanlar bu konular hakk›nda bilgilendirilmelidir.

Kalite toplant›lar› planlanmal›, kalite yönetimi konusunda
yeniden gözden geçirme ve gelifltirilme, personelin de kat›l›m›-
n›n sa¤lanmas› ile desteklenmelidir.

Uygun olmayan durumlara karfl› düzeltici eylemler belirlen-
meli, uygulanmal›, kay›t alt›na al›nmal› ve düzenli aral›klarla tek-
rar kontrol edilmelidir.

Potansiyel uygun olmayan durumlara karfl› koruyucu ön-
lemler belirlenmeli, uygulanmal›, kay›t alt›na al›nmal› ve düzenli
aral›klarla tekrar kontrol edilmelidir.

Yetkili Otorite: Üye bir ülkenin merkezi otoritesi, veteriner
kontrollerini yapan yetkili veya bu yetkinin verildi¤i herhangi bir
otorite.

Uygunluk/ Uyma: Bir flart›n yerine getirilmesi.
Devaml›l›k Arz Eden Geliflme: fiartlar›n yerine getirilebilme-

si yetene¤ini artt›ran aktivitelerin yinelenmesi.
Düzeltici Eylem: Belirlenmifl bir rahats›zl›¤›n veya di¤er

istenmeyen durumlar›n sebeplerini, bu durumlar›n tekrar
yaflanmamas› için, ortadan kald›rmaya yönelik eylem. 

Müflteri: Ürün veya hizmeti alan kifli.
Müflteri Memnuniyeti: Müflterinin ihtiyaçlar›na cevap ver-

ilmesini, müflterinin kavrama derecesi.      
Dokümantasyon: Herhangi bir flekildeki bütün kay›tlar

(yaz›l›, elektronik, manyetik ve optik kay›tlar, taramalar, x-
›fl›nlar› ve elektrokardiagramlar). Metodlar›, kurallar› ve/ veya bir
aktivitenin sonuçlar›, bir aktiviteyi etkileyen faktörleri ve yap›lan
eylemleri tan›mlayan veya kaydeden belgeler.

Belgelendirme sistemi: Kullan›c›n›n bilgiye, okunakl› ve
detayl› biçimde haz›rlanm›fl belgeler ( elde veya elektronik )
yoluyla ulaflmas›na imkân veren, bilgilerin telafisini ve kon-
trolünü kolaylaflt›ran, bilgileri etkili bir flekilde düzenleyen bir
sistem. Bu sistem için, bilgileri kaybolmaktan ve istenmeden
de¤ifltirilmekten koruyacak bir mekanizma içeren bir yap›
olmal›d›r.    

‹yi Veteriner Hekim Uygulamalar›: (GVP) Veteriner hekim-
lik hizmetlerinin,  FVE taraf›ndan tan›mlanan kalite standartlar›

4 Tan›mlar
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ile sürekli kontrol edilmesini ve üretilmesini sa¤layan sistem. 
‹lgili Grup: Bir organizasyonun baflar›s› veya performans›

ile ilgili olan kifli ya da grup. (yani ortaklar, müflteriler, hayvan
sahipleri, personel, levaz›matç›lar, dernekler veya toplum gibi)

Dâhili Hesap ‹ncelemesi: Kalite sisteminin uygulanmas›n›n
ve etkinli¤inin, görev gerçeklefltirmelerin kapsam›n›n ve düzelti-
ci eylemlerin etkinli¤i üzerindeki kontrollerin, ilgili veteriner
organizasyonunun ba¤›ms›z bir üyesi taraf›ndan düzenli veya
periyodik olarak kontrol edilmesi.

Yönetim: Bir organizasyonda bulunan personelin veya
organizasyonun kendisinin idare ve kontrol edilmesi için koor-
dine edilmifl aktiviteler.

Yönetim Sistemi: Politika ve amaçlar› ve bu amaçlara
ulaflma yollar›n› belirleyen sistem.

Rahats›zl›k: Bir ihtiyac›n karfl›lanamamas› durumu.
Organizasyon: Sorumluluklar›n, otoritenin ve iç iliflkilerin

tanzim edildi¤i insan veya kurulufllar toplulu¤u.
Organizasyon Grafi¤i: Organizasyon içinde görevlerin,

sorumluluklar›n ve hiyerarflinin flematik olarak gösterilmesi.
Personel: Organizasyon taraf›ndan görevlendirilen veya

organizasyon için çal›flan flah›s.
Farmakovijilans: (‹laçlara karfl› tetikte olma durumu ) T›bbi

ürünlerin ruhsatland›rma sonras› gözetimi.
Veteriner farmakovijilans faaliyetleri flunlar› kapsar:
- Etiketsiz ürünler kullan›ld›¤› zaman hayvanlarda meydana

gelen flüpheli ve zararl› reaksiyonlar
- Beklenen etkinli¤in kayb›
- Veteriner ilaçlar›na karfl› insanlarda meydana gelen reak-

siyonlar
- Potansiyel çevresel problemler
- Uygun bulunmufl olan kal›nt› limitlerinin ihlalinin rapor

edilmesi
Koruyucu Eylem: ‹stenmeyen olaylar› önlemek için ve

potansiyel rahats›zl›klar›n sebeplerini bertaraf etmek için yap›lan
eylemler.

Prosedür: Bir aktivite veya süreci gerçeklefltirmek için
özellefltirilmifl yol.

Proses: (Süreç) Girimleri (bir ifle yat›r›lan paray›) ürün
haline dönüfltüren, birbirini etkileyen ve birbiriyle iliflkili olan
aktiviteler.

Prosesler üç tipte s›n›fland›r›labilir: 
- Gerçeklefltirme prosesleri. Bunlar servis hizmetlerine

direk kat›lmalar›yla kolayca identifiye edilebilirler. (örne¤in kon-
sültasyon, hospitalize etme, müdahale…)

- Destekleyici prosesler. Bunlar prosesleri gerçeklefltirmek
için gerekli olanaklar› sa¤larlar. (örne¤in müflteri kaynaklar›, bil-
imsel veriler ve bilgiler,  ekipman, …)

- Yönetim prosesleri. Bunlar, organizasyonun politika ve
amaçlar›n› belirleyerek gerçeklefltirme proseslerinin ve destek-
leyici proseslerin birleflmesini yönlendirir ve sa¤lar.

Proseslerin identifikasyonu, organizasyondaki tüm person-

el için kendi aktivite ve etkileflimlerini analiz etme imkân› sa¤lar.
Böylece sistemin uyumu artar.

Kalite El Kitab›: Kalite politikas›n› ifade eden ve bir organi-
zasyonun kalite sistemini, bütün protokolleri, çal›flma talimat-
lar›n› ve kay›t formlar›n› listelemek suretiyle tan›mlayan
belgedir. Bu belge düzenli ve s›n›fland›r›lm›fl bir flekildedir.

Kalite: fiartlar› yerine getiren vazgeçilmez özelliklerin ne
kadar›n›n yerine getirildi¤inin derecesi.

Kalite Yönetim Sistemi: Kaliteyi göz önünde bulundurarak
bir organizasyonu yönlendirmek ve kontrol etmek için oluflturu-
lan yönetim sistemi.

Kalite Politikas›: Kalite ile ilgili ayr›nt›l› amaçlar ve organi-
zasyonun kalite ile ilgili olarak yönlendirilmesidir. Bu amaçlar ve
yönlendirme resmi olarak ifade edilecektir.

‹htiyaçlar: Beyan edilmifl ihtiyaçlar veya beklentiler. Genel
olarak ima edilen veya zorunlu olan.

Gözden Geçirme: Önceden saptanm›fl amaçlara ulaflma
konusunda etkinli¤i, yeterlili¤i ve uygunlu¤u belirlemek için
üstlenilmifl aktivitelerdir.

Sistem: Birbirleriyle iliflkili veya birbirini etkileyen temel
unsurlar›n serisi.

‹zlenebilirlik: Göz önünde bulundurulan fleylerin uygula-
malar›n› veya yerleflimini ve geçmiflini izleyebilmek.

Veteriner Kontrol: Halk veya hayvan sa¤l›¤› direk veya
dolayl› olarak korumak için yap›lan fiziki kontrol ve/ veya idari
muamele.

Veteriner Organizasyonu: Veteriner hekimli¤in ve/ veya bil-
iminin uyguland›¤› herhangi bir alan›n bulundu¤u organizasyon.

Veteriner Hekim: Bir veteriner hekimin aktivitelerini üstlen-
mek ve devam ettirmek için gerekli olan herhangi bir diploma,
sertifika veya veteriner hekimlikle ilgili resmi bir kan›ta sahip
kifli. Bu terim veteriner cerrah ile eflde¤erdir.

Veteriner Uygulamalar›: Yap›lar›n, altyap›lar›n, veteriner
hekimlerin, destek olan personelin ve gerekli belgelerin toplam›.
Bununla beraber, iyi veteriner hekim uygulamalar› içinde yer
alan veteriner hekim uygulamalar› terimi, bir veteriner organiza-
syonu taraf›ndan sunulan herhangi bir veterinerlik hizmeti
olarak tan›mlan›r.
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