
Kabulü: 23/12/2019 tarih ve 2019/83 sayılı Senato Kararı 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 

FAALİYETLERİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığı ile ilgili sorunlarını 

belirlemek ve bu sorunlara rasyonel çözümler üretmektir.  

Kapsam 

Madde 2- Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrencileri bu yönergenin kapsamı içerisindedir. 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge; 03/02/1984 tarihli, 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Yükseköğretim Kurumları, Mediko – Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama 

Yönetmeliği Madde 11 ve Madde 14” hükümlerine dayanmaktadır. 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu yönergede yer alan; 

Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini, 

Mütevelli Heyet: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünü, 

Daire Başkanlığı: Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, 

Hastaneler: Üniversite ve Resmi Sağlık Kuruluşları Hastanelerini, 

Sağlık Birimi: Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 

sağlık birimini ifade eder. 



Rehberlik ve Psikolojik Danışman: Merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren 

eğitiminde psikoloji alanında lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan meslek elemanını 

ifade eder. 

Üniversite Öğrencisi: Yüksek İhtisas Üniversitesinde öğrenim gören ve öğrencilik 

haklarından yararlanan bütün öğrencileri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sağlık Birimi, İşleyişi, Görev ve Sorumlulukları 

Sağlık Birimi ve İşleyişi 

Madde 5- (1) Birimin Sağlık Hizmetlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Öğrencilerin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak, inceleme ve tedavi 

gerektiren öğrencileri bu yönergede belirtilen hastanelere sevk etmek. 

b) Öğrencilere gerektiğinde koruyucu aşılar uygulamak ve uygulatmak, 

c) Öğrencilerin sağlık konusunda bilgilerini artırmak ve onları eğitmek amacı ile kurs, 

konferans ve seminerler düzenlemek, 

(2) Birimin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Öğrencilerin, eğitsel, mesleki ve kişisel alanda yaşadıkları problemleri çözmelerinde 

ve ihtiyaç duydukları konularda bireysel görüşmeler yapmak, seminer, konferans, 

eğitim ve grup çalışmaları düzenlemek ve öğrenciye rehberlik etmek,  

b) Duygusal sorunları olan öğrencilerin, istek ve ihtiyaçlarına göre, bireysel olarak 

ve/veya gruplarla psikolojik danışma görüşmeleri yapmak,  

c) Bireyin önemli karar almasına, kendisini daha iyi tanımasına ve çevresindeki 

insanlarla daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak,  

d) Öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirlemek ve öğrencileri daha iyi 

tanımak amacı ile ölçek ve test uygulamaları gerçekleştirmek,  

e) Öğrencilerin öğrenimleri süresince karşılaşabilecekleri sorunların ortaya çıkmasını 

önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, 



f) Problemlerin çözümünde etkenin ortadan kaldırılması yönünde mesleki sınırlar ve 

etik ilkeler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapmak, 

g) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, Üniversite, kurallar ve yakın çevre 

hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, öğrencilerin çevreye ve Üniversite yaşamına 

alışmasını sağlamak.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sağlık Kuruluşlarına Başvuru 

Başvuru Yöntemi 

Madde 6- (1) Yüksek İhtisas Üniversitesi öğrencileri sağlık ve psikolojik sorunları nedeniyle; 

a) Normal durumlarda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları sevk evrakı ve 

öğrenci kimlikleri ile Öğrenci Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Merkezine başvururlar. 

Öğrencilerin ilk muayeneleri bu merkez tarafından yapılır. Merkez gerekli gördüğünde 

ilgili öğrenciyi bir üst sağlık kuruluşu olan anlaşmalı ilgili hastaneye sevk edebilir. 

b) Acil durumlarda ve mesai saatleri dışında, öğrenciler anlaşmalı ilgili Hastanenin 

Acil Servisine müracaat edebilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sağlık Giderlerinin Karşılanması 

Sağlık Giderlerinin Karşılanması 

Madde 7- (1) Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Merkezinin muayenesi dışında 

meydana gelecek her türlü tedavi ve ilaç giderleri öğrencinin kendisine veya tabi olduğu 

Sosyal Güvenlik Kuruluşuna aittir. Bu durum öğrencinin sevk kağıdında açıkça belirtilir. Bu 

konuda Yüksek İhtisas Üniversitesi herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. 

(2) Kendisi veya ailesi hiçbir sosyal güvenceye sahip olamayan öğrencilere tedavi yardımı 

yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tedavinin şekli veya miktarı Mütevelli Heyetince 

belirlenir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 8- Bu Yönerge, Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 9- Bu yönerge hükümleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


