ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin sağlık ve danışmanlık
hizmetlerinin düzenlenmesi, hastalık raporlarının mazeret olarak geçerliliği ile hastalık
raporlarının kabulüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Altınbaş Üniversitesi’nin önlisans, lisans, lisansüstü ve İngilizce Hazırlık
programlarında kayıtlı olan öğrenciler, bu yönergenin kapsamı içinde; öğrencilerin eş, çocuk,
anne ve babaları, bu yönergenin kapsamı dışındadırlar.
Sağlık Birimleri
Madde 3 –Altınbaş Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri; Sağlık Hizmetleri Birimi ve Psikolojik
Destek Birimi olmak üzere iki ayrı birimce yürütülür.
a) Sağlık Hizmetleri Birimi: Altınbaş Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin,
Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu süreler ve üniversite içerisinde
hastalanmaları halinde (trafik kazası, acil müdahale ve tedavi gerektiren haller
dışında) müracaat edecekleri ilk yer, Sağlık Hizmetleri Birimi’dir. Öğrenciler, bu
birime başvurularını öğrenci kimlik kartlarını göstererek yaparlar. Öğrencilerin ilk
müdahale ve tedavileri Sağlık Hizmetleri Birimi’nde yapılır ve gerekirse raporları
düzenlenir. İhtiyaç görüldüğünde öğrenciler resmi sağlık kuruluşlarına sevk
edilirler. Öğrencilerin hastalık raporları Sağık Hizmetleri Birimi tarafından
onaylanır.
b) Psikolojik Destek Birimi: Öğrencilerin karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlara
ilişkin destek sağlar. Birim, bireysel görüşme sistemi ile hizmet verir. Altınbaş
Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu
süreler içerisinde ihtiyaç duymaları halinde (acil durumlar dışında) Psikolojik
Destek Birimi’ne randevu alarak başvurabilirler. Acil durumlarda randevu almış
olma şartı aranmaz.
Görevli Öğrenciler
Madde 4 - Üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin,
etkinlik içinde oluşacak her türlü hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken
tedavi ve ilaç giderleri acil durumu geçinceye kadar sosyal güvenceleri olup olmadığına
bakılmaksızın Üniversitece karşılanır.
Raporların Geçerliliği
Madde 5 - Bütün öğrenciler için sadece Sağlık Hizmetleri Birimi hekimlerinin vereceği
hastalık raporları ile üniversite veya devlet hastanelerinin vereceği hastalık raporları, geçerli
kabul edilir. Rapordaki tanı ve uygulanan tedavilerin Sağlık Hizmetleri Birimi hekimi
tarafından da tespit ve teyit edilmesinin mümkün olabildiği durumlarda özel sağlık kurumları
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ve aile hekimleri tarafından düzenlenen raporlar da kabul edilebilir (cerrahi müdahaleler,
kazalar gibi). Verilen raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat sürelerinin
kesin olarak belirlenmemesi ve raporun geriye dönük olması halinde rapor kabul edilemez.
Madde 6 - Üniversitenin eğitim ve öğretime açık olduğu süreler içinde İstanbul ili dışındaki
hastanelerden alınan raporlar, resmi olarak belgelenen acil durumlar dışında kabul edilmez.
Hafta sonu, resmi tatiller ve yarıyıl tatilleri süresince öğrencinin bulunduğu ildeki Devlet
Hastaneleri, Özel Hastaneler (iki doktor imzalı rapor) ile Tıp Fakültelerinin Hastanelerinin
ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan raporlar ancak rapor başlangıç tarihinin hafta
sonu, resmi tatil ya da yarıyıl tatilinin içerisinde kalması durumunda geçerli kabul edilir.
Madde 7 - Süresi 20 günü aşan raporların Heyet Raporu olarak düzenlenmiş olması
gerekmektedir.
Madde 8 - Öğrenciler, aldıkları hastalık raporlarını, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3
iş günü içerisinde Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi’ne onaylatarak, ilgili
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreterliğine bir dilekçe ekinde vermek zorundadırlar.
Yürürlük
Madde 9 - Bu yönerge Üniversite Senatosunca 19 Eylül 2012 tarihinde kabul edilmiş ve
bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 10 - Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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