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İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÖNERGESİ 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin, beden ve ruh sağlığını korumak, rehberlik ve 

psikolojik hizmetlerini vermek üzere kurulan Öğrenci Sağlık Hizmetleri Biriminin çalışmalarını 

düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 - İKÜ’nün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı olan, ailesi ve kendisi 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Emekli Sandığı-Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ- Kur vb. 

gibi) bağlı olmayan öğrenciler, bu yönergenin kapsamı içindeki hizmetlerden aşağıdaki hükümler 

uyarınca  yararlanırlar.  Öğrencilerin  eş,  çocuk,  anne  ve  babaları,  bu  yönergenin  kapsamı    

dışındadır. 

Madde 3 - İKÜ öğrencilerinden, ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı 

olanlar (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, Özel Sağlık Sigortası vb.), bu yönergenin mali hükümlerinin 

kapsamı dışındadır. Bu öğrencilerin Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimince sağlık muayeneleri yapılır, 

rapor ve reçeteleri yazılır. İlaç, tedavi giderleri ve hastaneye sevkleri öğrencinin  bağlı olduğu sosyal 

güvenlik kuruluşu kuralları gereği yapılabilir. 

Başvurma Usulü 

Madde 4 - İKÜ’ye kayıtlı öğrencilerin, sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer Öğrenci 

Sağlık Hizmetleri Birimidir. 

Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimine başvuran öğrencilerin muayenesi ve tedavisi yapılır. 

Gerekli hallerde  öğrenciler,   bu  yönerge   hükümlerince   İKÜ    Rektörlüğünün    uygun    göreceği    

hastaneye sevk edilirler. 

İlaç ve Hastane Giderleri 

Madde 5 - Yönergenin 2’nci maddesi kapsamındaki öğrencilerin zorunlu sağlık giderleri, ilgi mevzuat 

hükümleri ve bütçe olanakları çerçevesinde karşılanır. Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimince veya sevk 

yapılan üniversite veya anlaşmalı hastanede, ayakta tedaviler için yazılan ilaçlar, ilaç bedelinin % 

20’si öğrenci tarafından karşılanmak suretiyle temin edilir. 

Ortez, protez ve gözlük reçeteleri bedellerinin ve yataklı tedavi ve ameliyat giderlerinin  

öğrenciler tarafından karşılanması gerekli oran, Üniversite Yönetim Kurulu önerisi ile Mütevelli Heyet 

tarafından tespit edilir. 



Kaydını donduran öğrencilerin, kayıt dondurma süresince, muayene ve tedavileri yapılmaz,  

tedavi giderleri ödenmez. 

Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği 

Madde 6 - Devam ve sınav hakkı gibi konularda, bütün öğrenciler için sadece Öğrenci Sağlık 

Hizmetleri Birimi hastalık raporları ile üniversite veya devlet hastanelerinin vereceği hastalık 

raporları, ilgili fakülte veya yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilir. Özel hekim 

ve kurum raporları Öğrenci Sağlık Hizmetleri Birimi’nin onayı ile kabul edilebilir. 

 

Öğrenciler, aldıkları hastalık raporlarını, bitim tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde,  İstanbul 

Kültür Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına vererek - onaylatarak ilgili bölüm 

başkanlığına bir dilekçe ekinde vermek zorundadırlar. 

Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez. 

  

 

Geçerli Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler 

Madde 7 - Geçerli sayılan raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

a. Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu  süreler  içindeki  devamsızlığı  mazeret  olarak 

kabul edilir. Durum, ilgili öğretim elemanlarına duyurulur. 

 

b. Geçerli raporu olan öğrenciye raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara 

sınavlar yerine mazeret sınavlarına girme hakkı tanınır. Mazeret sınavı, ilgili Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenen günde yapılır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. 

 

c. Devam süresi hakkında tereddüt edilen hallerde ilgili yönetim kurulları karar verir. 

 

Yürürlük 

Madde 8  -  Bu  yönerge,  8.1.1999  tarihli  Mütevelli   Heyeti   kararıyla  yürürlüğe      girmiştir. 

 

Yürütme 

Madde 9 - Bu yönerge hükümlerini İKÜ Rektörü yürütür. Rektörü yürütür. 


