ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının
korunması, tedavi edilmesi, psikolojik danışmanlık verilmesi ve sağlık raporlarının kabulüne
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. Bu yönerge, Altınbaş Üniversitesinin İngilizce hazırlık sınıfı ile önlisans, lisans
ve lisans üstü programlarında kayıtlı olan öğrencileri kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3. Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 47 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4.
(1) Bu yönergede geçen;
(a) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,
(b) Birim: Altınbaş Üniversitesinin ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek
yüksekokulunu,
(c) Öğrenci: Altınbaş Üniversitesi öğrencilerini,
(d) GSS: Genel sağlık sigortasını,
(e) SHB: Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimini,
(f) PDB: Altınbaş Üniversitesi Psikolojik Destek Birimini,
(g) Yönerge: Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Sağlık Hizmetleri Yönergesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Sigortası, Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Tedavi Giderleri
Sağlık Sigortası
MADDE 5.
(1) TC uyruklu öğrenciler GSS’ye kayıtlı olmakla yükümlüdürler.
(2) Uluslararası öğrenciler, 5510 sayılı Kanun'un 60’ıncı maddesi uyarınca, ilk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar ve 82.
maddesi çerçevesinde öğrenim gördükleri süre içinde GSS primi ödemek suretiyle Genel
Sağlık Sigortalısı olurlar.
(3) Uluslararası öğrenciler GSS kapsamına girene kadar özel sağlık sigortası yaptırmak
zorundadır.

(4) GSS kapsamına girmeyen tüm uluslararası öğrencilerin özel sağlık sigortası yaptırması
zorunludur.
(5) 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.
Sağlık Hizmetleri
MADDE 6. Altınbaş Üniversitesi’nde sağlık hizmetleri; Sağlık Hizmetleri Birimi ve Psikolojik
Destek Birimi olmak üzere iki ayrı birimce yürütülür.
(1) 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.
(2) Öğrenciler, SHB’ye başvurularını öğrenci kimlik kartlarını göstererek yaparlar.
(3) Öğrencilerin ilk müdahale ve tedavileri SHB’de yapılır ve gerekirse raporları düzenlenir.
(4) Gerekli görüldüğünde öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilirler.
(5) Psikolojik Destek Birimi, öğrencilerin karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlara ilişkin
destek sağlar.
(6) PDB, bireysel görüşme sistemi ile hizmet verir.
(7) Altınbaş Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu
süreler içerisinde ihtiyaç duymaları halinde PDB’ye randevu alarak başvurabilirler. Acil
durumlarda randevu almış olma şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Raporları
Raporların Düzenlenmesi ve Geçerliliği
MADDE 7.
(1) SHB tarafından düzenlenen raporlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan
hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerlidir.
(2) Yurtdışında düzenlenen hastalık raporların Yeminli Tercüman onayıyla teslim edilmesi
gerekir.
(3) Öğrenciler ilgili sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları, raporun bitiminden sonra en
fazla beş işgünü içinde kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterliklerine teslim
etmek zorundadır.
(4) Süresi 20 günü aşan raporların Heyet Raporu olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.
(5) Hastalık raporları, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile ara sınavlar, kayıt
yenileme, kayıt dondurma ve devam zorunluluğu için işleme konulur.
(6) Öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere ve sınavlara giremez. Girdiği
takdirde sınav veya başka değerlendirme etkinliklerinden aldığı notlar geçersiz sayılır.
(7) Öğrencinin rapor süresi içinde derslere ve sınavlara girebilmesi, iyileştiğine dair sağlık
raporu ibraz etmesi halinde mümkündür.

Yürürlük
MADDE 8. (1) Bu Yönerge Altınbaş Üniversitesi senatosu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer
(2) Bu Yönergenin kabulü ile 19.09.2012 tarihli “Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Sağlık
Hizmetleri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 9. Bu yönerge hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.
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