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İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

MEDİKO SOSYAL HİZMETLER YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) İşbu Yönergenin amacı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan Sağlık ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mediko 

Sosyal Hizmetler Ünitesinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 (2) İşbu Yönerge kapsamına Üniversitede öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, akademik, idari ve 

emekli personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri dahildir.  

(3) İşbu Yönerge birinci basamak sağlık hizmeti usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri ile "Yükseköğretim 

Kurumları Mediko Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği" hükümlerine 

göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini, 

b) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü, 

c) Daire Başkanı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını, 

ç)   SKS Daire Başkanlığı: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını, 

d) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı, Sağlık ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, 

e) Öğrenci: İzmir Bakırçay Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 

kayıtlı bulunan tüm öğrencilerini, 

f) Hizmet Verilen Kesim: İzmir Bakırçay Üniversitesinde öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, 

akademik, idari ve emekli personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Sorumluluklar ve Sunulan Hizmetler 

Görev ve sorumluluklar 

MADDE 4 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesinin görev ve sorumlulukları, kuruluş amacı 

kapsamında; hizmet verdiği kesimin sağlığını korumak, geliştirmek ve birinci basamak sağlık hizmeti 

sunarak teşhis, tedavi, danışmanlık ve sevk ya da yönlendirme gibi hizmetler vermektir. 

Sunulan hizmetler 

MADDE 5 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafından yalnızca birinci basamak sağlık hizmeti 



 

2  

sunulur.  

(2) Bu kapsamda,  psikolojik danışmalık ve rehberlik hizmeti, acil tıbbi müdahale hizmetleri ile sosyal 

hizmetler verilmektedir. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri  

MADDE 6 – (1) Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamına şu hususlar dahildir: 

a) Ayakta tedavi gerektiren  sağlık hizmetleri için lüzumlu poliklinik hizmetlerin verilmesi, 

b) Sağlık Bakanlığınca yürütülen uygulamalar dâhilinde ya da gerekli hallerde koruyucu aşıların 

yapması, 

c) Hizmet verilen kesimin sağlığını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla 

konferanslar düzenlenmesi, filmler gösterilmesi ve gerekirse broşürler dağıtılması. 

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri 

MADDE 7 – (1) Öğrencilerle ilgili, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında aşağıdaki 

faaliyetleri yürütür: 

a) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, 

b) Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak, 

c) Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grup terapisi ile 

psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak, 

ç)   Kişinin kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler 

kurmasına yardımcı olmak, 

d) Havale edilen vakalarda, ilgililerle ön görüşme yapmak ve gerektiğinde psikolojik testler 

uygulanarak, değerlendirme sonucuna göre öğrencinin ilgili hizmet birimine yönlendirilmesini 

sağlamak. 

Sosyal Hizmetler Birimi 

MADDE 8 – (1) Sosyal Hizmetler Birimi, öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek sosyal hizmet 

projelerini yaşama geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür. 

(2) Gerçekleştirilen projelerle; 

a) Öğrencilerin sosyal hizmet alması,  

b) Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin pekiştirilmesi, 

c) Üniversite-kamuoyu arasında etkileşimin sağlanması hedeflenmektedir. 

Tıbbi müdahale hizmetleri 

MADDE 9 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesinde, ilaç ve aşı gibi enjeksiyon uygulamaları, tansiyon 

ve nabız ölçümleri, pansuman, dikiş gibi dar kapsamlı acil tıbbi müdahale hizmetleri verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sunulan Hizmetler İçin Başvuru ve Yararlanma 

Başvuru 
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MADDE 10 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi Hasta Kayıt Bölümüne başvuran kişi; öğrenci, 

akademik, idari ve emekli personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyi olduğunu 

belgelemekle yükümlüdür.  

(2) Başvurular Kimlik Belgesi ile randevulu veya randevusuz olarak, yararlanmak istediği hizmet 

belirtilerek yapılır. 

Kayıt sistemi 

MADDE 11 – (1)  Yapılan başvuru üzerine müracaatta bulunan şahıs, gerekli bilgiler sorularak,  Mediko 

Sosyal Hizmetler Ünitesinde kayıt altına alınır. 

(2) Kayıtlar elektronik ortamda veya hasta kayıt defterleri aracılığı ile tutulur. 

Yararlanma 

MADDE 12 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesinden, Üniversitede  öğrenim görmekte olan tüm 

öğrenciler, akademik, idari ve emekli personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri 

yararlanabilir. 

Hizmet saatleri/çalışma saatleri 

MADDE 13 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi hafta içi beş gün ve mesai saatleri içerisinde hizmet 

verir. 

Hizmet yürütülmesine hakim olan ana ilkeler 

MADDE 14 – (1) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesinde görevli sağlık personeli görevlerini tıbbi 

deontoloji ilkelerine uygun olarak sürdürür.  

(2) Hasta görülmeden reçete yazılamaz.  

(3) Gerekmeyen hallerde sağlık raporu verilemez.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuata uygun olmak koşulu ile 

SKS Daire Başkanlığı tarafından alınacak kararlar doğrultusunda hareket edilir. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi-EBYS 

MADDE 16 - (1) Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) tam olarak uygulamaya 

geçirdiği taktirde işlemler kural olarak bu sistem üzerinden yürütülür.  

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) İşbu Yönerge İzmir Bakırçay Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) İşbu Yönerge hükümlerini, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü yürütür. 


