BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE HASTALIK RAPORLARI YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin sağlık işleri ve
hastalık raporlarının düzenlenmesi ve kabulüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bahçeşehir Üniversitesi’nin önlisans, lisans, lisansüstü ve İngilizce Hazırlık
programlarına kayıtlı olan öğrencilerden, ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan
yararlanma olanağı olanlar bu yönergenin mali hükümlerinin kapsamı dışındadırlar.
Öğrencilerin eş, çocuk, anne ve babaları da, bu yönergenin kapsamı dışındadırlar. Ailesi ve
kendisi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler bu yönergenin
kapsamı içindeki hizmetlerden aşağıdaki hükümler uyarınca yararlanırlar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesinin ve 2809 Sayılı
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun Ek 47. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve İngilizce Hazırlık; Bahçeşehir Üniversitesine
bağlı fakülte, enstitü, ve meslek yüksekokulu ile İngilizce Hazırlık Programını,
c) Öğrenci: Bahçeşehir Üniversitesi fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve İngilizce
Hazırlık Programı öğrencilerini,
b) Mediko Sosyal Birimi: Bahçeşehir Üniversitesi Mediko-Sosyal Birimi’ni,
c) Bölüm Başkanı: Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin bölüm başkanlarını,
ç) Sosyal Güvenlik Kuruluşu: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ifade eder.
Kapsam Dışı Öğrenciler
Madde 5 - Özel öğrenciler, uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler ve herhangi bir
nedenle dönem izni almış ve kayıt yenilememiş veya uzaklaştırma cezası almış olan
öğrenciler bu kapsamın dışındadırlar. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma
olanağı olan öğrenciler bu yönergenin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin
Mediko-Sosyal Birimi’nde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve
hastane giderleri ödenmez. Ancak, 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 sosyal güvenceleri olup olmadığına
bakılmaksızın Üniversite tarafından karşılanır.
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Başvurma Usulü
Madde 6 - Bahçeşehir Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin, sağlık sorunları ile ilgili olarak
başvuracakları ilk yer, Bahçeşehir Üniversitesi Mediko-Sosyal Birimi’dir.
Mediko-Sosyal Birimi’ne başvuran öğrencinin muayenesi yapılır ve tedavisi düzenlenir.
Öğrenciler, gerekli görüldüğünde hastanelere sevk edilirler.
Diğer Sağlık Kurumlarına Başvuru
Madde 7 - Beşiktaş ilçesi sınırları dışında bulunan öğrencilere; Devlet Hastaneleri, Tıp
Fakültesi Hastaneleri, A Grubu Özel Hastaneler veya Sağlık Ocakları tarafından da rapor
düzenlenebilir. İlgili hekim ve başhekim tarafından imzalanıp onaylanmış olan raporlar
mazeret olarak kabul edilebilir.
Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği
Madde 8 - 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, A Grubu Özel Hastaneler ile Tıp Fakültelerinin Hastanelerinin ilgili uzmanlık
alanlarındaki hekimlerden veya Sağlık Ocaklarından alınan raporlar ancak rapor başlangıç
tarihinin hafta sonu, resmi tatil ya da yarıyıl tatilinin içerisinde kalması durumunda kabul
edilir.
Madde 9 - Süresi 20 günü aşan raporların Devlet Hastanelerinden veya Tıp Fakültesi
Hastanelerinden Heyet Raporu olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Madde 10 - Öğrenciler, aldıkları raporları, rapor bitim tarihinden itibaren en geç (Yedi) iş
günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmek zorundadırlar. Aksi halde
rapor geçerliliğini kaybeder. Ancak; öğrenciye verilen rapordaki tanı ve uygulanan tedavilerin
Mediko-Sosyal Birimi hekimi tarafından da tespit ve teyit edilmesinin mümkün olabildiği
durumlarda özel sağlık kurumları tarafından düzenlenen raporlar kabul edilebilir (Cerrahi
müdahaleler, trafik kazaları gibi...). Diş hekimleri tarafından düzenlenen raporlarda da bu
yönergede belirlenen şartlar aranır. Diş hekimlerinin özel muayenelerinde düzenledikleri
raporlar geçerli değildir
Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler
Madde 11 - Raporlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ilgili akademik birim yöneticiliğine
oradan da bölüm başkanlığına iletilir. Verilen raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması,
istirahat sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi ve raporun geriye dönük olması halinde,
bölüm başkanı ilgili raporu kabul ederken gerekli gördüğü hallerde; Mediko-Sosyal Birimi
hekiminden görüş isteyebilir. Gerektiğinde, ilgili öğrenciye raporu düzenleyen hastaneden de
Rektörlük kanalıyla görüş isteyebilir.
Madde 12 : Bu yönergede belirtilen kurallar uyarınca alınmış olan raporların sonuçları
akademik birim sekreterliği tarafından raporun resmi olarak işleme alındığı tarihi takip eden
bir hafta içinde ilgili akademik birim sekreterliğince ilgili öğrencilere duyurulur. Öğrenciler
2

sonuca itirazlarını ilgili birimin fakülte/yüksekokul/enstitü/ingilizce hazırlık sekreterliğine
en geç iki iş günü içerisinde yazılı olarak yaparlar.
Kabul Edilen Raporlarla İlgili İzlenecek Yol
Madde 13 : Geçerli raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içinde devamsızlığı mazeret olarak
kabul edilir. Durum, ilgili bölüm başkanlığınca öğretim elemanlarına duyurulur.
b) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içinde yapılan ve bu nedenle
giremediği ara sınav yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ilgili bölüm
tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınavı tarihleri öğrencilerin telafi
sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.
c) Geçerli raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girememesi halinde
(I) notu ile ilgili kurallar uygulanır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten sınava girme hakkını
kazanmış olması şarttır.
d) Sağlık Kurulu tarafından verilen ve uzun süreli geçerli raporu olan öğrencinin 1–4 yarıyıl
süre ile izinli sayılmaları ilgili yönetmelikteki kurallar çerçevesinde mümkündür.
Yürürlük
Madde 14 - Bu yönerge 26.05.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 - Bu yönerge hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin Yayımlandığı Senato’nun
Tarihi

Karar No

09/12/2010
26/05/2011

198/530
203/560
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