T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
HASTA YAKINI EVİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezinden sağlık hizmeti alan hastaların ve hasta yakınlarının Hasta Yakını Evini
kullanma kurallarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) OMÜ: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
b) Hastane: OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Başhekim: OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Hasta Yakını Evi: Hasta veya hasta yakınlarının yatarak konakladıkları misafirhaneyi,
d) Hasta: OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden sağlık hizmeti alan kişiyi,
e) Misafir: Refakatçi Evinde konaklayan hasta veya hasta yakınlarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hasta Yakını Evinin Çalışma Usul ve Esasları
Hasta yakını evi
MADDE 4 - (Değişik:-Senatonun tarih ve karar sayısı –26/06/2014-167) (1) Hasta Yakını
Evi, OMÜ Hastanesinin yanında bu amaçla yapılmış binada 24 saat konaklama hizmeti verir ve
idari olarak OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.
Hasta yakını evi ücreti
MADDE 5 - (Değişik:-Senatonun tarih ve karar sayısı –26/06/2014-167) (1) Hasta Yakını
Evinde günlük konaklama ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirlenen
ücret OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırılır.
Ücret Hasta Yakını Evine kabulde peşin olarak alınır.
Hasta yakını evine başvuru
MADDE 6 - (1) Hasta Yakını Evinde konaklamak isteyen kişi, hastasının veya kendisinin
hastanede ayaktan veya yatarak tedavi aldığına dair belgeyi, mesai saatlerinde Hastane
Başhekimliğinden, mesai saatleri dışında Hastane Gece İdare memurundan alarak Hasta Yakını
Evine başvurur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hasta Yakını Evine Kabul Kriterleri ve Uyulması Gereken Kurallar
Kabul kriterleri
MADDE 7 – (1) Hasta Yakını Evinden faydalanma öncelik sırası aşağıdaki gibidir. Bu
öncelik sırasına göre Hasta Yakını Evine hasta veya hasta yakını yataklı konaklama için kabul
edilir.
a) Hastanede anneleri tarafından beslenmeleri gereken çocuk hastaların anneleri,
b) Yoğun Bakım Ünitelerinde hastaları bulunan hasta yakınları,
c) Hastaneden sağlık hizmeti alıp tetkik veya teşhis için bir sonraki güne kalan hasta veya
hasta yakınları,
ç) Ayaktan tedavi gören hasta veya hasta yakınları,
d) Bu sıralamanın dışında kalan hasta veya hasta yakınları,
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Yukarıda belirtilen sıralamada öncelik, Samsun Merkezde ikamet etmeyen yeşil kartlı veya
sosyal güvencesi olmayan hasta veya hasta yakınlarına verilir.
Uyulması gereken kurallar
MADDE 8 - (1) Hasta Yakını Evinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) Hasta Yakını Evine dışarıdan içecek ve yiyecek getirilmesi yasaktır.
b) Hasta Yakını Evinde kalan her konuk odasını ve kullanacağı eşyayı imza karşılığı teslim
alır ve imza karşılığı eksiksiz teslim eder.
c) Hasta Yakını Evi odalarına ziyaretçi kabul edilmez. Ziyaretçilerle görüşmeler lobide
yapılır.
ç) Odalara ve kat lobilerine konan mobilya ve mefruşatın yerleri Hasta Yakını Evi
sorumlusunun izni olmadan değiştirilemez.
d) Hasta Yakını Evi sorumlusuna haber verilmeden oda değişikliği yapılamaz.
e) Odalarda kalanlar, kendi odalarını temiz tutmakla yükümlüdürler.
f) Hasta Yakını Evinde barınanlar (Cumartesi, Pazar günleri hariç) sabah 10.00-11.30
saatleri arasında odalarını temizlik için terk ederler. Temizlik personeli şahsi eşyaları temizlemekle
görevli değildir.
g) Duvarlara, dolaplara çivi, raptiye, toplu iğne çakmak, eşyaları zedelemek ve kirletmek
yasaktır.
h) Hasta Yakını Evinde tavla, okey ve iskambil gibi kâğıt oyunları oynanmaz, alkollü içkiler
içilmez; patlayıcı, kesici, yanıcı madde, yasak madde, yayın ve silah bulundurulmaz, açıkta yiyecek
ve içecek maddesi tutulmaz.
ı) Hasta Yakını Evi kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.
i) Elektrikli ısıtıcı vb. aletlerin yatak odalarında kullanılması yasaktır.
j) Hasta Yakını Evinde kalanların odalarını terk ederken kapılarını kilitlemeleri ve
anahtarlarını resepsiyon görevlisine teslim etmeleri gereklidir. Şahsi herhangi bir zarar ziyana karşı
Hasta Yakını Evi İdaresi sorumlu değildir.
k) Elektrik ve su iktisatlı kullanılır.
l) Hasta Yakını Evinde kalanlar isterlerse şehir içi ve şehirlerarası konuşmalarını Hasta
Yakını Evindeki ankesörlü telefonla yaparlar.
m) Duş ve tuvaletler kullanıldıktan sonra temiz bırakılır. Bu kısımda meydana gelecek zarar
ve ziyanın bedeli odada kalan tarafından ödenir.
n) Hasta Yakını Evinde kalan hasta ve hasta yakınlarından uyumsuz oldukları tespit
edilenlerin, kurallara uymayanların, eşyalara ve binaya zarar verenlerin herhangi bir uyarıya gerek
kalmaksızın Hasta Yakını Evi ile ilişikleri kesilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunda onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarih

Sayısı

24.10.2013

2013/259

Yönergede değişiklik yapılan Senato Kararının;
Tarih

Sayısı

26.06.2014

2014/167
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