
1 

Ünv.Sent. : 25/04/2017 – 472/4 

T.C. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

MEDİKO SOSYAL HİZMETLER YÖNERGESİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- İşbu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan “Sağlık Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü”nün (Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi) çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 Kapsam 

MADDE 2- İşbu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan tüm 

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

bireylerine birinci basamak sağlık hizmeti sunan “Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü”nün 

(Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi) çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.  

Dayanak 

MADDE 3- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri ile 

“Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama 

Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi’ni, 

b) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü’nü, 

c) Daire Başkanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı’nı, 

d) SKS Daire Başkanlığı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’nı, 

e) Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nü, 

g) Öğrenci: Dokuz Eylül Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında kayıtlı bulunan tüm öğrencilerini, 

h) Hizmet Verilen Kesim: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan tüm 

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

bireylerini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Görev - Sorumluluklar ve Sunulan Hizmetler  

 Görev ve Sorumluluklar 

MADDE 5- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nin görev ve sorumlulukları, kuruluş 

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

sağlık hizmeti sunarak teşhis, tedavi, danışmanlık ve sevk/yönlendirme gibi hizmetleri 

sunmaktır. 

Sunulan Hizmetler 

MADDE 6- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafından sunulan hizmetler; hizmet 

verdiği kesimin, beden ve ruh sağlığını korumak ve tedavi etmek üzere, birinci basamak 

sağlık hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda sunulan hizmetler; aile hekimliği, göz, kulak burun 

boğaz, psikiyatri, diş sağlığı gibi poliklinik hizmetleri, psikolojik danışmalık ve rehberlik 

hizmeti, acil tıbbi müdahale hizmetleri ile sosyal hizmetlerden oluşmaktadır. 

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

MADDE 7-  

a) Hizmet verdiği kesim için birinci basamak ayakta tedavi sağlık hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde; aile hekimliği, göz, kulak burun boğaz, psikiyatri ve diş gibi poliklinik 

hizmetlerini sunmak, 

b) Mevcut imkânlar dâhilinde laboratuvar hizmetleri sunmak,  

c) Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal kapsamda yürütülen uygulamalar dâhilinde 

ve/veya gerekli hallerde koruyucu aşılar uygulamak, 

d) Hizmet verilen kesimin sağlığını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve 

eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmler göstermek ve gerekirse broşürler 

dağıtmaktır. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 

MADDE 8- Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri kapsamında, öğrencilerin 

karşılaştıkları duygusal ve sosyal sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik 

hizmeti sağlayarak, bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir. 

a) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği 

yapmak, 

b) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen 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, 
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d) Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki 

insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak, 

e) Öğrenciler ile ilgili olarak havale edilen vakalarda, ilgilerle ön görüşme yapılmasını 

ve gerektiğinde psikolojik testler uygulanmasını sağlayarak, yapılan değerlendirme sonucuna 

göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine yönlendirmektir. 

Sosyal Hizmetler 

MADDE 9- Sosyal Hizmetler Birimi, Üniversitemiz öğrencilerinin katılımıyla 

gerçekleştirilecek sosyal hizmet projelerini yaşama geçirmek amacıyla çalışmalarını 

yürütmektedir. 

Gerçekleştirilen projelerle; üniversitemiz öğrencilerine sosyal hizmet verilmesi, sosyal 

sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi ve bu projeler aracılığıyla üniversite-kamuoyu arasında 

köprü oluşturulması hedeflenmektedir. 

Tıbbi Müdahale Hizmetleri 

MADDE 10- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesinde, hizmet verdiği kesime, ilaç ve aşı 

gibi enjeksiyon uygulamaları, tansiyon ve nabız ölçümleri, pansuman, dikiş gibi dar kapsamlı 

acil tıbbi müdahale hizmetleri verilmektedir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sunulan Hizmetlerden Yararlanma ve Başvuru 

Yararlanma  

MADDE 11- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nden, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 

öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, akademik, idari ve emekli personel ile personelin 

bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanmak 

amacıyla ya da ileri tetkik ve sevk işlemleri için yararlanabilmektedir.  

Başvuru  

MADDE 12- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi Hasta Kayıt Bölümüne müracaat eden 

kişi; öğrenci, akademik, idari ve emekli personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu 

aile bireyi olduğunu belgelemekle yükümlü olup; T.C. Kimlik Belgesi ile başvurarak, 

randevulu veya randevusuz yararlanmak istediği polikliniğe ait kayıt işlemi yaptırarak sağlık 

hizmetinden yararlanır. 

Hizmet Saatleri/Çalışma Saatleri 

MADDE 13- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi hafta içi 5 gün 08:30 ila 17:30 saatleri 

arasında hizmet vermektedir. 
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Kayıt Sistemi 

MADDE 14- Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde sağlık hizmetleri kayıtları 

PROBEL Sistemi üzerinden elektronik ortamda ve hasta kayıt defterleri aracılığı ile kayıt 

altına alınmaktadır. 

Diğer Konular 

MADDE 15–  Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde görevli sağlık personeli 

görevlerini tıbbi deontoloji ilkelerine uygun olarak sürdürür. Hasta görülmeden reçete 

yazılmaz, gerekmediği hallerde sağlık raporu verilmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

 Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller  

 MADDE 16- Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuata uygun olmak 

koşulu ile SKS Daire Başkanlığı tarafından alınacak kararlar doğrultusunda hareket edilir.  

 Yürürlük  

 MADDE 17- İşbu yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

 Yürütme  

 MADDE 18- İşbu yönerge hükümlerini, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.  


