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AMAÇ
MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verecek olan ‘’ Mediko - Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi‘’
nin çalışma esaslarını, görevlilerini, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 – Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ nin tüm öğrencilerine, akademik ve idari
personel ile personelin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmeti
sunmaktır.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3 – Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 46
ve 47’nci maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03 / 02 / 1984 tarih ve 18301
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Mediko - Sosyal Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği’ne” istinaden hazırlanmıştır.
TANIMLAR MADDE 4 –
Daire: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nı,
Mediko-Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi: Daire Başkanlığına bağlı olarak, dairenin sağlık
hizmetleri ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin görevlerini yerine getirmek üzere kurulan sorumlu hekim
yönetimindeki merkezi,
Hizmet Verilen Kesim: Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların
bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri,
Sorumlu Hekim: Rektörlük tarafından görevlendirilen sağlık işlerinin koordinasyonu ve
yürütülmesinden sorumlu hekimi,
Koordinatör: Rektörlük tarafından
koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,

görevlendirilen

Gençlik

ve

Danışma

Merkezi’nin

Görevli Personel: Hemşire, ebe, psikolog, sağlık memuru, diyetisyen, tıbbi sekreter diğer hekim ve
personeli,
Akademik Danışman: Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili anabilim dallarından
Gençlik Danışma Merkezi’ne akademik seviyede danışmanlık yapmak, projeleri yönlendirmek ve eğitim
çalışmaları düzenlemek üzere görevlendirilecek öğretim üyelerini,
İç Paydaş : Mediko - Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi’nden faydalanan Akademik ve İdari
Personeli ile yakınları ve öğrencilerimiz,
Dış Paydaş: Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimleri,
Gençlik Destek Grubu: Birimde hizmet verecek gönüllü öğrenci topluluklarını ve akran eğitimi
almış gönüllü öğrencileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sunulacak Hizmetler ve Faaliyetler
MEDİKO - SOSYAL MERKEZİNİN GÖREV ve ESASLARI
MADDE 5 – Mediko - Sosyal Merkezleri kuruluş amaçları yönünde hizmet verdiği kesimin
sağlığının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetleri verilmesi, ikinci ve
üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi görevini yerine getirirler.
a) Hizmet verilen kesimin birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde
poliklinik hizmeti verir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde merkezin olanakları kapsamında uzman
ya da pratisyen hekimler görevlendirilir.
b) Psikolojik rehberlik ve danışmanlık işleri bir psikolog tarafından yürütülür.
c) Hizmet verilen kesimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşılanması için imkanlar ölçüsünde
gerekli laboratuvar olanakları sağlanır.
d) Tüm sağlık hizmetleri için (poliklinik ve laboratuvar hizmetleri dahil) gerekli olduğunda hizmet
alımı ilgili mevzuata göre düzenlenir.
MADDE 6 – Öğrenci tedavi giderleri 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’na göre 01.01.2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre sosyal güvenlik
kurumu tarafından karşılanır.
5510 sayılı Kanununun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile
29/5/2013 tarihinden itibaren ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim
gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il
müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası
tescil işlemleri yapılmaktadır.
MADDE 7 – Mediko–Sosyal Merkezi üniversitemizin birinci basamak sağlık kuruluşudur.
Üniversite personeli ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlıkla ilgili önleyici ve koruyucu

hekimlik hizmetleri için bu merkeze başvurabilirler. Verilecek sağlık hizmetlerine ait işlemler sosyal
güvenlik kurumunun ilgili mevzuatı gereği yürütülür.
MADDE 8– Mediko–Sosyal merkezlerinde acil tıbbi müdahale hizmetlerinin aksatılmadan
verilebilmesi için gerekli tıbbi donanım, gerektiğinde ambulans ve yeterli sayıda personel bulundurulur.

MADDE 9 – Daire başkanlığınca Üniversite bünyesinde düzenlenen spor karşılaşmaları kültürel
etkinlikler ve bu gibi faaliyetler ile diğer görevlendirmelerde acil tıbbi müdahale hizmetlerinin
planlanması merkez hekimliği tarafından düzenlenir ve yürütülür. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki
etkinliklerde bir hafta önceden hekimliğe yazılı bildirimde bulunularak sağlık ekibi görevlendirilir.
MADDE 10– Merkezlerin hizmet alanına giren konularda hizmet planlamasına katkıda bulunmak
üzere daire başkanlığı görüşü ve rektörlük izni ile üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile araştırmalar
yapılabilir, yaptırılabilir. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler gerektiğinde rektörlüğün izni ile
yayınlanabilir. Araştırmalarda gönüllülük esas alınır ve etik konulara özen gösterilir.
MADDE 11– Üniversite bünyesindeki kafeterya, kantin, yemekhane, spor salonları, rekreasyon
alanları, eğitim binaları gibi çok sayıda kişinin kullandığı alanlar genel hijyenik koşullar ve çevre sağlığı
koşulları bakımından düzenli aralıklarla denetlenerek alınması gereken önlemler hakkında önerilerde
bulunulur ve konu ile ilgili rapor düzenlenerek sorumlu hekimlik görüşü ile daire başkanlığına sunulur.
Çalışmalar rektörlüğün bu konuda inceleme ve denetim ile görevlendirdiği diğer komisyonlarla işbirliği
halinde sürdürülür.
GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ HİZMETLERİ
GÖREVLERİ
MADDE 12– Gençlik Danışma Merkezi, Üniversite personeli ve öğrencilerin içinde bulundukları
dönemin özellikleri de dikkate alınarak, eğitim ve danışmanlık yoluyla:
a) Üreme sağlığı
b) Cinsel sağlık
c) Meme ve testis muayenesi
d) Beslenme
e) Kişisel bakım ve hijyen
f) Madde bağımlılığı
e) Cinsel istismar ve şiddet
g) Psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerde bulunmak,
MADDE 13– Genç nüfusun karşılaşması muhtemel sağlık sorunları:
a) Yetersiz ve dengesiz beslenme
b) Sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı
c) Sigara ve zararlı madde bağımlılıkları

d) Kendisine ve çevresine bilerek zarar verme
e)Tehlikeli ve zararlı cinsel düşünceler / faaliyetler
f) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
g)İstenmeyen gebelik durumları
MADDE 14– Genç nüfusun içinde bulunduğu psikososyal şartlar:
a) Ergenlik dönemi
b) Fiziki / psikolojik / benlik yapısı ile sosyolojik benlik yapısının şekillendiği dönem
c) Arkadaş gruplarının kültür farklılıkları
d) Karşılaşılan olumsuz hayat tecrübeleri
gibi konularda, maruz kalabileceği olumsuz durumlara fırsat vermemek veya maruz kalınan olumsuz
durumların, kişi üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek.
MADDE 15 – Gençlere, eğitici ve bilgilendirici yönleri ön planda olan yaşam eğitimi vermek. Bu
kapsamda:
a) Sağlık okur–yazarlığı
b) Sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunmak
c) Aile bütçesi ve kaynak yönetimi
d) İnsan hakları ve kişisel özgürlükler
e) Sağlık alanında meydana gelen kriz dönemi ve tedavi sonrası dönemde genç bireye
psikososyal destek vermek
f) Gençlerin kültürel ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamalarına, toplumsal ilişkilerinde
sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak
g) Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması
h) Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak
ı) Toplumsal uyum, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin artmasına katkı sağlamak
j) Gençlerin sorunlarının çözümüne yönelik danışmanlık ve rehberlik yapmak ve bu
konularda eğitim vermek.

MADDE 16 – Sağlık Eğitimi Rehberlik ve Gençlik Danışma Merkezi çalışmalarında öğrenci
Toplulukları ve Öğrenci Konseyi ile işbirliği yapar.
Üçüncü Bölüm
Diğer Hususlar
İZLEME VE GÜNCELLEME
MADDE 17 – Mediko - Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezinde verilen hizmet ve uygulamalar
ile ilgili olarak; basılı ve dijital kanallardan alınan geri bildirimler Şube Müdürlüğünce her gün takip
edilir.
Yönerge değişikliği gerektirecek acil iyileştirmeler hemen, acil olmayan durumlarda ise yönerge
değişikliği her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Daire Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve değişiklik

önerisi incelenmek üzere aynı hafta İç Denetim Birimi ve Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Ocak ayı
sonunda yapılacak Üniversite Senatosuna sunulur.
YÜRÜRLÜK:
MADDE 18 – Bu yönerge, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
MADDE 19 – Bu yönerge hükümleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.

