ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRENCĠ SAĞLIK ĠġLERĠ VE SAĞLIK RAPORLARI
YÖNETMELĠĞĠ
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, öğrencilerin, beden ve ruh sağlığını korumak ve
psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek üzere kurulan, Çankaya Üniversitesi Sağlık
Merkezi ile olan ilişkilerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinin hazırlık sınıfları, meslek
yüksekokulu, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı bütün öğrencileri kapsar.
BaĢvuru Yöntemi
Madde 3- Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin bedensel ve ruhsal sağlık sorunları ile
ilgili olarak başvuracakları ilk yer Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezidir. Öğrenciler,
başvuruları sırasında öğrenci kimlik kartını göstermek zorundadır.
Sağlık Merkezine başvuran öğrencinin muayenesi yapılır, gerekli görüldüğünde
hastaneye sevk edilir.
Hastanelere BaĢvuru
Madde 4- Öğrenciler, eğitim ve öğretimin devam ettiği sürelerdeki acil durumlarda
Sağlık Merkezinden sevk yaptırmadan fakülte ve yüksekokulların bulunduğu yerlerdeki
devlet hastaneleri ile üniversite, sosyal sigortalar hastaneleri ve tam teşekküllü özel
hastanelerden birine başvurabilirler.
Üniversite Birimlerinin Bulunduğu Yerler DıĢındaki Hastanelere BaĢvuru
Madde 5- Yarıyıl ve yaz tatilleri ile hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatillerinde
öğrenciler, doğrudan bulundukları yere en yakın hastanelere başvurabilirler.
Eğitim ve öğretime açık süreler içinde (hafta sonu tatili, dini ve resmi bayram tatilleri
hariç) Ankara dışındaki hastanelerden, bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca usulüne
uygun olarak yapılan sevk sonucu alınan raporların ve reçetelerin işleme konulabilmesi için,
Üniversite Sağlık Merkezince onaylanması gerekir.
Ancak, sosyal, kültürel ve sportif amaçla görevli izinli olarak Ankara dışına giden
öğrenciler ile mezuniyet durumunda olduğu için devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler
bulundukları yerlerdeki hastanelere doğrudan başvurabilirler.
Raporların Geçerliliği
Madde 6- Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar ile,
4 üncü ve 5 inci madde hükümlerine uygun olarak başvurulan hastanelerden alınmış ve Sağlık
Merkezince kabul edilen raporlar geçerlidir. Öğrenciler, aldıkları raporları, raporun
bitiminden en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Sağlık Merkezine teslim ederler.
Aksi halde raporları geçerliliğini kaybeder. Devlet hastaneleri ile üniversite, sosyal sigortalar
hastaneleri ve tam teşekküllü özel hastaneler dışında özel hekim ve sağlık ocaklarından alınan
raporlar geçerli değildir.

Raporlar Üzerinde Yapılacak ĠĢlemler
Madde 7- Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince verilen raporlarla hastaneler
tarafından verilen ve Sağlık Merkezince uygun görülerek onaylanan raporların aslı,
öğrencinin bağlı olduğu bölüm başkanlığına gönderilir. Bir örneği de Sağlık Merkezince
muhafaza edilir.
Geçerli raporlara dayanılarak aĢağıdaki iĢlemler yapılır :
a) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içindeki rahatsızlığı mazeret
olarak kabul edilir. Durum ilgili bölüm başkanlığınca öğretim üyelerine duyurulur.
b) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle
giremediği ara sınav ve dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavları ile Hukuk Fakültesinde ara ve
bütünleme sınavları yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ilgili bölüm
tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer
sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.
c) Geçerli raporu olan öğrencinin (Hukuk Fakültesi hariç) mazeret sınavına girmemesi
halinde (I) notu ile ilgili kurallar uygulanır.
d) Sağlık Kurulu tarafından verilen ve uzun süreli geçerli raporu olan öğrencinin 1-4
yarıyıl süre ile izinli sayılmaları ilgili yönetmelikteki usuller çerçevesinde mümkündür.
Madde 8- Yaz öğretimi dönemi (katılacak öğrenciler için) eğitim-öğretime açık süre
olarak değerlendirilir.
Sağlık ve Rehberlik Merkezinden GörüĢ Alınması
Madde 9- Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Raporların
niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat süresinin kesin olarak belirlenmemesi ve
raporun geriye dönük olması gibi hallerde ilgili Bölüm Başkanlığı,Yüksekokul Müdürlüğü,
Dekanlık ve Rektörlük, Sağlık Merkezinden tıbbi görüş isteyebilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 10- 01/11/1998 tarihli ve 23510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çankaya
Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği” ek ve değişiklikleri ile
birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

