
 
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ SAĞLIK KARNESİ VE ÖĞRENCİ TEDAVİ ÖDEMELERİ 
 YÖNERGESİ 

 
 
            Amaç 
  MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin koruyucu ve tedavi edici hekimlik  
dallarında beden ve ruh sağlıklarını korumak, muayene ve tedavilerini yapmak, psikolojik  
danışmanlık hizmetlerini vermektir. 
  
            Dayanak 
  MADDE 2-  Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 47 nci 
maddesinin (a) ve (c) bendleri ile YÖK Yürütme Kurulu’nun 22/4/l992 tarih ve 92.l5.438 
sayılı kararı ile kabul edilen “Yükseköğretim Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden 
Yararlandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları” na dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
            Kapsam 
 MADDE 3- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü 
programlarına kayıtlı ve herhangi bir sosyal kuruluştan yararlanma imkanı olmayan öğrenciler, 
eğitim-öğretim yılı boyunca bu yönergenin kapsamı içindedirler. 
 
            Tanımlar 
  MADDE 4- Bu Yönergede geçen ; 
  

a) Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, 
Yüksekokul ve Enstitüleri, 

b) Mediko-Sosyal Merkezi : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığına bağlı Mediko Sosyal Merkezi’ni, 

c) Öğrenci : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları’nda 
kayıtlı öğrencileri, 

d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Sağlık, 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nı, 

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşu : Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR gibi kuruluşları 
ifade eder. 

f) Üniversite Yönetim Kurulu : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
 
            Kapsam Dışı Öğrenciler 
 MADDE 5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinden, herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olanlar, bu yönergenin mali hükümlerinin kapsamı 
dışındadır. Bu öğrencilerin Mediko- Sosyal Merkezi’nde sadece muayeneleri yapılır, ancak 
ilaç ve hastane giderleri ödenmez. Sağlık sebebi dışında kaydını donduran öğrencilerin kayıt 
dondurma süresince muayene ve tedavileri yapılmaz ve tedavi giderleri ödenmez. 
 

Ancak Üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerden oluşacak her türlü 
hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken tedavi ve ilaç giderleri, sosyal 
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın öğrenci tedavi hizmetleri bütçesinden ödenir. 
 
         
 



Başvurma Usulü 
 MADDE 6- Öğrencilerin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak başvuracakları 
ilk yer Sağlık ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı “Mediko Sosyal Merkezi”dir. Bu merkeze 
başvuran öğrencilerin muayene ve tedavileri yapılır. Ancak Mediko-Sosyal Merkezinde 
hekim bulunmadığı durumlarda Merkeze başvuran öğrencilerin muayene ve tedavileri resmi 
sağlık kurumlarında yapılabilir.  

 
Üniversite’nin Burdur merkez ilçesi dışında bulunan Fakülte ve Yüksekokulları’nda 

öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri Mediko Sosyal Birimi kuruluncaya kadar 
bulundukları yerin resmi sağlık kurumlarında yapılabilir. 
 

Başvuru sırasında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı 
olmayan öğrenciler, öğrenci kimlik kartları ile birlikte kendilerine Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı’nca verilen Sağlık Karnelerini ibraz etmek zorundadırlar. Sağlık karnesi 
olan öğrenciler Mediko Sosyal Merkezi’ne başvurularını, bağlı oldukları birimlerinden 
alacakları öğrenci muayene isteği formu ile yaparlar.  
 
            Diğer Sağlık Kurumlarına Başvuru 

MADDE 7- Öğrenciler, acil durumlarda ve tatil günlerinde Mediko Sosyal 
Merkezi’nden sevk almadan, il ve ilçelerdeki resmi sağlık kurumlarına başvurabilirler. Bu 
durumda öğrenci, sağlık kurumuna yattığı veya tedaviye başladığı günü izleyen 3 iş günü 
içinde Mediko Sosyal Merkezi’nden; Üniversite’nin bulunduğu şehrin dışında ise, varsa o 
yöredeki bir Yükseköğretim Kurumu’ndan yoksa o yörenin Hükümet Tabipliği’nden sevkini 
yaptırır. Öğrencinin tedavi gördüğü resmi hastane ödemeyi gerektiren evrakı Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanlığı’na gönderir. Reçetelerin ve faturaların kontrolü ve geçerliliği Daire 
Başkanlığına Bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılır ve onaylanır. 

 
            Rapor Ve Reçetelerin Geçerliliği 
  MADDE 8- Özel hekim ve kurumlardan alınan rapor ve reçeteler geçerli değildir. 
Resmi Kurumlardan alınan raporların mazeret olarak geçerli olup olmayacağına öğrencinin 
bağlı olduğu birimin Yönetim Kurulu karar verir. 
  
            Mali Hükümler (İlaç ve Hastane Giderleri) 
 MADDE 9- Muayene, tedavi ve ödemelerde aşağıdaki esaslara uyulur. 
 

a) Öğrencinin Üniversite Mediko-Sosyal Merkezinde yapılan muayene sonrası ve/veya 
sağlık kuruluşlarına sevk sonrası ayakta tedavi için verilen ilaç bedellerinin öğrenciler 
tarafından karşılanması gereken oran, “Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze 
Giderleri Yönetmeliği” gereği her yıl çıkarılan “Bütçe Uygulama Talimatı”nda 
belirtilen oranları aşmamak koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir. 
Ancak Üniversite Yönetim Kurulu, bütçe imkanlarının yetersiz kalması durumunda, 
ilaç bedelleri konusunda öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranın arttırılması 
için ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunabilir. 

b) Sağlık kuruluşlarında yatarak yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinin ve diğer 
tedavi giderlerinin tamamı bütçeden karşılanır. İlaçlar Üniversitenin anlaşmalı olduğu 
eczanelerden temin edilir. Acil olarak mesai saatleri dışında veya öğrencilerin tatilde 
olduğu durumlarda tedavi için gereken ilaçlar, herhangi bir eczaneden fatura karşılığı 
alınıp, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Satınalma Bürosunca, Devlet Memurları Tedavi 
Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun evrakları tamamlandıktan sonra 
tutarı, mevzuata uygun olarak ödenir.  



c) Tedavi amacını taşımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleri ile diş protezi, her 
türlü estetik ameliyat giderleri ile çeşitli protez ve ortezler, tedavi cihaz ve 
malzemeleriyle, sarf malzemelerine ilişkin giderler (ameliyatlarda kullanılanlar hariç) 
ödenmez. Ancak, yukarıda bahsedilen ortez, protez ve tıbbi tedavi cihazları içinde 
bulunan ve kullanılmaması durumunda kişinin fonksiyonlarında önemli kayıplara yol 
açacak olanlar Sağlık Kurulu Raporu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onaylaması 
halinde ödenir. 

d) 5. maddede belirtilen kapsam dışı öğrenciler Mediko Sosyal Merkezi’nde muayene ve 
tedavileri yapılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez. 

e) Üniversitece karşılanması tereddüt edilen diğer sağlık giderlerinin ödenmesi 
konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 
            Koruyucu Sağlık Hizmetleri 
 MADDE 10- Bulaşıcı hastalıklara karşı, toplum sağlığının korunması amacıyla 
öğrencilere gerekli ilaçlar ücretsiz verilebilir. 
 
            Yürürlük 
 MADDE 11- Bu Yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunda kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 
            Yürütme 
 MADDE  12- Bu Yönergeyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
 
 
 


