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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA
YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1
Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar

Kuruluş ve Kapsam
MADDE 1. Bu Yönetmel�k 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değ�ş�k 46. ve 47. maddeler� uyarınca

ün�vers�telerde kurulacak Med�ko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşler� Da�res�n�n teşk�latlanması, yönet�m�, çalışmaları,
görevl�ler�n yetk� ve sorumluluklarına �l�şk�n genel hükümler� kapsar.

MADDE 2. Med�ko-Sosyal Kültür ve Spor İşler� Da�res�; Ün�vers�telerde h�zmet verd�ğ� kes�m�n bütünü �ç�n b�r sağlık
kuruluşu, öğrenc�ler�n sosyal, kültürel danışma ve rehberl�k �le spor �ht�yaçlarını karşılayan b�r h�zmet b�r�m� ve aynı zamanda
eğ�t�m-öğret�m�n desteklenmes� amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı b�r uygulama da�res�d�r.

Tanımlar
MADDE 3. Bu Yönetmel�k’te:
a) Ün�vers�te Med�ko–Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşler� Da�res� “Da�re",
b) Ün�vers�ten�n bütün öğrenc�ler� �le çalışanları, emekl�ler� ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu a�le b�reyler�

“Da�ren�n H�zmet Verd�ğ� Kes�m”,
c) Ün�vers�tede, Yükseköğret�m Personel Kanunu �le Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışan personel “ün�vers�tede

çalışanlar”,
d) Ün�vers�te hastaneler� �le d�ğer resm� sağlık kuruluşları “�l�şk�l� sağlık kuruluşları"nı
�fade eder.

BÖLÜM 2
Amaç ve H�zmetler

Amaç
MADDE 4. Bu Yönetmel�ğ�n amacı; öğrenc�ler�n beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedav� etmek veya

ett�rmek, barınma, beslenme, çalışma, d�nlenme ve �lg� alanlarına göre boş zamanlarını değerlend�rmek, yen� �lg� alanları
kazanmalarına �mkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının �y�leşmes�ne, yeteneklar�n�n ve k�ş�l�kler�n�n sağlıklı
b�r şek�lde gel�şmes�ne �mkan verecek h�zmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren b�reyler olarak
yet�şt�rmek, b�rl�kte düzenl� ve d�s�pl�nl� çalışma, d�nlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Da�ren�n sağlık h�zmetler�nden, ün�vers�tede çalışanlar �le emekl�ler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları a�le b�reyler�
de yararlanır. Da�re, ün�vers�tede çalışanların, “Da�re Hek�ml�ğ�" görev�n� de yapar.

Da�re; aynı zamanda bu amacının gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran b�r araştırma
eğ�t�m kuruluşudur.

H�zmetler
MADDE 5. Da�re; amacını gerçekleşt�rmek �ç�n bütçe �mkanları n�spet�nde aşağıda göster�len temel ve benzer� h�zmetler�

yapar:
Da�re:
a) Her türlü sağlık h�zmetler�n� yürütür, yataklı sağlık merkezler� açar,
b) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve göster�ler düzenler,
c) Öğrenc�lere burs ve kred�, beslenme, barınma, çalışma, d�nlenme ve boş zamanlarını değerlend�rme, ulaşım ve �ş bulma

alanlarında yardımcı olacak h�zmetlerde bulunur,
d) Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k h�zmetler� yapar, öğrenc�ler�n k�ş�sel ve a�lev� sorunlarını çözümlemeye çalışır,
e) H�zmet alanına g�ren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekl� gördükler�n� yayınlar,
f) H�zmet veren meslek elemanlarının yet�şme ve gel�şmeler�n� sağlamak �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m programları düzenler,
g) Bütün bu h�zmetler�n görülmes� �ç�n gerekl� olan öğrenc� kant�n ve lokantaları, okuma salonları �le öğrenc� yurtları açar,

toplantı, s�nema ve t�yatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerler� sağlar, bu ve benzer� d�ğer tes�sler� kurar, k�ralar, �şlet�r
veya �şlett�r�r. Bu amaca yönel�k olarak ün�vers�ten�n d�ğer b�r�mler� ve ün�vers�te dışındak� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışır,
döner sermaye �şletmeler� kurar.

BÖLÜM III
Teşk�latlanma ve Görevler�

Organlar
MADDE 6. Da�ren�n Organları;
a) Da�re Yönet�m Kurulu,
b) Da�re Başkanı,
c) Da�re Başkan Yardımcısıdır.
Yönet�m Kurulu
MADDE 7. Da�re Yönet�m Kurulu;
a) Rektörün görevlend�receğ� b�r rektör yardımcısı,
b) Da�re Başkanı,
c) Da�re Başkan Yardımcılarıdır.
Rektör Yardımcısı Da�ren�n Yönet�m Kurulu Başkanıdır.
Da�re Yönet�m Kurulunun Görevler�
MADDE 8. Da�re Yönet�m Kurulu;
a) Da�ren�n katma ve döner sermeye bütçe tasarısını �ncel�yerek, öner�ler� �le b�rl�kte Rektörlüğe sunar.



b) Da�ren�n yıllık çalışma programını �nceleyerek, öner�ler� �le b�rl�kte Rektörlüğe sunar.
c) İşbölümü hakkında get�r�len tekl�fler� �nceleyerek öner�ler� �le b�rl�kte Rektörlüğe sunar.
d) Yönetmel�k’te yapılması �sten�len değ�ş�kl�kler� görüşerek, gerekçeler�yle b�rl�kte Rektörlüğe sunar.
e) Da�ren�n �ht�yacı olan kadro, araç ve gereçler �le faal�yet alanlarını �lg�lend�ren d�ğer konular hakkında Rektöre

öner�lerde bulunur.
f) Da�reye, Rektör tarafından havale ed�len h�zmetlerle �lg�l� �şler hakkında görüş b�ld�r�r.
Da�re Başkanı ve Görevler�
MADDE 9. Da�re Başkanı, ün�vers�te yönet�m kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Başkan olmadığı

zamanlarda başkan yardımcılarından b�r� başkana vekalet eder.
a) Başkan; Da�ren�n yönet�c�s� ve tems�lc�s�d�r. Da�rede çalışan bütün görevl�ler üzer�nde genel yönet�m, denet�m,

�şbölümü yapma, çalışma düzen� kurma, yet�şt�rme, h�zmet �ç� eğ�t�m� sağlama yetk�ler�ne sah�pt�r. Yetk�ler�n�, Yönet�m Kurulu ve
Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönet�m �lkeler�ne ve yönetmel�k hükümler�ne göre kullanır.

b) Da�reyle �lg�l� harcamalarda tahakkuk memurudur.
c) Da�ren�n yıllık katma ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, da�re yönet�m kuruluna sunar.
d) Da�rede görevlend�r�lecek k�ş�ler�n seç�mler�n� yaparak, �lg�l� yasa ve yönetmel�k uyarınca atamalarının yapılmasını

Genel Sekreterl�k kanalıyla Rektörlüğe öner�r.
e) Da�ren�n verd�ğ� h�zmetler�n neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrenc�lere duyurulmasını, bu

h�zmetlerden olab�ld�ğ�nce öğrenc�n�n yararlanab�lmes�n� sağlar.
Da�re Başkanına, görevler�nde yardımcı olmak üzere başkan yardımcısı atanab�l�r.
MADDE 10. Da�rede yürütülecek başlıca h�zmetler şunlardır:
a) Sağlık H�zmetler�,
b) Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k H�zmetler�,
c) Sosyal H�zmetler,
d) Kültürel H�zmetler,
e) Spor H�zmetler�.
Sağlık H�zmetler�
MADDE 11. Da�rede öğrenc�ler�n beden ve ruh sağlığı h�zmetler�n� yürütmek üzere aşağıdak� h�zmetler yapılır:
a) Ün�vers�ten�n bütün öğrenc�ler� �le çalışanları, emekl�ler� ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu b�reyler� �ç�n sağlık

f�ş� düzenlemek,
b) Ün�vers�tedek� bütün öğrenc�ler� �mkanlar ölçüsünde her yıl b�r defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geç�rmek ve

tesp�t ed�len bulguları sağlık f�ş�ne �şlemek,
c) Öğrenc�lere, gerekt�ğ� zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak,
d) Öğrenc�lerle, ün�vers�tede görevl� d�ğer personel �ç�n, sağlıklarını korumak, bu konuda b�lg�ler�n� arttırmak ve eğ�tmek

amacıyla konferanslar düzenlemek, �lg�l� f�lmler� göstermek ve gerek�rse broşürler dağıtmak,
e) Öğrenc�lerle d�ğer personel�n muayeneler� �le ayakta tedav�ler�n� yapmak,
f) Yatırılarak �nceleme ve tedav�s� gereken hastaların, �lg�l� sağlık kuruluşlarına gönderme �şlemler� �le her türlü

laboratuvar tahl�ller� ve radyoloj�k �ncelemeler�n� yapmak veya yaptırmak,
g) Öğrenc�ler�n, bütçe �mkanları ölçüsünde görevl� hek�mlerce saptanacak �laç, gözlük, ortopet�k c�haz vb. �ht�yaçları

sağlamak,
h) Tedav� masraflarını T.C. Emekl� Sandığı ve Sosyal S�gortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrenc�ler�n, bu g�derler�

�le gözlük ve ortoped�k araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından da�reye ödenmes�n sağlamak,
MADDE 12. Ün�vers�tede çalışanların sağlık konusunda da�reye başvuruları �ç�n gerekl� sevk belgeler� ve sağlık karneler�

bağlı oldukları kuruluşlarca düzenlen�r.
MADDE 13 Ac�l vak’alar dışında, da�ren�n çalışma saatler� �ç�nde, da�ren�n h�zmet verd�ğ� kes�mden h�ç k�msen�n

muayene ve tedav�s� da�re hek�mlen�n havales� olmadan ün�vers�te hastaneler�nde veya d�ğer resm� sağlık kuruluşlarında
yaptırılamaz.

Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k H�zmetler�
MADDE 14. Ps�koloj�k Danışma ve Rehberl�k H�zmetler� olarak öğrenc�ler�n karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğ�t�me

veya meslek ve �ş seç�m�ne �l�şk�n sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberl�k yapar ve bu amacını gerçekleşt�rmek �ç�n
aşağıdak� h�zmetler� yürütür:

a) Yen� g�ren öğrenc�lere, ün�vers�te, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı b�lg�ler vermek, öğrenc�n�n
çevreye ve ün�vers�teye alışmasını sağlamak,

b) Öğrenc�ler�n sorunlarını saptamak ve çözümü �ç�n �lg�l� kurumlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
c) Bulundukları bölümü değ�şt�rmek �steyen öğrenc�ler�n kend� �lg� ve yetenekler�n� tanımasına ve uygun seç�mler

yapmasına yardımcı olmak,
d) Öğrenc�lere �ler�de sah�p olacakları mesleğe �l�şk�n b�lg�ler vermek ve onları çevredek� �ş �mkanlarından haberder

etmek. Özel kamu kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yaparak, mezunlara �ş bulmaya yardımcı olmak ve �şe yerleşt�r�len mezunları �mkanları
ölçüsünde �zlemek,

e) Duygusal sorunları olan öğrenc�lere, �stek ve �ht�yaçlarına göre b�reysel veya grupla ps�koloj�k danışma yapmak.
B�rey�n öneml� kararlar almasına, kend�s�n� daha �y� tanımasına, çevres�ndek� �nsanlarla daha etk�l� �l�şk�ler kurmasına yardımcı
olmak,

f) Öğrenc�lerle �lg�l� olarak havale ed�len vak’alarda yetk�l�lerce öngörüşme yapılmasını ve gerekt�ğ�nde onlara ps�koloj�k
testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlend�rme sonucuna göre öğrenc�y� �lg�l� h�zmet b�r�m�ne göndermek.

Sosyal H�zmetler
MADDE 15. Da�rede, Sosyal H�zmetler olarak aşağıdak� h�zmetler yürütülür:



a) Öğrenc�ler�n barınma, beslenme, burs ve kred� g�b� temel �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n gerekl� h�zmetler� sağlamak,
bu h�zmetler� sunan kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak h�zmet�n daha �y� yürütülmes�n� sağlamak ve yurt kant�n ve kafeteryalarının en
�y� şek�lde h�zmet vermes� �ç�n çaba göstermek,

b) Çeş�tl� konuları �çeren k�tap ve per�yod�k bulunduran okuma salonları açarak, öğrenc�ler�n �lg� alanlarına göre b�lg�
ed�nmeler�ne, yen� �lg� alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlend�rmeler�n� özend�rmek,

c) Öğrenc�ler�n ve çalışanların sömetre ve yaz tat�ller� �ç�n, d�nlenme tes�sler� veya kamp yerler� kurmak veya bu konuda
faal�yet gösteren kuruluşlarla anlaşarak h�zmet�n görülmes�n� sağlamak.

d) Öğrenc�ler�n ve çalışanların ulaşım h�zmetler�n�n görülmes�n� tem�n etmek veya bu konuda faal�yet gösteren
kuruluşlarla anlaşarak, h�zmet�n en �y� şek�lde yürütülmes�n� sağlamak,

e) Ün�vers�tede çalışanların okul önces� çağdak� ve okul çağındak� çocuklarının çalışma saatler� �ç�nde bakımları ve
eğ�t�mler�ne yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzer� b�r�mler kurmak ve bu konuda �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak
h�zmet�n en �y� şek�lde görülmes�n� sağlamak.

Kültür H�zmetler�
MADDE 16. Da�rede kültür h�zmetler� olarak öğrenc�ler�n �lg� alanlarına göre boş zamanlarını değerlend�rmek, yen� �lg�

alanları �le b�rl�kte d�nlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla �lg�l� faal�yetler� �zlemeler�n�,
�sterlerse bu faal�yetlere katılmalarını da tem�n etmek amacıyla aşağıda göster�len h�zmetler yürütülür:

a) Res�m ve fotoğraf serg�ler� açmak, konser, konferans, t�yatro ve benzer� sanat ve kültür alanlarında faal�yetler
düzenlemek ve bu maksatla bu çeş�t faal�yetlerde bulunan kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak, öğrenc�ler�n daha gen�ş ölçüde sanat ve
kültür faal�yetler�nden yararlanmalarını sağlamak,

b) Öğrenc�ler�n boş zamanlarında �lg� ve yetenekler�ne göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları �ç�n res�m, fotoğraf, el
sanatları, halk dansları, klas�k dans, müz�k ve benzer� faal�yet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve
koroların ün�vers�te �ç�nde ve dışında konser, göster�, serg� ve karşılaşma g�b� faal�yetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara
katılmalarını sağlamak.

Spor H�zmetler�
MADDE 17. Da�rede; spor h�zmetler� olarak öğrenc�ler�n ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve gel�şt�rmek,

onlara d�s�pl�nle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora �lg� duymalarını sağlamak, enerj�ler�n� bu olumlu yöne yöneltmek, boş
zamanlarını değerlend�rmek �ç�n �lg� duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdak� h�zmetler yürütülür:

a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor b�rl�kler� kurmak,
b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt �ç� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak, bu alandak� çalışmaları

yaygınlaştırmak, ün�vers�tey� tems�len öğrenc�ler�n yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
c) Ün�vers�teler�n tüm spor, tes�s ve malzemeler�n�n tek elden kullanılmasını, elemanların planlı b�r şek�lde çalışmalarını

ve b�r merkezden yönet�lmeler�n� sağlamak.
MADDE 18. Da�ren�n; yukarıda bel�rt�len, sağlık, ps�koloj�k danışma ve rehberl�k, sosyal, kültürel ve spor h�zmetler�n�

yürütmek üzere yeterl� sayıda uzman ve prat�syen hek�m, d�ş hek�m� eczacı, ps�k�yatr, kl�n�k ps�kolog, danışman ps�kolog, sosyal
h�zmet uzmanı, çocuk gel�ş�m uzmanı, d�yet�syen, hemş�re, laborant, uzman, memur ve d�ğer h�zmetl�ler görevlend�r�l�r.

BÖLÜM IV
Yürürlük
MADDE 19. 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu’nun 65. maddes� uyarınca düzenlenen bu Yönetmel�k, yayım tar�h�nde

yürürlüğe g�rer.
MADDE 20. Bu Yönetmel�k hükümler�n�, Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.


