
SAĞLIK HİZMETLERİ

EL KİTABI 

Sağlık Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiye ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu websitesi üzerinde 
Kampusta Yaşam/Sağlık Hizmetleri; Intranet üzerinde Kampusta Yaşam/

Sağlık Hizmetleri adımlarını takip ederek de ulaşabilirsiniz. 

Kuzey Kıbrıs Kampusu



• Kuzey Kıbrıs’ta sağlık hizmetlerinden 
 nasıl faydalanabilirim?

 • Kampusumuzda yer alan Medico sağladığı hizmetlerden 
  faydalanabilirsin.  
 
 • KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarının 
  hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsin. Bunun için,
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları gereğince
  KKTC  uyruklu olmayan her öğrencinin Sağlık Sigortası
  yaptırması  gerekmektedir. Kayıt harcını ödediğinde, öğrenci
  kimliğine bir bandrol yapıştırılır. Bu bandrol ile, KKTC’de
  sağlık sigortası  kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilirsin.
  Zorunlu sağlık  sigortası aşağıdaki hizmetleri ücretsiz almanı  
  sağlar.
   
   • KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerdeki 
    acil hizmetler
   • Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerde ayakta tedavi  
    hizmetleri, büyük ve küçük operasyon, hastanede   
    yatılması durumunda yatılı hizmetler ve yatılan süre   
    zarfında ilaç/tedavi için gerekli diğer tüm malzemeler
   • KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm polikliniklerde diş   
    tedavi hizmetleri
 
 • Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki   
  öğrencilerimiz, SGK ile anlaşmalı olan Kolan British Hospital   
  veya Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin anlaşma   
  çerçevesinde sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.



•  Mediko hangi 
  sağlık hizmetlerini sağlar? 
  
 Mediko; ayakta tedavi edilebilen hastalıklar ile 
 pansuman, enjeksiyon, idrar ve biyokimya 
 tahlilleri için hizmet veriyor. Gerekli durumlarda hastanın   
 tedavi edilmesi ve tedavinin takibi için kısa süreli gözlem   
 yatakları da kullanılabiliyor. 

•  Mediko hangi durumlarda seni 
  farklı sağlık kuruluşlarına yönlendirebilir? 
  
 Ayakta tedavinin ötesinde tetkik ve tedavi gerektiren,   
 Mediko doktorlarının uzmanlık alanlarının dışında   
 kalan tüm rahatsızlıklar ile ameliyat ile müdahale, 
 özel laboratuvarlarda yapılması gereken testler ya da   
 görüntüleme (ultrason, MR, röntgen vb.) ihtiyacı hallerinde  
 Mediko seni ilgili devlet hastanelerine ya da 
 T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalıysan   
 anlaşmalı Kolan British Hospital veya Yakın Doğu Üniversitesi  
 Hastanesi’ne yönlendirebilir.



• Mediko seni hangi sağlık kuruluşlarına
yönlendirebilir?

• Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’na bağlı  hastanelere

• T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaysan anlaşmalı
özel hastanelere yönlendirebilir.

• Eğer dilersen ücretini karşılaman koşuluyla Kuzey Kıbrıs’ta
görev yapan özel hastanelere ya da doktor muayenehanelerine
de başvurabilirsin. 

Kolan British Hospital
İletişim: 0 392 680 80 80 

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi 
İletişim: 0 392 444 0 535

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi

İletişim: 0 392 223 24 41  

Cengiz Topel Hastanesi  
İletişim: 0 392 723 63 29

KKTC Tabipler Birliği Doktor Listesi:



ÖNEMLİ

KKTC’de acil bir sağlık sorunu yaşadığında 
en yakın devlet hastanesinin acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz 
şekilde faydalanabilirsin! 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nin 
servisinden faydalanarak hastaneye kolaylıkla ulaşabilirsin. Dönüş 
için ulaşım hizmeti sağlanmadığını unutma! 

Kolan British Hospital’ın servisi bulunmadığı için ulaşımı senin 
ayarlaman gerekiyor. 

Acil durumlarda Mediko tarafından çağırılan ambulans hastayı her 
zaman en yakın devlet hastanesine götürür! Özel hastanelerden 
çağırılan ambulansın ücretini hasta karşılar. 

Hastaneye sevk edildiğinde, Mediko’nun sorumluluk alanı dışına 
çıkıyorsun. 



Sağlık Raporları Yönergesi özet olarak şu bilgileri içeriyor:

 • Mediko'da muayene olduğuna dair, muayene günü    
  ve saatini belirten bir “öğrenci muayene belgesi” alabilirsin. 
  Bu  belge bir rapor değildir. Yalnızca belirtilen saatlerde 
  Mediko'da olduğun anlamına gelir ve bu belge ile nasıl bir
  işlem yapılacağı teslim edeceğin öğretim elemanının
  ya  da akademik birimin kararına bağlıdır.

 • Mediko'nun düzenlediği raporlara ek olarak KKTC’de ilgili 
  yasa ve tüzüklere uygun olarak alınan raporlar, T.C. Sosyal   
  Güvenlik Kurumu tarafından tanınan sağlık kuruluşlarından   
  alınan raporlar ve KKTC ve T.C. dışındaki ülkelerin yetkili    
  hastanelerinden alınan raporlar kampusumuzda geçerlidir,

SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ

Sağlık raporlarının düzenlenmesi, işleme koyulması ve 
geçerlilik tarihleriyle ilgili bilgileri Sağlık Raporları 
Yönergesi’nde bulabilirsin.

Sağlık Raporları Yönergesi: 



Ancak
• Mediko dışından aldığın raporları rapor

bitiş tarihinden sonra en fazla 5 iş günü içinde 
Mediko'ya teslim etmen gerekir. 
Bu raporların devamsızlık ve sınav kaçırma mazereti
olarak geçerli sayılabilmesi için ilgili sağlık
sorunu için önce Mediko’ya başvurmuş olman 
ya da raporunun acil bir sağlık sorunu için 
düzenlenmiş olması şartı aranır.

• Mediko'ya teslim ettiğin raporlar 2 iş günü 
içinde öğrenci işlerine iletilir ve öğretim elemanlarının
da takip  edebileceği sisteme işlenir. Poliklinik gerekli
durumlarda rapora ek belgeler isteyebilir. Raporların
farklı  akademik birimlerde nasıl işleme alınacağını detaylı
olarak öğrenmek için Sağlık Raporları Yönergesi’ni okuman
faydalı olur.

REÇETE

Mediko hekimlerinin muayene sonrası yazacakları reçeteler 
eczanelerden öğrenci tarafından temin edilir.



ACİL BİR DURUMDA NE YAPMALIYIM?

Acil sağlık yardımı alınması gerekiyorsa;

Hemen 1920’yi arayarak Mediko görevlisini acil 
durum hakkında bilgilendirmelisin!

Mediko hızla sağlık ekibini ve/veya acil durum aracını 
bulunduğun yere yönlendirecektir. 

ACİL DURUM
NUMARASI

aranır.1920
Sağlık görevlisine bilgi verilir.

Olayı değerlendiren görevli sağlık ekibini
veya acil durum aracını olay yerine
yönlendirir. 



HASTA HAKLARI

Sağlık durumuyla ilgili eksiksiz ve doğru bilgi almak 
her hastanın hakkıdır. 

HASTA SORUMLULUKLARI

Hasta, Mediko’nun kurallarına uygun ve personele karşı saygılı 
davranmalıdır. 

Hasta sağlık şikayetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü 
tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa kullandığı ilaçları ve sağlığıyla 
ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir. 

Hasta, katılımcı bir yaklaşımla doktor ve hemşirenin sağlığıyla ilgili tıbbi 
yönlendirmelerine uymalıdır.

MEDİKO ÇALIŞMA SAATLERİ
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SAĞLIK OCAĞI (MEDİKO)
0392 661 19 20 / 21 83

Görüş, şikayet ve önerilerinizi
Intranet sayfasında yer alan

geri bildirim alanından paylaşabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Kampusu




