
 

 
 
  
University of Northern Iowa'nın Öğrenci Sağlığı Hizmetleri personeli çok çeşitli tıbbi bakım hizmeti sunmaktadır. 
Bunlar arasında akıl sağlığı, bağışıklık/alerji aşıları, ufak cerrahi operasyonlar ve hastalık ve yaralanma tedavisi 
vardır. Beş veya daha fazla dönem için kayıt yaptıran öğrencilerden, öğrenci katkı payı bedelinin bir parçası 
olarak otomatik olarak Zorunlu Öğrenci Sağlık Ödeneği kesintisi yapılır. Bu ödenek sayesinde öğrenciler birçok 
sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabildikleri gibi bazılarına çok düşük ücretler öder ve diğer hizmetleri normal 
ücreti üzerinden alırlar.  
 
Tüm uluslararası öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
sağladığı bir devlet sigortası sistemi yoktur. Sizden sağlık sigortası yaptırmanızı istememizin amacı, ciddi kazalar 
veya hastalıklar söz konusu olduğunda yüksek meblağlar ödemenize engel olmaktır. University of Northern 
Iowa'nın sunduğu bir Öğrenci Sağlık Sigortası Planı (SHIP) vardır. Üniversitenin politikası gereği tüm uluslararası 
öğrencilerin bir SHIP satın alması gerekmektedir. Kayıtlı öğrenci olduğunuz her dönem için üniversite faturanıza 
otomatik olarak SHIP ödemesi kalemi de eklenecektir. Devlet bursuyla veya bir kuruluşun sponsorluğunda 
geliyorsanız, Öğrenci Reviri'nin onayıyla üniversitenin SHIP kapsamına dahil olmayabilirsiniz. 
 
Zorunlu Sağlık Gereksinimleri 
 
Şimdiye kadar yaptırmış olduğunuz bağışıklık aşılarını ve bunların vurulduğu tarihleri belirten belgenin bir 
kopyasını (İngilizce) getirin.  
Bu mektupla birlikte gelen Uluslararası Öğrenciler için Bağışıklık Aşısı Belgesi'ni doldurun ve yanınızda getirerek 
oryantasyon haftasında açılacak olan Zorunlu Sağlık Gereksinimleri İnceleme Kliniği’ne teslim edin. 
 
• Tüm öğrencilerin iki kızamık, kızamıkçık ve kabakulak (MMR) aşısı vurulduğunu gösteren belgeyi sağlaması  
      VEYA  

• Öğrenci Reviri'ne bu hastalıklara karşı bağışıklıklarının olduğunu kanıtlayan MMR titrelerinin belirtildiği 
laboratuvar raporunun orijinal kopyasını vermesi ZORUNLUDUR.  

 
Bu belge İngilizce olmalıdır aksi takdirde kabul edilmeyecektir. Talep edilen belgeleri sağlamayan 
öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıtları yapılmayacaktır. Bu aşıları yaptırdığınıza dair belge 
sağlayamıyorsanız, Öğrenci Reviri'nde söz konusu aşıları olmanız gerekmektedir. Bu ayrıca ücretlendirilen bir 
hizmettir.  
University of Northern Iowa tüm yeni uluslararası öğrencilerden tüberküloz (TB) taraması istemektedir.  Bu 
zorunlu tarama, oryantasyon döneminde üniversite kampüsünde yapılacaktır.   

• Iowa'ya gelmeden önce ciltten veya kandan tüberküloz testi yaptırmayın.  Tüberküloz Taraması'nın 
University of Northern Iowa kampüsünde yapılması GEREKMEKTEDİR.   

• Eskiden yaptırdığınız tüberküloz testinden pozitif sonuç aldıysanız lütfen ilgili tıbbi belgeyi yanınızda 
getirin. 

• Tüberküloz enfeksiyonu veya hastalığı tedavisi gördüyseniz, tedavi raporunuzun İngilizce bir kopyasını 
yanınızda getirin. 
 

Bu mektupla birlikte gelen Uluslararası Öğrenciler için Bağışıklık Aşısı Belgesi'ni doldurmayı ve yanınızda 
getirerek Sağlık Gereksinimleri İncelemenizin yapıldığı gün Öğrenci Reviri’ne teslim etmeyi unutmayın. 

 

ÖNEMLİ SAĞLIK BİLGİLERİ 
KABUL ALAN TÜM ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 



Uluslararası Öğrenciler İçin Aşı Kaydı  
Northern Iowa Üniversitesi Öğrenci Sağlığı Kliniği 

 
 
 

Bu formu şu adrese posta ile gönderin:  
University of Northern Iowa  
Student Health Clinic  
Cedar Falls, Iowa  50613  
VEYA 
Şu numaraya faks çekin: 
Faks: 319-273-7030  
 
 
 
  
 

 
Menenjit Aşısı Bilgisi  

Meningitis is an infection of the fluid surrounding the brain and spinal cord that is caused by a virus or bacteria. Bacterial 
meningitis can be sever and cause organ damage and death. There are vaccines available that can prevent 4 types of bacterial 
meningitis, including 2 of the 3 most common in the U.S. Meningitis vaccines cannot prevent all types of the disease. 
Meningitis vaccine is recommended for college freshmen living in residence halls, and for other adolescents who want to 
decrease their risk of contracting bacterial meningitis. IOWA LAW requires us to provide this information on meningitis 
and meningitis vaccine. We are also required to collect data on meningitis immunization on our campus.  
Please indicate if you have received the meningitis vaccine: � yes � no  
If yes indicate date given (month, day, year): _____/_____/_____  
Your signature verifies that you have read this information. (Signature)_____________________________________ (date)____________ 
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Hasta Adı___________________________________________________  
 
Öğrenci No______________________________________________________  
 
Yerel Adres____________________________________________________ 
 
Tercih Edilen Ad (yukarıdakinden farklıysa):_______________________________ 
 

 
Gerekli Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık (MMR) Aşıları  

MMR: Derslere katılım için MMR (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) hastalıklarına karşı bağışıklığın belgelenmesi 
gereklidir. Bu konudaki tek istisna hamile olan veya olduğundan şüphelenen kadın öğrencilerdir. Bu kişiler 
bebeklerinin doğumuna kadar bu gereklilikten muaf tutulacaktır.  
Sizin için aşağıdaki koşullardan biri geçerliyse bu gereklilik yerine getirilmiş sayılır:  

  1957 tarihinden önce doğmuş olmak; veya  
  Öncesinde iki doz MMR aşısı vurulmuş olmak (her iki tarihi de belirtiniz):  

1. Aşı _____/_____/_____; (1 yaşından sonra ve 1969 yılı veya sonrasında olmalıdır);  
Ay / Gün / Yıl  
2. Aşı _____/_____/_____(1. aşıdan en az 28 gün sonra olmalıdır – genellikle 4-6 yaşlarında veya daha sonra yapılır)  
Ay / Gün / Yıl  

  Bu hastalıklara karşı bağışıklığınız olduğunu kanıtlayan MMR titrelerinin belirtildiği orijinal laboratuar raporlarının 
kopyasını Öğrenci Sağlığı Kliniği’ne gönderilmesi. 

 

 

 

 
Menenjit Aşısı Bilgisi  

 
Menenjit, bir virüs veya bakteri nedeniyle beyni ve omuriliği kuşatan sıvının enfekte olması sonucu oluşan bir hastalıktır. 
Bakteriyel menenjitler, organ hasarı ve ölümle sonuçlanabilecek ağır hastalıklardır. Bakteriyel menenjitin, ABD’de en sık 
görülen 3 tipinin 2’sini de dahil olduğu 4 tipini önleyebilen aşılar vardır. Menenjit aşıları hastalığın tüm tiplerini 
önleyemez. Bakteriyel menenjit hastalığına yakalanma riskini azaltmak isteyen, 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerine 
menenjit aşısı yaptırmaları önerilir. IOWA YASASI menenjit hastalığı ve menenjit aşıyla ilgili bu bilgileri 
sağlamamızı gerektirmektedir. Bizden ayrıca üniversite kampüsümüzde menenjite karşı bağışıklığa ilişkin bilgi 
toplamamız istenmektedir.  
Lütfen öncesinde menenjit aşısı olup olmadığınızı belirtiniz:  evet     hayır  
Evet ise, lütfen aşı olduğunuz tarihi belirtiniz:  (Ay / Gün / Yıl): _____/_____/_____  
Burayı imzalamanız bu bilgileri okuduğunuzu belirtir. (İmza)_____________________________________   
        

        (tarih)____________ 

  


