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YÖNETMELİK

Yüksek İht�sas Ün�vers�tes�nden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ RİSKLİ BEBEK TAKİBİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Yüksek İht�sas Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan Yüksek İht�sas

Ün�vers�tes� R�skl� Bebek Tak�b� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, organlarına, bu
organların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� R�skl� Bebek Tak�b� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, organlarına, bu organların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler�
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Akadem�k danışman: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� öğret�m elemanlarını,
b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
c) Koord�natör: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� R�skl� Bebek Tak�b� Uygulama ve Araştırma Merkez�

Koord�natörünü,
ç) Koord�natör Yardımcıları: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� R�skl� Bebek Tak�b� Uygulama ve Araştırma Merkez�

Koord�natör Yardımcılarını,
d) Merkez: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� R�skl� Bebek Tak�b� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
e) Müdür: Merkez Müdürünü,
f) Müdür yardımcıları: Merkez�n müdür yardımcılarını,
g) Rektör:  Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Rektörünü,
ğ) Ün�vers�te: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes�n�,
h) Yönet�m Kurulu: Merkez Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları; d�s�pl�nler arası b�r yaklaşımla Ülkem�zde r�skl� bebekler�n tanı ve erken

müdahales� �le �zlem süreçler�nde yaşanan mevcut sorunların bel�rlenmes�, bu sorunlara yönel�k beklent� ve çözüm
öner�ler�n�n tanımlanması, r�skl� bebek tanı ve �zlem� �ç�n ülkem�ze uygun modelleme öner�s� sunulmasıdır. Bu
amaçlar doğrultusunda sırasıyla prenatal, natal ve postnatal dönemdek� sorunlar ve çözüm öner�ler�, özell�kle postnatal
dönemde çok sayıda d�s�pl�n� �lg�lend�ren kr�t�k konuların araştırılması ve gel�şt�r�lmes� açılarından, ulusal ve
uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönel�k araştırmalar yapmak, b�lg� ve belge toplamak, �zlemek, �şb�rl�ğ�
yapmak, b�lg� ağı oluşturmak ve akadem�k faal�yetlerde bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a) R�skl� bebek alanını Ün�vers�tede öncel�kl� çalışma ve uygulama konularından b�r� hal�ne get�rmek ve r�skl�

bebek erken tanı ve müdahales�ne �l�şk�n ülkem�zde mevcut durumun ve sorunların ortaya konmasını ve çözüm
öner�ler� sunarak farkındalık yaratılmasını hedeflemek.

b) Farklı d�s�pl�nlerden r�skl� bebek konusunda araştırmalar yapan b�l�m �nsanları �le uzmanları b�r araya
get�rerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/gel�şt�rme projeler� oluşturmak ve yürütülmes�n� sağlamak.

c) R�skl� bebek alanında tanı ve tak�p �ç�n ülkem�ze uygun modelleme oluşturulması, raporlamak, prenatal,
natal ve postnatal dönemdek� sorunlar ve çözüm öner�ler� ve önlenmes� konusunda d�s�pl�nler arası çalışma yapmak ve
bu çalışma sonuçlarını �lg�l� kurum ve kuruluşlara göndermek.

ç) R�skl� bebek alanında ver� tabanı oluşturmak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların b�lg� ağına katılmak ve b�lg� ağı oluşturmak.
e) R�skl� bebekler�n tanı, tak�p ve rehab�l�tasyonlarının modellenmes� ve bunun tanıtımı, yaygınlaştırılması

konularında pol�t�ka oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.
f) İlg�l� kamu kurum ve kuruluşları ve s�v�l toplum kuruluşlarıyla r�skl� bebekler�n tanı, tak�p ve

rehab�l�tasyonlarının modellenmes� alanında �şb�rl�ğ� gerçekleşt�rmek ve danışmanlık faal�yetler�nde bulunmak.
g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum ve konferans g�b� akadem�k faal�yetler

düzenlemek.
ğ) K�tap, derg�, broşür ve benzer� yayımlar yapmak.
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h) Eğ�t�m faal�yetler� gerçekleşt�rmek ve ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü programlara akadem�k destek vermek
ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından, Rektör

tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından Yönet�m Kurulu üyeler� arasından en çok �k� müdür yardımcısı

görevlend�r�leb�l�r. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından ver�len görevler� yapar ve Müdürün bulunmadığı
zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde, müdür yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündem�n� hazırlamak.
c) Yönet�m Kurulu kararlarını bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde uygulamak.
ç) Merkez�n ver�ml� çalışmasını ve �lg�l� b�r�mler arasındak� koord�nasyonu sağlamak.
d) Merkez�n �ht�yaç duyduğu madd� �mkânları sağlama konusunda �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ�

yapmak.
e) Her eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� yıllık faal�yet raporu hazırlamak ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün b�lg�s�ne sunmak.
f) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek.
g) İlg�l� mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koord�natör ve Merkez�n faal�yet alanlarında

çalışma yapan Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len
beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev� sona eren üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzer�ne en az �k� ayda b�r defa toplanır. Gerekt�ğ�nde

Müdürün davet� üzer�ne olağanüstü toplanab�l�r. Yönet�m Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oylar kabul veya ret şekl�nde ver�l�r. Oyların eş�tl�ğ�
durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) R�skl� bebek alanında araştırma, eğ�t�m, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındak� talepler�

değerlend�r�p karara bağlamak.
c) Merkez�n yapacağı akadem�k çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faal�yetler�n� bel�rlemek,

uygulamaya koymak.
ç) Ün�vers�te �ç�nden veya dışından Merkezde görev yapacak akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacını

bel�rlemek ve görevlend�r�lmeler� �le �lg�l� tekl�fler� Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezde görevl� veya görevlend�r�lecek personel�n h�zmet �ç� eğ�t�m amacı �le yurt �ç� ve yurt dışında

görevlend�r�lmes�n� Rektörlüğe tekl�f etmek.
e) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� yıllık faal�yet raporuna görüş b�ld�rmek.
f) Merkez�n faal�yetler�n� yürütmek �ç�n �ht�yaç hal�nde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkez�n etk�l� ve

ver�ml� b�r şek�lde çalışması �ç�n gerekl� kararları almak.
g) İlg�l� mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� çalışmaları bulunan Ün�vers�te �ç�nden

ve dışından Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla on beş k�ş�den oluşur.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı �ç�nde, Müdürün davet� üzer�ne toplanır. Gerekt�ğ�nde

Müdürün davet� üzer�ne olağanüstü toplanab�l�r. Toplantılar, davete katılmış üyelerle yapılır; toplantı ve karar n�sabı
aranmaz.

Danışma Kurulunun görev�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görev�, Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� d�lek, tavs�ye ve öner�lerde

bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

R�skl� Bebek A�leler� Koord�natörü ve Yardımcıları
R�skl� Bebek A�leler� Koord�natörü
MADDE 14 – (1) R�skl� Bebek A�leler� Koord�natörü, Müdürün tekl�f� üzer�ne; Merkez�n faal�yet alanları �le

�lg�l� çalışmaları bulunan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından görevlend�r�l�r.
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R�skl� Bebek A�leler� Koord�natörünün görevler�
MADDE 15 – (1) R�skl� Bebek A�leler� Koord�natörünün görevler� şunlardır:
a) Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Koru Hastanes�ne kayıtlı r�skl� bebek a�leler�n�n l�stes�n� hastane b�lg� �şlem

merkez�nden aylık almak.
b) Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Koru Hastanes�ne kayıt yaptıran r�skl� bebek a�leler� �le �let�ş�me geçmek ve

�lg�l� yerleşke koord�natörü hakkında b�lg�lend�rmek.
c) R�skl� bebek a�leler�n�n hastaneye devamlarını, tedav�lere katılımlarını ve başarılarını tak�p etmek ve

Müdürü b�lg�lend�rmek.
ç) Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Koru Hastanes�nden ayrılan r�skl� bebek a�leler� �le �let�ş�m� devam ett�rmek.
d) Tak�p ve tedav� durumunda olan r�skl� bebek a�leler�n�n tedav� �mkân ve alanları �le �lg�l� konularda �lg�l�

kurumlarla �şb�rl�ğ� yaparak planlanan program ve etk�nl�ğ� Müdürün onayına sunarak etk�nl�ğ� gerçekleşt�rmek.
e) Koord�natörlerle b�r�m�n faal�yetler�n�  (proje, konferans, sem�ner, eğ�t�m ve benzer�) planlamak ve

Müdürün onayına sunmak.
f) Koord�natörlerden gelecek sorunlar doğrultusunda çözüm öner�ler� gel�şt�rerek Müdüre sunmak.
g) R�skl� bebek a�leler�n�n f�z�ksel er�ş�leb�l�rl�k ve ulaşılab�l�rl�k �le �lg�l� sorunlarının g�der�lmes� �ç�n

Ün�vers�te ve �l genel�nde �lg�l� b�r�mlerle koord�nasyon sağlamak.
R�skl� Bebek A�leler� Koord�natör Yardımcıları
MADDE 16 – (1) R�skl� Bebek A�leler� Koord�natör Yardımcıları, Müdürün öner�s� üzer�ne Merkez�n faal�yet

alanları �le �lg�l� çalışmaları bulunan Ün�vers�te personel� arasından Rektör tarafından görevlend�r�l�r.
(2) R�skl� Bebek A�leler� Koord�natör Yardımcıları, Merkez�n amaçları doğrultusunda çalışmaların

yürütülmes�nde Müdüre ve Koord�natöre karşı sorumludur.
R�skl� Bebek A�leler� Koord�natör Yardımcılarının görevler�
MADDE 17 – (1) R�skl� Bebek A�leler� Koord�natör Yardımcılarının görevler� şunlardır:
a) Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Koru Hastanes�nde kayıtlı bulunan tüm r�skl� bebeklere a�t k�ş�sel b�lg�

dosyaları hazırlamak.
b) R�skl� bebek a�leler� �le b�reysel görüşmeler yaparak b�reysel uyarlama mektubunu doldurmak.
c) B�reysel uyarlama mektubunu �lg�l� akadem�k danışmana �leterek sorunlara çözüm öner�ler� sunmak ve

gerekl� düzenlemeler� yapmak.
ç) R�skl� bebek akadem�k başarısını arttırmak �ç�n ek h�zmetler sunmak.
d) R�skl� bebek �ht�yacı doğrultusunda Rehberl�k ve Danışmanlık Sosyal Destek B�r�m� �le �let�ş�me geçmek.
e) Barınma ve burs �ht�yacı olan r�skl� bebekler �ç�n �lg�l� b�r�mlerle �let�ş�me geçmek.
f) Merkez�n düzenled�ğ� etk�nl�klerde özel gereks�n�m� olan r�skl� bebekler�n akt�f olarak yer almasını

sağlamak.
g) Her yarıyıl sonunda yerleşkede yapılan faal�yetler �ç�n faal�yet b�ld�r�m formu doldurmak ve Koord�natöre

sunmak.
ğ) Koord�natörün �lett�ğ� yen� kayıtlı r�skl� bebekler �ç�n oryantasyon programı hazırlayarak uygulamak.
h) Her yarıyılda en az b�r defa r�skl� bebeklerle toplantı düzenleyerek, r�skl� bebek memnun�yet anket�n�

yapmak ve değerlend�rmek.
ı) Koord�natör tarafından �let�len mezun olacak r�skl� bebekler�n kar�yer planlaması �ç�n KAGEM �le toplantı

düzenlemek.
Akadem�k danışmanlar
MADDE 18 – (1) Akadem�k danışmanlar, Müdürün ve Koord�natörün öner�s�yle Ün�vers�ten�n öğret�m

elemanları veya yardımcıları arasından Rektör tarafından görevlend�r�l�rler.
Akadem�k danışmanların görevler�
MADDE 19 – (1) Akadem�k danışmanların görevler� şunlardır:
a) R�skl� bebek a�leler�n�n b�reysel uyarlama mektubunu değerlend�rmek.
b) R�skl� bebek a�leler�n�n ders aldığı öğret�m üyes� �le �let�ş�me geçmek.
c) Koord�natör ve Koord�natör Yardımcıları �le sorunlar üzer�ne çözümler üretmek.
ç) R�skl� bebek a�leler�ne akadem�k konularda danışmanlık yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 20 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanun uyarınca, Müdürün

öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Ulusal ve uluslararası üyel�k
MADDE 21 – (1) Merkez, Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Rektörün onayı �le ülke �ç�ndek� kuruluşlara ve �lg�l�

mevzuat hükümler�ne göre kend� alanındak� d�ğer uluslararası kuruluşlara üye olab�l�r.
Dem�rbaşlar
MADDE 22 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya d�ğer yollardan tem�n

ed�len her türlü alet, donanım ve dem�rbaş Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
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MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
 


