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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Kadın Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Kadın Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının 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) Merkez (KSÜKAM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

  c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörünü, 

ç) Ün�vers�te (KSÜ): Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,

d) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; kadını güçlend�rmek, gel�şt�rmek ve sosyal statüsünü arttırmak �ç�n tüm ulusal
ve uluslar arası örgüt ve b�r�mlerle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve Ün�vers�tede farkındalık
yaratmak ve duyarlılık gel�şt�rmek, kadının yöresel ve genel durumunu bel�rlemek, sorunlarına �l�şk�n temel ve
uygulamalı araştırmaların yapılmasını teşv�k etmek, başlatmak ve desteklemek, bu alanda eğ�t�m programları ve örnek
projeler yürüterek yayınlar yapmak, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� konusunda toplumu b�l�nçlend�rmekt�r.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır;

a) Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve kadın sorunlarına karşı kamuoyunda ve Ün�vers�tede farkındalık yaratmak ve
duyarlılık gel�şt�rmek amacıyla kısa veya uzun sürel� eğ�t�m programları düzenlemek,

b) Atatürk �lke ve devr�mler� �le kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum b�rey� olmasını temel alarak, kadın
hakları ve sorunları konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, sem�nerler, konferanslar, kongreler,
sempozyumlar, çalıştaylar ve benzer� faal�yetler düzenlemek ve düzenlenen faal�yetlere katılmak,

c) Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, kadın hakları ve sorunları �le �lg�l� f�lm, v�deo, kaset, slayt, k�tap, derg�, gazete ve
benzer� görsel ve basılı materyaller üretmek ve dağıtmak,



ç) Kadınlar �ç�n özel yet�şk�n eğ�t�m ve güçlend�rme programları düzenlemek, eğ�t�m materyal� hazırlamak ve
eğ�t�c�ler yet�şt�rmek,

d) Kadın sorunları konusunda araştırma ve uygulama projeler� hazırlamak, yürütmek ve �lg�l� kuruluşlarca
yürütülen projelere katılmak, danışmanlık h�zmet� vermek,

e) Ün�vers�telerde l�sans, yüksek l�sans ve doktora düzey�nde kadın sorunlarıyla �lg�l� ders ve sem�nerler
ver�lmes�n� ve öğrenc�ler�n bu konulara yönelmes�n� özend�r�c� eğ�tsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda
bulunanları desteklemek,

f) Kadının genel ve yöresel durumunu ve sorunlarını bel�rlemek amacıyla çeş�tl� çalışmalar, anketler yapmak,

g) Kadın sorunları konusunda gel�şme ve yayınların �zleneb�lmes� amacıyla k�taplık ve arş�v oluşturmak,

ğ) Çalışma alanı �le �lg�l� olarak yurt�ç� ve yurtdışı merkez, kurum kuruluş ve gruplarla �şb�rl�ğ� yapmak, �let�ş�m ağı
oluşturmak,

h) Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, kadın hakları ve sorunları konusunda toplumu ve özell�kle gençler� b�l�nçlend�rme
çalışmaları yürütmek, bu konuda kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olmak,

ı) Yönet�m Kurulunun kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

 

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.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�l�r.
Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Ün�vers�ten�n
öğret�m üyeler� arasından �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün
görev� başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından b�r� yer�ne vekâlet eder. Vekâlet süres� altı ayı
geçemez. Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görevler� sona erer.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek,

b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Personel�n görevlend�r�lmes� �le �lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak,

ç) Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� plan ve programları hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt�ç� ve yurt dışındak� benzer� uygulama ve araştırma merkezler� �le �şb�rl�ğ� yapmak,

e) Merkez çalışmalarının düzenl� ve etk�n b�r b�ç�mde yürütülmes� ve denet�m� �le �lg�l� gerekl� önlemler� almak,

f) Her öğret�m yılı sonunda Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektörlüğe sunmak,

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le, Müdür tarafından Ün�vers�ten�n Merkez�n
çalışma alanı �le �lg�l� fakülteler�n�n tam zamanlı statüdek� öğret�m üyeler� arasından öner�len adaylardan, her fakülte �ç�n
en fazla b�r öğret�m üyes� olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�lecek dört öğret�m üyes�nden
oluşur. Görev süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey�
tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet�
üzer�ne ayda en az b�r kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m kurulunun görevler�



MADDE 11 – (1) Yönet�m kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n faal�yetler� ve yönet�m�yle �lg�l� kararlar almak,

b) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� görülen geç�c� uzmanlık grupları, çalışma grupları ve kom�syonları kurmak,

c) Personel �ht�yacını bel�rlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�
uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetk�l�s�

MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


