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YÖNETMELİK

G�resun Ün�vers�tes�nden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, G�resun Ün�vers�tes� Kadın Sorunları  Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, organlarına, organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler�,
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; G�resun Ün�vers�tes� Kadın Sorunları  Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n
amaçlarına, organlarına, 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) B�r�m sorumlusu: Merkez bünyes�nde kurulan alt b�r�mler�n çalışmalarının programlanmasından ve
uygulanmasından sorumlu olarak görevlend�r�len Ün�vers�te öğret�m elemanını,

b)  Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

c) Merkez (GÜKAM): G�resun Ün�vers�tes� Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

ç)  Müdür: Merkez�n Müdürünü,

d)  Rektör: G�resun Ün�vers�tes� Rektörünü,
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e)  Ün�vers�te: G�resun Ün�vers�tes�n�,

f)  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 amaçları şunlardır:

a) Kadının toplumsal ve ekonom�k kalkınma �çer�s�nde yer�n� alab�lmes�, kadının statüsü ve sorunları �le �lg�l�
her konuda duyarlı, b�lg�l� ve yeterl� kadroların yet�şt�r�lmes�ne yönel�k faal�yetlerde bulunmak,

b) Sosyal hayat �çer�s�nde kadının ver�ml�l�ğ�n� arttırmak,

c) Kadın yaşamı, geleceğ� ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler get�rmek �ç�n yurt�ç�nde ve
yurtdışında kadın sorunları �le �lg�l� her alanda araştırma ve �ncelemeler yapmak ve etk�nl�klere katılmak,

ç) Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�m ve bölümler�n�n �şb�rl�ğ� �le kadın sorunlarının çözümüne �l�şk�n çalışmalarda
bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla �lg�l� olarak toplumla Ün�vers�te arasındak� koord�nasyonu sağlamak.

Faal�yet alanları

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

a) Yurt �ç�nde ve dışında, kadın sorunları �le �lg�l� doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve �nceleme
projeler� yapmak, yaptırmak, bu g�b� çalışmalara katılmak, desteklemek,

b) Kadın haklarının korunması ve gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

c) Atatürk �lke ve �nkılapları �le kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum b�rey� olmasını esas alarak,
kadınlarla �lg�l� konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sem�nerler, konferanslar, kongreler ve benzer�
etk�nl�kler düzenlemek, bu etk�nl�klere katılımı özend�rmek,

ç) Ün�vers�tede l�sans, yüksek l�sans ve doktora düzey�nde kadın sorunları �le �lg�l� ders ve sem�nerler
ver�lmes�n� ve bu akt�v�telere öğrenc�ler�n katılımını özend�rmek,

d) Kamu kuruluşları ve d�ğer tüzel k�ş�lerden gelecek �stekler doğrultusunda �ncelemeler ve araştırmalar
yapmak, eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet� sunmak,
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e) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşv�k etmek, bu konuda k�taplık ve arş�v oluşturmak,

f) Faal�yetler�yle �lg�l� olarak yerl� ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,

g) Merkez�n amaçları doğrultusunda Ün�vers�te ve �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak sosyal ve
kültürel etk�nl�kler düzenlemek,

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönet�m Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün�vers�tede görevl� öğret�m üyeler� arasından üç yıl �ç�n
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün görev� başında bulunmama süres� altı ayı
geçt�ğ� takd�rde yen� Müdür görevlend�r�l�r.

(2) Ün�vers�tede görevl� öğret�m üyeler�nden, Müdürün tekl�f edeceğ� dört aday arasından Rektör tarafından
görevlend�r�len �k� yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlar müdürün görevlend�receğ� yardımcılarından
b�r�s� vekalet eder. Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev süres� kend�l�ğ�nden sona erer.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek,

b) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez�n çalışmalarını amaçlarına uygun
olarak yürütmek,

c) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündem�n� hazırlamak, toplantıları
yönetmek,
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ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan �şler� denetlemek,

e) Yönet�m Kurulu tarafından kend�s�ne ver�len d�ğer görevler� yapmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1)Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları �le Müdürün öner�s� ve
Rektörün onayı �le Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından görevlend�r�len altı öğret�m elemanı olmak üzere toplam
dokuz k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r.
Süres� dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlend�r�len üyeler�n yer�ne yen� üyeler
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu Müdürün çağrısı üzer�ne en az ayda b�r kez toplanır. Yönet�m Kurulu toplantılarına
mazerets�z olarak üç kez üst üste katılmayan üyen�n görev� sona erer.

(3) Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m kurulunun görevler�

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

a) Ayda en az b�r kez ve gerekt�ğ�nde Müdürün çağrısı üzer�ne Müdürün başkanlığında toplanmak,

b) Merkez�n amacına uygun çalışma pol�t�kaları bel�rlemek,

c) B�r sonrak� takv�m yılı �ç�nde yapılacak her türlü b�l�msel, eğ�tsel ve uygulamalı toplantı ve faal�yetler�
bel�rlemek,

ç) Proje konularını tesp�t etmek,

d) Merkez�n araştırma ve uygulamayla �lg�l� alt b�r�mler�n�n kurulmasına karar vermek, bunların b�r�m
sorumlularını bel�rlemek, b�r�mlere a�t çalışma esaslarını �nceley�p onaylamak,

e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu �nceley�p onaylamak,

f) Danışma Kurulu üyeler�n� seçmek,

g) Yönet�m Kurulunun karar vermes� gereken d�ğer �şler� sonuçlandırmak.

Danışma kurulu
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MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönet�m Kurulunun d�ğer üyeler� �le
Yönet�m Kurulu tarafından Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� alanlarda b�lg� ve deney�me sah�p Ün�vers�te öğret�m
elemanları �le �stekler� hal�nde kamu ve özel kuruluşlardak� k�ş�ler arasından görevlend�r�len dört k�ş� olmak üzere
toplam onüç k�ş�den oluşur. Her üç ayda b�r kez Müdürün çağrısı üzer�ne Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma kurulunun görevler�

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:

a)                Merkez�n çalışmalarına uyarı ve öner�ler�yle katkıda bulunmak.

b) Merkez�n, genel faal�yetler�n� yönet�m�yle �lg�l� konularda uyarı ve öner� gel�şt�rmek, destek sağlamak,
amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Ek�pman ve dem�rbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve
dem�rbaşlar Merkez�n ve gerekt�ğ�nde Ün�vers�ten�n kullanımına tahs�s ed�l�r.

Harcama yetk�l�s�

MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör, bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen Müdüre
devredeb�l�r.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� G�resun Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


