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11 N�san 2022 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31806

YÖNETMELİK

Yozgat Bozok Ün�vers�tes�nden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Kadın ve A�le 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; Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Kadın ve A�le 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 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: Yozgat Bozok Ün�vers�tes�ne bağlı enst�tü, fakülteler�,  yüksekokulları, meslek yüksekokullarını,

uygulama ve araştırma merkezler� �le Rektörlüğe bağlı bölümler�n her b�r�n�,
b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Kadın ve A�le Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: Yozgat Bozok Ün�vers�tes�n�,
f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5- (1) Merkez�n amaçları; yurt �ç�nde ve yurt dışında kadın ve a�leyle �lg�l� eğ�t�m, sağlık, ekonom�,

üret�m, medya ve benzer� konularda araştırmalar yapmak; kadın ve a�len�n güçlend�r�lmes�yle �lg�l� çalışmalar yapan
b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� �ç�nde bulunmak; kongre, sempozyum, sem�ner, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek;
özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek �stekler doğrultusunda öner�len projeler �le araştırma projeler�ne
katkı vermek, gerek�rse yürütmek; kadınların a�le �ç� ve toplumda ekonom�k, kültürel ve sosyal hayatta gel�ş�m�n�
destekleyerek üretken b�reyler olmalarını sağlamak; kadınların yaşam boyu eğ�t�mler�n� desteklemek; dezavantajlı
bölgelerde yaşayan ve dezavantajlı konumda olan kadınlar ve a�leler�n�n akt�f yurttaş olmalarını desteklemek ve s�v�l
toplumdak� katılım ve tems�l�n� artırmak; bu alanlarda araştırmalar yapmak ve her düzeydek� öğrenc�ler�n, kadın ve
a�le çalışmalarını �lg�lend�ren her konuda duyarlılığını, b�lg� ve yeterl�l�ğ�n� artırmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6- (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Atatürk �lke ve �nkılâpları �le kazanılmış olan kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, gel�şt�rmek ve bu

alanda bütün toplumun b�l�nç düzey�n�n yükselt�lmes�n� sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
b) Kadın ve a�le çalışmalarıyla �lg�l� ulusal ve uluslararası gel�şmeler� �zlemek ve gel�şmelere �l�şk�n

b�lg�lend�r�c� panel, sem�ner, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre g�b� toplantılar düzenlemek.
c) Kadın ve a�len�n eğ�t�m, sağlık, hukuk, s�yaset, b�l�m, sanat ve �ş yaşamındak� konularla �lg�l� olarak

araştırmalar yapmak, elde ed�len sonuçları �lg�l� bakanlık ve kamuoyu �le paylaşmak, mevcut çalışma ve projeler�
desteklemek.

ç) Kadın ve a�le konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası d�ğer kurum ve kuruluşlarla
koord�nasyonu sağlamak ve bu kapsamda b�l�msel toplantılar düzenlemek.

d) Ün�vers�te bünyes�nde, farklı akadem�k d�s�pl�nlerde kadın ve a�leye �l�şk�n yürütülen çalışmaları
eşgüdümlemek, akadem�k çalışmaları özend�rmek ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek, elde ed�len
sonuçları �lg�l� kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.
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e) Kadın ve a�le araştırmaları alanında l�sansüstü program ve/veya programların açılmasına yardımcı olmak,
ders programlarının oluşturulmasına destek vermek, açılan programın başarılı ve amaca uygun şek�lde yürütülmes�ne
katkıda bulunmak.

f) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, Merkez�n faal�yet alanlarındak� konularda eğ�t�m ve öğret�mler�n�n
sürdürülmes�ne yardımcı olmak ve toplumsal sorunların çözülmes�ne katkısı olacak uygulamalar yapmak ve deney�m
kazanmalarına yardımcı olmak.

g) Kadın ve a�le araştırmalarına �l�şk�n öğrenc� topluluğunun kurulmasını teşv�k etmek, öğrenc�ler�n akt�f
olarak çalışmalarına destek olmak.

ğ) Akadem�k ve �dar� personel�n yanı sıra, Ün�vers�te öğrenc�ler�n�, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l�
konularda ve ülke �ht�yaçları doğrultusunda kadın ve a�leye yönel�k araştırmalara ve sosyal sorumluluk projeler�ne
yöneltmek.

h) Ülke ve bölge kadınının kültürel b�r�k�m�n� araştırmak, eğ�t�m, sağlık, yoksulluk, �ç ve dış göç, s�yas�
katılım, ekonom� ve üret�m g�b� alanlarla �lg�l� olarak Yozgat �l�ndek� kadınların durumunu saptayacak ve onların
gel�ş�m�ne katkıda bulunacak b�l�msel araştırmalar yapmak, eğ�t�mler vermek ve sonuçlarını yayımlamak.

ı) Kadın ve a�le araştırmaları arş�v� ve k�taplığı oluşturmak ve Merkez�n amaçları doğrultusunda bülten, derg�
ve k�taplar yayımlamak.

�) Ulusal kalkınmaya etk�n b�r b�ç�mde katılamamış olan kırsal kes�mde ve dezavantajlı yerleş�m
merkezler�nde yaşayan kadınlar �ç�n �ht�yaçları doğrultusunda eğ�t�m programları ve kurslar düzenlemek.

j) Çeş�tl� alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle
�let�ş�mler�n� tem�n etmek ve deney�mler�n� aktarmalarını sağlamak, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk
kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak.

k) Dünyada ve ülkem�zde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı hak �hlaller�, c�ns�yet ayrımcılığı, her türlü
ş�ddet, �st�smar ve �hmal, yıldırma, tac�z ve �fade özgürlüğü kısıtlaması g�b� sorunların araştırılması, bu sorunlara
çözümler gel�şt�r�lmes� ve durumlarının �y�leşt�r�lmes� �ç�n b�l�msel çalışmalar ve etk�nl�kler yapmak, derg�ler, k�taplar,
raporlar ve �stat�st�kî ver�ler yayımlamak, eğ�t�mler vermek, kurslar açmak, yurt �ç� ve yurt dışından ün�vers�teler,
kamu kurum ve kuruluşlar �le özel kurumlar, �ş dünyası, meslek odaları ve s�v�l toplum kuruluşları �le �ş b�rl�ğ�
yapmak.

l) Kamu kurum ve kuruluşlarına, d�ğer tüzel k�ş�lere �sten�ld�ğ�nde danışmanlık h�zmet� sunmak, kadın
konusunda yapılacak etk�nl�klerle �lg�l� yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla proje ortaklığı ve �ş b�rl�ğ� yapmak.

m) Engell�, bakıma muhtaç, ş�ddet gören, sığınmacı g�b� dezavantajlı kadınların ve yaşadığı sorunların
bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak ve bu dezavantajlı grubun yaşadığı problemler�n önlenmes� �ç�n uygun
stratej� ve pol�t�kalar gel�şt�rmek.

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, Rektör tarafından Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� öğret�m üyeler� arasından üç yıl

süre �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür, aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Çeş�tl� nedenlerle görev�nden
ayrılan veya Rektör tarafından görevlend�r�lmes� �ptal ed�len Müdürün yer�ne kalan sürey� tamamlamak �ç�n aynı
usulle görevlend�rme yapılır.

(2) Müdür; Merkez�n amaçlarını etk�n olarak yer�ne get�rmekten, çalışmaların düzenl� b�r şek�lde
yürütülmes�nden, faal�yetler�n�n gözet�m ve denet�m�nden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevler�
MADDE 9- (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kurulu üyeler�n� toplantıya davet etmek.
ç) Yönet�m Kurulu gündem�n� hazırlamak.
d) Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkez�n faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında

Yönet�m Kurulunda onaylanmış şekl� �le Rektöre sunmak.
f) Merkez�n kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve pol�t�kalarını ve bunlara dayalı eğ�t�m ve araştırma �le �lg�l�

plan ve programlarını hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n�, gel�şt�r�lmes�n� ve �lg�l� b�r�mler arasında

koord�nasyonu sağlamak.
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ğ) Merkez bünyes�nde çalışan personel�n görev ve sorumluluklarını bel�rlemek, personel�n görevler�n�;
sorumlulukları çerçeves�nde et�k ve b�l�msel kurallara, �lg�l� mevzuata ve bu Yönetmel�ğe göre sürdürüp
sürdürmed�ğ�n� denetlemek.

h) İlg�l� mevzuat �le ver�len d�ğer görevler� yürütmek.
Müdür yardımcıları ve görevler�
MADDE 10- (1) Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Müdürün tekl�f edeceğ� �k� k�ş�, Müdür yardımcısı

olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde Müdür yardımcılarının
görevler� de sona erer.

(2) Müdür yardımcılarının görevler� şunlardır:
a) Müdüre vekâlet etmek.
b) Merkez�n yönet�m ve �şley�ş�nde Müdüre yardımcı olmak.
c) Müdür tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11- (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından öner�len Merkez�n faal�yet alanlarında çalışma

yapan Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından görevlend�r�len altı öğret�m elemanı olmak üzere
toplam yed� üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Süres� b�ten Yönet�m Kurulu üyeler�
Rektör tarafından üç yıllık süre �ç�n yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılanların veya altı aydan fazla
Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne yen� üyeler görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulu toplantılarına
mazerets�z olarak üç kez üst üste katılmayan üyen�n görev� sona erer.

(2) Yönet�m Kurulu ayda en az b�r kez ve gerekt�ğ�nde Müdürün çağrısı üzer�ne Müdürün başkanlığında salt
çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu �le alır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12- (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Müdürün her faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları

tesp�t etmek, sunulan raporu değerlend�rmek, b�r sonrak� döneme a�t çalışma programını düzenlemek.
c) Merkez�n faal�yet alanlarında �ş b�rl�ğ� gerekt�ren çalışmaların yürütüleb�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler�

yapmak.
ç) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� görülen çalışma grupları ve kom�syonları kurmak ve bunların görevler�n�

düzenlemek.
d) Yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların �lke, esas ve usuller�n� tesp�t

etmek ve protokoller�n� hazırlamak.
e) Eğ�t�m, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındak� talepler� değerlend�r�p karara bağlamak.
f) Gerekl� hâllerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� çalışma grupları kurmak.
g) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karara bağlamak.
ğ) İlg�l� mevzuat hükümler�yle ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Merkez�n çalışmalarına öner�ler� �le katkıda bulunan organdır. Danışma

Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları, Yönet�m Kurulu üyeler�, Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları, kadın ve a�le
araştırmaları konusunda çalışmaları olan akadem�syenler, �stekler� hâl�nde Merkez�n çalışma alanlarına katkıda
bulunab�lecek resm� veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler� �le bu konuda öneml� h�zmetler verm�ş olan
k�ş�ler arasından Müdürün öner�s� üzer�ne, Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en az beş en fazla on �k�
üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az b�r kez Müdürün davet� üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını
oyçokluğu �le alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faal�yet raporu, çalışma programı, eğ�t�m faal�yetler�, Merkez�n çalışmaları �le b�r
sonrak� çalışma yılına a�t programla �lg�l� Yönet�m Kuruluna görüş b�ld�r�r ve öner�lerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ 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� Müdürdür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 17- (1) 9/3/2017 tar�hl� ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Ün�vers�tes� Kadın
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yozgat Bozok Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


