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YÖNETMELİK

Kastamonu Ün�vers�tes�nden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TOPLUM VE KADIN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2015 tar�hl� ve 29275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Ün�vers�tes� Toplum
ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ�n�n adı “KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kastamonu 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 şek�ller�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kastamonu 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
şek�ller�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“b) Merkez: Kastamonu Ün�vers�tes� Kadın ve A�le Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�ten�n �lg�l� bölüm ve anab�l�m dallarının �şb�rl�ğ� �le yurt �ç�nde ve

yurt dışında, kadın ve a�le konularında b�l�msel araştırma, uygulama ve eğ�t�m faal�yetler�nde bulunmak; kadın ve
a�len�n güçlenmes�ne yönel�k kurumsal ve sosyal destek mekan�zmaları gel�şt�rmek; erkek-kadın ayırt etmeks�z�n a�le
konusunda duyarlı b�r gelecek �ç�n mevcut sorunları tesp�t etmek ve çözüm tekl�fler� �le ülke pol�t�kaları oluşturmaya
katkı sunmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Kadın hakları düşünces�n� gel�şt�rme, yaygınlaştırma ve kadının toplumsal statüsünü �y�leşt�rme başta olmak

üzere toplumda c�ns�yetler arası fırsat eş�tl�ğ� ve c�ns�yet adalet�, kadının eğ�t�m�, çalışma hayatı, ekonom�k, toplumsal,
s�yas�, kanun� hakları, erkeğ�n ve kadının a�le �ç� sorumluluk b�l�nc� konusunda farkındalık oluşturmaya yönel�k
faal�yetler yapmak ve yaptırmak.

b) A�le �ç� sağlıklı �let�ş�m ve rol paylaşımları konusunda farkındalık çalışmaları yapmak, a�le �ç� problemlere
çözüm öner�ler� sunmak, yaşlı a�le üyeler�n� sosyal ve ps�koloj�k açıdan destekley�c� faal�yet alanları açmak, çocuk
yet�şt�rme konusunda erkek ve kadının ortak hassas�yet, katkı ve �şb�rl�ğ�n�n önem�n� gözden kaçırmayan ebeveyn
eğ�t�m programları düzenlemek, ayrıca evl�l�k okulu, a�le danışma ve rehberl�k, çocuk eğ�t�m ve gel�ş�m ev� g�b�
b�r�mler kurmak.

c) Kadın ve a�le �le �lg�l� konularda yurt �ç�nde ve yurt dışında kongre, sempozyum, konferans, sem�ner, proje
g�b� b�l�msel faal�yetlerde bulunmak ve benzer çalışmaları desteklemek.

ç) Kadın ve a�le, a�lede dengel� rol paylaşımı, a�lede erkek ve kadının sorumluklarına �l�şk�n hakkan�yet
esasına dayanan ve paydaşlık b�l�nc� oluşturacak program, müfredat, proje ve eğ�t�m materyaller� gel�şt�rmek.

d) Merkez�n amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde akadem�k yayın yapmak ve gazete, derg�,
k�tap, bülten ve broşür çıkarmak.

e) Ün�vers�teler başta olmak üzere �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
f) Yurtdışında konuyla �lg�l� faal�yet gösteren kuruluşlara üye olmak, �şb�rl�ğ�ne dayalı çalışmalarda bulunmak.
g) Kadın ve a�le �le �lg�l� çalışmalar yapan kuruluşlar arasındak� koord�nasyona yardımcı olmak, karşılıklı b�lg�

ve tecrübe aktarımı sağlamak ve �lg�l� kurullara tekl�fte bulunmak.
ğ) Kamu kuruluşları ve d�ğer tüzel k�ş�lerden gelecek �stekler doğrultusunda eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet�

sunmak, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde sert�f�ka programları düzenlemek.
h) Kadın ve a�le �le �lg�l� konularda farkındalık gel�şt�rmek amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal faal�yetler

yapmak.
ı) Örgün eğ�t�m sürec�ne katılma �mkanı bulamamış kadınlara yönel�k okuma-yazma, çocuk gel�ş�m�, anne-

çocuk sağlığı, beslenme, becer� gel�şt�rme ve sah�p oldukları becer�ler �le gel�r get�r�c� �ş alanlarında yer almalarına
yönel�k konularda, erkekler �ç�n de a�le �ç� rol paylaşımında denge ve sorumluluk b�l�nc�n�n yerleşmes�ne �l�şk�n özel
eğ�t�m programları ve sem�nerler düzenlemek.
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�) Ün�vers�te bünyes�nde �lg�l� bölüm ve anab�l�m dalının açılması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n yürütülen çalışmalara
destek vermek, Ün�vers�ten�n farklı b�r�mler�nde kadın, erkek, a�le, c�ns�yet adalet� konularında yapılan b�l�msel
çalışmaları öne çıkarmak, yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�n� kadın çalışmaları alanında araştırma yapmaya teşv�k
etmek.

j) Gerekl� olan her türlü b�lg�, belge, doküman ve yayınları, tekn�k araç ve gerec�, dem�rbaş ve kırtas�ye
malzemeler�n� tem�n etmek, dokümantasyon merkez� oluşturmak.

k) Yönet�m Kurulunun bel�rleyeceğ� d�ğer faal�yetlerde bulunmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) 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� hal�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 konuyla
�lg�l� uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu en fazla y�rm� k�ş�den oluşur. Süres� dolmadan görevler�nden ayrılan
üyeler�n yer�ne, kalan sürey� doldurmak �ç�n aynı yöntemle yen�ler� görevlend�r�l�r. Süres� dolan üye tekrar
görevlend�r�leb�l�r.”

MADDE 8 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 9 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kastamonu Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
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