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YÖNETMELİK
Maltepe Ün vers tes nden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Maltepe 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, Maltepe 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) Danışma Kurulu: Merkez n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Maltepe Ün vers tes Kadın ve A le Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez n ,
c) Müdür: Merkez n Müdürünü,
ç) Rektör: Maltepe Ün vers tes Rektörünü,
d) Ün vers te: Maltepe Ün vers tes n ,
e) 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, kadın ve a le sorunları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde b l msel
uygulamalar ve araştırmalar yapmak ve bu tür uygulamalar ve araştırmaları desteklemek, akadem k ve toplumsal
n tel kl panel, sem ner, konferans ve benzer toplantılar yapmak, eğ t m çalışmalarında bulunmak, projeler
gel şt rmek, lg l kurum ve kuruluşlarla ş b rl ğ yapmak ve danışmanlık h zmetler sunmaktır.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdak alanlarda faal yetlerde bulunur:
a) Toplumsal, hukuksal, ekonom k, s yasal konular le eğ t m, çalışma hayatı ve sağlığa l şk n konularda
kadın ve a le çalışmaları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, nceleme ve projeler yapmak, yapılan
çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Ün vers te bünyes nde kadın ve a le çalışmalarıyla lg l programlar açılmasını önermek ve mevcut l sans,
yüksek l sans ve doktora programlarında kadın çalışmalarıyla lg l dersler açılmasını teşv k etmek.
c) Kadın ve a le çalışmaları alanının kapsamına g ren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sem ner,
konferans, panel, kongre, sempozyum, kolokyum, serg ve benzer her türlü b l msel, sanatsal ve kültürel etk nl kler
düzenlemek, bu tür etk nl klere katılmak.
ç) Kadının toplumsal ve s yasal alanda güçlend r lmes ne yönel k araştırma ve destek programları oluşturmak.
d) Kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etk nl klerde bulunmak, bu
doğrultuda basılı, sözel ve görsel yayın yapmak ve bu tür etk nl klere katılmak.
e) Kadın ve a le çalışmalarına yönel k olarak kütüphane ve arş v oluşturmak.
f) Kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şek lde lg l s v l toplum örgütler n de kapsamak üzere bütün
yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ş b rl ğ yapmak ve çalışmalarına katılmak.
g) Kadın sorunları alanında danışmanlık h zmetler vermek.
ğ) Eğ t m toplantıları düzenlemek ve eğ t m materyal hazırlamak.
h) Kadın merkezler ve kuruluşları arasında ş b rl ğ ve let ş m sağlamak.
ı) Kadın ve a le çalışmaları alanında 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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevler
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MADDE 8 – (1) Müdür, Merkez n amaç ve öngörülen faal yetler le örtüşen konularda çalışmaları bulunan
veya bu alanda çalışmak steyen Ün vers ten n kadrolu öğret m üyeler arasından Rektör tarafından üç yıl ç n
görevlend r l r. Aynı k ş , üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlend r leb l r. Müdürün altı aydan daha fazla süre
le görev başında bulunmaması durumunda görev sona erer. Süres dolmadan görev nden ayrılan Müdürün yer ne
Rektör tarafından aynı usulle yen den görevlend rme yapılır.
(2) Müdür, Merkez n çalışma kapas tes n n etk n b r şek lde kullanılmasından, çalışmaların düzenl b r şek lde
yürütülmes nden, faal yetler n gözet m ve denet m n n yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.
(3) Müdürün görevler şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkez tems l etmek.
b) Danışma Kurulunu ve Yönet m Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem hazırlamak, toplantılara başkanlık
etmek.
c) Çalışma programını ve yıllık gel r ve g der bütçes n Yönet m Kurulu le ş b rl ğ ç nde hazırlamak ve
Rektöre sunmak.
ç) İlg l mevzuatla ver len d ğer görevler yapmak.
Müdür yardımcıları ve görevler
MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Ün vers ten n öğret m elemanları arasından en
fazla k k ş , Müdürün öner s üzer ne Rektör tarafından üç yıl süre le müdür yardımcısı olarak görevlend r l r. Süres
sona eren müdür yardımcıları yen den görevlend r leb l r ve aynı usulle görevden alınab l r. Aynı k ş , üst üste en fazla
üç kez müdür yardımcısı olarak görevlend r leb l r.
(2) Müdür yardımcıları, Merkez n çalışma kapas tes n n etk n b r şek lde kullanılması, çalışmaların düzenl b r
şek lde yürütülmes , faal yetler n gözet m ve denet m n n yapılmasında Müdüre yardımcı olur.
(3) Müdür yardımcılarından b r , geç c olarak görev nden ayrılması hal nde Müdüre vekâlet eder.
Yönet m Kurulu ve görevler
MADDE 10 – (1) Yönet m Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları le Ün vers tede kadın ve a le çalışmaları
alanında ders veren veya bu alanda akadem k çalışma yapan ya da yapmak steyen tam zamanlı öğret m üyeler
arasından Müdür tarafından öner len ve Rektör tarafından üç yıl ç n görevlend r len toplam dokuz üyeden oluşur.
(2) Süres dolan üyeler yen den görevlend r leb l r. Süres b tmeden ayrılanların ve altı aydan fazla Ün vers te
dışında görevlend r lenler n yer ne, kalan sürey tamamlamak üzere aynı usulle yen üyeler görevlend r l r.
(3) Yönet m Kurulu, Müdür tarafından bel rlenen ve üyelere önceden b ld r len gündem doğrultusunda, k
ayda b r kez olağan ve gerekl olduğunda Müdürün çağrısı üzer ne olağanüstü olarak toplanır. Yönet m Kurulu, üye
tam sayısının salt çoğunluğu le toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu le karar alır. Oyların eş t olması
durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul ed l r.
(4) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkez n faal yetler n n planlanmasında ve yürütülmes nde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle ş b rl ğ
ç nde çalışmak.
b) Danışma Kurulu üyeler n Rektöre önermek.
c) Çalışma planını, araştırma ve eğ t m-öğret m projeler n Müdürle ş b rl ğ ç nde kararlaştırmak.
ç) Merkez bütçes n n hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.
d) Gerekl görülen durumlarda uzmanlık kom syonları kurarak çalışmaları yürütmek.
e) İlg l mevzuatla ver len d ğer görevler yer ne get rmek.
Danışma Kurulu ve görevler
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Ün vers tede kadın ve a le çalışmaları alanında ders veren veya bu alanda
akadem k çalışma yapan ya da yapmak steyen öğret m elemanları le bünyeler nde kadın ve a le çalışmaları merkez
bulunan d ğer ün vers telerden ve kadın ve a le araştırmaları alanında çalışmalar yürütülen s v l toplum kuruluşları
tems lc ler arasından Yönet m Kurulu tarafından öner len ve Rektör tarafından k yıl ç n görevlend r len en az yed
en fazla on üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer ne yılda b r kez üye tam sayısının salt çoğunluğu le toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu le alınır.
(3) Danışma Kurulunun görev , Merkez n faal yet alanına g ren tüm konularda görüş b ld rmek ve bu
Yönetmel kte bel rt len d ğer görevler yer ne get rmekt r.
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 len personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde, lg l d ğer mevzuat hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Maltepe Ün vers tes Rektörü yürütür.
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