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BiRiM ı üsr yöxnrici suxuşu

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunlan Uygulama ve Aıaştınna Merkezi (HÜKAM),

17 Eylill 2013 tarihli 28768 No'lu Resmi Gazete karanyla kurulmuştur. 2014 ylında

faaliyetlerine başlamı$ır. Merkezimizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyunda

farkındalık yaratna ve toplumun yapı taşt olan aile krırumunun temellerini ve değerlerini

koruma amaçlı yerel, ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin işbirliğ ite bilimsel

araştırmalar ve projeler gerçekleştirilmekte, hem üniversite öğrencilerine hern de toplumun

her kesiminden bireyleıe yönelik paneller, konferanslar ve çalıştaylar diDenlemektedir.

rrÜXall, faaliyetlerini, kunıluş amaçlan içinde butunan; "Kadın ve aile çalışmaları

alanında oluşıurulan teorik ve meıodolojik kanular halihnda gereHi bilğyi sağlamah

gelişıirmek ve yoygınlaşnrmak" ile ilgili olarak iiniversitemizin eğtim imkanlannı, bilgi

birikimini her alandan kıırum ve kişilere ulaŞırmak çabası içerisinde faaliyetlerine devam

etneiıedir.

Prof. Dr. Nurcın BAYKAM
HÜKAM Müdürii



|- GENEL BiLGiLER

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunlan Uygulama ve Araştırma Merkezi, l Müdiiı ve

6 Yönetim Kurulu üyesi ile faaliyetlerini siirdiirmektedir.

A,Mis_von ve l/'izJ,on

,|I isıııı

Merkezin amaçlan doğultusunda; kadm haklannın korunmasın, toplumsal cinsiyet

eşitliğıni yaygınlaştınlmasını, gelişirilmesini sağlamak, kadın ve aile sorunlan konusunda

yerel, ulı,qal ve uluslaraıası diğer kıırum ve kuruluşlarla işbirliğ yapaıak kongre,

sempozyrım, panel, alölye çalışmalan ve kurslar düzenlemek, özel veya rcsmi kuruluşlarla

birlikte projeler ve projelerle ilgili uygulama biriınlerini oluşturmak, bunlara katıınak,

bunlan desteklemek ve yürütnektir

l'izı,on

Başta Hitit Üniversitesi camiası ardından yerel, ulusal ve uluslararasında bazda

toplıımsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve siirdüriilebilirliğinin sağlanmasında aile

kururıunun sağıklı bir şkilde gelişmesi konusunda ürettiğ politika ve geli$iıdiğ
stratejilerle etkin ve başanlı referans bir kurum olmak.

B, Yetki, Göreı, ve Sorunıluluklıır

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Soruntan Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HÜKAM), 17 Eylül 2ol3 tarihli 28768 No'lu Resmİ Gazete karanyla kurulınuştur.

Merkezimiz, Üniversitenin i|gili birfuılerinin işbirliğ ile yurt içinde ve yuıt dşında kadın

ve aile sorunlanyla ilgili her alanda araştırma yapaı,, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlğ
içerisinde eğitime yönelik faaliyetlerde bulunan, kadın ve aile çahşmalan alanmda

oluşturulan teorik ve metodolojik konular hakkında gerekli bilgiyi sağlayaı1 merkezirı,

kadm ve aile konulanyla ilgili çalışmalarda işbirliği yapabileceğ noktalarda disiplinler

arası araştrmalar yapar1 daha önce yapılmış olan çalışmalan değerlendirip, çöztim önerileri



sunan, kadın ve aile ile ilgili akademik alanda her tilrlü bilgi iiretimi ve paylaşım yapan,

iyileştirici projeler hazırlayan bir krırumdur.

C. İılare.ı,e ilişkin Bilgiler

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sonuılan Uygulama ve Araştırma Merkezi

(rrÜKAİo, 17 Eylül 2ol3 tarihli 28768 No'lu Resmi Gazete karanyla kurulmuştuı.

Merkezimizin sorumluluklan, üniversitenin ilğli biriııılerinin işbirlğ ile yurt içinde ve

yurt dışında kadın ve aile sorunlanyla ilgili her alanda araştırma yapmak, eğtime yönelik

faaliyetlerde bulunmak, kadın ve aile çalışmalan alanında oluşturulan teorik ve metodolojik

konular hakkrnda gerekti bilgiyi sağlamak, geliştirmek ve yayguılaşırmalq kadın ve aile

konulanyla ilgili çalışmalarda işbirliği yapabileceği noktalarda disiplinler arası araştırmalar

yapmak, daha önce yapılmrş olan çalışmalan değerlendiıip, çöziim önerileri sağlamak ve

kadın ve aile ile ilgili akademik alanda her tiirlü bilgi üetimini ve paylaşımını sağlayıp,

ilgili kıırum ve kuruluşlaıla işbirliğ yapmak; çözilm üretmek, sorunlan çöziime yönelik ve

iyileştirici projeler ha.arlayıp geliştiımektir.



I- Örgül !'apısı

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunlan Uygulaına ve Aıaşhrma Merkezi teşkilal

şeması aşğda sırasıyla gösterilmiştir.

Ydnetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Muammer CENGİL
Dç.Dr.
Doç. Dr.
Doç.Dr.
n.ög.
D..öğ.
ögr. cor.

Hİrİr üxİvBnsİrnsi x,lııx vE AİLE

SORUNLARİ UYGULA]VİA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM
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2- Sunulan Hiuneller

Eğitim, Sosyal ve Kiilıürel Hiaııeller Hiatıelleri

Etkinlik Tırihi
g Kıdınlır ve Diyabet' Paneli
(HUKAM ve Çorum Belediyesi Aile
Eğitim Merkezi)

l Mart 2018

'Kadın Kırşıtlığr' Paneli (Hitit
Üniversitesi Sağhk Yüksekokulu ve
HüKAM)

8 Mart 2018

'Tırihe yön vertn kıdınlır
Fotoğrıf' Sergisi

7 -9 Mart 20l8

'Anne Üniversitesi ' ( Çorum Betediyesi
Kadın Kültiiı ve Sanat Merkezi'nin desteğ
ile HÜI(av ve HİTİTSEM işbirliği ile)

Anne Ünivenitesi Etkinlik İcerisinde
verilen Eğitimler

ı Al«llı İlaç rullanrmı

ı Anatomi laboratuvan

ı Anne-Baba Davranış Kalıplan
ve İletişim

ı Annelerden Şarkılaı ve
Tiiıküler

ı Bağmlılü ile Mii:cadele

ı cinsel sağl*

ı Çocuğum ve Teknoloji

. Çocuk İstisman

ı Eşler Arası İletişim

. Etiket Bilgisi Okuma

22Bkjm-2Kasım2018
(Bu etkinliğe 57 kadın katılmış ve 8

işgiinü eğitim almıştır.)



Finansal okuryazarlık

Geri Dönğiim ve Tasamıf

Hayahmızdaki Sınavlar İle
Mücadele

Hİtİtlerden Giinümiize Halk
inanrşlan

ilk yardım

Jinekolojik Kanserler İle
Mücadele

Ifutkı Maddeleri

kütiirel Miras ve Hititler

killtilriimüzde kadın ve Aile

Medya Okuryazarlığ

Menopoz

Mikıobiyoloji Laboratuvan

obezite ile Mücadele

Sanat Atölyesi

Toplumsal Cinsiyet Eşitligi

'Anne Üniversitesi Kep ve Belç'
Töreni

2 Kasım 2018

(Sığık Hizmetleri Perspektifinden
Kıdına Yönelik Şiddet"
Paneli

5 Aralık 2018

(Doğıya §ıygı, Bütçeyc Katkı'
Konferansı (Çorum Belediyesi Kadın
Kültiİr Sanat Merkezi ve HÜİ(AM

13 Arahk 20l8



II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. İılarenin Amoç ve Heılefleri

Amaç 1:

Üniversitenin ilgili bifmlerinin işbirliğ ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile

sorunlanyla ilgili her alanda araştırma yapmak, ilgili kurıım ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak ve eğtime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Aıııaç 2:

Kadın ve aile çalışmalan alanında oluşturulan teorik ve metodolojik konulaı

hakkında gerekli bilgivi saglamalç geliştimıek ve yaygmlaşnmıak.

Aıımç 3:

Merkeziıı kadın ve aile konulanyla ilgili çalışmalarda işbirlğ yapabileteğ

noktalarda disiplinler arası araştırmalar yapmak, düa önce yapılınş olan çahşmalan

değerlendirip, çöziim önerileri sağlamak.

Aııuçl:
Kadın ve aile ile ilgili akademik alanda her tilrlü bilgi iiretimini ve paylaşımın

sağayıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; çöziim üremeh sorunlan çöziime
yönelik ve iyileştirici projeler hazırlayp geliştirmek

B, Tanıal Pııliıikulrır re Önt,eliAler

ı yükseköğetim kunımlan Toplumsal cinsiyet Eşitliğ Tutum Belgesi

ı Ytlkseköğetim Kurulu Akademide Kadın Çalışmalan Birimi Çalışmalan
ı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Q0|6-2020\
o Çorum Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Eylem Plan (20l8-2O2|')



tI I-FAALiyETLERE i ı-işrix si Lc i vn onĞBRı-nxoiRıvınıBR

A. Mali Bilgiler

1 - B ütçe Ge rç ekl eş me l e ri

B. Perfornıuns Bilgileri

Hitit Üniversitesi, YÖK Toplumsal Cinsiyet Eşitliğ Tutum Belgesi doSultusunda

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğ Denini uzaktan eğtim ile seçmeli ders olarak müfredata

eklemişir.

rrÜXeV, toplumsal cinsiyet eşitliğ ve kadın çalışmalan ile ilgili olarak hem yerel

hem de ulusal kuruın ve kuruluşlaı ile eşgüdümlü çalışmalarda yerini almıştır.

I.Faoliyeı Bilgileri

KURUMLAR|NA DEVLET PRİMi

20ı8
BüTçE

BAŞLANGIÇ
önnxnĞi

20l8
GERÇEKLEŞME

ToPLAMı
GERÇEK.
oRANl

TL TL
oürçE cİonnıeRİ ToPLAMı 2000 1300

0l - PER§ONEL GıDERLERi

03 - MAL vE HıZMET ALIM
GiDERLERi 2000 l300 65

05 - cARi TRANSFERLER

06 - SERMAYE GiDERLERı

FAALİYETTÜRÜ sAYlSI
Sempozyıım ve Kongre
konferans l
Panel 2
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi l
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri ( Aruıe Üniversitesi dahilinde



2. Performans Son uç ları To blos u

HİTÜ Anne Üniversitesi Üniversitede yapılan bilimsel aktivitelerin

tanrtımın yapılması ve Üniversiteyi toplumla

daha yakın hale getiren bir projediı. hoje l8
yaşından büyük kadınlar katı|mıştır.

21 Ekim - 2 Kasım 20lE tarihleri arasında Hitit
Üniversitesi Meslek Yiiksekokutu Yerleşkesi
içerisinde gerçekleşirilen bu etkinlikte 57 kadın

dğrenci 8 iş günü boyunca 25 konu bşlığından
oluşan eğitimıer almışlardır. Etkinlikler giın
içerisinde saat l0.00'da başlayıp l6.00'da sona

ermiştir.

Eğitimler Hitiı Üniversitesi'nin 40 Ögeıim
elemaııı tarafından verilmiştir.

verileı Eğitimlerin konu Bıslıklını

Akıllı İlaç Kullanımı, Anatomi t aboratuvan,
Anne-Baba Davranış Kalıplan ve İletişim,
Annelerden Şarkılar ve Tiirkiiler, Bağımlılık ile
Mücadele, Cinsel sağlilq Çocuğum ve Teknoloji,

Çocuk İstisman, EşIer Arası İtetişim, Etiket
Bilgisi Okum4 Finansal Okuryazarlıh Geri
Dönüşüm ve Tasamıf, Hayatımızdaki Sınavlar
iıe Mııcadeıe, Hititlerden Giıniimiıze Haık
hanışlan, İlk Yardım, Jinekolojik Kanserler İle
Mücadele, Katkı Maddeleri, ,Kültllrel Miras ve
Hititler, Kü|tiıriimiizde Kadın ve Aile, Medya-
Okuryazarlığı, Menopoz- Mikrobiyoloji
l-aboratuvan, Obezite ile MiicadeIe, Sanat
Atölyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Proie Adı proie sonuclan



lv_ KtlRtıMSAL KABiLİYET ı,e KAPAsiTENiN »r,ĞnnıtuoiniıılEsi

A- Üslünlükler

ı Hitit Üniversitesinin bir Araştırma Mertezi olmak.

. yöI( Toplumsal cinsiyet Eşitliğ Tutum Belgesi doğnıltusunda hem

ilniversiıe hem de yerel halka yönelik çalışmalan gerçekleŞimıek.

ı Üniversite üst yönetiminin uygulama ve ııraştınna faaliyetlerine olumlu

bakrşı.

ı Hitit Üniversitesi akademik çalışmalan içerisinde kadın ve aile konulanna

önem verilmesi.

ı Hitit Ünivenitesi mensuplannrn toplumsal cinsiyet ve aile sonmlanna

duyarh olması.

B- Zaı,ıflıklor

ı uluslararası bir etkintik düzenlenmemiştir.

C- Değe rlenılirnıe

Merkezimiz misyonu ve vizyonu doğultusunda kararhlıkla uygulaına ve

iniversitemizin de de§teğiyle amaçlanna ulaşma azırıindedir.

v- öNERi vE TEDBiRLER

. İlde yer alan kadın ve aile ile ilgili mevcut mekaninalan ve kadrn haklanna ilişkin
bilgilendirici faaliyetler yüriitülmesi.

ı Ünivenite içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğ, kadın ve aile konulann çalışan
projelerc öncelik verilmesi.

ı Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin toplumsal cinsiyet şitliğ, kadın ve aile

konulu çalışmalannı için HÜKAM Web adresi ilzerinde bilgi portalı oluşurulması.

l0



iç KoNTRoL G[jvENCE BEvANı

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğu olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize ahsis edilmiş

kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullaııldığın, görev ve yetki alanım

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin

yasallık ve diızenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağadığnı ve harcama birimimizde

siireç kontroliiniin etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirıneler, iç
kontroller, iç denetçi raporlan ile sayıştay raporlan gibi bilgim dahilindeki hususlara

dayanmakta<ıo.

Burada raporlanmayan, idaı€nin menfaatlerine zarııf velen herhangi bir husus hakkında

bilgim olmadıgrnr beyan ederim. (ÇORUM -25.02.2019)

Prof. Dr.

ll


