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Kadın Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (HÜKSAM),
Hacettepe
Üniversitesi’nde
kurulmuş,
Üniversite
bünyesindeki çeşitli disiplinleri
kapsayan bir merkezdir.

KURULUŞUMUZ
HÜKSAM, 18 Haziran 2001
tarihinde 24436 sayılı resmi
gazetede
yönetmeliğinin
yayınlanması ile Hacettepe
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak
resmen kurulmuştur.

VİZYONUMUZ
Kadın sağlığının korunması ve
geliştirilmesinin, ancak kadının
t o p l u m s a l
s t a t ü s ü n ü n
iyileştirilmesi ve “toplumsal
cinsiyette eşitlik ve hakkaniyet“
ilkelerinin her alanda uygulanması ile
mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin ve
diğer sektörlerin işbirliği ile;
Kadın sorunlarına karşı duyarlılık
geliştirmek, konu ile ilgili savunuculuk
yapmak,
Yurt içinde ve dışında kadın
sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan
araştırmaları
izlemek,
duyurmak
ve
hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda
araştırma yapmak,
Eğitim programları hazırlamak ve
uygulamak
Kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara,
araştırmalara
plan
ve
programlara,
“toplumsal
cinsiyet
bakış
açısı“
nın
yerleştirilmesi için rehberlik etmek;
bu
bakış açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları
desteklemek ve geliştirmektir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen web
sitemizi ziyaret edin:
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr

Kadınların toplumda bağımsız birer
birey olarak varolmaları; kendi
düşüncelerini, taleplerini ve sorunlarını
kendilerinin dile getirmesi gerektiği
inancını temel alarak, kadın sorunları
konusunda;
Ulusal ve uluslararası düzeyde
kurslar, seminerler, konferanslar,
kongreler, sempozyumlar düzenlemek
Ders ve seminerler verilmesini
ve öğrencilerin bu konulara
yönelmesini özendirici eğitsel
çalışmalarda bulunmak, bu alanda
çalışmalarda bulunanları desteklemek
Amaçlarımız doğrultusunda
yayınlar yapmak; kitaplık ve arşiv
oluşturmak, kadın konusundaki güncel
çalışmaları duyurmak amacı ile ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı
oluşturmak ve ilgili kurum ve
kuruluşların çalışmalarına destek
v e rm e k , k at kı da bu l u n ma k v e
danışmanlık hizmeti vermektir.

