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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

KARİYER YÖNLENDİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Kar�yer Yönlend�rme Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, 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,  İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Kar�yer Yönlend�rme Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, 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 Kanunun 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 (KARYÖN): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Kar�yer Yönlend�rme Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

e) 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 şunlardır:

a) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n kar�yer yönlend�rmes� �le �lg�l� çalışmalar yapmasını sağlamak.

b) Öğrenc� ve mezunlarının �ş yaşamında karşılaşab�lecekler� sorunların çözümüne yönel�k b�l�msel çalışmalar
yapmak.



c) Öğrenc� ve mezunların �ş dünyasından gelen talepler doğrultusunda �st�hdam ed�leb�lme �mkânlarını
araştırmak.

ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandak� b�r�k�mler� �lg�l� yerl� ve yabancı kuruluşlara aktararak bu
kuruluşların gel�şmeler�ne ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �nsan kaynakları �ht�yacının Ün�vers�tede
öğren�m gören veya görmüş öğrenc�ler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etk�nl�kler düzenlemek.

b) Faal�yetler� �le �lg�l� konularda bültenler yayınlayarak öğrenc�ler�, mezunları, kurum ve kuruluşları
b�lg�lend�rmek.

c) Öğrenc�ler ve mezunlar �le değ�ş�k sektörlerden çeş�tl� kuruluşları b�r araya get�ren tanıtım toplantıları
düzenlemek, öğrenc�ler�n çeş�tl� alanlarda �ş tanımları, �ş hayatı, mesleklerdek� kar�yer �mkânları �le �lg�l� b�lg�
ed�nmeler�n� sağlamak; eleman taleb�nde bulunan ş�rketlerle mezunlar arasında �let�ş�m sağlamak.

ç) Gerek sem�nerler, gerekse b�reysel görüşmelerle öğrenc�lere �ş arama tekn�kler� konusunda b�lg� vermek,
etk�n özgeçm�ş yazma ve başarılı b�r mülakat geç�reb�lme konularında yardımcı olmak.

d) Ün�vers�ten�n yüksek l�sans ve doktora öğren�m� dâh�l tüm b�r�mler�nden mezun olan öğrenc�ler �ç�n �ş
�mkânları araştırmak.

e) Ün�vers�te mezunlarının Ün�vers�te sonrası yaşamlarında da b�rb�rler�yle �şb�rl�ğ�, dayanışma ve �let�ş�m
�çer�s�nde bulunmaları �ç�n çeş�tl� faal�yetler düzenleyerek katkıda bulunmak.

f) İnsan kaynakları ver� tabanı oluşturmak.

g) Düzenl� olarak �şletme tanıtım amaçlı gez�ler organ�ze etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları, Görevler� ve Kar�yer Tems�lc�ler�

Merkez�n yönet�m organlar

MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönet�m Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1)  Müdür, Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m üyeler� veya elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere en çok �k� öğret�m elemanını müdür yardımcısı
olarak görevlend�r�r. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

(3) Müdür ve vekâlet görev�n� yer�ne get�ren yardımcıları kend�ler� �le �lg�l� konularda Yönet�m Kurulu
toplantılarında oy kullanamaz.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1)  Müdür, aşağıda bel�rt�len görevler� yapar:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kurulunun kararlarını bu Yönetmel�k çerçeves�nde uygulamak.



c) Merkez bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�n� düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yurt �ç�nde ve yurt dışında �lg�l� d�ğer kar�yer merkezler� �le kamu ve özel sektör kuruluşlarının �nsan
kaynakları b�r�mler� �le �şb�rl�ğ� yapmak.

d) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak her yılın �lk üç ayı �ç�nde Yönet�m Kuruluna rapor sunmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, �k� müdür yardımcısı ve Rektörün atayacağı �k� öğret�m üyes�
veya elemanından olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Yönet�m
Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne en fazla üç ayda b�r toplanır.

(2) Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulu salt çoğunluk �le toplanır ve katılanların oy
çokluğu �le karar alınır. Oyların eş�tl�ğ� durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Boşalan Yönet�m Kurulu üyel�ğ� �ç�n kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r. Süres�
b�tmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurt dışında görevlend�r�len üyeler�n yer�ne yen�ler� görevlend�r�l�r.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Her takv�m yılının başında çalışma gruplarından gelen öner�ler� ve raporları değerlend�rmek, �lg�l�
konularda b�r yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekl� kararları almak.

b) Her faal�yet dönem� sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faal�yet raporunu görüşüp, sonucu
Rektörlüğe sunmak.

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkez�n yönet�m� ve çalışmaları �le �lg�l� kararları almak.

ç) Merkez bünyes�nde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlend�r�lecek adaylar �le �lg�l�
Müdürün öner�ler�n� �nceley�p karara bağlamak.

d) Merkez�n �dar� ve tekn�k kadro �ht�yaçlarını tesp�t etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlend�rmeler �le
�lg�l� Müdürlük öner�ler�n� �nceley�p karara bağlamak.

e) Öğrenc� ve mezunların kar�yerler�n� yönlend�rmede, onlara �ş �mkânlarının araştırılmasında ve �ş yaşamıyla
�lg�l� �let�ş�m�n sağlanmasında kararlar almak.

f) Müdürün get�receğ� d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu,  Ün�vers�te öğret�m üye ve görevl�ler�, mezunları, merkez�n faal�yetler� �le
�lg�l� kuruluş tems�lc�ler� arasından Yönet�m Kurulunca öner�len ve üç yıl �ç�n Rektör tarafından görevlend�r�len
üyelerden oluşur. Danışma Kurulunda görevlend�r�lecek Ün�vers�te öğret�m üyeler�n�n; Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�,
kar�yer yönet�m� ve �nsan kaynakları yönet�m� alanlarında çalışmalar yapmış ve deney�ml� olması gerek�r.

(2) Danışma Kurulu üyeler�, görevlend�r�ld�kler� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde toplanarak b�r başkan,
başkan yardımcısı ve raportör bel�rler.

(3) Danışma Kurulu, başkanının çağrısı üzer�ne yılda en az �k� kere toplanır.

Danışma kurulunun görevler�

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkez faal�yetler� �le �lg�l� değerlend�rmeler yapar ve öner�lerde bulunur,
gerekt�ğ�nde Merkez�n yurt �ç� ve yurt dışı yayın, eğ�t�m, araştırma ve uygulama g�b� faal�yet alanları �le �lg�l�
danışmanlık kom�syonları oluşturur.

Kar�yer tems�lc�ler�

MADDE 14 – (1) Merkez�n �şlevsell�ğ�n� artırmak, öğrenc� ve mezunlarla doğrudan �let�ş�m kurab�lmek amacı
�le Ün�vers�ten�n tüm b�r�mler�nden b�rer k�ş�; kar�yer tems�lc�s� olarak Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından



görevlend�r�l�r.  Kar�yer tems�lc�ler�, �lg�l� b�r�mlerde görev yapan ve Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� konusunda deney�ml�
akadem�k personel arasından seç�l�r.

(2) Kar�yer tems�lc�ler�, görev yaptıkları b�r�mlerde öğrenc�ler�n kar�yer gel�ş�mler� konusunda etk�n destek
h�zmet� ver�r, b�lg�lend�r�c� sem�ner, panel ve konferanslar düzenlenmes� konusunda çalışma yapar, öğrenc�ler�n staj/�ş
talepler�n� Merkez�n ver� tabanına gönder�lmek üzere kayda alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


