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YALovA ÜNiVERsiTEsi

KARİYER MERXEZi YÖNERGESi

BiRiNCİ BöLüM
Amaç, Kıpsam, Dıyınak ve Tanımlar
Amıç

l

- Bu Yönergenin amacü; Yalova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yalova
Universitesi Kadyeı Meıkezi'nin amacma, faaliyet alanlarına, işleyişine yönetim oıganlanna ve
göıevlerine ilişkin esaslan dtizenlemektiı.
MADDE
Kapsam

MADDE

2 - Bu Yönetge, Yalova Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin amac1n4 faaliyet alanlarlna
yönetim organlaİı ve görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hiikiimleri kapsar.

Dıyınık

MADDE 3 _ Bu

Yönerge; 4/l1/l981 ıaİihli ve 2547 sayıll Yükseköğetim Kanunu'nun 7 nci
ile 14 üncü maddesine dayan|lafak

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alı bendi
hazırlanmıştır.

Tıaımlır

MADDE 4 - Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Yalova Üniveısitesini,
b) Rekıör: Yalova Üniversitesi Relıöriinü,
c) Rektö. Yaİdımcısı: Yalova Üniversitesi ilgili Rektör Yardımctsl'nı,
ç) Senato: Yalova Üniveısitesi Senatosunu,
d) Kariyer Merkezi: Yalova Üniveısitesi Kariyer Merkezi'ni,
e) Kariyer Merkezi Koordinatörii: Merkezin genel koordinatörünü,
f) Kaıiyer Merkezi Koordinatör Yardlmcısı: Merkezin genel koordinatör yaıdımcısrnl,
g) Birim Temsilcisi: Enstitii,Takülte/YiiksekokulMe slek Yüksekokulu temsilcilerini,
ğ) Alt Birim Temsilcisi: Ensıitii,/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüsekokulu bölüİrı/program
temsilcilerini
ifade eder.

İKiNci BöLüM

Merkezin Amıct
Merkezin

vĞ

Fıılivet Alınlen

ııııcl

MADDE 5 - Merkezin amacr; Yalova Üniversitesi öğ.encilerinin kendilerini tanümalannı,
tercihlerine, beklentilerine ve sahip oldukian donanıma gö.e hedeflerini belirlemeleıini ve bu
hedefe ulaşmak için gerekli yol haritalan doğru bir şekilde oluşturmalannr sağlamak ve
çalışma hayatlanna doğru yerden başlamalanna yardlmcı olmaktlr.
Merkezin frıliyet alınlan
MADDE 6 - (l) Merkez'in faaliyet alarıları şunlardır:
a) Yalova Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlaıının nitelik, saygmlık, tercih edilirlik ve
bağlılıklannt en üst diizeye çrkarmak vizyonu doğrultusunda, bütijncül bir yaklaşımla
kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje. program Ve organizasyon
önerileıi geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak| onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin
faaliyetleri koordine ve kontİol etmek,
b) Yalova Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer plaİtlama, iş arama,
mesleki ve kişisel birfümlerini sunma konusunda yetkinlikleı kazandrma ve
geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek. kooıdine etmek ve
desteklemek.
c) Yalova Ünirersiıesi öğrencilerine ve mezunlanna kariyer plarılama
iştirme
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performanslartnl iyileŞtiİmeye yönelik olarak biIeysel potansiy€llerini, kişisel
özelliklerini, becerilerini, öz değeılerini, eğilim ve beklentilelini ortaya çıkarmak için
geıekli kariyer danışmanlığl ve diğer hizınetleri vermek, verilmesini sağlamak,
ç) Öğıenci kulüpleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyeı giinleri ve benzeri
etkiniikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlerıınesine destek vemek,
d) ilgili özel ve kamu kıırum ve ktıruluşlan ile paydaşhk ilişkisini ve iş billiğini geliştirerek
ortaklaşa kaıiyer geliştirme, iş ve işgören sağlama proje ve programlaİın!n yüİütülmesine
destek vermek_

e) Kariyer Merkezi plogramlanna ve hizmetlerine Üniveısitenin tüm kesimlerinin ilgisini
artrücü çalışmalar yapmak,
l) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanlaıı ve olanakları ile hedefkitlenin kariyer yönelim
ve beklentileri gibi konı.ılaıda araştırmalar yapmak ve yaptlrmak.
g) Mezun demekleri ve vakrflan ile iş birliği halinde ınezunlann iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamnda tutmak ve giincellemek,
Kaİiyeİ
Merkezi'nin amaçlan doğrultusunda gerektiğinde basrlr ve görsel yayrnı yapmak,
ğ)
h) Kariyer planlama ve geliştirmeyi ünivelsiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
soırrasını kapsayan ve aday-öğencımezun-çalışan ve aileleri ile diğeİ paydaşları içeriı
bil bütünsel yaklaşımla ele alarak; belirlenen vizyon ve amaçlar doğıultusunda gerekli
diğei faaliyetleİi gerçekleştirmek.

üÇüNCü BöLüM

Merkezin Yönetim organlarr ve Görevleri
Merkezin yönetim organlan

MADDE

7 - Meİkezin yönetim olgar aİi şunlardır

a) Kariyer Merkezi Koordinatöd
b) Kariyer Merkezi Koordinatöı Yardımcısl
c) Birim Temsilcisi
ç) Alt Birim Temsilcisi

Kaıiyer Merkezi Koordinatörü
MADDE 8- (1) Kariyğ Melkezi Koordinatörü, Yalova Üniversitesi Rektörü taEflndan üç
yılllğına atanıI. Süesi biten Kariyer Merkezi Koordinatöİü tekrar görevlendirilebilir. Süresi
dolmadan ayrrlan Kariyer Meıkezi Koordinatörü'niin yerine Rektör taraflndan aynl yöntemle
görevlendirme yapıhr.
(2) Kariyer Meıkezi Koordinatörü'nün görevleri ştrnlardır:
a) İdaıi işleri yürütmek ve meIkezi temsil etmek,
b) Kariyeı Merkezi Koordinatör Yardımctsl. Birim Temsilcisi ve Alt Birim temsilcilerinin
atarırnası için Rektöilüğe önelide bulufunak,

c) Görev §üresi sona eıen ya da görev değişikliği yapılacak olan Kariyer Merkezi
Koordinatör Yardümcısl, Birim Temsilcisi ve Alt Bi m Tem§ilcisi için Rektörlüğe öneride
bulunmak,

ç) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesi ile ilgili

çaltşmalar yapmak ve bunlan Rektörlüğiin onayüna srüımak,
d) Merkez btinyesindeki idai görevli personelin Kariyeı Merkezi'nde etkin çalışma
düzenini sağlamak,
e) Merkezin çahşmala ile ilgili her türlü yazışma, veri ve belgenin kayıtlarınm
futulmasmı temin etmek_
1) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prografunı düzenlemek
ve Rektör'e sunmak,
g) Biinyesinde yer alan Birim Temsilcileri ve Alt Birim Temsilcilerinin
çalışmasrnl
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sağlarnak üzere gerekli diizenlemeleri yapmak.

Kıriyer Merkezi KoordiDıtör Y.rdımcı§ı
MADDE 9 - (l) Kariyer Merkezi Koordinatörü'ne çalışmalaıında yardımcı olmak üere Rektör

tarafindan iiniversitenin akademik personeli aıasından en fazla iki kişi, üç yll süre ile Kaİiyeİ
Merkezi Koordinatör Yaİdımcüsü olarak görevlendirilir. Kaİiyer Meİkezi Koordinatörü'ntin
görevi sona erdiğinde Kariyer Merkezi Koordinaıör Yaİdımcılan'nln da görevi sona erer.
(2) Kaıiyer Meİkezi Koordinatör Yardımcısl, Kaıiyer Merkezi Kooİdinatörii'ne karşl sorumlu
olmak iizeIe; kooİdinatöriin üstlendiği tüm göİev ve sorumluluklannın yerine getirilmesinde
kooİdinatöre yardtmcı olur.
(3) Kariyeİ Merkezi Koordinatörü görevi ba§lnda olamadığı zamaıılaıda, koordinatörün
görevlendirdiği Kaıiyer Merkezi Koordinatör Yaİdümclsl, göreve vekalet eder.

Birim Temsilcisi
MADDE l0 - (1) Kaıiyer Merkezi'nde görev yapacak Birim Temsilcisi, Kaıiyer Merkezi
Koordinatörü'niin yazılı önerisi ve ilgili Rekıö. Yaİdlmclsı'nln teklifi ile Rektö. taİaflndan üç
yıl için atanf.
(2) Görevi,

Kariyer Merkezi'nin Enstitii,/Fakülte/Yüksekokul,A4eslek Yiiksekokulu'nda temsil etmek
ve Alt Birim Temsilcileri'nin koordinasyonunu sağlamakttr.
Alt Birim Temsilcisi
MADDE ll _ (l) Alt Birim Temsilcisi, Kariyer Merkezi'nin talebi üerine ilgili
Fakülte/Böltim/Yfüsekokul biinyesinde görevli öğretim elemanlan aİasından Rektörlük
taİafindan üç yıl için atanır. Siiİesi dolmadan görevinden aynlan temsilci yerine aynl yöntemle
atama yapllır.
(2) Görevleri,

ı) Alt Bi.im

Temsilcisi, Birim Temsilcisi'ne bağll olduğu bölümde/pro$amda yapılan
hakkında
bilgi sunar,
çalışmalar
b) Kariyeı Merkezi'nin hedefleri çerçevesinde temsil eniği biilümde/progranda
çalışmalan yitütür.
Kariyer Merkezi'nde alınan kararlan temsil ettiği bölümde/progıamda uygulamaya koyaı.

DöRDi]NCtJ BöLilM
Çeşitli ve Son Ilükümler
Merkez HılcaDalart:
MADDE 12 - Metkezin ihtiyaç duyduğu ulaşım, konaklama. alım ile düenlenen etkinliklerin
masrafları Rektörlük bütçesinden veya Rektör tarafından uygun göİüle. bütçe kalemlerinden
kaıştlanrr.
P€rsonel ihtiyacr

MADDE ı3 - Merkezin tekıik ve idaıi personel ihtiyacl Kaıiyer Merkezi Koordinatö.ü'ntın
önerisi ile Rektör Yardımclsı:nın teklifi üzerine, 2541 sayılı Yfüseköğretim Kanununun

l3'üncü maddesine göre Rektör taraflndan görevlendirilecek idari personel taraflndan karşllanır.
Hüküm bulunmayaı heIler
MADDE l4 - Bu yöneıgede hllküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Senato ka.rarlan uygulanır,

Yürürlük
MADDE l5 - Bu Yönerge

Yürütme

MADDE

16

_

yayımü tarihinde yürtlrlüğe girer.

Bu Yönerge hükümlerini YaIova Üniversitesi Rektöİü yürütür.
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