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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, organlarına, bu organların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekted�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Merkez�n�n amaçlarına,

faal�yet alanlarına, b�r�mler�ne, organlarına, bu organların 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: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n� (İstanbul Aydın

KAGEM),
c) Müdür: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� öğrenc� adayları, öğrenc�ler�, mezunları ve

çalışanlarının yetenek, b�lg�, becer�, �lg� ve �stekler� �le Ün�vers�te ve Ülkem�z koşul ve �ht�yaçları doğrultusunda
kar�yer planlama ve gel�şt�rme yetk�nl�kler�n�n �y�leşt�r�lmes�n� sağlayarak Ün�vers�tem�z ve mensuplarının
saygınlığını ve terc�h ed�leb�l�rl�ğ�n� artırmak ve bu surette Ün�vers�tem�z ve Ülkem�z�n �nsan kaynakları
potans�yal�n�n ve performansının gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, mezunlarının ve çalışanlarının n�tel�k, saygınlık, terc�h ed�l�rl�k ve bağlılıklarını

en üst düzeye çıkarmak v�zyonu doğrultusunda, bütüncül b�r yaklaşımla kar�yer planlama ve gel�şt�rmeye �l�şk�n



stratej�, pol�t�ka, program ve organ�zasyon öner�ler� gel�şt�rmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan öner�ler�n
uygulanmasına �l�şk�n faal�yetler� koord�ne ve kontrol etmek.

b) Ün�vers�te öğrenc�ler�ne, mezunlarına ve çalışanlarına b�reysel kar�yer planlama, �ş arama, meslek� ve
k�ş�sel b�r�k�mler�n� sunma konusunda gerekl� yetk�nl�kler� kazandırma ve gel�şt�rmeye yönel�k sem�ner ve yayın
faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek, koord�ne etmek ve desteklemek.

c) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, mezunlarının ve çalışanların kar�yer planlama ve gel�şt�rme performanslarını
�y�leşt�rmeye yönel�k olarak b�reysel potans�yaller�n�, k�ş�sel özell�kler�n�, becer�ler�n�, öz değerler�n�, eğ�l�m ve
beklent�ler�n� ortaya çıkarmak �ç�n gerekl� kar�yer danışmanlığı ve d�ğer h�zmetler� vermek, ver�lmes�n� sağlamak.

ç) Kar�yer faal�yetler� düzenleyen b�r�mler�, öğrenc� kulüpler�, öğrenc� konsey� �le �şb�rl�ğ� ve koord�nasyon
�ç�nde kar�yer fuarı ve benzer etk�nl�kler� planlamak, düzenlemek veya bu etk�nl�klere destek vermek.

d) İlg�l� özel kamu kurum ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ� tes�s ederek kar�yer gel�şt�rme, �ş ve �ş gören sağlama
proje ve programlarının yürütülmes�ne destek vermek.

e) Merkez programlarına ve h�zmetler�ne paydaşlar ve �lg�l� çevren�n �lg�s�n� artırıcı çalışmalar yapmak.
f) Kar�yer planlama ve gel�şt�rme, �ş alanları ve �mkanları �le hedef k�tlen�n kar�yer yönel�m ve beklent�ler�

g�b� konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
g) Mezun dernekler� ve vakıfları �le �şb�rl�ğ� hal�nde mezunların �ş hayatındak� kar�yer gel�ş�mler�n� �zlemek ve

�lg�l� b�lg�ler� güncellemek.
ğ) Staj ve d�ğer eğ�t�m ve kar�yer gel�şt�rme faal�yetler�nde kullanılmak amacı �le öğrenc�ler, mezunlar, �ş

yerler�, benzer �şler �le �lg�l� Kar�yer Gel�şt�rme B�lg� Yönet�m S�stem� oluşturmak ve �şletmek.
h) Merkez�n amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.
ı) Kar�yer planlama ve gel�şt�rme konusunda özell�kle akadem�k personele yönel�k benzer program ve

faal�yetler� gerçekleşt�rmek.
�) Kar�yer planlama ve gel�şt�rme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşv�k etmek ve

desteklemek.
j) Ün�vers�te bünyes�ndek� önl�sans, l�sans ve l�sansüstü düzeydek� kar�yer planlama ve gel�şt�rme �le �lg�l�

eğ�t�m ve öğret�m programları �le �şb�rl�ğ� projeler� oluşturmak ve uygulamak.
k) Kar�yer gel�şt�rme kapsamı �ç�nde sosyal �ş ağının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.
l) Ün�vers�te �le �ş hayatı arasında köprü kurarak staj �mkanları gel�şt�rmek ve öğrenc�ler� �ş ortamı �le

buluşturmaya yönel�k faal�yetler gerçekleşt�rmek.
m) Kar�yer planlama ve gel�şt�rmey� ün�vers�teye g�r�ş önces�, öğrenc�l�k, mezun�yet sonrasını kapsayan ve

aday, öğrenc�, mezun, çalışan ve a�leler� �le d�ğer paydaşları da �çeren b�r bütünsel yaklaşımla ele alarak bel�rlenen
amaçlar doğrultusunda gerekl� d�ğer faal�yetler� gerçekleşt�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Organları, B�r�mler� ve Görevler�

Merkez�n organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez�n koord�natörlükler�
MADDE 8 – (1) Merkez�n koord�natörlükler� şunlardır:
a) Yer�nde Uygulama Koord�natörlüğü.
b) Mezun Yerleşt�rme ve Tak�p Koord�natörlüğü.
c) Kar�yer Gel�şt�rme Koord�natörlüğü.



ç) Ar-ge ve Akadem�k Destek Koord�natörlüğü.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları arasından, Rektörün öner�s� ve Mütevell�

Heyet Başkanlığının onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev� sona eren Müdür yen�den aynı yöntemle
görevlend�r�l�r. Müdüre yardımcı olmak üzere, müdürün öner�s� ve Rektörün onayı �le b�r müdür yardımcısı atanır.

Müdürün görevler�
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır:
a) İstanbul Aydın KAGEM’� tems�l etmek ve yönetmek.
b) Yönet�m Kurulu kararlarının bu Yönetmel�k çerçeves�nde uygulanmasını sağlamak ve gerekt�ğ�nde çalışma

grupları oluşturmak.
c) Merkez bünyes�nde gerekl� h�zmet b�r�mler� oluşturmak, bu b�r�mler�n faal�yetler�n� düzenlemek, koord�ne

ve kontrol etmek.
ç) Ün�vers�te �ç� ve dışı k�ş� ve kuruluşlar arasındak� �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.
d) Merkez�n planlanan ve gerçekleşt�r�len faal�yetler�yle �lg�l� yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve

Yönet�m Kuruluna sunmak.
e) Merkez�n personel, bütçe ve d�ğer kaynak �ht�yaçlarına ve kullanımına �l�şk�n gerekl� çalışmaların

yapılmasını sağlayarak Yönet�m Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak.
f) Merkez�n amaçları doğrultusunda �ş�n gerekt�rd�ğ� d�ğer görevler� bel�rlemek ve yer�ne get�r�lmes�n�

sağlamak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez�n faal�yet alanlarına g�ren konularda

çalışmalar yapan akadem�k ve �dar� elemanlar arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlend�r�len beş üye olmak
üzere toplam yed� k�ş�den oluşur. Süres� sona eren üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönet�m Kurulu ayda en az b�r kez toplanır. Müdür gerekl�
gördüğünde Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırab�l�r. Yönet�m Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oylar kabul veya ret şekl�nde ver�l�r, çek�mser oy
kullanılamaz. Oyların eş�tl�ğ� durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r. İz�ns�z ve
mazerets�z olarak b�r yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyen�n üyel�ğ� kend�l�ğ�nden sona erer.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n kuruluş amacına uygun stratej�, pol�t�ka ve faal�yet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına

sunmak; onaylanan stratej�, pol�t�ka ve faal�yet planlarının uygulanmasını tak�p ve tem�n etmek.
b) Yıllık çalışma planları �le dönem sonunda hazırlanan faal�yet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve

Rektörlüğe sunmak.
c) Merkez�n etk�n b�r b�ç�mde faal�yet göstermes� �ç�n gerekl� olan d�ğer kararları almak ve uygulama

sonuçlarını denetlemek.
ç) Yurt �ç� ve yurt dışı �şb�rl�ğ� ve proje tekl�fler�n� değerlend�rmek ve karara bağlamak.
d) Merkez�n Danışma Kurulu üyeler�n� Rektöre önermek.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Merkez�n Danışma Kurulu, Rektör veya �lg�l� Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönet�m

Kurulu öner�s� �le Rektör tarafından aşağıdak� alanlarda üç yıl �ç�n görevlend�r�len en az 15, en fazla 30 üyeden oluşur:
a) Rektörlüğe bağlı akadem�k b�r�mler�n yönet�c�ler� veya konu �le �lg�l� b�r�m tems�lc�ler�.
b) Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yönet�m Kurulu üyeler�nden üçü.
c) Öğrenc� Konsey� başkanı.



ç) Rektör tarafından seç�lecek İstanbul Aydın Ün�vers�tes� mezun dernek ve vakıf tems�lc�ler�.
d) İlg�l� kamu ve özel sektör tems�lc�ler�.
e) Konu �le �lg�l� çalışmalar yapan akadem�syenler.
f) İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Araştırma Görevl�s� tems�lc�s�.
g) Kar�yerle �lg�l� öğrenc� kulüp tems�lc�ler�.
ğ) Meslek örgütler� tems�lc�ler�.
h) Kar�yer danışmanlık ş�rket tems�lc�ler�.
ı) Farklı l�sansüstü programlarından öğrenc� tems�lc�ler�.
�) Kar�yerle �lg�l� l�sansüstü programlarının sorumluları.
(2) Üyel�k süres� sona erenler yen�den seç�leb�l�r.
(3) Danışma Kurulu, her yıl en az �k� kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.
Danışma Kurulunun görev�
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görev�, Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� öner�lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s�, Mütevell� Heyet�nce ver�len yetk� dah�l�nde Müdüründür.
Merkez�n gel�rler�
MADDE 16 – (1) Merkez�n gel�rler� şunlardır:
a) Ün�vers�te bütçes�nden tahs�s ed�len ödenekler.
b) Döner sermaye gel�rler�.
c) Merkeze yapılacak her türlü bağış.
ç) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gel�rler.
Merkez�n g�derler�
MADDE 17 – (1) Merkez�n g�derler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçları doğrultusunda gerekl� faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n yapılacak g�derler�.
b) Yönet�m ve personel g�derler�.
c) Yönet�m Kurulu kararı �le yapılacak d�ğer harcamalar.
Merkez bütçes�
MADDE 18 – (1) Merkez bütçes�, Yönet�m Kurulu tarafından yıllık bütçe takv�m�ne göre hazırlanarak,

Rektörlüğe sunulur.
Döner sermaye
MADDE 19 – (1) Merkez�n Döner Sermaye kapsamındak� h�zmetler�nde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


