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YÖNETMELİK

G�resun Ün�vers�tes�nden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARİYER YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n ve mezunlarının meslek, sektör
ve �şletme seçme sürec�nde yönlend�r�lmeler�ne ve b�lg�lend�r�lmeler�ne katkıda bulunmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, G�resun Ün�vers�tes� Kar�yer Yönlend�rme ve B�lg�lend�rme Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçları doğrultusunda potans�yel �ş alanı olan �şletmeler�n �nsan kaynakları taleb� �le G�resun
Ün�vers�tes�n�n öğrenc�ler� ve mezunlarının oluşturacakları �nsan kaynakları arzının n�cel ve n�tel açıdan
uyumlaştırılması çerçeves�ndek� faal�yetler�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7/d-2 maddes�
�le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Çalışma Grupları: Kayb�mer Çalışma Gruplarını,

b) Merkez (Kayb�mer): G�resun Ün�vers�tes� Kar�yer Yönlend�rme ve B�lg�lend�rme Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

c) Müdür: Kayb�mer Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Kayb�mer Müdür Yardımcısını,
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d) Rektör: G�resun Ün�vers�tes� Rektörünü,

e) Ün�vers�te: G�resun Ün�vers�tes�n�,

f) Yönet�m Kurulu: Kayb�mer Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n İlkeler�, H�zmetler� ve Faal�yet Alanları

İlkeler

MADDE 5 – (1) Merkez�n �lkeler� şunlardır:

a) KAYBİMER’�n h�zmetler� öğrenc�ler açısından gönüllülük esasına dayanır.

b) KAYBİMER’�n h�zmetler� tüm eğ�t�m-öğret�m b�r�mler�n�n ders programları ve ders �çer�kler� d�kkate
alınarak sunulur.

c) KAYBİMER, ders programlarının ve ders �çer�kler�n�n yen�den düzenlenmes� sürec�nde, p�yasaların �nsan
kaynakları talep yapısının değerlend�r�lmes� ve d�kkate alınab�lmes� �ç�n, yıllık faal�yet raporlarından tüm eğ�t�m-
öğret�m b�r�mler�ne b�rer nüsha gönder�r.

ç) KAYBİMER, h�zmetler�n�n sunumunda yöresel ve toplumsal kalkınmada öncel�k arz eden meslek, sektör
ve �şletmeler� terc�h eder.

H�zmetler� ve faal�yet alanları

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

a) Mezun aday öğrenc�ler �le değ�ş�k sektörlerden çeş�tl� kuruluşları b�r araya get�ren tanıtım toplantıları
düzenler, öğrenc�ler�n çeş�tl� alanlarda �ş tanımları, �ş hayatı, mesleklerdek� kar�yer olanakları �le �lg�l� b�lg�
ed�nmeler�n� sağlar. Kar�yer günler� adı altında organ�ze ed�len bu toplantılarda kuruluşlar mezun adayları �le
doğrudan �rt�bat kurar, �ş başvurusu ve staj formlarının dağıtımını sağlar.

b) Ara sınıfta bulunan öğrenc�lere staj, Ün�vers�te �ç� ve endüstr�de kısm� statüde �ş �mkânları organ�ze eder.

c) Öğrenc�ler �ç�n yurt dışı staj �mkânları araştırır ve organ�zasyonunda yardım eder.

ç) Kar�yer günler� dışında, eleman taleb�nde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında �rt�bat kurar.
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d) Öğrenc�lerle b�reysel görüşmeler yaparak, yetenek ve �lg� alanlarını daha objekt�f değerlend�r�p, gözden
geç�rmeler�ne yardımcı olur.

e) Gerek sem�nerler, gerekse b�reysel görüşmelerle öğrenc�lere �ş arama tekn�kler� konusunda b�lg� ver�r. Etk�n
b�r özgeçm�ş yazma ve başarılı b�r mülakat geç�reb�lme konularında yardımcı olur.

f) Mezunlarımız �ç�n �ş olanakları araştırır.

g) G�resun Ün�vers�tes� mezunlarının ün�vers�te sonrası yaşamlarında da G�resunlu olmak gururunu ve
kültürünü sürdürüp b�rb�rler� �le yakın �l�şk�, dayanışma ve �şb�rl�ğ� �ç�nde bulunmaları �ç�n çeş�tl� faal�yetlere katkıda
bulunur.

ğ) B�r�mler bazında �nsan kaynakları ver� tabanı oluşturur.

h) Mezun ve mezun adayları �le �lg�l� k�ş�sel özell�kler envanter� hazırlar.

ı) Endüstr�n�n �nsan kaynakları talep envanter�n� esas alan b�lg� bankası oluşturur.

�) Meslek kuruluşları vasıtasıyla G�resun’dak� �şletmeler�n adresler�n� ve onları genel anlamda sektör, �ş türü,
üret�m türü, �hracat, �thalat ve benzer� tanıtıcı b�lg�ler� muhafaza ed�c� b�lg� bankası oluşturur.

j) Düzenl� �şletme tanıma gez�ler� organ�ze eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları

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

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönet�m Kurulu,

ç) Çalışma Grupları.

Merkez Müdürü ve görevler�

MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca öner�lecek öğret�m üyeler� arasından Rektör
tarafından, üç yıl süreyle görevlend�r�l�r. Görev� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
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(2) Müdür, merkez� tems�l eder, Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırır ve gündem� oluşturur, Merkez�n
çalışmasını ve �şley�ş�n� düzenler, Yönet�m Kurulunda alınan kararları uygular, yapılan çalışmalar hakkında Yönet�m
Kurulunu b�lg�lend�r�r.

Merkez müdür yardımcısı ve görevler�

MADDE 9 – (1) Müdür, kend�s�ne çalışmalarında yardımcı olmak üzere Ün�vers�ten�n aylıklı öğret�m
elemanları arasından b�r�n� üç yıl �ç�n müdür yardımcısı olarak görevlend�r�p Rektörlüğe b�ld�r�r. Süres� dolan müdür
yardımcısı tekrar atanab�l�r. Müdürün görev� b�t�nce müdür yardımcısının da görev� sona erer. Müdürün katılamadığı
toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

Yönet�m Kurulu ve görevler�

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulunun önereceğ� ve
Rektör tarafından görevlend�r�len beş öğret�m elemanı �le b�rl�kte toplam yed� k�ş�den oluşur.

(2) Yönet�m Kurulunun görev süres� üç yıldır. Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne olağan olarak en geç
�k� ayda b�r salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğuyla alır. Oyların eş�tl�ğ� durumunda Yönet�m
Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Ayrılma neden� �le boş kalan Yönet�m Kurulu Üyel�ğ� �ç�n kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r 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.

(4) Yönet�m Kurulu, her takv�m yılının başında çalışma gruplarından gelen öner�ler� ve raporları
değerlend�rerek �lg�l� konularda b�r yıllık yazılı çalışma programı hazırlar ve gerekl� kararları alır.

(5) Yönet�m Kurulu, her faal�yet dönem� sonunda Müdürlük tarafından hazırlanacak olan faal�yet raporunu
görüşüp kabul ett�kten sonra sonucu Rektörlüğe sunar.

(6) Müdür ve müdür yardımcısı dışındak� her b�r Yönet�m Kurulu üyes�ne, bell� sayıda b�r�mler�n çalışma
gruplarının sorumluluğu ve bunların Yönet�m Kurulu �le koord�nasyonu görev� Müdür tarafından ver�l�r.

(7) Her Yönet�m Kurulu üyes�, kend� sorumluluğuna ver�len çalışma gruplarının öner� ve raporlarını
değerlend�rerek bunlarla �lg�l� benzerl�kler� ve farklılıkları �çeren b�r yazılı özet� Müdürlüğe sunar.

(8) Yönet�m Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür.

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Dekanlıklar, enst�tüler ve yüksekokul müdürlükler� bünyes�nde fakültelerde dekan, enst�tü
ve yüksekokullarda müdür veya bunların yardımcılarının başkanlığında, b�r�mler�n yönet�m kurulu kararıyla seç�len
�k�şer öğret�m elemanı ve öğrenc� tems�lc�s�nden oluşan dört k�ş�l�k çalışma grubu oluşturulur.
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(2) Çalışma grupları bu Yönetmel�kte bel�rlenm�ş olan amaç, kapsam ve �lkeler doğrultusunda her takv�m
yılının başında yazılı çalışma öner�ler� hazırlar ve Yönet�m Kuruluna sunar.

(3) Çalışma grupları, olağan olarak en geç 6 ayda b�r olmak üzere Aralık ve Haz�ran aylarının başında toplanır.

(4) Çalışma grupları, kend� b�r�mler�nde ve kend� �lg� alanında bu Yönetmel�ğ�n amaç, kapsam ve �lkeler�
doğrultusunda en geç 6 ayda b�r düzenleyeceğ� toplantılarda yazılı b�r rapor hazırlar ve Müdürlüğüne sunar. Raporda
aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:

a) Endüstr�den b�r�mlere gelen Merkez� �lg�lend�ren b�lg�ler,

b) Uygulanan ders programı değ�ş�kl�kler�,

c) Program dışı eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�,

ç) Öğrenc�ler�n sosyal-kültürel-sport�f faal�yetler�,

d) Öğrenc�ler�n n�cel ve n�tel özell�kler� �le �lg�l� b�lg�ler.

(5) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu b�lg� kaynakları Merkez�n sunacağı h�zmetlerde temel dayanağı
oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, Müdürün öner�s� üzer�ne 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetk�l�s�

MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Merkez�n Müdürüdür.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� ve Senato
kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� G�resun Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


