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YÖNETMELİK

Bayburt Ün�vers�tes�nden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Bayburt Ün�vers�tes� Kar�yer Planlama Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, 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, Bayburt Ün�vers�tes� Kar�yer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amacına, faal�yet alanlarına, 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 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) Aday: Terc�h dönem�ndek� öğrenc�ler�,
b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Kar�yer danışmanları: Merkezde görev alan öğret�m elemanı, sektör tems�lc�s� veya kar�yer danışmanı

olarak seç�len k�ş�ler�,
ç) Merkez (BAYUKARİYER): Bayburt Ün�vers�tes� Kar�yer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
d) Mezun: Bayburt Ün�vers�tes� mezunlarını,
e) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
f) Öğrenc�: Bayburt Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�,
g) Rektör: Bayburt Ün�vers�tes� Rektörünü,
ğ) Senato: Bayburt Ün�vers�tes� Senatosunu,
h) Ün�vers�te: Bayburt Ün�vers�tes�n�,
ı) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5- (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�te adayları, Ün�vers�te ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü öğret�m

programlarındak� öğrenc� ve mezunlarının, kar�yer planlama ve k�ş�sel gel�ş�mler�ne destek olmak, yen� �ş f�k�rler�,
g�r�ş�mc�l�k ve �ş hayatları �le �lg�l� b�l�msel, meslek� ve eğ�tsel çalışmalar gerçekleşt�rmek, danışmanlık ve
b�lg�lend�rme h�zmetler� vermek, b�rey�n �lg� ve yetenekler�n� tüm dünyadak� kar�yer fırsatları doğrultusunda
keşfetmes�ne destek olmak, farkındalık b�l�nc�n� gel�şt�rmek, öğrenc�ler �ç�n staj fırsatlarını ve mezunlarının terc�h
ed�lme süreçler�n� arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6- (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�te adayları �le öğrenc�, mezun ve Ün�vers�te personel�ne kar�yer planlama ve gel�şt�rme konusunda

danışmanlık h�zmet� vermek.
b) Öğrenc�, mezun ve Ün�vers�te personel�n�n kar�yer gel�ş�mler�ne katkı sağlayacak meslek� ve k�ş�sel

b�r�k�mler�n� �fade etmeler� �ç�n gerekl� olan eğ�t�m faal�yetler� ve tanıtım toplantılarını, gerekt�ğ�nde Ün�vers�te
bünyes�ndek� d�ğer merkezler �le �ş b�rl�ğ� yaparak gerçekleşt�rmek.

c) Öğrenc�ler� �ş bulma sürec� hakkında b�lg�lend�rmek.
ç) Öğrenc� ve akadem�k personel�n�n ulusal ve uluslararası değ�ş�m programları, burs ve l�sansüstü

programları hakkında b�lg�lend�r�lmeler�n� sağlamak.
d) Ün�vers�te bünyes�nde kar�yer planlama faal�yetler� çalışmalarını yürüten öğrenc� kulüp ve konsey� g�b�

b�r�mler �le ortak projeler�n gel�şt�r�lme ve yürütülmes�n� sağlamak.
e) Öğrenc� ve mezunlara, staj veya �ş �mkânı sağlayab�lecek ya da Merkez�n amacının gerçekleşt�r�lmes�ne

yönel�k �ş b�rl�ğ� yapılab�lecek k�ş�, kurum ve kuruluşların yer aldığı ve sürekl� olarak güncellenen b�r ver� tabanı
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oluşturmak.
f) Mezunların �ş hayatındak� kar�yer gel�ş�mler�n� �zlemek ve mezun b�lg�ler�n�n yer aldığı ver� tabanını

oluşturmak.
g) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında Ün�vers�ten�n resmî ve özel kurum ve kuruluşları, s�v�l toplum

kuruluşları, vakıf ve mezunlar derneğ� g�b� paydaşları �le ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler� gerçekleşt�rerek, ortak
projeler�n gel�şt�r�lmes� ve yürütülmes�n� sağlamak.

ğ) Kar�yer planlama ve gel�şt�rmeye yönel�k yayınların tak�b�n� yapmak, bu konudak� araştırmaları ve projeler�
�zlemek.

h) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında kar�yer danışmanlığı alanında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası
kar�yer platformları �le �let�ş�m ağı kurmak, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde eğ�t�m, kurs, sem�ner, konferans,
kongre, sempozyum, panel, çalıştay g�b� etk�leş�mler� organ�ze etmek ve/veya katılmak.

ı) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında faal�yet alanına g�ren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
ortak çalışmalar ve projeler yürütmek, örnek teşk�l edeb�lecek uygulamaları yer�nde �ncelemek, bu kuruluşlara üye
olmak.

�) Aday öğrenc�ler�n a�leler� �ç�n farkındalık yaratma g�r�ş�mler�ne destek olmak, bu alanda yapılacak
akt�v�telere öncü olmak.

j) Ün�vers�ten�n terc�h ed�leb�l�rl�k �le prest�j�n�n artması amacıyla kar�yer planlamaya yönel�k stratej�ler�n
gel�şt�r�lmes� ve uygulanmasına yönel�k öner�ler� Rektörlüğe sunmak ve onaylanan öner�ler� uygulamaya geç�rmek.

k) Merkez�n gerçekleşt�rd�ğ� tüm etk�nl�kler�n �let�ş�m�n� yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayınları
hazırlamak, Merkez�n d�j�tal platformlarda etk�nl�ğ�n� sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7- (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� konularda Ün�vers�tede görevl� öğret�m üyeler�

arasından, Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür aynı usul �le yen�den
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdür, Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes� ve gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı
sorumludur.

(3) Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları arasından �k� k�ş�,
Müdürün öner�s� üzer�ne üç yıl �ç�n Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür görev� başında
bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�n� vek�l olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� b�r
Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9- (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve yönetmek.
b) Yönet�m ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak, gerekl� koord�nasyonu ve denet�m� sağlamak ve Merkez�n �dar�

�şler�n� yürütmek.
ç) Merkezde sunulan h�zmetler�n amacına uygun, b�l�msel ve et�k �lkelere bağlı olarak düzenl� b�r b�ç�mde

yürütülmes�, değerlend�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
d) Merkez�n; Ün�vers�tedek� akadem�k-�dar� b�r�mler, öğrenc� ve toplulukları ve uygulama-araştırma

merkezler� �le �let�ş�m ve �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışmasını sağlamak.
e) Her faal�yet dönem� sonunda, Merkez�n yıllık çalışma raporu ve b�r sonrak� yılın çalışma programı taslağını

hazırlamak ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
f) Merkez�n amaç ve faal�yetler� �le �lg�l� ulusal/uluslararası b�l�msel ve meslek� etk�nl�klere katılımını

sağlamak.
g) Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� k�ş�, b�r�m, kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� ve/veya koord�nasyon esasları

çerçeves�nde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.
ğ) Merkezde görev yapacak akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacını bel�rlemek ve görevlend�rmeler �le

�lg�l� tekl�fler� Rektörlüğe �letmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10- (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları �le Merkez�n faal�yet alanlarına g�ren konularda

çalışmalar yapan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süre �le
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görevlend�r�len 5 üye �le b�rl�kte toplam 8 üyeden oluşur. Süres� sona eren üyeler Rektör tarafından yen�den
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönet�m Kurulu yılda dört kez olağan toplanır. Müdür gerekl�
gördüğü hallerde Yönet�m Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırab�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu �le yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu �le alınır. Oylar kabul veya ret şekl�nde ver�l�r. Oyların eş�tl�ğ� durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11- (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amacına yönel�k genel stratej� ve pol�t�kalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla �lg�l�

faal�yetler�n koord�nasyonunu ve değerlend�rmes�n� yapmak.
b) B�r eğ�t�m-öğret�m yılında Merkez�n yapacağı tüm etk�nl�kler� planlamak.
c) Her öğret�m yılı sonunda veya �sten�ld�ğ�nde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkez�n genel durumu ve

�şley�ş� hakkındak� raporu görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Merkez �le ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındak� projeler� değerlend�rmek ve karara

bağlamak.
d) Merkez�n eğ�t�m, öğret�m, b�l�msel araştırma, danışmanlık, yayın faal�yetler� ve bu faal�yetlerle �lg�l�

esasları kararlaştırmak.
e) Danışma Kurulunun görüş ve öner�ler�n� değerlend�rerek karara bağlamak.
f) Eğ�t�m programları sonunda ver�lecek olan katılım belges�, sert�f�ka ve benzer� belgeler�n planlanması �le

�lg�l� esasları bel�rlemek.
g) Eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda faal�yetler�n� b�r rapor hal�nde Rektörlüğe sunmak.
ğ) Müdürün önereceğ� d�ğer hususları karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkez�n faal�yet alanlarında çalışmaları

bulunan Ün�vers�ten�n veya d�ğer ün�vers�teler�n öğret�m elemanları �le �stekler� hâl�nde �lg�l� kamu kurum ve
kuruluşları �le özel kuruluşlardak� uzman k�ş�ler arasından Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl �ç�n
görevlend�r�len en fazla 5 üyeden oluşur. Görev� sona eren üyen�n yer�ne aynı usulle yen� üye görevlend�r�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne, Müdürün başkanlığında yılda en az b�r defa, gerekl�
durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı �ç�n salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar
katılan üye sayısının salt çoğunluğu �le alınır.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n genel stratej�ler�n� ve pol�t�kalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkez�n etk�nl�kler� doğrultusunda dış paydaşlar ve sektörler �le �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak

üzere Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak.
c) Her yılın Ek�m ayının �lk haftasının mesa� b�t�m�ne kadar, bulundukları b�r�mler�n Merkez �le �ş b�rl�ğ�

kapsamında yaptıkları ve b�r sonrak� yıl �ç�n planladıkları etk�nl�k, görüş ve öner�ler�n� b�r rapor hal�nde Yönet�m
Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kar�yer tems�lc�ler� ve görevler�
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 akadem�k b�r�mler�nden b�rer öğret�m elemanı Müdürün tekl�f� �le kar�yer tems�lc�s� olarak
akadem�k b�r�m am�rler� tarafından görevlend�r�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 ve öğrenc�ler�n
staj/�ş talepler�n� Merkez�n ver� tabanına gönder�lmek üzere kayda alır.

Kar�yer danışmanları
MADDE 15- (1) Kar�yer danışmanları, Ün�vers�ten�n akadem�k b�r�mler�nden kar�yer planlama ve gel�şt�rme

konusunda ve/veya �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Ün�vers�te sanay� �ş b�rl�ğ� konusunda uzman k�ş�ler
arasından Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�l�r.

Kar�yer danışmanlarının görevler�
MADDE 16- (1) Kar�yer danışmanlarının görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amacı doğrultusunda öğrenc�ler�n kar�yer gel�ş�mler�ne destek olmak ve onlara danışmanlık

h�zmet� vermek.
b) Uzman oldukları alanlarda Yönet�m Kuruluna proje öner�s�nde bulunmak ve uygun görüldüğü takd�rde

bunların hayata geç�r�lmes� �ç�n çalışmalar yapmak, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, s�v�l toplum kuruluşları,
vakıflar ve mezunlar derneğ� g�b� paydaşlarla �lg�l� �şb�rl�kler�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
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c) Uzman oldukları alanlarda, öğrenc�ler �ç�n staj ve �ş olanaklarını araştırmak.
ç) Yönet�m Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.
d) Öğrenc�ler� ve mezunları �ş hayatına hazırlamak.
Personel �ht�yacı
MADDE 17- (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca, Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 18- (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
 Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 19- (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve

dem�rbaşlar Merkez�n kullanımına ve gerekt�ğ�nde Ün�vers�ten�n kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bayburt Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


