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YÖNETMELİK
Ardahan Ün vers tes nden:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE MEZUN İZLEME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Ardahan Ün vers tes Kar yer Planlama ve Mezun İzleme
Uygulama ve Araştırma Merkez n n amaçlarına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına ve bu organların görevler ne
l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; Ardahan Ün vers tes Kar yer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve
Araştırma Merkez n n amaçlarına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına, yönet m organlarının görevler 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: Merkez n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KARMER): Ardahan Ün vers tes Kar yer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma
Merkez n ,
c) Müdür: Merkez n Müdürünü,
ç) Rektör: Ardahan Ün vers tes Rektörünü,
d) Ün vers te: Ardahan 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 ten n lg l b r mler n n ve tüm akadem k programlarının ş b rl ğ yle kar yer danışmanlığı alanında
araştırmalar yapmak.
b) Ün vers te öğrenc ler n n kar yer planlamalarına; l seden Ün vers teye, Ün vers teden çalışma yaşamına
uyum sağlayab lmeler ne ve mezun yet sonrasında kend özell kler ne uygun şlere yerleşmeler ne, kar yer ps koloj k
danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.
c) Ardahan Ün vers tes Sürekl Eğ t m Uygulama ve Araştırma Merkez le ş b rl ğ ç nde Ün vers ten n
öğrenc ler ne ve mezunlarına, meslek yeterl kler n artırmalarına ve alanlarındak yen gel şmeler tak p etmeler ne
yönel k eğ t mler vermek.
ç) Ün vers te adaylarına lg ve yetenekler n tanıtıp özell kler yle uyumlu l sans programları hakkında b lg ler
vererek Ün vers ten n terc h ed leb l rl ğ n artırmayı sağlamak.
d) Ün vers te mezunlarının kar yer gel ş m süreçler ne l şk n zleme çalışmalarını yapmak.
e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar le ş b rl ğ n gel şt rmek suret yle Ün vers te öğrenc ler n n staj
yapab lecekler kurum sayısını artırarak, öğrenc ler n staj yapab lecekler kurumlarla bağlantılar kurmalarını
sağlamak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Ün vers te mezunlarının st hdamını sağlamak.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez n faal yet alanları şunlardır:
a) Yurt ç nde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla kar yer danışmanlığı alanında uygulama,
araştırma, nceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları
desteklemek.
b) Eğ t m ve st hdam alanında anal zler yaparak, ün vers te g r ş sınavlarında öğrenc terc hler n bel rlemeye
yönel k çalışmalar yapmak.
c) Ün vers teye g r ş sınavları sonrasında öğrenc lere yüz yüze veya nternet üzer nden terc h rehberl ğ
yapmak.
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ç) Kar yer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sem nerler, konferanslar, kongreler,
sempozyumlar, eğ t mler sunmak ve benzer faal yetler düzenlemek.
d) Ün vers teye yen başlayan öğrenc ler n kar yer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve
uygulamak.
e) Ün vers te öğrenc ler n n b reysel özell kler n tanımalarında gerekl olab lecek test ve tekn kler
uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrenc ler n bu doğrultuda kar yer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.
f) Kar yer günler ve kar yer fuarları düzenlemek ve s v l toplum örgütler le ş b rl ğ çer s nde, bu
etk nl klere çeş tl kurum ve kuruluşlarda görev yapan Ün vers te mezunlarının da katılımlarını sağlamak.
g) Ün vers te öğrenc ler , personel ve a leler ne yönel k nternet üzer nden kar yer ps koloj k danışma h zmet
sunmak.
ğ) Mezunlar le öğrenc ler b r araya get recek toplantılar düzenlemek, öğrenc ler n ş yaşamı ve kar yer
seçenekler hakkında daha fazla b lg ed nmeler ne katkı sağlamak.
h) Yurt ç ve yurt dışı eğ t m olanaklarıyla lg l burs ve staj günler düzenleyerek öğrenc ler bu konularda
b lg lend rmek ve yönlend rmek.
ı) Faal yet alanlarına yönel k, basılı yayınların yanı sıra, e-derg , e-broşür, e-bülten ve benzer yayımlar
yapmak.
) H zmetler n planlaması ve sunulmasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve s v l toplum örgütler yle
ş b rl ğ yapmak.
j) Kar yer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kar yer merkezler le let ş m ağı
kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
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 alanı le lg l Ün vers ten n öğret m üyeler arasından Rektör
tarafından üç yıl ç n görevlend r l r. Süres b ten Müdür yen den görevlend r leb l r.
(2) Müdürün öner s le Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez n faal yet alanı le lg l
Ün vers tede görevl öğret m elemanları arasından k k ş , üç yıl ç n Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlend r l r. Rektör gerekt ğ nde aynı usulle Müdür yardımcılarını değ şt reb l r.
(3) Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b r n vek l olarak bırakır. Vekâlet on k
aydan fazla sürerse yen müdür görevlend r l r. Müdürün görev sona erd ğ nde yardımcılarının da görev sona erer.
Müdürün görevler
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkez n amaçları doğrultusundak çalışmaların düzenl b r şek lde
yürütülmes nden, Merkez n tüm etk nl kler n n gözet m ve denet m nden ve bu konularda gerekl önlemler n
alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün görevler şunlardır:
a) Merkez tems l, Yönet m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerekt rd ğ görevlend rmeler yapmak.
c) Her öğret m yılı sonunda ve sten ld ğ nde Merkez n genel durumu ve şley ş hakkındak raporunu Yönet m
Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Yönet m Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
d) Yıllık plan ve program öner ler n hazırlayarak Yönet m Kuruluna ve kabul ed len şekl le Rektörün
onayına sunmak.
e) Merkez n faal yet raporlarını Yönet m Kuruluna ve kabul ed len şekl le Rektörün onayına sunmak.
Yönet m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet m Kurulu; Müdür, müdür yardımları ve Merkez n faal yet alanı le lg l Ün vers te
öğret m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl ç n görevlend r len dört üye olmak üzere toplam yed üyeden
oluşur. Süres b ten üye yen den görevlend r leb l r. Herhang b r nedenle görev nden ayrılan üyen n yer ne kalan
sürey tamamlamak üzere aynı usulle yen b r üye görevlend r l r.
(2) Yönet m Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönet m Kurulu yılda dört kez olağan ve gerekt ğ nde
olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzer ne salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu le alınır.
Yönet m Kurulunun görevler
MADDE 11 – (1) Yönet m Kurulu, Merkez n yönet m le lg l konularda aşağıdak görevler yapar:
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a) Merkez n eğ t m, öğret m, b l msel araştırma, danışmanlık, yayın faal yetler ve bu faal yetlerle lg l
esasları kararlaştırmak.
b) Merkez n çalışmalarıyla lg l plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez elemanlarının eğ t m, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındak stekler n
değerlend r p karara bağlamak.
ç) Gerekl hallerde Merkez n faal yetler le lg l geç c çalışma grupları kurmak ve bunların görevler n
düzenlemek.
d) Yurt ç ve yurt dışındak kamu ve özel kuruluşlar le ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel lke, esas ve
usuller n tesp t etmek.
e) Danışma Kurulunun görüş ve öner ler n değerlend rerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkez n yönet m le lg l get receğ konuları değerlend rerek karara bağlamak.
g) Merkez n yıllık faal yet ve raporlarını değerlend r p karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevler
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları le Merkez n faal yet
alanlarında deney ml Ün vers ten n veya d ğer ün vers teler n öğret m elemanları le stekler hal nde lg l kurum ve
kuruluşlardak uzman k ş ler arasından Yönet m Kurulunun öner s üzer ne Rektör tarafından üç yıllığına
görevlend r len on üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. Boşalan üyel kler n yer ne kalan sürey tamamlamak
ç n aynı usulle yen üye görevlend r l r. Süres b ten üye yen den görevlend r leb l r.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzer ne yılda k kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür,
gerekl gördüğü takd rde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırab l r.
(3) Danışma Kurulunun görevler ; Merkez n faal yetler le lg l olarak Yönet m Kurulunun ht yaç duyduğu
konularda değerlend rmeler yapmak ve st şar n tel kte görüş ve öner lerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Personel ht yacı
MADDE 13 – (1) Merkez n akadem k, tekn k ve dar personel ht yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddes ne göre Rektör tarafından görevlend r lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde lg l d ğer mevzuat hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Ardahan Ün vers tes Rektörü yürütür.
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