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MARMARA UNiVERSiTESi
MEZUNTAR OFisi VE KAR|YER MERKEZi YONERGESi

irinci Btiliim
GENEL HUKUMIER

Madde 1 - Amag ve Kapsam

(1) Bu yonerge Marmara Universitesi bLinyesinde kurulan Mezunlar
ofisi ile
Merkezinin gorevlerini, yaptsrnt, ga||gma usul ve esaslarrnr dijzenler.

Madde 2 - Dayanak
l1') 2547 sayr| Yiikseko[retim Kanununun 4. maddesinin (a) frkrasrnrn
maddesinin (b) bendi bu yonergenin dayanafirdlr.

Karryer

7. bendi ve

47.

Madde 3 - Tanrmlar
(1) Bu yonergede gegen;
a. Universite
Marmara U niversitesi,n i
b. Rektorlnk
Marmara Universitesi Rektorl0gij,nii
c. Rektor
Marmara U niversitesi Re kt6rii,n 0
g. Senato
Marmara U niversitesi Senatosu,nu
d. Rektor yardtmclsl Mezunlar Ofisi'nden sorumlu olan Rektdr yardtmctstnl
e. Rektor Danrgmanr Marmara Universitesi Rekt6ri.i,nijn Mezunlar
Ofisi ve Kariyer
Merkezi'nden sorumlu danrgmanrnl
Genel Sekrete r
Marmara Universitesi Genel Sekreteri,ni
g. Kurul
Marmara Universitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer
Merkezi Genel
Kurulunu
Kurul Bagka nr
Marmara Universitesi Mezunlar Ofisi ve Kariyer
Merkezi Gener
Kurulu Bagkanrnr
h. Y6netim Kurulu Marmara Universitesi Mezunlar Ofisi ve
Kariyer Merkezi
Yonetim Kurulunu
Yonetim Kururu Ba5kanr: Marmara universitesi
Mezunrar ofisi ve Kariyer Merkezi
yonetim Kurulu baska nt
nr
Mezunlar :Marmara U n iversitesi mezunlarrnr
Danlgma Kurulu : Marmara Universitesi
Mezunlar Ofisr ve Kariyer Merkezi
Danl5ma Kurulunu
k. Oirenciler :MarmaraUniversitesioErenc;lerini
l. Mezun Vakrflarr : Marmara Universitesi mezunlarrna htzmet eden
vaklflarr
m' Mezun Dernekreri : Marmara universitesi mezunrarrna
hizmet eden dernekreri
n. Ofis
: Mezunlar Ofisini
o. Ofis Koordinat6rii : Mezunlar Ofisi Koordinatdrri n ii
o. Merkez
:Kariyer Merkezini
p. Merkez Koordinatdrij: Kariyer Merkezi Koordinatoruinii
: Marmara Universitesi gallganrarrnl
ifade eder.

f.

i.

r'

r. Qahganlar
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ikinci EitlUm
MEZUNLAR OFisiNiN VE KAR|YER MERKEZ|NiN GOREVLER|

Madde 4 - Mezunlar Ofisinin Giirevleri
(1) Universite biinyesinde dofrudan Rektorliife ballr olarak galrgmak iizere Mezunlar
Ofisi
kurulm ugtur.
(2) Ofisin gorevleri 5 un la rdrr:
a) Mezunlarla igbirrifini, yardrmragmayr ve dayanrgmayr artrrmaya yonerik garrgmatar
yapmak. Bu gergevede sosyal, k0ltiirel ve bilimsel faaliyetler organize
etmek;
universite biinyesindeki akademik ve idari birimler ile 6[renci Kons=eyi ve
o!renci
kuliipleri tarafrndan bu amagra organize ediren etkinrikrere destek
b) Mezunlarr tanrtan, iletigim bilgilerini igeren, sosyal statiilerindeki de!igimlerr ve
kariyer geli5imrerini takip eden mezunrar birgi yonetim sistemini u"'
6.9.9-,9
veritabanr kurmak, bu gergevede kigiser web sitererini, sosyar medya
adresrerini ve epostalarr igeren bilgi havuzlarr olusturmak
c) universite b0nyesinde d0zenrenen mezuniyet torenrerine destek vermek, mezunrarrn,
mezun vakrfrarrnrn ve dernekrerinin bu tiir torenreri desteklemesini
te5vik edici
girigimlerde burunmak ve mezuniyet t6renrerinin
medya tanrtrmrna yardrmcr ormak
amacryla ilgili birimlerle igbirlili yapmak
universite
faariyetrerinin mezunrar nezdinde daha etkiri bir gekirde tanrtrrmasrna
9)

vermei

yonelik stratejirer gerigtirmek,

ve

uyguramak
mezunrarrn universiteye katkr
sailamasrnr tegvik edici Eallgmalar yapmak
d) Mezunrar arasrnda sosyar, kiirttirer ve mesrek? dayanrgma ve yardrmragmayr
artrrcl
faaliyetler yapmak, mezun vakrfra. ve dernekreri
ire i5b;rrigin' 'g"risai.n,.,"*,
Universiteye, olrencilere ve mezunlara katkr sallayacak
ortak galtSmalar
e) Mezunrarrn ozetikre kamu kesiminde etkiri pozisyonrara gerebirmesiyapmak
igin Kariyer
Merkezi ire ortak garrgmarar yapmak, girigimrerde
burunmak, ,..rnt.r.,n yon"ttigi
Kamu kurum ve kururuSrarr, mesrek orgtitreri, sivir
toprum kururugrarr ve ozer sektor
kuruluglar ire ortak faariyetrer yapmak, bu t0r kurum
ve kururugrairn universiteye ve
ogrencilere katkr sallamalannt tegvik etmek
Mezunlara yonelik olarak ,,ig hayatrnda bagan,,, ,,kariyer
y6netimi,,, ,,istihdam,,,
"meslek? geli5im,,, ,,i5 sa!lr!r ve gi.ivenli!i,,, -,,yabancr
dil,, vb. konularaa tongr",
sempozyum, paner, konferans, garrStay, seminer,
webinar ve kurs progr.,.n',r'
organize etmek, bu tiir programlann organizasyonuna
destek vermek ve mezunlarn
kattltmtnr tegvik edici gahgmalar yapmak
g) Faaliyet aranrna giren konurarda urusar ve urusrararasr kururugrarra
ortak garrsmarar

f)

.
!)
.

yapmak, projeler yrirtitmek, Universite,nin
bu ti.ir kuruluglara g"rettiginOu tiy"
olmasrna yonerik girigimrerde burunmak, urusar
ve urusrararasr etkinrikrere katrrmaK,
mezunlann katlltmlnr te5vik edici gahgmalar yapmak

Faaliyet aranrna giren konurarda yazrrr ve gorser
materyarer yayrmramak. Bu
gergevede mezunrar rehberi ve mezunrar
krravuzu gibi materyarer hazrrramax.
Televizyon, radyo, tiyatro ve diler gorsel platformlarda
programlar yapmak
,.
h)
Faaliyet aranrna giren konurarda her t'rrii birgi,
berge ve yayrnr temin etmek,

r)

dokiimantasyon merkezi kurmak, birimser ara5trrmarar yapmak,
raporrar hazrrramak,
bilimsel aragtrrmalarr desteklemek

Mezunla.n o[rencirere katkrsrnr geristirmek amacryra
Kariyer Merkezi ire ortak
faaliyetler yapmak. Mezun vakrf ve dernekrerinin,
oErencirere odiiler vermesini tesvik

edici ga|$malar yapmak, oErencilere burs vermelerini tegvik etmek iizere Burslar ofisi
ile ortak galrgmalar yapmak
universiteye ozel katkr sallayan mezunlarr onore edici faaliyetler diizenlemek
Gerekll izinler alrnmak $artryla yardrm toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt iginden
ve yurt dt$rndan balrg kabul etmek
Mezunlarrn yararlanmastna yonelik sosyal, kiiltiirel, eEitici ve dinlenme tesislerinin
kurulmasrna yonerik garrqmarar yapmak ve bagka kurumrar tarafrndan
igretiren
tesisrerden mezunrarrn uygun gartrarda yararranmasrnr salrayacak girigimrer yapmar
m) Mezunlara yonelik hediyelik egyalar, anr nesneleri ve sembolik anlamr
olan diEer
aksesuarlar yaptrrmak ve kullanlma sunma k
n) Rektorlii!iin verdili gorevleri yerine getirmek

i)
i)
l)

Madde 5 -Kariyer Merkezinin Giirevleri
(1) universite btinyesinde dofrudan Rektorliile ba!|
olarak galrgmak iizere Kariyer Merkezi
kurulmustur. Merkezin klsa adr MARKAM,drr.
(2) Kariyer Merkezinin gorevleri gunlardrr:
a) Olrencilere yonerik kariyer pranrama ve geristirmeye irigkin garrgmarar yapmak.
Bu
gercevede istihdam fuarrarr, kariyer zirvesi,
kariyer fuarrarr, kariyer gi]nreri, kurumsar
tanrtrm giinleri, i5 diinyas r-iiniversite burusmararr, kigiser gerigim
g0nreri, toprantrrar,
ziyaretler, gezirer ve birimser etkinrikrer (kongrerer,
sempozyumrar, konferansrar,
paneller, galrgtayrar) organize etmek veya
bunrara katrrmak; universite iti"v"rina"ti
akademik ve idari birimrer ire ofrenci Konseyi
ve ofrenci kuriipreri tarafrndan ou
amagra organize ediren etkinrikrere mevcut
imkSnrar org0siinde destek vermek
b) olrencilere bireysel kariyer planlama, ig arama, mesleki ve kigisel
birikimlerini sunma
konusunda yetkinrikrer_kaza ndrrma ve geristirmeye yonerik
her ttirrii efitim, birimser
organrzasyon ve yayrn faariyetrerini gergekreStirmek,
6!rencirere kariyei aanrgmantrgr
yapmak

c) ofrencilerin
g)

d)

.

e)

f)
g)

i5 bulmastna katkr saglayan kiti ve kurumta.
taltif veya onore edici

faa liyetler organize etmek
EEitim ve kariyer geriStirme faariyetrerinde
kuranrrmar amacr ire kariyer gerigtirme
bilgi y6netim sistemi kurmak ve bu kapsamda
o!renci bilgi bankasr ve ig-igyeri bilgi
ba nkasr olugturmak

Mezunlar ofisi ile igbirlili halinde, mezunlaln
oErencilere tecr0be aktarmrnr ve
paytaStmtnr sallayrcr ga'gmalar yapmak,
n,,".unl.r,n olrencilere staj imkanl
sa!lamasrna, ige yerre5tirirmesi ve kariyerrerinin
gerigimine yardrmcr ormararrna
yonelik 9a lrqmalar yapmak
universite-sa nayi,
9a|5malar yapmak

ii n

iversite-sekt6r igbirriEini geri$tirmeye y6nerik
projerer ve

Kariyer planlama ve geli5tirme, iq alanlarr
ve imk6nlarr ile hedef kitlenin kariyer
yonelim ve beklentileri gibi konularda
bilimsel aragtrrmalar yapmak, raponar
hazlrlamak, bilimsel aragtrrmalarr desteklemek,
her tiirlti bilgi, belge uu y.y,n,f"rin
etmek, dokiimantasyon merkezi kurmak
Faariyet aranrna giren konurarda urusar ve
urusrararasr kururuglarra ortak garrgmarar
yapmak, projerer yii*itmek, universitenin
bu tiir kururu5rrra ger"*ti6inJ; iyu
ormasrna yonerik giri5imrerde burunmak,
urusar ve urusrararasr etkinrikrere katrrmaK,
olrencilerin katrhmrnr te$vik edici ga||smalar yapmak
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Faaliyeta|antnagirenkonu|ardayaztItvegijrseImaterya||er,kitap|ar,dergi|er,

h)

biiltenler, raporlar ve bro5iirler yayrmlamak' Bu gerqevede kariyer planlama rehberi'
kendini delerlendirme envanteri gibi krlavuzlar hazrrlamak. Televizyon, radyo, tiyatro
ve difer gorsel platformtarda programlar yapmak
Rektdrlnfiin verdifi gdrevleri yerine Setirmek
Ugiinc0 Biiliim
MEZUNLAR OFiSiNiN VE KAR|YER MERKEZ|NiN YONETIM YAPISI

Madde 5 -Organlar
ofis ve merkez "genel kurul", "y6netim kurulu", "danrgma kurulu" ve "koo rd inatorlii kle r"
olmak iizere ddrt organdan olu5ur. Genel kurul, vonetim kurulu ve dant5ma kurulu, oflsin ve
merkezin orta k orga nrd tr.
Madde 7 -Genel Kurulun Yaptst ve taltgma Esaslart
(1) Genel Kurul, ofisin ve merkezin genel karar organr olup rektor, rektdr yardtmcrlarr, genel
sekreter, rektor danrgmanlart, dekanlar, enstitiiler, y0ksekokullar, meslek y0ksekokullart,
uygulama ve araStrrma merkezleri ile UZEM ve MUSEM mi.idurleri, O[renci igleri Daire
Bagkanr, Sallrk Kiilti.ir ve Spor Daire Ba5kanr, rektorliik biinyesindeki koordinatorler, Olrenci
Konseyi Bagkanr ve bunlann sayrsrnrn yanstnr gegmemek ilzere Marmara 0niversitesi
mezunlanna y6nelik hizmet vermek amacryla kurulmu5 olan vakrflarrn ve derneklerin
bagkanlarrndan olugur. Genel Kurula hangi vakrflarrn ve derneklerin ba5kanlarrnrn katrlacalr
Rektorliik tarafrndan her yrl belirlenir ve kendilerine yazrlt olarak bildirilir.
(2) Universitenin onceki donem rekt6rleri Kurulun fahri iiyesidir. Marmara Universitesi'ne
ozel katkr sallayan mezunlara ve oErencilerin kariyer geli5imine ozel katkr sallayan kurum ve
kuruluglarrn yoneticilerine rektoriin teklifi ve Kurulun karan ile fahri [yelik verilebilir.
(3) Rektor, kurulun bagkanr olup, toplantr gtndemini, tarihini ve yerini belirler, toplantrlarr
yonetir. Giindem, toplantr tarihinden en geg yedi iq giinii 6nce iiyelere elektronik ortamda
duyurulur. Rektoriin katrlamadr!r toplantrlara rekt6r yardrmcrsr bagkanhk eder.
(4) Kurul yrlda en az bir defa giindemli olarak toplanrr.
(5) Kurul iiye tam sayrsrnrn salt golunlulu ile toplanrr ve toplantrya katrlanlarrn gogunluEu ile
karar ahr. Kurul toplantrlarrna katrlmasrnda yarar g6riilen ki5iler oy hakkr olmaksrzrn
katrla bilirle r.

(7) Kurul biinyesinde "Mezunlarla igbirlili Komisyonu", "ig Dijnyasr ile iqbirlili Komisyonu",
"Kariyer Komisyonu", "Burslar Komisyonu", "Bi.itge ve Finansman Komisyonu" olugturulur.
Ayrrca ihtiyag duyulan konularda daimi veya gegici nitelikte komisyonlar ve alt komisyonlar
kurulabilir. Komisyonlarrn iiye sayrsr en fazla dokuz, alt komisyonlarrn ise en fazla be5tir.
Komisyonlar ve alt komisyonlar ilk toplantrlarrnda kendi iiyeleri arasrndan ba5kan, bagkan
yardrmcrsr ve raport6r seger. Komisyonlar ve alt komisyonlar, kurulun 9ahgma usul ve
esaslarrnr dikkate alarak kendigalr5ma usul ve esaslartnt belirler.
(8) Kurulun aldrlr kararlar akademik ve idari birimler ile mezun vakrflan ve dernekleri
tarafrndan, kendi mevzuatlarr ve butge imk6nlarr gergevesinde yerine getirilir.
(9) Genel kurul bu y6nerge ile verilen yetkilerden uygun bulduiunu Yonetim Kuruluna yaztlt
ola ra k devredebilir.
(10) Kurul kararlarrnrn uygulanmast yonetim kurulunun sorumlulu!undadtr.
(11) Kurulun sekretarya igleri O!renci iSleri Daire BaSkan|r[r tarafrndan yiirtitiillr.
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Madde 8 -Genel Kurulun Giirevleri
Genel Kurulun 96revle ri gunlardlr:
a) ofisin ve merkezin stratejik planrnr, performans programrnr, gah5ma programrnr,
bijtge teklifini ve faaliyet raporunu onaylamak
b) ofisin ve merkezin galrgmalarrna iligkin temel ilkeleri ve kurallarr belirlemek
c) Ofisin ve merkezin gahgmalannr gdzetmek ve denetlemek
9) Komisyonlarrn 0yelerini segmek
d) Mezunlar giini.i, kariyer zirvesi ve tanrtrm gtinleri gibi bi.iyiik 6lgekli orga nizasyonla rrn
her yrl diizenlenmesi sijrecini g6zetmek
e) universite ile mezunlar ve ig diinyasr arasrnda igbirlifini artrncr konularr gori]smek
f) Ofisin ve merkezin etkilililini ve verimlilifiini arttnct kararlar atmaK
8) Kurul bagkanrnrn uygun gord0[ii diler konularr g6riigmek
Madde 9 -Yiinetim Kurulunun yaprsr ve Qahgma Esaslarr
(1) Mezunlar ofisi ve Kariyer Merkezi ydnetim Kurulu, ofisin ve merkezin
ortak karar organl
olup rektdr yardrmcrsr, gener sekreter, olrenci i5reri Daire Bagkanr, salrrk
Kiirttir ve spor
Daire BaSkanr, Mezunlar ofisi Koordinatorii, Kariyer Merkezi Koordinatorii,
Burslar ofisi
Koordinat6r0, Kurumsal iletigim Koordinatorti, Engelli o!renciler Birimi
Koordinat6rti,
o!renci Konseyi Bagkanr ve Marmara universitesi etkinrikrerine en gok katkr
salrayan
mezunlar vakfrnrn ve mezunrar dernelinin bagkanrarrndan orugur. ydnetim
kururu iiyesi olan
vaktf ve dernek bagkanlarr rektorliik tarafrndan belirlenir ve kendilerine yazrlr
olarak bilairilr.
(2) Rektor yardrmcrsr, yonetim kururunun bagkanr orup,
toprantr gi.indemini, tarihini ve yerini
belirler, toplantrlar yonetir. Giindem, toprantt tarihinden en geg
ug ig gi.in i.i <ince iiyetere
elektronik ortamda duyurulur. Rekt6r yardrmcrsrnrn katrlamadrf,r toplantrlira
genel se[reter,
ba5ka nlrk eder.
(3) Yonetim kurulu yllda en az d6rt defa giindemli
olarak topranrr.
(4) Y6netim kurulu iiye tam sayrsrnrn salt
9o!unrulu ire topranrr ve toprantrya katrlanrarrn
9o!unlufiu ile karar a lrr.
(5) Yonetim kurulu toplantrlarrna katrlmaslnda varar goriilen
kigiler oy hakkr olmakslzrn,
toplanttlara kattlabilir.
(6) Ydnetim kurulu biinyesinde gegici nitelikte komisyonlar
otusturulabilir.
(7) Yonetim kurulu bu yonerge ire veriren yetkirerden uygun
burdulunu, irgisine 96re ofis
Koordinator0ne ve Merkez Koordinat6ri.ine yazrll olarak devredebilir.
(8) Yonetim kurulunun sekretarya iSleri olrenci igleri
Daire Bagkanhlr tarafrndan yiiriitijliir ve
ahnan kararlarn uyguranmasrndan irgisine gtire Mezunrar ofisi veya
Kariyer Merkezi ire diter
akademik ve idari birimler sorumludur.
Madde 10 - Yiinetim Kurulunun Gtirevleri
Yonetim kurulunu n 96revleri g un la rd rr:
a) Genel kurul kararlarrnrn uygulanmasr siirecini takip etmek ve bu cercevede
uygulamaya d6niik kararlar almak
b) ofisin ve merkezin stratejik pranrnr, performans programrnr, garrsma programr, britge
teklifini ve faaliyet raporunu goriigmek ve genel kururun onavtna sunmak
c) Ofisin ve merkezin d6nemsel performans raporunu onavlamak
9) Ofisin ve merkezin galrgmalarrnrg6zetmek ve denetlemek
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d)

Mezunlar g0nii, kariyer zirvesi ve tanrtrm giinleri gibi biiyi.lk olgekli o rga nizasyon la rrn
hazrrhk ve uygulama programtnt karara ba!lamak ve organize edilmesini koordine
etmeK
Ofisin ve merkezin etkilili!ini ve verimlililini artrrrcr kararlar almak
f) Genel kurulun yetki alanrnrn drgrnda kalan konularda kararlar almak
c) Genel kurul tarafrndan devredilen yetkileri kullanmak
Rekt6rtin ve yonetim kurulu bagkanrntn uygun g6rdU!0 difier konularr goriigmek

Madde 11- Danrgma Kurulunun Yaprsr, Giirevlerive Qalrgma Esaslarr
(1) Danrgma kurulu, yonetim kurulu tarafrndan 6nerilen ve rektor tarafrndan onaylanan
dokuz kigiden olugur. Danrgma kurulu iiyeleri kendiaralarrndan bir bagkan seger.
(2) Dantgma kurulu, bagkanrnrn 9a[nsr iizerine yrlda en az bir defa grindernli olarak toplantr.
Toplantr g0ndemini, tarihinive yerini bagkan belirler. Gi.indem, toplantr tarihinden en geg ig
ig giinii once 0yelere elektronik ortamda duyurulur. Bagkanrnrn katrlamadrll toplantrlara
danr5ma kurulunun kendi iiyeleri arasrndan seEtili bir bagkan vekili ba5kanhk eder.
(3) Dantsma kurulu iiyelerinin gorev stiresi iki yrldrr. G6rev si.iresi sona ermeden ayrrlan
ijyelerin yerine, kalan siireyi tamamlamak iizere aynr usulle yeni 0ye segilir. G6rev siiresi
sona eren iiyeler yeniden segilebilir. Kurul toplantrlarrna mazeretsiz olarak iki kez tist ijste
katrlmayan uyelerin iiyelili sona erer ve durum olrenci igleri Daire BagkanL!r tarafrndan
Rektorliik makamrna yazrI olarak bildirilir.
(4) Danrgma kurulu toplantrlarrna katrlmasrnda yarar 9610len kigiler, oy hakkr olmaksrzrn,
topla ntrla ra kattlabilir.
(5) Danrgma kurulunun gorevleri gunlardrr:
a) Ofisin ve merkezin mevcut faaliyetleri hakkrnda 96r0g bildirmek
b) Ofisin ve merkezin performansrnrn artrrrlmasrna y6nelik onerilerde bulunmak
c) Yonetim kurulu bagkanrnrn giindeme aldrlr diler konularr g6r05mek
Madde 12 - Mezunlar Ofisi Koordinatiirltif
(1) Mezunlar Ofisi Koordinatorl0!ii, ofisin yiiriitme organrdrr. Ofis koordinatori rekt6r
tarafrndan ofiretim iiyeleri arastndan iig yrl igin atanrr. Gorev si.iresi sona eren koordinator

tekrar atanabilir. Koordinator

yardrmcrsr, koordinat6r tarafrndan gorevle ndirilir.
Koordinatorr.in g6rev sijresinin bitmesiyle yardrmclsrnrn gorevi de sona erer.
(2) Koordinatoriin gorevleri g un la rd lr:
a) Yonetim kurulunun, ofisi ilgilendiren kararlarrnr uygulamak
b) ofisin stratejik planrnr, performans programrnr, gal15ma programr, btitge teklifinr ve
faaliyet raporunu hazrrlamak ve yonetim kuruluna sunmak
c) ofisin stratejik planrnda ve galrgma programrnda yer alan amag ve hedefleri
gergekleStirmeye yonelik galrgmala r yapmak
9) ofisin donemsel (altr ayhk) performans raporunu hazrrlamak ve yonetim kuruluna
sunmak
d) Ofisin faaliyetleriniyonetmek ve gerekli tedbirleri almak

e) ofisin

kullanaca!r biliqim sistemleri, veri tabanlan, bilgi bankalan, internet siresr,
sosyal medya sayfalarr, yazrh ve gorsel materyallere dair igerik ve tasanm
gakgmalannryaptrrmak

f) ofisin ig orgiitlenmesini

yapmak, birimlerin

ve

personelin g6rev tanrmlannl
hazrrlamak, personelin birimler arasrnda dafrlrmrnr yapmak, birimlerin ve personelin
performans denetimini yapmak ve disiplin islemlerini yiiriitmek
6

g)
E)

h)

r)
i)
j)

ofisin yiiriiteceEi her tiirlii tanrttm, duyurum ve bilgilendirme programrnr hazrrlamak
ve uygulamak
Ofisi temsil etmek
Bu ydnerge ile ofise verilen gbrevleri yiiriitmek
Yonetim kurulu tarafrndan devredilen yetkileri kullanmak
Yonetim kurulunun yetki alanrnrn d15rnda kalan konularda kararlar almak ve
uygulamak
Rekt6riin ve y6netim kurulu bagkanrnrn verdili diler96revleri yapmak

Madde 13 - Kariyer Merkezi Koordinatiirltilti
(1) Kariyer Merkezi Koordinatorli.i!ii, merkezin yiiriitme organrdrr. Merkez koordinati:rii
Rektor tarafrndan ofretim Oyeleri arasrndan tig yrl igin atanrr. Gorev stiresi sona eren
Koordinatdr tekrar atanabilir. Koordinator yardrmcrsr, koordinat6r tarafrndan g6revlendirilir.
Koordinatoriin gorev sUresinin bitmesiyle yardrmcrsrnrn gorevi de sona erer.
(2) Koordinat6riin gorevleri gu nla rdlr:
a) Yonetim kurulunun, merkezi ilgilendiren kararlarrnr uygulamak
b) Merkezin stratejik planrnt, performans programtnt, gah5ma programt, biitge teklifini
ve faaliyet raporunu hazlrlamak ve yonetim kuruluna sunmak
c) Merkezin stratejik plantnda ve galr5ma programlnda yer alan amag ve hedefleri
gergeklegtirmeye yonelik galrgmalar yapmak
g) Merkezin donemsel (altr aylrk) performans raporunu hazrrlamak ve y6netim kuruluna
sunma

K

d)
e)

Merkezin faaliyetlerini yonetmek ve gerekli tedbirleri almak
Merkezin kullanacall bilisim sistemleri, veri tabanlan, bilgi bankalan, internet sitesi,
sosyal medya sayfalarr, yaztlt ve gorsel materyallere dair igerik ve tasaflm
galtgmalannt yaptlrmak

f)

Merkezin ig orgiitlenmesini yapmak, birimlerin ve personelin gbrev tanrmtannl
hazrrlamak, personelin birimler arasrnda da[rlrmrnr yapmak, birimlerin ve personelin
performans denetimini yapmak ve disiplin i5lemlerini yiiriitmek
Merkezin yilri.itecefi her tiirlii tantttm, duyurum ve bilgilendirme programrnl

g)

ve uygulamak
f,) Merkezi temsil etmek
h) Bu yonerge ile merkeze verilen 96revleri yiirijtmek
r) Y6netim kurulu tarafrndan devredilen yetkileri kullanmak
i) Yonetim kurulunun yetki alanrntn drgrnda kalan konularda kararlar almak ve
hazrrla mak

j)

uygutamaK
Rektori.in ve y6netim kurulu ba5kanrnrn verdi!i

diler 96revleri yapmak

D6rd0nc0 86liim
eEgiTti HUI(UMTER
Madde 14 - H0k0m Eulunmayan Haller
Bu yonergede dlzenlenmeyen hususlarda Genel kurulun veya iiniversite vdnetim kurulunun
ilgili mevzuat gergevesinde aldrlr kararlara 96re uygulama yaprlrr.
Madde 15 - Gegici H0ktim
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Bu yonerge yiiriirltife girdi!i tarihten sonraki iig ay igerisinde yonetim kurulu, altr ay

igerisinde genel kurul ve danrgma kurulu olugturulur ve ilk toplantrsrnr yapar.

EeginciBiiliim
vUnUnlUx ve yURUrue
Madde 16 - Y0riirliik
Bu yonerge senato tarafrndan kabur edirdifitarihte yi.ir0rl0!e girer.
Madde 17 - Yiir0tme
Bu yonerge htik0mlerini rektor y0rtit0r,
vUnUnlUriE ciRi$
Senato Karar Tarihi

Senato Karar Sayrsl

Senato Karar Tarihi

Senato Karar Sayrsr
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