ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Kariyer Planlama Birimi ( KPB ) Yönergesi
Kapsam ve Dayanak
Madde 1- Bu yönerge 2547 sayılı kanun çerçevesinde Çankaya Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bulunan “Çankaya Üniversitesi Kariyer
Planlama Birimi” ( KPB )’nin çalışmalarına ilişkin esasları düzenler.
Amaç
Madde 2- Kariyer Planlama Birimi (KPB)nin amacı; Çankaya Üniversitesi
öğrencileri ve mezunlarının, kariyerlerini sürekli olarak geliştirebilen; Türkiye’de ve
tüm dünyada iş yaşamında tercih edilen, seçkin meslek elemanları olmasını
sağlayacak çalışmalar yapmaktır.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen kavramların tanımları aşağıda verilmiştir.
Üniversite
: Çankaya Üniversitesi
Mütevelli Heyet
: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Rektör
: Çankaya Üniversitesi Rektörü
KPB
: Kariyer Planlama Birimi
Koordinatör
: Kariyer Planlama Birimi Koordinatörü
Kariyer Planlama Birimi’nin Organları
Madde 4- Kariyer Planlama Birimi (KPB) aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Planlama ve Danışma Kurulu
b) Yürütme Kurulu
c) Koordinatör
KPB Planlama ve Danışma Kurulu
Madde 5- KPB Planlama ve Danışma Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısının
başkanlığında, Bölüm Başkanları, KPB Koordinatörü ve Üniversite öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından danışman olarak görevlendirilecek üç
danışman üyeden oluşur. Rektör görevli hallerde kurula başkanlık yapar. Toplantılara;
Öğrenci Konseyi Başkanı, ‘İş ve Kariyer Topluluğu’ ve ‘Kişisel Gelişim Topluluğu’
gibi öğrenci toplulukları başkanları da oy hakkı olmaksızın katılır. KPB Planlama ve
Danışma Kurulu, Başkanın davetiyle yılda en az iki kez toplanır. Alınacak kararlar
Rektör tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe konulur. Mali hususlar için
Üniversitedeki genel uygulama çerçevesinde Mütevelli Heyet onayı alınır.
KPB Yürütme Kurulu
Madde 6- KPB Yürütme Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında
Koordinatör, Rektör tarafından görevlendirilecek Planlama ve Danışma Kurulu üyesi
üç danışman üyeden oluşur. Toplantılara ‘İş ve Kariyer Topluluğu’ ile ‘Kişisel
Gelişim Topluluğu’ gibi öğrenci topluluklarının başkanları da katılır. KPB Yürütme
Kurulu , KPB Planlama ve Danışma Kurulunun alacağı kararları uygular.
Koordinatör
Madde 7- Kariyer Planlama Birimi Koordinatörü, Rektör tarafından görevlendirilir
ve bu birimin yöneticisidir. Koordinatör, KPB Planlama ve Danışma Kurulunun

raportörlüğünü yapar; ilgili organlarca kararlaştırılan ve Rektör tarafından onaylanan
çalışmaları gerçekleştirir; Üniversitenin öğrencileri, mezunları,akademik ve idari
personeli ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu
sağlar. Kariyer Planlama Biriminin sekreterya görevi Rektörlük sekreterlerinden birisi
tarafından yerine getirilir.
Kariyer Planlama Birimi’nin Görevleri
Madde 8- KPB’nin görevleri,
a) Çankaya Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarına kariyer planlama ve
geliştirme konularında çalışma programları sunmak;
b) KPB programlarına ve hizmetlerine Üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini
artırıcı çalışmalar yapmak;
c) Potansiyel işverenler ile etkin bağlantılar kurarak bunlara Üniversite ve
öğrencilerle ilgili bilgi akışı sağlamak;
d) Belirli kurum ve kuruluşlar ile birlikte Kariyer Günleri ve benzeri etkinlikler
düzenleyerek kariyer planlama ve işe yerleştirme programlarını ortaklaşa
yürütmek;
e) Kariyer planlama ve geliştirme ile iş alanları ve olanakları konularında
araştırma yaparak güncel bilgileri sistematik olarak Üniversiteye aktarmak;
f) Düzenleyeceği aktiviteler ve bireysel danışmanlıklar yoluyla Çankaya
Üniversitesi öğrencilerinin potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini,
öz değerlerini ve yaşamdan beklenti önceliklerini ortaya çıkarmalarına
rehberlik etmek;
g) Genç meslek adaylarının iş arama; mesleki ve kişisel birikimlerini sunma ;
başarılı mülakat yapma, anlaşılır nitelikte özgeçmiş yazma becerilerini
geliştirmelerine katkıda bulunmak;
h) Kariyer hizmetlerinin sağlanmasında öğrenci ve mezunların bilgi ve
yeteneklerini geliştirmek için Üniversite içinden veya dışından uzman kişiler
ile işbirliği sağlamak;
i) Üniversite mezunları ile ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve
günlemektir.
Diğer Birimlerle İşbirliği
Madde 9- Kariyer Planlama Birimi, bu yönergede tarif edilen görevlerle ilgili olarak
gerektiğinde konu ile ilgili Bölüm Başkanlıkları, Çankaya Üniversitesi Basın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mezunlar Derneği, Öğrenci Konseyi ve ilgili öğrenci
toplulukları ile işbirliği yapar.
Yürürlük
Madde 10- Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 11- Bu yönergeyi Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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