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Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 
MAKÜ Kariyer Okulu Eğitim ve Gelişim Programı Uygulama Yönergesi 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen beceri geliştirme 
odaklı MAKÜ Kariyer Okulu Eğitim ve Gelişim Programının uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer 

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen MAKÜ Kariyer Okulu 
Eğitim ve Gelişim Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü 
maddesi gereği yayımlanan 22.11.2019 tarihli ve 30986 sayılı Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6’ıncı 
maddesinin birinci fıkrası (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
 

a.) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, 
b.) KARGİS: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının 

tamamının aktif olarak kullanabileceği web tabanlı Kariyer Geliştirme ve İzleme 
Sistemini, 

c.) Kariyer danışmanı: Merkezde görev yapan kariyer danışmanlarını, 
ç.) MAKÜ Kariyer Okulu: MAKÜ Kariyer Okulu Eğitim ve Gelişim Programını, 
d.) Merkez (KARGEM): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme 

Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
e.) Merkez temsilcisi: Merkezin, üniversitenin farklı eğitim birimlerindeki temsilcilerini, 
f.) Mezun: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mezunlarını, 
g.) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ğ.) Öğrenci: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerini, 
h.) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü, 
ı.) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu, 
i.) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini, 
j.) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
 
MAKÜ Kariyer Okulu  
Madde 5 – (1) MAKÜ Kariyer Okulu, öğrencinin kariyer yapmayı düşündüğü alanın 
psikometrik ölçümler ve kariyer danışmanlığı eşliğinde belirlenerek öğrencilere bu kariyer 
alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve bilişim teknolojileri alanındaki yetkinlikleri 
kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır.  
(2)MAKÜ Kariyer Okulu, KARGİS üzerinden koordine edilir ve yürütülür 



 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Başvuru ve Kabul Şartları 

 
MAKÜ Kariyer Okulu Başvuru ve Kabul Şartları   
Madde 6 – (1) MAKÜ Kariyer Okulu’na en az bir yarıyılını tamamlayan ön lisans, 

lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gören öğrenciler sisteme kayıt olmak ve kariyer 
alanını seçmek koşuluyla başvuru yapabilir. 

(2) Programa belirlenen kontenjan üzerinde başvuru olması halinde; AGNO puanı, 
AGNO eşitliği durumunda ise başvuru sırası dikkate alınır. Yönetim Kurulu, belirlenen 
kariyer alanları ve akademik birimlerin öğrenci sayılarını dikkate alarak kota koyabilir veya 
belirli akademik birimlere /programlara öncelik tanıyabilir. 

(3) MAKÜ Kariyer Okuluna katılmaya hak kazanan öğrencilere, kariyer planlama 
aşamasından, iş arama sürecine kadar tüm aşamalarda Merkezde görevli Kariyer 
Danışmanları; meslek danışmanlığı, kariyer planlama, kariyer psikolojik danışmanlığı 
alanlarında hizmet verir. 

(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 6, 7 ve 8. 
maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, 
uzaklaştırma cezasının uygulandığı sürelerde MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında düzenlenen 
faaliyetlere katılım sağlayamaz.  

(5) MAKÜ Kariyer Okuluna başvuru ve kabul şartları konusunda Yönetim Kurulu 
kararı ile ilave şartlar getirilebilir.  
 

Kariyer Alanları Eğitim ve Gelişim Programları 
Madde 7 – (1) Kariyer alanı, benzer bilgi ve beceri gereksinimine sahip mesleklerin 

oluşturmuş olduğu meslek kümelerini tanımlar. Kariyer alanları Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir ve duyurulur. Kariyer alanlarının gereksinimleri çağın koşulları dikkate alınarak 
Yönetim Kurulu tarafından güncellenebilir. 

(2) Öğrencilerin MAKÜ Kariyer Okulu çerçevesinde düzenlenecek eğitim ve gelişim 
fırsatlarından yararlanabilmeleri için belirlenen kariyer alanlarından birini seçmeleri gerekir. 

(3) MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında düzenlenen eğitim ve gelişim programları, 
öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla farklı kariyer alanlarının 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde, ulusal ve küresel düzeyde gerçekleştirilen bilimsel 
araştırmaları esas alan mesleki bilgi,  mesleki beceri, bilişim teknolojileri yetkinlikleri ve 
kariyer etkinlikleri temalarını kapsar. 
  (4) Eğitim ve gelişim programlarının içeriği, uygulama yöntemi, süresi, sayısı ve 
puanları her akademik dönemde Merkezin mali olanakları, programdan yararlanmak isteyen 
öğrenci sayısı ve farklı kariyer alanlarının gereksinimleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.  

(5) Eğitimler ve kariyer etkinlikleri ücretli veya ücretsiz olarak düzenlenebilir.  
(6) MAKÜ Kariyer Okulu programı kapsamında eğitimler ve kariyer etkinlikleri örgün 

veya uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak düzenlenebilir. Uzaktan eğitim ile yürütülen 
eğitimler senkron veya asenkron olarak sunulabilir. 

(7) Üniversitede bulunan akademik birimler, koordinatörlükler, araştırma ve uygulama 
merkezleri ve öğrenci toplulukları yetkililerinin müracaatı durumunda ders dışı yürütülen 
eğitimler ve etkinlikler, Yönetim Kurulu kararı ile MAKÜ Kariyer Okulu programı 
çerçevesinde değerlendirmeye alınabilir. 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Başarı Durumu ve Belgelendirme 

 
Başarı Durumu ve Belgelendirme 
Madde 8– (1) MAKÜ Kariyer Okuluna kabul edilen öğrencilerden, Yönetim Kurulu 

kararıyla belirlenen eğitimleri tamamlayan ve kariyer alanı ile uyumlu etkinliklere (konferans, 
söyleşi, panel, teknik gezi, çalıştay vb.) katılım sağlayanlara tüm gelişim sürecini belgeleyen 
MAKÜ Kariyer Okulu Diploması verilir. 

(2) MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ve kariyer etkinliklerine 
katılan öğrencilere, tamamlanan her eğitime veya etkinliğe ilişkin Merkez onaylı resmi 
katılım belgesi veya başarı sertifikası verilir. Başarı sertifikası veya katılım belgesi basılı veya 
elektronik ortamda düzenlenebilir. 

(3) Teorik veya uygulamalı her bir eğitimde %80 devam zorunluluğunu sağlamayan 
öğrenciler başarısız sayılır.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yönergede hüküm bulunmayan hususlar 
Madde 9 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu tarafından 

karara bağlanır. 
 
Yürürlük 
Madde 10 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Müdür Yürütür. 
 
 

 


