
 
 

 

 

 

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 

ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ MERKEZİ (ÜSİMER) İŞLEYİŞ ESASLARI 

YÖNERGESİ 

Merkezin Kısaltması 

MADDE 1- (1) Üniversite Sektör İş birliği Merkezi, kısaltması ÜSİMER olarak 

isimlendirilmiştir. 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Galata Üniversitesi ve Özel Sektör arasında öğrencilerin 

eğitimi, öğrencilerin stajları ve öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamlarına yönelik yapılacak 

ulusal ve uluslararası anlaşmaları ve üniversitenin özel sektöre yönelik vereceği eğitim 

desteklerine ilişkin anlaşmaları ve bu anlaşmalar çerçevesindeki süreçlerin işleyişini 

düzenleyen esasları belirler.  

ÜSİMER Yönetimi 

MADDE 3- (1) ÜSİMER bir koordinatör ve üç kişiden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir 

(2) ÜSİMER koordinatörü rektör tarafından bir yıllık süre için göreve getirilir. 

 (3) ÜSİMER koordinatörünün görev süresi rektör tarafından uygun görüldüğü takdirde bir 

yıllık görev süresi sonunda yeniden bir yıllığına uzatılabilir.  

(4) ÜSİMER yönetim kurulu üyeleri ÜSİMER koordinatörü tarafından önerilen ve senato 

tarafından onaylanan üç öğretim üyesi tarafından oluşur  

Anlaşmaların İçeriği 

MADDE 4- (1) Üniversite ve özel sektör temsilcileri arasında yapılacak anlaşmalar 

öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyecek belirli süreli eğitimleri kapsayacak içerikte 

olabilir.  

(2) Üniversite ve özel sektör temsilcileri arasında yapılacak anlaşmalar öğrencilerin mesleki 

gelişimini destekleyecek belirli süreli stajları kapsayacak içerikte olabilir. 

 (3) Üniversite ve özel sektör temsilcileri arasında yapılacak anlaşmalar öğrencilerin mezuniyet 

sonrası istihdamına katkı sağlayacak içerikte olabilir. 

 (4) Üniversite ve özel sektör temsilcileri arasında yapılacak anlaşmalar üniversite tarafından 

özel sektörü destekleyecek araştırma ve özel sektöre yönelik geliştirici eğitimleri kapsayabilir 



 
 

Anlaşmaların Gerçekleştirilmesi 

Madde 5-(1) ÜSİMER tarafından ön hazırlıkları ve görüşmeleri gerçekleştirilen anlaşmalar, 

ÜSİMER tarafından söz konusu anlaşmanın amacını ve üniversiteye sağlayacağı katkıları 

içerecek bir şekilde alınacak yönetim kurulu kararıyla üniversite yönetim kurulu onayına 

sunulur, üniversite yönetim kurulu onayının ardından rektör tarafından imzalanarak kabul 

edilir. 

Anlaşmaların Duyurulması ve Uygulanması 

Madde 6-(1) Rektör tarafından imzalanarak yürürlüğe giren anlaşmaların içeriği üniversitenin 

web sayfasında genel duyurular bölümünde ve ÜSİMER’in web sayfasında ÜSİMER merkez 

koordinatörü tarafından ilan edilir. 

Yürürlük  

MADDE 7– (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilip onaylandığı tarihte 

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 8– (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Yasal Dayanaklar 

 

İlgili Kurul Karar/Olur Tarihi Karar/Olur Sayısı Karar Maddesi 
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