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BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerimizin 

gerek üniversitemizi seçerken gerekse mezun olduklarında, kariyer planlamalarında yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz öğrencilerimizin kariyer tercihlerinin belirlenmesinde, 

değişimi yakalayarak farklılık ve farkındalık oluşturmalarında, yeni kariyer olanaklarını 

araştırmalarında, beceri ve deneyim kazanmalarında yardımcı olmaktadır.  

 

Öğrencilerimizin henüz eğitimleri devam ederken yetenekleri doğrultusunda 

yönlendirilmelerine rehberlik edilmesi, farkındalık düzeylerinin artırılması, zorlu ve yorucu 

meslek hayatı serüvenlerine hazırlanmalarının sağlanması merkez olarak en önemli 

hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Merkezimiz öğrencilerimize olduğu kadar 

mezunlarımıza da hizmet sunmaktadır. Gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler ile de bu 

hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, tüm öğrencilerimizin 

Kırıkkale Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğu fikriyatını mezuniyet sonrası 

hayatları boyunca hissetmelerine ve bu ayrıcalığı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla 

faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. 

 

Bu raporda merkezimiz hakkında genel bilgiler ve 2018 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler 

hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adnan AKTEPE  

Kariyer Planlama, Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü 
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1. GENEL BİLGİLER 

Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde 

Merkez Müdürü ve 2 kısmi öğrenci görev yapmaktadır. 

 

1.1.ÇALIŞMA ALANLARI  

Kariyer planlama üzerine seminer programları düzenlemekte, çeşitli araştırma ve danışmanlık 

projeleri geliştirmekte ve Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

1.2. İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  

Mevcut Altyapı: Seminer faaliyetlerinin yürütülmesi için Üniversitemizin konferans 

salonlarından yararlanılmaktadır. Ayrıca merkezimizin idari büroları İktisadi İdari Bilimler 

Fakültesi giriş katında yer almaktadır. 

 

1.3.MİSYON VE VİZYON 

 

A.MİSYON 

Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi evrensel değerleri 

temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle öğrencileri ve mezunlarının 

kariyer planlaması yapmalarına destek olarak, onları iş hayatına başarılı bir şekilde 

hazırlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir. Bunun yanında ülkemiz ve üniversitemizin insan 

kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmayı, bu 

doğrultuda, üniversitemizin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini arttırmak ve iş yaşamından 

gelen talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilme imkânlarını 

arttırmayı, mesleğinde yetkin, ne istediği bilen, olanaklarının ve sınırlılıklarının farkında, 

koşullarını iyi tanıyıp değiştirmek ve geliştirmek isteyen ve kişilerin (öğrenci ve mezunların) 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlaması yapmalarını sağlamayı ve iş gücü 

piyasasına geçişlerinde destek sağlamayı amaçlamaktadır. Her alanda yetkin, girişimci, ahlaki 

değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan 

Üniversitemiz topluma ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar 

yapmayı ve bu çalışmaları insanlığın yararına sunmayı misyon edinmiştir. 
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B.VİZYON 

Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel vizyonu 

üniversitemiz mezunlarını iş hayatında arzu ettikleri en yüksek kariyer basamaklarında 

görmektir. Bölgemizde işe yönlendirme hizmetlerinin öncülüğünü yapmayı, bunun yanında iş 

paydaşları ile bağlantılar sayesinde doğru işe doğru kişi modeli ile her öğrenci ve 

mezunumuza ilgi ve yetenekleri doğrultusunda planlama yapmak, ülkemizdeki kariyer 

merkezleri ile kariyer planlama hizmeti ve işe yönlendirme faaliyetleri düzenleyen kurumlar 

arasında takdir edilen ve önem kazanmış pozisyonlar almak ana vizyonumuzdur. 

 

1.4. MERKEZİMİZİN AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI 

 

Merkezimizin amaçları şunlardır: 

 Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak, 

 Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne 

yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, 

 Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam 

edilebilme imkânlarını araştırmak, 

 Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı 

kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda 

bulunmak. 

 Eğitim hayatları devam ederken iş hayatına dair bilgi birikimlerini artırmaya yönelik 

staj olanaklarının araştırılması ve bu amaçla sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin 

buluşturulması. 

Merkezimizin faaliyet alanları şunlardır: 

 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları 

ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından 

karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek, 

 Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum 

ve kuruluşları bilgilendirmek, 

 Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren 

tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, 

mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman 

talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak, 
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 Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri 

konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme 

konularında yardımcı olmak, 

 Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dahil tüm birimlerinden mezun olan 

öğrenciler için iş imkânları araştırmak, 

 Üniversite  mezunlarının   Üniversite   sonrası  yaşamlarında  da  birbirleriyle 

işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler 

düzenleyerek katkıda bulunmak, 

 İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak. 

 

2.PERSONEL DAĞILIMI VE ORGANİZASYON YAPISI 

Merkezimizde görev yapan personel dağılımı Tablo 1’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Personel Dağılımı 

Ünvan Kişi Sayısı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Öğretim Görevlisi 1 

Kısmi Zamanlı Öğrenciler 2 

 

Merkezimizin organizasyon şeması Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması 

 

Kırıkkale 
Üniversitesi 

Rektörü

Merkez 
Müdürü

Müdür 
Yardımcısı

Kariyer 
Planlama 
Topluluğu
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3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR  

 

Merkezimizde idari ve araştırma amaçlı olarak kullanılan makine ve teçhizat bilgileri Tablo 

2'de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Makine ve Teçhizat Bilgileri 

Cinsi 
İdari Amaçlı 

(Adet) 

Araştırma 

Amaçlı  

(Adet) 

Bilgisayar 1 1 

Yazıcı 2  

Tarayıcılar 1  

 

 

4. SUNULAN HİZMETLER 

 

Merkezimizin “Hizmet Standartları Tablosu” hazırlanarak birim web sayfasında 

yayınlanmıştır. Merkezimizde sunulan hizmetler aşağıdaki maddelerle belirtilmektedir: 

 

 Merkez web sayfası üzerinden staj, iş ve projelerin ilan edilmesi,  

 Kişisel gelişim seminerlerinin düzenlenmesi, 

 Düzenlenen bazı etkinlikler kapsamında sertifika verilmesi, 

 Kariyer planlaması üzerine danışmanlık hizmeti, 

 Kariyer planlama aktiviteleri ve kariyer fırsatları ile ilgili bilgi sağlamak,  

 Kariyer planlama ile ilgili proje ve bilimsel araştırma çalışmaları, 

 Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile birlikte ücretsiz kariyer planlama eğitimi 

organizasyonu. 

 

5. 2018 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

 

Merkezimizde 2018 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler Tablo 3'te yer almaktadır. 
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Tablo 3. 2018 Yılı İçinde Merkezimizde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

NO FAALİYET ADI TARİH 

1 Kişisel Gelişim Semineri (Erim Hısım'la Tersten Bakmak) 23.01.2018 

2 Faaliyet Döneminde Üretilen Yayınlar 15.04.2018 

2 Kariyer.net “Kariyer Tüyoları” Semineri 30.04.2018 

3 TÜBİTAK Bilim ve Toplum projesi başvurusu 18.10.2018 

4 İŞKUR İş Kulübü Eğitimi 12.11.2018-30.11.2018 

6 
Kariyer Planlama ve Yurt Dışı Eğitim Programları 

Bilgilendirme Semineri 
28.11.2018 

7 Kariyer.net CV Hazırlama ve İş Mülakatı Teknikleri 06.12.2018 

 

 

6. PLANLANAN FAALİYETLER 

 

Merkezimizin önümüzdeki dönemlerde gerçekleşmesini planladığı faaliyetler aşağıda 

maddeler halinde sunulmaktadır: 

 

 Kariyer fırsatlarına yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerinin genişletilmesi, yurt içi ve 

yurt dışı kariyer olanaklarının araştırılarak bilimsel raporlar halinde sunulması ve 

duyurulması, 

 Kariyer Planlama ile ilgili bilimsel proje çalışmalarının yaygınlaştırılması, 

 Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile birlikte kariyer planlama eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması, 

 Mezunlarımız, diğer paydaşlarımız ve öğrencilerimiz arasında iletişim düzeyinin 

artırılması, 

 Öğrencilerimize yönelik sempozyum, staj ve proje imkanlarının web sayfamız 

üzerinden duyurulması, mezunlarımıza yönelik iş ilanlarının web sayfamız üzerinden 

duyurulması, 

 TÜBİTAK ve diğer projelerin kapsamlarını ve içeriklerini belirleyerek proje 

başvurusu hazırlama ve yönlendirme, 

 Üniversitemizin Mezun Bilgi Sistemi’ni geliştirme ve mezunların nerede çalıştığı, ne 

iş yaptığı ile ilgili bilgileri güncelleyerek mezun bilgi sistemine kayıt yaptırmalarını 

sağlama. 


