
 

 

  
 

 

 

 

 

T.C.  

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

 

KARİYER PLANLAMA  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

 

 

 

 

2019 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .................................................................................................. 2 

 

1.GENEL BİLGİLER........................................................................................................................ 3 

         1.1.Çalışma Alanları ................................................................................................................. 3 

         1.2.İdareye İlişkin Genel Bilgiler ............................................................................................. 3 

         1.3.Misyon ve Vizyon .............................................................................................................. 3 

         1.4.Merkezimizin Amaçları ve Faaliyet Alanları ..................................................................... 4 

 

2.PERSONEL DAĞILIMI VE ORGANİZASYON YAPISI ........................................................... 5 

 

3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ................................................................................... 6 

 

4.SUNULAN HİZMETLER ............................................................................................................. 6 

 

5.2019 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER..................................................... 6 

         5.1.Kariyer Günü Etkinliği ....................................................................................................... 7 

       5.2.Kariyer Planlaması ile İlgili Yüksek Lisans Tez Çalışması .............................................. 7 

         5.3. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Semineri ................................................................... 8 

         5.4.MAN Türkiye A.Ş Fabrikasına Düzenlenen Teknik Gezi ................................................. 8 

         5.5.Kariyer Günleri .................................................................................................................. 8 

 

6.PLANLANAN FAALİYETLER ................................................................................................... 9 

 

7.DEĞERLENDİRME ...................................................................................................................... 9 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ............................................................................................ 10 

 

 

 

 



2  

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 eğitim hayatlarındaki tecrübelerle hazırlanmalarının sağlanması merkez olarak en 

önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Merkezimiz öğrencilere olduğu kadar mezunlarımıza 

da hizmet sunmaktadır. Gerçekleştirilen ve planlanan etkinlikler 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, 2019 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve 

faaliyetlerin değerlendirmesi hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. 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, Müdür Yardımcısı ve 1 kısmi zamanlı çalışan öğrenci görev yapmaktadır. 

 

1.1.ÇALIŞMA ALANLARI 

Merkezimiz kariyer planlama üzerine seminer programları düzenlemekte, çeşitli araştırma 

projeleri geliştirmekte ve Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

 

1.2.İDAREYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

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 

 

Misyonumuz 

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 

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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Vizyonumuz 

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: 

 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 

buluşturulmasıdır. 

Merkezimizin faaliyet alanları: 

 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 dâhil 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 oluşturmaktır. 

 

2.PERSONEL DAĞILIMI VE ORGANİZASYON YAPISI 

Merkezimizde görev yapan personel dağılımı Tablo 1’de sunulmaktadır. 

 

 

Tablo 1. Personel Dağılımı 

 

Ünvanı, Adı Soyadı Görevi 

Doç. Dr. Adnan AKTEPE Müdür 

Öğr. Gör. Baybarshan Ali KAZANCI Müdür Yardımcısı 

Saadet Sena DEMİRBAĞ Kısmi Zamanlı Öğrenci 

 

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  

Tarayıcı 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 öğrencilerimize bilgi sunma, 

  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, 

 T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve Merkezimize 

öğrenci ve mezunlarımızı bilgilendirmek üzere gönderilen faaliyetleri takip etmek, öğrenci ve 

mezunlarımıza duyurmak. 

 

5. 2019 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

Merkezimizde 2019 yılı içinde gerçekleştirilen ve Tablo 3’te listelenen faaliyetlere ilişkin bilgiler 

bu bölümde yer almaktadır. 

 

Tablo 3. 2019 Yılı İçinde Merkezimizde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

 

NO FAALİYET ADI TARİH 

1 Kariyer Günü Etkinliği (İŞKUR Kampüste) 19.03.2019 

2 Kariyer Planlaması ile İlgili Yüksek Lisans Tez Çalışması 01.09.2019 

3 Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Semineri 03.12.2019 

4 MAN Türkiye A.Ş Fabrikasına Düzenlenen Teknik Gezi 13.12.2019 

5 Kariyer Günleri 18.12.2019-19.12.2019 
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5.1.Kariyer Günü Etkinliği 

 

19.03.2019 tarihinde Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kırıkkale Çalışma ve 

İş Kurumu işbirliğinde Kariyer Günü etkinliği düzenlenmiştir. Etkinlikte, FNSS Savunma 

Sistemleri A.Ş.'den katılım sağlayan Ar-Ge Mühendisi ve Takım Lideri Cankat AYKURT, 

konuşmasına firma tanıtımı ile başlamıştır. Firma bünyesi ve ürünleri hakkında bilgi veren Cankat 

AYKURT, ürünlerin Ar-Ge departmanında gerçekleştirilen kontrol aşamalarından da bahsetmiştir. 

MKEK Mühimmat Fabrikası Ar-Ge Müdürü İhsan Çağatay ÖNCEL, konuşmasında MKEK 

Mühimmat Fabrikası hakkında bilgi vermiştir. İhsan Çağatay ÖNCEL, MKEK Mühimmat 

Fabrikasında üretilen ürünleri tanıtmış ve bu ürünlerin test ve kontrol aşamaları hakkında bilgi 

vermiştir. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. işe alım uzmanı Abdulkadir YAĞCI ise 

konuşmasında TUSAŞ'ın, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu imkânlardan 

bahsetmiştir. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'nin işe alım aşamalarına ve bu 

aşamalarda dikkat edilen konulara değinilmiştir. Aynı zamanda şirket bünyesinde çok sayıda 

Kırıkkale Üniversitesi mezunlarının da yer aldığından bahseden Abdulkadir YAĞCI 

öğrencilerimizden gelen soruları da cevaplandırmıştır. Kariyer Günü etkinliği sonunda katılan 

öğrencilere Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından katılım sertifikası verilmiştir. 

 

5.2.Kariyer Planlaması ile İlgili Yüksek Lisans Tez Çalışması 

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

öğrencilerinden Büşra ŞAHİN'in tez çalışmasının kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde, çalışma 

sırasında kullanılacak olan yöntemin uygulanmasında Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma 

Merkezi olarak gerekli olan bilgi ve destek sağlanmıştır. Destek verilen tez çalışmasının amacı; 

endüstri mühendislerinin kariyer planlama sürecine etki eden faktörleri analiz ederek hangi 

faktörün etkisinin daha fazla olduğunu belirlemek ve bireylerin özelliklerine göre çalışma 

alanlarını tahmin etmektir. Bu amaç doğrultusunda toplanan veriler çeşitli istatistiksel yöntemlerle 

incelenmiştir. Yapılan istatistikî analizler sonucunda hangi faktörün daha etkili olduğu 

bulunmuştur. Daha sonra, bireylerin kariyer planlamasına etki eden faktörlere bakarak uygun olan 

çalışma alanlarının tahmin edebilmesi için modeller oluşturulmuş ve bu modeller Yapay Sinir 

Ağları ile analiz edilmiştir. Bu tahmin modellemesi sonucunda; bireylerin özelliklerine yönelik 

olarak çalışması gereken sektör, hizmet alanı, departman ve pozisyonlar belirlenmiştir. 
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5.3. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Semineri 

 

03.12.2019 tarihinde Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Endüstri ve Verimlilik 

Topluluğu, Kariyer Planlama Topluluğu ve Proje Atölyesi Topluluğu ortaklığı ile Kurumsal 

Kaynak Planlama (ERP) Semineri düzenlenmiştir. Seminerde Kariyer Planlama Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adnan AKTEPE'nin açılış konuşmasının ardından ERP Proje 

Yöneticisi ve aynı zamanda Üniversitemiz mezunlarından Gözde KARACA ATAKUL 

konuşmasını yapmıştır. Konuşmasında ERP sistemlerinin nasıl kullanıldığı ve proje yönetiminin 

ne şekilde yürütüldüğü konusunda bilgi vermiştir. Daha sonra Kalite Müdürü ve aynı zamanda 

Üniversitemiz mezunlarından Saime SOYARSLAN ÖZEN konuşmasını yapmıştır. Konuşmasında 

ERP sistemlerinin kalite sistemleri ile ilişkisi hakkında bilgi vermiştir.  Konuşmacıların 

Üniversitemiz mezunları olması sebebiyle de öğrencilerimiz konuşmacılara kariyer planlama ile 

ilgili sorular sormuş ve seminer yoğun ilgi ile karşılanmıştır. 

 

5.4.MAN Türkiye A.Ş Fabrikasına Düzenlenen Teknik Gezi 

 

13.12.2019 tarihinde Kariyer Planlama Topluluğu organizasyonu ile MAN Türkiye A.Ş. 

Fabrikası'na teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik gezide önce fabrikadaki yetkili kişiler tarafından 

faaliyet raporları, üretim raporları ve staj-iş imkânları hakkında bilgi alınmıştır. Daha sonra yetkili 

kişiler tarafından öğrencilerimize İSG kuralları hakkında bilgi verilmiş ve İSG ekipmanları 

dağıtılarak fabrika gezilmiştir. Öğrenciler fabrikadaki üretim hatlarını ve üretimin genel işleyişi 

gözlemlemiştir. Fabrika gezisi sırasında öğrencilerimiz işleyiş hakkında sorular sormuştur. 

Öğrencilerimiz açısından faydalı ve verimli bir teknik gezi gerçekleştirilmiştir. 

 

5.5. Kariyer Günleri 

 

Endüstri ve Verimlilik Topluluğu organizasyonu ve Merkezimizin destekleri ile 10. Kariyer 

Günleri düzenlenmiştir. 18-19 Aralık 2019 tarihlerinde 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikte 

yönetici pozisyonunda konuşmacılar ağırlanmıştır. Konuşmalar, öğrencilerimizin  iş yaşamında 

karşılaşabilecekleri durumlardan, iş dünyasından gelen taleplerin ne doğrultuda olduğundan ve 

mezun olduktan sonra nasıl bir bakış açısı içinde bulunmaları gerektiğinden bahsetmişlerdir. 

Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında nitelikli donanımlar edinmenin yararları ve bu anlamda 

nasıl farkındalık kazanabilecekleri hakkında bilgiler verilmiştir. 
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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 (İŞ-KUR) 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. 

 

7.DEĞERLENDİRME 

 

Bu idari faaliyet raporunda Merkezimiz hakkında genel bilgiler, Merkezimizde sunulan hizmetler, 

2019 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Merkezimizin gelir kalemi bulunmamaktadır. 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, öğrenci ve mezunlarımızın iş yaşamında 

karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmayı, iş dünyasından 

gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmayı, öğrencilerimize iş arama 

teknikleri konusunda bilgi vermeyi, etkin özgeçmiş ve başarılı bir mülakat geçirebilme konusunda 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlarla 2019 yılı içinde faaliyet raporumuzda ayrıntılarına 

yer verilen Kariyer Günü Etkinliği, kariyer planlama ile ilgili seminerler, kişisel gelişim 

seminerleri, kariyer planlama ile ilgili yüksek lisans tez çalışması ve teknik gezi 

gerçekleştirilmiştir.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;  

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst 

yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile 

Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.  

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim (Kırıkkale, 31/12/2019). 

 

 

Doç. Dr. Adnan AKTEPE 

 Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü 

 


