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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 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, 2020 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve 

faaliyetlerin değerlendirmesi hakkında bilgiler yer almaktadır. 

 
 
 
 
 
 

Doç. Dr. Adnan AKTEPE  

Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma  

Merkezi Müdürü 



3 

 

 

1.GENEL BİLGİLER 

Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde Merkez 

Müdürü ve Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. 

 
1.1.ÇALIŞMA ALANLARI 

Merkezimiz mezunlarımızın takibini gerçekleştirmekte, kariyer planlama üzerine seminer ve 

online 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 

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 şunlardır: 

• Mezunlarımızın takibi ve mezun-öğrenci iletişiminin artırılması, 

• Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik 

bilimsel çalışmalar yapmak, 

• Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme 

imkânlarını araştırmak, 

• Öğrencilerimizin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yürütmek, 

• Eğitim hayatları devam ederken iş hayatına dair bilgi birikimlerini artırmaya yönelik staj 

olanaklarının araştırılması ve bu amaçla sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturmak, 

• Kariyer planlama ile ilgili proje ve bilimsel araştırma çalışmaları gerçekleştirmek, 

• Kariyer planlama ile ilgili kurumlar arası işbirliği geliştirmek. 

 

Merkezimizin faaliyet alanları ve Merkezimizde sunulan hizmetler aşağıdaki maddelerle 

belirtilmektedir: 

 

• Mezunlarımızın takibi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek, 

• T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliği ile “Yetenek Kapısı”, 

platformunda öğrenci ve mezunlarımıza yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve takip 

edilmesi, 

• T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliği ile Staj Seferberliği programının 

takibi, 

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

organizasyonu, 

• Merkez web sayfası üzerinden staj, iş ve projelerin ilan edilmesi,  
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• Kariyer planlaması üzerine danışmanlık hizmeti, 

• Kariyer planlama aktiviteleri ve kariyer fırsatları ile ilgili bilgi sağlamak,  

• Kariyer planlama ile ilgili proje ve bilimsel araştırma çalışmaları. 

 
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 

 
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. 2020 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 

Merkezimizde 2020 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler bu bölümde yer 
almaktadır. 
 
i. Mezunlarımızın Takibi İle İlgili Çalışmalarımız: Mezunlarımızın takibi sürekli olarak 

mezun bilgi sistemimiz, kurumsal mezun sosyal medya platformlarımız ve Yetenek Kapısı 
üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

 
ii. Mezun-Mentör Projesi: Bu projemiz ile ilgili planlama faaliyetlerimiz tamamlanmış olup, 

pilot uygulaması da gerçekleştirilmiştir. 
 

iii. Yetenek Kapısı Staj ve İş İlanı Takibi: T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
tarafından kurulan bir platform olan Yetenek Kapısı’nda hem mezunlarımız takip edilmekte, 
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hem de öğrencilerimiz ve mezunlarımız için staj ve iş ilanlarını düzenli olarak 
duyurulmaktadır. 

 
iv. Staj Seferberliği Programı: T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 

başlatılan ve son sınıf öğrencilerine yönelik olan programda Üniversitemizden toplam 101 
başvuru gerçekleştirilmiştir.  

 
v. Kariyer Gelişimi Programı On-Line Seminerleri: T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 

Ofisi işbirliği ile kamu kurumları ve özel sektör firmaları tarafından düzenlenen on-line 
seminerlere öğrenci ve mezunlarımızın katılımı sağlanmıştır. 

 
vi. Staj ve İş İlanları Paylaşımı: Mezunlarımız ve kurumlardan Merkezimize ulaştırılan staj ve 

iş ilanları bilgi sistemlerimiz ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden öğrenci ve 
mezunlarımıza duyurulmaktadır. Bu sayede mezunlarımızın iş bulmalarında destek 
olunmaktadır. 

 
vii. “Üniversiteni Keşfet” YÖK Sanal Fuarı 2020: 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında 

düzenlenen sanal fuara tüm birimlerimizin temsilcileri ile birlikte katılım gerçekleştirilmiştir. 
Canlı destek, soru-cevap, sanal sınıf, çevrim içi uygulamalarımız ile ziyaretçilerimize 
Üniversitemizin tanıtımı gerçekleştirilmiş ve tüm sorular cevaplanmıştır.  

 
 

6.PLANLANAN FAALİYETLER 

Merkezimizin önümüzdeki dönemlerde gerçekleşmesini planladığı faaliyetler aşağıda maddeler 

halinde sunulmaktadır: 

• Mezunlarımızın takibi ile ilgili çalışmalarımızın devam etmesi, 

• Mezunlarımızı ve öğrencilerimiz arasında iletişim düzeyinin artırılması, 

• T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliği ile Yetenek Kapısı platformunda 

mezunlarımızın ve öğrencilerimize yönelik iş ve staj ilanlarının duyurulması, 

• T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliği ile Staj Seferberliği programının 

takip edilmesi, 

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

yaygınlaştırılması, 

• Kariyer fırsatlarına yönelik bilimsel araştırma faaliyetlerinin genişletilmesi,  

• Kariyer Planlama ile ilgili bilimsel proje çalışmalarının yaygınlaştırılması, 

• Kariyer planlama faaliyetleri üzerine proje hazırlama. 
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7.DEĞERLENDİRME 

 

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

2020 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 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. 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, mezunlarımızın takibi, öğrenci ve 

mezunlarımızın staj ve iş bulmasına yönelik faaliyetler ve kariyer planlama faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

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, 31/12/2020). 
 

 

Doç. Dr. Adnan AKTEPE 
 Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü 
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