
 

 

KARİYER MERKEZLERİNİN GELECEĞİ ÇALIŞTAYI 

SONUÇ RAPORU 

06-07 Kasım 2020 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen, Karadeniz Bölgesindeki Kariyer Merkezlerinin davet edildiği 

“Kariyer Merkezlerinin Geleceği Çalıştayı”nda üzerinde mutabakata varılan hususlar:  

 Kısıtlı bütçe ve personel ile çalışan ve önemli bir kısmı oldukça genç ve coğrafi dezavantajlara 

sahip “Karadeniz Bölgesi Kariyer Merkezleri” kısıtlı kaynak ve zamanlarını kullanırken 

verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmalıdırlar. Öğrenci ve mezunlarına rekabet üstünlüğü 

sağlayabilecek faaliyetlerde bulunmak, kurumsal iletişimlerinde ve kuracakları iş birliklerinde 

etkinliklerini arttırmak için tek çatı altında toplanarak coğrafi dezavantajlarını ortadan kaldırmaları bir 

gerekliliktir.   

 “Karadeniz Bölgesi Kariyer Merkezleri Birliği” adında bir birlik kurularak gerçekleştirilecek 

protokoller ve kurumsal kimlik çalışmaları ardından tüm katılımcı Kariyer Merkezleri birlik kimliği 

atlında toplanarak ortak projeler ve faaliyetler gerçekleştirmelidir. Böylece her Kariyer Merkezi; kendi 

öz yetenekleri, bağlantıları ve tecrübelerini diğer Kariyer Merkezleri ile paylaşarak öğrenme ve 

deneyimleme sürelerini kısaltacak, ortak bir etkinlik ve içerik havuzu oluşturarak da zaman ve maliyet 

tasarrufu sağlayacaktır.  

 Üniversitelerde yer alan ve temelde aynı amaç için kurulmuş “Kariyer” odaklı birimler 

(Kariyer Merkezleri, Kariyer Ofisleri Kariyer Koordinatörlükleri vs.) tüzel kişiliğe haiz olarak 

esneklik ve çeviklik kazanabilmeleri, kısmi zamanlı ve kadrolu personel istihdam edebilmeleri, 

bütçeden pay alabilmeleri, döner sermayeye dahil olarak gelir elde edebilmeleri, akademik 

faaliyetlerde bulunabilmeleri gibi birçok konuda avantaj sağlayacak olan rektörlüklere bağlı “Kariyer 

Uygulama ve Araştırma Merkezi” şeklinde tek bir hukuki yapıya dönüştürülmelidir. 

 Kariyer Merkezlerinin çıktılarını takip edebilmeleri, mezunlar ile daha sıkı ilişkiler kurarak 

mezunları (ve mezunların çalıştıkları ya da sahip oldukları kurum ve kuruluşları) birer paydaş, girdi ve 

rol modeli olarak kullanabilmeleri, mezun veri tabanlarının etkin ve verimli kullanılabilmesi adına 

“Mezun Koordinatörlükleri / Birimleri” de Kariyer Merkezlerine dâhil edilmelidir. 

 “Kariyer ve Mezun Başarısı Odaklı” en yetkili ve en üst düzey kurumlar olan TCCBİKO 

(Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) 

tarafından Kariyer Merkezi faaliyetlerinin gereklilikleri ve önemine yönelik olarak bir bilgilendirme 

yazısı ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara (Valilikler, Belediye Başkanlıkları, Rektörlükler vd.) Kariyer 

Merkezlerine destek verilmesi hususunda (iş birliği, kadro, idari personel, yer tahsisi, teçhizat ve 

donanım vb.) resmi bir telkinde bulunmaları Kariyer Merkezlerinin kaynaklara erişimi için büyük 

önem arz etmektedir.  

 Kariyer Merkezlerinde örgüt hafızası ve kurum kültürü oluşması, iş bölümü ve uzmanlaşma 

ile rutinler oluşturularak sürdürülebilir etkinlikler ve faaliyetler oluşturulması ve bunların 

çeşitlendirilmesi için “kadrolu akademik ve idari personel” ihtiyacı vardır. Ayrıca öğrencilerin tecrübe 

edinmesi, Kariyer Merkezleri için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına temel oluşturulması ve 

öğrenciler ile yakın iletişim kurulabilmesi için “kadrolu personelin” mutlaka “kısmi zamanlı 

öğrenciler” ile desteklenmesine ihtiyaç vardır. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler gelecekte 

Kariyer merkezlerindeki “nitelikli insan kaynağı” ihtiyacını da karşılayacak böylece Kariyer 

Merkezleri kalifiye eleman yetiştirmek suretiyle istihdamı kolaylaştırarak en temel amaçlarından birini 

de gerçekleştirmiş olacaktır.  

  



 

 

 Kariyer Merkezlerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı için iş tanımları ve gerekliliklerinden 

yola çıkılarak “insan kaynağı profilleri” oluşturulmalı “kadrolu personel” ihtiyacı bu doğrultuda 

(“Kariyer” alanında uzman veya deneyimli kişilerden) giderilmelidir. Böylece Kariyer Merkezlerinin 

sağlayacağı katma değer arttırılacaktır. Yeni kurulacak Kariyer Merkezlerinin yönetmeliklerinde 

“Merkez personellerinin kariyer planlama eğitimi alması gerekliliği” ile ilgili bir ibare de yer 

almalıdır. 

 Kariyer Merkezlerine İŞKUR ve özel sektör desteği sağlanmalı bunu özendirecek faaliyetler 

ve düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

 Kariyer Fuarları firmaların kendilerini tanıtmalarının yanı sıra, istihdama yönelik olarak 

kurgulanmalı bu fuarlarda istihdam sağlayan firmalara KOSGEB, İŞKUR, SGK gibi kurumlar ile iş 

birlikleri gerçekleştirilerek istihdamı arttırıcı destekler sağlanmalıdır.  

 Kariyer Fuarlarının önceden belirlenmiş bir rotasyon ile tüm kariyer merkezlerinin iletişim ve 

paylaşım sağlayabileceği bir hale dönüştürülmesi Şehirlerin, Üniversitelerin ve Kariyer Merkezlerinin 

faydasına olacaktır. 

 Kariyer planlamanın uzun soluklu bir süreç olduğu düşünüldüğünde, yüksek öğretim öncesi 

ilk ve orta öğretim okulları, öğrencileri ve öğrencilerin aileleri ile de “kariyer” odaklı ortak çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Kariyer Planlama dersine dair TCCBİKO tarafından verilecek “eğitimci eğitimi” ile ortak bir 

söylem oluşturulabileceğine ve oluşturulacak ortak içerikler ile dersin, amacına en uygun şekilde 

işlenmesinin sağlanabileceğine inanılmaktadır. Dersin verimliliğini arttırmak içinse “Kariyer 

Planlama” dersine özel video ders, canlı ders, yüz yüze ve iş başında eğitimi kapsayan karma bir yapı 

kurulmalıdır. 


