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Değerli Okurlar,

     Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) olarak 
ilk hedefimiz, kıymetli öğrencilerimizin üniversiteye giriş yaptığı ilk yıldan itibaren kariyer bilincini 
oluşturarak, kariyer planlama ve geliştirme alanında rehberlik etmektir. Bununla birlikte her alanda 
donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek ve lider mezun adayları 
yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek ana hedefimizdir. 

KARMER olarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda yaklaşık  bir yıldır faaliyet gösteriyoruz. 
Bu süre zarfında yaptığımız tüm faaliyetlerimizi derleyip sizlere ilk bültenimizden seslenebilmenin 
gururunu yaşıyoruz. Bu noktada danışmanlık hizmetleri, eğitim, panel, seminer, söyleşi ve tanıtımlar 
yaparak öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak ve onları iş yaşamına hazırlamak için çalışıyoruz. 
Bununla birlikte proje üretiyor, makaleler yayınlıyor, kongrelere katılıyoruz. Ayrıca dergipark içerisinde 
bilimsel bir dergimiz  mevcut. Aslında pandemi süreci yaşamıyor olsaydık bu faaliyetlere ek olarak 
sizlerin de katılımları ile kongre ve sağlık fuarı gibi ulusal ölçekli birçok faaliyet gerçekleştirmeyi 
planlıyorduk. Herhalde burada söylenebilecek en güzel cümle; “Sağlık olsun.” Pandemi sürecinde 
evde kaldık ve bir yandan da yine sizlere ulaşmak gayesinden vazgeçmedik. Sürecin getirdiği 
bazı değişikliklere biz de adapte olduk. Bu noktada yaşanılan değişikliklere yönelik merak edilen 
noktalarda canlı yayınlar düzenlerken, “Ehl-i Kariyer” olarak adlandırdığımız yeni ve oldukça 
keyif aldığımız bir oluşum çizgisinde sizlerin kariyerine destek vermeye devam ediyoruz. Çünkü 
hayallerinizin anılarınıza dönüşmesini Üniversitemiz ve KARMER ekibi olarak önemsiyoruz. 

KARMER olarak bizlere gerekli imkânları sağlayan ve varlığını her zaman yanımızda hissettiğimiz 
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile tüm ekibine; ilgisi, desteği ve katılımları için saygıdeğer 
akademisyen arkadaşlarımıza ve kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.

Kendi içinizdeki ışığı fark ettiğiniz ve yolunuzu onunla aydınlattığınız bir serüven dilerim.
Saygılarımla.

Editör
Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya

Değerli Okurlar, 

 Öğrencilerin içinde bulunduğumuz çağda, 
çalışma hayatlarında sahip oldukları diplomalarını 
efektif bir hale getirebilmelerinde sahip olmaları 
gereklilik arz eden mesleki bilgilerinin yanında, 
akademik olmayan alanlarda da kendilerini 
geliştirmeleri ve mutlak anlamda akademik 
diplomalarının yanına sosyal diplomalar edinmeleri 
artık bir zorunluluktur.

Önümüzdeki yıllar itibariyle bugünün 
mesleklerinin yarısına yakınının olmayacağı 
yönünde öngörüleri güçlendiren bilimsel 
araştırmalar mevcuttur. Bu noktada bir meslekte 
yeterli mesleki bilgiye sahip olmanın yanında farklı unsurlarında ön plana çıktığını söylememiz gerekir. 
Örneğin siz öğrencilerin kendilerini keşfetmesi, öz yeterliliklerini fark etmeleri ve disiplinler arası çalışmalara 
yatkınlığını geliştirmeleri mesleki bilginize yön verecek ve geliştirecek çok önemli parametrelerdir. Bu 
parametrelerle geliştireceğiniz mesleki bilgi ve yeterlilikleriniz sizleri aranan bir iş gücü olarak geleceğe 
hazırlayacaktır. Böylesine dinamik bir ortamın en önemli yardımcı unsuru hiç şüphesiz ki Kariyer 
Merkezleridir. Kariyer merkezleri öğrencilere, bireysel farkındalıklarını geliştirerek önemli kazanımlar 
sağladığı gibi, yine öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve dönüşümlerinin güçlenmesinde fark oluşturan bir 
kurum olarak yapılanmışlardır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) olarak hedef 
tanımımız yukarıda Kariyer Merkezlerinin sahip olması gereken vizyona uygun olarak, öğrencilerimizin 
üniversiteye giriş yaptıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilinçlerini oluşturmak, onların ilgi ve yeteneklerini 
geliştirmek ve kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik etmektir. Bu hedef doğrultusunda 22 Nisan 
2019 tarih ve 30753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kurulan merkezimiz faaliyetlerine 
2019-2020 Akademik yılı itibariyle başlamış ve birçok seminer, eğitim, konferans ve toplantılarla siz 
değerli öğrencilerimizle buluşmuştur. İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminde de yine ilk önceliğimiz 
siz öğrencilerimiz olmuştur. Birçok online yayınla öğrencilerimizin evlerine, gönüllerine ama daha da 
önemlisi gelecek kariyerlerine misafirliğimiz devam etmiştir ve edecektir.

KARMER, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN’in çok büyük katkılarıyla ve bizi teşvikleriyle 
kurulmuş, gönüllülük esasıyla çalışan akademisyen ve kısmı zamanlı öğrenciler ile yürümeyen adeta 
koşan bir birimdir. Bu koşuda birim olarak zafere ulaşmak amacında kesinlikle değiliz. Amacımız yanımıza 
aldığımız siz değerli öğrencilerimizle bitiş çizgisine birinci sırada ulaşmak ve sizleri kendi istihdamını 
yaratan bir üniversite hedefiyle hayalinizdeki mesleğe eriştirmektir. Bunun için de sahip olmanız gereken 
ve sizi hayallerinize kavuşturacak bütün planlamaları yapmaya devam edeceğiz.

Bu ilkini çıkardığımız bültenle yaptıklarımızı siz sevgili öğrencilerimizle paylaşmak istedik. Şunu 
belirtmek isterim ki; yaptıklarımız yapacaklarımızın küçük bir teminatıdır. Unutmayın değerli öğrenciler, bir 
insan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar uzun yol gidemez. Eğer nereye gittiğinizi 
bilmezseniz yolunuz çok uzun ve meşakkatli olacaktır. KARMER olarak biz yolunuzu belirlemeye ve bu 
yolda yanınızda olmaya talibiz. Bilmenizi isterim ki; ulaşabileceğini hissettiğiniz her şey size aittir.

Son olarak başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e bu anlamlı birimi kurmada bizlere 
verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkür ederim. Müdür yardımcılarım Öğr. Gör. Erdem Kanışlı ve Öğr. 
Gör. Dr. Aslı Yerlikaya’ya; KARMER danışmanlarım, Öğr. Gör. Celal Altıntaş ve Öğr. Gör. Umut Saray’a; 
KARMER temsilcilerim, Edanur Bülbül, Esra Fakirsever, Duygu Demirel, Kamer Kübra Yıldız, Merve Ertan 
ve Yavuz Özyer’e bu koşuda bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle oluşturdukları sinerjiden dolayı 
minnettarım.

Değerli Öğrenciler; KARMER sizlerindir. Bilmenizi isterim ki, kapımızdan girip bir adım attığınızda 
kazanamayacağınız yarış yok. Çünkü artık bir adım önde olacaksınız. Sağlıcakla kalın. 

KARMER Müdürü
Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN

EDİTÖRÜMÜZDEN

MÜDÜRÜMÜZDEN
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Küresel olarak yaşanan değişikliklerle birlikte bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi ve gelişmesi nedeniyle yeni 
iş alanları ortaya çıkmış ve bilinen birçok ritüel yerini yeni yöntemlere bırakmıştır. Bu değişiklikler çalışanların, 
kariyerlerini ve iş hayatlarını yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılmış,  henüz iş hayatına atılmamış bireyler 
için de kariyer planlarını en iyi şekilde yapılandırmalarının gerektiğini ortaya çıkarmıştır. İş yaşamı artık ani 
değişikliklere hızla reaksiyon gösterebilen bir iş gücü aramaktadır.  Bu çerçevede gençlerimizin iş hayatında 
diplomalarını değere dönüştürebilmek için çok çeşitli ve nitelikli eğitimler, konferanslar ve sertifikalar ile 
akademik bilgilerini beslemesi artık bir gerekliliktir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak, dünyadaki pek çok gelişmiş ülke de olduğu gibi, öğrencilerimizin 
akademik bilgilerinin yanında kişisel ve kariyer gelişimine de önem vermek gerektiği bilinciyle hareket 
etmekteyiz. Bu bilinç doğrultusunda hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere uygun planlamalarımızı yaptık. 
Planlamalarımız arasında, geleceğin mimarisinde önemli bir yeri olan öğrencilerimize yol göstermek ve değişen 
şartlara onları en iyi şekilde hazırlamak yer almaktadır. Bu plan ve hedef doğrultusunda Kariyer Uygulama ve 
Araştırma Merkezimizi (KARMER) kurduk. 

KARMER, üniversitemiz öğrencilerinin hem kariyer hem de kişisel gelişimlerine destek olan bir birimdir. Ayrıca 
siz sevgili öğrenciler ile iş gücü piyasaları arasında köprü olarak görev yapmaktadır. KARMER öğrencilerimizin 
sadece ulusal alanda değil aynı zamanda uluslararası iş gücü piyasasında da söz sahibi olabilmeleri için 
nitelikli eğitimler, etkinlikler, projeler gerçekleştirmektedir. Kendi istihdamını oluşturan bir üniversite düsturuyla 
oluşturduğumuz KARMER birimimiz, kısa vadede birçok proje, etkinlik, eğitim ve seminerler düzenlemiştir.

“İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın” sözünden hareketle geleceğimizi emanet edeceğimiz siz sevgili 
öğrencilerimizin kariyer adımlarında birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizce hazırlanan e-bülteninin üniversitemize ve 
siz öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, hizmetleri ile üniversitemiz için belirlediğimiz misyonumuzu 
gerçekleştirmede aracılık eden Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizin yapacağı çalışmaları şimdiden 
tebrik ederim. 

  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü
                                                                                        Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN

KARMER TANITIM

TANITIM
Merkezimiz 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır. TOGÜ KARMER olarak ülkemizin 
uluslararası arenada kendine yer edinebilmesinin ancak her alanda kendini 
yetiştirmiş bireylerle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Ülke geleceğine yön 
verecek bu bireylerin eğitiminde ve yetiştirilmelerinde en önemli merhale 
üniversite eğitimidir. Bu anlamda üniversite eğitiminde, diğer yükseköğretim 
kurumlarından farklı bir yaklaşım ile kariyer odaklı tüm yeniliklerin ortaya 
konulması ve akademik bir bakış açısı oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle öğrencilerin üniversiteye giriş yaptıkları ilk andan itibaren kariyer bilincini 
oluşturarak, ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda 
rehberlik etmek temel hedefini benimsemekteyiz. Bu kapsamda her alanda 
donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek ve 
lider mezun adayları yetiştirmeyi daha da önemlisi “kendi istihdamını sağlayan 
üniversite” imajını kendimize düstur edinmiş bulunmaktayız. Merkezimiz her ne 
kadar öğrenci odaklı bir merkez gibi görünse de çeşitli projeleri olan ve geleceğe 
ilişkin bir takım hedefleri olan üniversitemiz idari ve akademik personellerine de 
danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

VİZYON
· Öğrencilerin kendini tanıma sürecinde ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini 

sağlamak,

· Kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine destek olmak,

· Kazandıkları mesleki bilgi ve beceriler ile bireysel yeteneklerini birleştirerek 
kendilerini geliştirebilecekleri iş ve kariyer olanakları bulmalarına yardımcı olmak,

· Mezun olacak öğrencilerin alan ile ilgili sektörü ve iş dünyasını yakından 
tanımalarını, staj ve iş olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

· Özel (Ulusal/uluslararası) ve kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve/veya 
temsilcileri ile bir araya gelme olanağı sağlamak,

· Alanda uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkan akademisyenler ile bir araya 
gelme olanağı sağlamak,

· Yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans ve doktora eğitimi, iş ve staj imkânları 
hakkında bilgilendirme yapmak,

· Kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler ile bireysel beceri ve yeteneklerini 
geliştirmelerine yardımcı olmak,

· Bireysel danışmanlık hizmetleri ile işe başvurma ve alınma süreçlerinde 
yardımcı olmak (Özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlanma, etkili iletişim 
becerileri, vb. gibi),

· Mezunlarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, mezuniyet sonrası mesleki 
yaşamlarında gerekli desteği sağlayabilmek ve mezunlarımızın mezun adaylarına 
sektörel mentorlük yapmalarına olanak sağlamak,

· Kariyer Planlama hizmetlerinin sunumunda diğer üniversitelerle (ulusal ve 
uluslararası) işbirliği içinde olmak.

MİSYON
Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KARMER) öğrencilerimizin 
üniversiteye giriş yaptıkları ilk yıldan 
itibaren kariyer bilincini oluşturarak, 
ilgi ve yeteneklerini geliştirme ve 
kariyer planlarını yapma konusunda 
rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur. 

Bununla birlikte her alanda donanımlı, 
tercih edilen, ülkemizde ve dünyada 
istihdam edilebilirliği yüksek ve lider 
mezun adayları yetiştirmek ve onlara 
rehberlik etmek ana hedefimizdir.

YÖNETİM

MÜDÜR

Doç. Dr. Doğan Bozdoğan

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Erdem Kanışlı
 

KARİYER 
DANIŞMANLARI

Öğr. Gör. Umut Saray
Öğr. Gör. Celal Altıntaş

KARİYER TEMSİLCİLERİ

Duygu Demirel
Edanur Bülbül
Esra Fakirsever

Kamer Kübra Yıldız
Merve Ertan

Yavuz Selim Özyer

REKTÖRÜMÜZDEN
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KARMER TANITIM

 

Üniversitemiz birimlerinden veya firmalardan 
gelen Talep/Etkinliğin Kariyer Merkezi Yazı İşleri 
Birimince kayda alınıp talebin oluşum sürecinin 

takibinin sağlanması

Gelen evrak 
Etkinlik/Talep 
dilekçesi mi? 

Bilgilendirme 
dilekçesi

Evrak kayda alınıp 
dosyalanır

(Süreç tamamlandı)

Talep etkinlik 
dilekçesi

Evrak Kayda alınır

Etkinlik /Talep  
Şehir içi/Üniversite 

içi

Etkinlik /Talep  
uygun mu?

Evet

İlgili birimlerden 
uygunluk alınır

İlgili iç birimlere 
dağıtılır

(Süreç tamamlandı)

Hayır

Etkinlik/Talep 
rededilir

(Süreç tamamlandı)

Etkinlik /Talep  Şehir 
dışı /Üniversite dışı

Etkinlik/Talep 
uygun mu?

Evet

Rektörlük uygun 
görüşü alınır

İlgili dış birimlere 
dağıtılır

(Süreç tamamlandı)

Hayır

Etkinlik/Talep 
rededilir

(Süreç tamamlandı)

Etkinlik /Talep  Uluslararası 

Etkinlik/Talep 
uygun mu?

Evet

Rektörlük uygun 
görüşü alınır

İlgili uluslararası 
brimlere dağıtılır

(Süreç tamamlandı)

Hayır

Etkinlik/Talep 
rededilir

(Süreç tamamlandı)

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 
 KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

İŞ AKIŞ ŞEMASI 

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Sevgili okur, şuan bu yazıyı 
okurken eğitim durumunu, 
yaşını, nerede olduğunu 
bilmiyorum. Ama bildiğim 
çok önemli bir bilgi var ki 
ülkemizde; kariyer için kişilerin 
yönlendirmelerinin genel 
olarak, şu mesleği seç bunda iş 
var. Ya da şu meslek çok para 
kazanıyor. Boş ver o mesleği 
hep işsiz dolu. Şeklinde 
cümlelere maruz kalan kişiye 
kendi yeteneklerini tanıma 
fırsatı verilmeden bölümlere 
yerleştirildiğidir. Hâlbuki bu 
tüm dünyada genel bir sorun 
aslında. Bununla ilgili birçok 
çalışma yapılmış. Sizi bu yazı 
ile bir kişilik testi ile tanıştırmak 
istiyorum. Bu test kişiliğinizi 
daha iyi analiz etmenize 
yardımcı olacaktır.

9.05.2020 itibari ile tüm 
dünyada 262.919.502 (yaklaşık 
263 milyon) kişi bu testi 
yapmış. Ben yazıyı bitirirken 
bu sayı daha da artacak. Bu 
testte 16 kişilik tipinden birinde 
sizi daha siz yapan özellikleri 
ortaya koyuyor. Bu test 
öncelikle 16 kişilik tipini 4 sınıfa 
ayırıyor. Bunlar; Analizciler, 
Diplomatlar, Gözcüler, Kâşifler 
olarak belirlenmiş. Siz bu 
sınıflar içinden hangisinde 
olduğunuzu ve 16 kişilik tipi 
arasında hangisine daha uygun 
olduğunuzu testin sonunda 
öğreniyorsunuz. Bunun için 12 
dakikalık bir süre yeterli. Şimdi 
bu 16 kişilik tipinin özelliklerine 

birlikte bakalım.
1. “Mimar Kişiliği” 
Toplumda Mimarlar %2 lik 

civarında bir dilimi oluşturur.  
Genel olarak bu kişilik tipinin 
Bayanları %0,8’lik bir oranla 
özelikle az rastlanır cinstendir. 
Mimar kişilik özelliği taşıyan 
insanlar bir yandan hem 
hayalperest hem de kararlı, 
öte yandan hem hırslı hem de 
kendilerine özeldirler; şaşırtıcı 
derecede meraklı olmalarına 
rağmen enerjilerini israf 
etmezler.

2. “Mantıkçı Kişiliği”
Toplumda Mantıkçı kişiliğine 

sahip kişiler %3 civarındadır. 
Bu onlar için iyi bir özelliktir. 
Çünkü sıradan olduklarını 
düşünmekten nefret ederler. 
Mantıkçılar mucitlikleri, 
yaratıcılıkları, özgün bakış açıları 
ve güçlü bilgi birikimleriyle 
kendileri ile gurur duyarlar. 
Genellikle filozof, düşünür veya 
hayalperest bir profesör olarak 
bilinirler. Mantıkçılar, tarih 
boyunca birçok bilimsel keşfin 
içerisindeki isimler olmuşlardır.

3. “Buyurucu Kişiliği” 
Buyurucular doğuştan 

liderdirler. Bu kişilik tipindeki 
insanlar sahip oldukları 
karizma ve güven yeteneklerini 
somutlaştırmıştırlar.        

Kalabalıkları ortak bir hedef 
çerçevesinde birleştirmeyi 
sağlayan bir otoriteyi yansıtırlar.

4. “Tartışmacı Kişiliği”
Bu kişilik tipi şeytanın 

nihai avukatlarıdır, birbirini 
parçalayan argümanlar 
ve inançlar üzerinden 
gelişmiştirler. Dizginlerini 
herkes görsün diye salarlar. 
Daha kararlı kişiliklerin aksine, 
Tartışmacılar bunu derin bir 
amaca veya stratejik hedefe 
ulaşmak için değil, sadece 
eğlence olsun diye yaparlar.

5. “Savunucu Kişiliği” 
Savunucu kişilik tipi çok 

ender görülmekte ve toplumu 
%1 inden azını oluşturmaktadır. 
Buna rağmen dünya üzerinde 
izlerini bırakırlar. Doğuştan 
gelen ahlak ve idealizm hisleri 
vardır. Onları diğer idealist 
kişilik tiplerinden ayıran 
kararlılıkları ve çalışkanlıklarıdır. 
Savunucular boş oturan 
hayalperestler değil, hedeflerini 
gerçekleştirmek ve kalıcı bir 
olumlu etki bırakmak için somut 
adımlar atabilen kişilerdir.

6. “Arabulucu Kişiliği” 
Bu kişilikler gerçek 

idealistlerdir, bu kişiler en kötü 
zamanlar ve olaylarda bile bir 
iyilik noktası ararlar. Olayları 
daha iyi hale getirmenin yollarını 
bulmaya çalışırlar. Sakin, 
çekingen ve hatta utangaç 
görünseler de, Arabulucuların 
içlerinde bir alev ve her an 
parlayabilecek bir tutkusu 
vardır.
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7. “Önder Kişiliği”
Bu kişiler tutku ve 

karizma ile dolu doğuştan 
liderlerdir. Nüfusun yaklaşık 
%2 kadarını oluşturan bu 
insanlar, çoğu zaman fikirlerini 
başkalarına ulaştıran ve onlara 
başarmak, dünyada iyi şeyler 
yapmak için ilham veren 
politikacılarımız, koçlarımız ve 
öğretmenlerimizdir.

8. “Kampanyacı Kişiliği”
 Bu kişilik gerçek bir 

özgür ruhtur. Çoğunlukla 
partiye hayat veren kişilerdir. 
Başkalarıyla oluşturdukları 
sosyal ve duygusal bağların 
tadını çıkarmalarına karşın 
heyecan ve içinde bulundukları 
anın zevki ile daha az ilgilidirler. 
Etkileyici, bağımsız, enerjik ve 
tutkuludurlar.

9. “Lojistikçi Kişiliği” 
Bu kişilik tipinin, nüfusun 

yaklaşık %13’ünü oluşturan, 
en sık bulunan tip olduğu 
tahmin edilmektedir. 
Lojistikçilerin belirgin özellikleri 
olan bütünlük, pratik mantık ve 
yorulmaksızın kendini adama, 
onları birçok ailenin yanı sıra 
hukuk büroları, teftiş kurulları 
ve askeriye gibi geleneklere, 
kurallara ve standartlara bağlı 
kalan kurumlar için hayati bir 
unsur kılar.

10. “Savunmacı Kişiliği” 
Bu kişilik tipi toplumun 

yaklaşık %13’ünü oluştururlar. 
Savunmacılar, İyilik yapmak için 
geleneksel ve yeni yöntemleri 
birleştiren, arkasında tarih 
hissi bulunan eczacılık, 
akademisyenlik ve gönüllü 
sosyal işler gibi görevlerde yer 
alırlar.

11. “Yönetici Kişiliği”
Bu kişiler gelenek ve 

düzenin temsilcileridir. 
Aileler ve toplulukları bir 
araya getirebilmek için neyin 
doğru, neyin yanlış ve neyin 
kabul edilebilir olduğuna 
dair içgüdülerini kullanırlar. 
Dürüstlük, adanmışlık ve onur 

değerlerini içselleştirirler. 
Yönetici kişilik tipindeki 
insanların, kesin tavsiyeleri ve 
kılavuzluklarına değer verilir ve 
zor zamanlarda doğru şekilde 
liderlik ederler.

12. “Konsül Kişiliği”
Bu kişilik tipini paylaşan 

insanlar popülerdir. Toplumun 
yaklaşık %12 si kadarını 
oluştururlar. Konsüller lisede 
sınıfın amigo kızları veya futbol 
takımının oyun kurucusudurlar, 
ortamı belirlerler, bütün 
dikkatleri üzerlerine çekerler ve 
takımlarına zafer ve ün yolunda 
liderlik ederler.

13. “Becerikli Kişiliği”
Bu  kişilik elleriyle  ve 

gözleriyle keşfetmeyi, 
etraflarındaki dünyaya havalı 
bir mantıkçılık ve merakla 
dokunmayı, incelemeyi çok 
severler. Bu kişilik tipindeki 
insanlar doğal yapımcılardır.  
Bir projeden ötekine geçerler.  
Genelde teknisyen ya da 
mühendis olan  becerikli kişilikler 
için ellerini kirletmekten, bir 
şeyleri parçalarına ayırmaktan 
ve daha sonra onları önceki 
hallerinden biraz daha iyi bir 
şekilde bir araya getirmekten 
çok zevk alırlar.

14. “Maceracı Kişiliği”
Bu kişilik tipleri gerçek 

sanatçılardır. Tabi ki bu 
kişiler tipik olarak dışarıda 
mutlu küçük ağaç resimleri 
yaptıkları anlamına gelmez. 
Yine de genelde bunu 
mükemmel şekilde yapabilme 
kapasitelerine sahiptirler. 
Bunların dışında toplum 
geleneklerinin sınırlarını 
zorlamak için estetiği, 
tasarımı ve hatta seçimleri ve 
hareketlerini kullanırlar.

15. “Girişimci Kişiliği” 
Bu kişilik tipleri, kendi yakın 

çevreleri üzerinde her zaman 
bir etki bırakır. Bir partide onları 
bulmanın en iyi yolu, onlar bir 
gruptan ötekine geçerken, 
etraflarında uçuşup dönen 

insan girdabına bakmanızdır. 
Kahkahalar atıp, etraftakilere 
lafını esirgemeyen, gerçekçi 
bir espri yeteneği ile eğlendiren 
kişilikler, ilginin merkezinde 
olmaya bayılırlar.

16. “Eğlendirici Kişiliği” 
Bu kişiliğe sahip insanlar, 

aniden şarkı söylemeye ve dans 
etmeye başlayan kişilerdir. 
Eğlendiriciler anın heyecanına 
kapılırlar ve diğer herkesin de 
bu şekilde hissetmesini isterler. 
İş diğerlerini cesaretlendirmeye 
geldiğinde, başka hiçbir 
kişilik tipi vakitleri ve enerjileri 
konusunda Eğlendiriciler kadar 
cömert değildir. ve başka hiçbir 
kişilik tipi bunu onlar kadar karşı 
konulamaz bir tarzla yapamaz.

Tabi ki kişilik testlerinin 
%100 doğruluğu söz konusu 
değildir. Ama milyonlarca 
insan ile yapılan testler 
sonucunda çoğunluğunun 
kişiliğinin doğru olarak analiz 
edildiği belirtilmiştir. NERIS 
Analytics Limited firması 
tarafından geliştirilmiş bu test 
tamamen ücretsiz olup, üye 
olmadan testi çözüp sonucunu 
incelemenize olanak sağlıyor. 
Sizde sonucunuzu görmek 
istiyorsanız ilgili bağlantıları 
aşağıda verdim. Evde kalın, 
Sağlıklı kalın.

 QR ile ulaşmak için

İlgili bağlantı linki ; 
16personalities.com/tr                                               

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA 
OFİS PROGRAMLARI

Merkezimiz tarafından, özellikle lisansüstü öğrencilerin akademik çalışmalardaki kullanımını 
geliştirmeye yönelik olarak, uygulamalı ofis programı eğitimi gerçekleştirildi. Öğrencilere 
ofis programlarının nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bir eğitim verildi.



KARMER E-BÜLTEN  13 12  KARMER E-BÜLTEN

KARİYER EĞİTİMLERİ KARİYER EĞİTİMLERİ

YURT DIŞINDAKİ 
ÇADLI ÖĞRENCİLER 

FORUMUNDA KARİYER EĞİTİMİ

DGS 
TERCİH DANIŞMANLIK 

GÜNLERİ

07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Tokat’ta 
düzenlenen “Yurt Dışındaki Çadlı Öğrenciler” 
forumu kapsamında KARMER Müdür 
Yardımcımız Öğr. Gör. Erdem Kanışlı ve 

KARMER Kariyer Danışmanımız Öğr. Gör. Umut Saray 
tarafından Çadlı öğrencilere ‘’Proje Hazırlama’’ eğitimi 
verildi. Eğitimde; projenin nasıl yazılacağı, proje 
aşamalarının neler olduğu ve proje için finansmanın 
nasıl oluşturulacağı konularına değinildi. Bununla 
birlikte öğrencilerin soruları doğrultusunda örnek bir 
proje hazırlandı.  

26-27 Ağustos 2019 tarihlerinde tercih danışmanlığı yapıldı. Öğrenciler “DGS Tercih 
Danışmanlık Günleri” kapsamında merkezimizden danışmanlık aldılar. Bilgi verilen ve 
tercih sıralamaları birlikte yapılan öğrencilerin tamamı DGS ile bir lisans programına 
yerleşti. 
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ÖĞRENCİLERİMİZE 
KARMER’i 
TANITTIK

KARMER’i tanıtmak amacıyla üniversitemizin çeşitli fakültelerinde ve meslek 
yüksekokullarında gerek bulunarak, gerekse merkezimizde ağırlayarak toplantılar 
düzenledik. Bu toplantılarda KARMER’in kuruluş amacını, vizyonunu ve misyonunu 
ifade ederek, neler yapacağımızı öğrencilerimize ve akademisyenlerimize anlattık.

24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında KARMER Mühendislik Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı ile Matematik 
ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümlerine konuk 
olduk. Yine aynı tarih aralığında Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nu misafir ederek tanıtım 
faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. 11 Ekim 2019 
tarihinde tanıtım hizmetleri kapsamında 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni ve Pazar 
Meslek Yüksekokulu’nu merkezimizde 
misafir ettik. 19 Ekim 2019 tarihinde 
Diş Hekimliği Fakültesi’nde, Zile Meslek 
Yüksekokulu’nda ve Niksar Uygulamalı 

Bilimler Yüksekokulu’nda merkezimizin 
tanıtımlarını yaptık. 21 Ekim 2019 tarihinde 
merkezimize misafir ettiğimiz İşletme Bölümü 
dördüncü sınıf öğrencilerine, 4 Kasım 
2019 tarihinde Almus Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine, 4 Aralık 2019 tarihinde 
Erbaa Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 
ve 24 Aralık 2019 tarihinde Artova Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerine merkezimizin 
tanıtım faaliyetini gerçekleştirdik.
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ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA 
VE 

İŞ GÖRÜŞMELERİ (MÜLAKATLAR) 
EĞİTİMİ

19 Ekim 2019 tarihinde KARMER Kariyer Temsilcisi Edanur Bülbül, Zile Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine; Kariyer Temsilcimiz Duygu Demirel, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
öğrencilerine “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakatlar” eğitimini verdi. “Özgeçmiş Hazırlama ve 
Mülakatlar” eğitimi 21 Ekim 2019 tarihinde Kariyer Temsilcisi Esra Fakirsever tarafından 

merkezimizde İşletme 4.sınıf öğrencilerine, 04 Kasım 2019 tarihinde Kariyer Temsilcisi Duygu 
Demirel tarafından Almus Meslek Yüksekokulu öğrencilerine verildi. 4 Aralık 2019 tarihinde Kariyer 
Temsilcilerimiz Esra Fakirsever, Duygu Demirel ve Edanur Bülbül tarafından Erbaa Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerine aynı eğitim verildi. 21 Aralık 2019 tarihinde Kariyer Temsilcimiz Edanur 
Bülbül tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Genç KADEM Kulübü öğrencilerine, 24 
Aralık 2019 tarihinde Kariyer Temsilcimiz Duygu Demirel tarafından Artova Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerine, 27 Aralık 2019 tarihinde Kariyer Temsilcisi Esra Fakirsever tarafından İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf (İkinci Öğretim) öğrencilerine merkezimizde “Özgeçmiş 
Hazırlama ve Mülakatlar” eğitimi verildi.

Eğitimde; özgeçmiş ile mülakatın ne olduğu, neden önemli olduğu ve nasıl hazırlandığı, mülakat 
çeşitlerinin neler olduğu, mülakattan önce yapılması gerekenler, görüşme sırasında yapılması 
gerekenler, mülakatta sorulabilecek soru türleri, mülakat esnasında yapılan hatalar gibi konular 
öğrencilere aktarıldı.
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AKADEMİK BİRİM
 KARİYER TEMSİLCİLERİ 

KARMER’DE

Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde Akademik Birim 
Kariyer Temsilcileri ile birlikte 
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 

18 Kasım 2019 tarihinde merkezimizde 
gerçekleştirilen toplantıda KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 
KARMER’in tanıtımını yaptı. Tanıtımın 
ardından KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan ile akademik birim kariyer 
temsilcilerimiz geleceğe yönelik plan ve 
projeler hakkında konuştu. Değerli 
akademisyenlerimize katılımlarından ve 
önerilerinden dolayı teşekkür ederiz.

KARİYER EĞİTİMLERİ

EĞİTİM HAFTASI
“KARMER ile daha şimdiden bir adım öndesiniz.”

Öğrencileri geleceğe en iyi şekilde 
hazırlamak ve her alanda bir adım 
önde olmalarına öncülük etmek 
amacıyla düzenlemiş olduğumuz 

“Eğitim Haftası” 16-22 Aralık 2019 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. 

16 Aralık 2019 tarihinde “Çağrı Merkezi 
Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitimde 
telefonla etkili iletişim teknikleri, müzakere 
teknikleri, müşteri tipleri, yasak kelimeler 
gibi konulara değinildi.

17 Aralık 2019 tarihinde “Satış ve 
Pazarlama Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirildi. 
Bu eğitimde, çağdaş satış ve pazarlama, 
satın alma psikolojisi, telefonda satış 
adımları, müşteriyi etkin dinleme gibi konular 
öğrencilere aktarıldı. 

18 Aralık 2019’da gerçekleşen “İkna 
Yöntemleri Eğitimi”nde ise iletişim tanımı, 
karşımızdaki insanı ikna etme yolları, etkili 

konuşmanın ilkeleri gibi içerikler, örnek 
olaylar verilerek öğrencilere aktarıldı. 

19 Aralık 2019’da gerçekleşen “Müşteri 
İlişkileri Yönetimi Eğitimi”nde ise hizmetin 
tanımı, müşterinin beklentilerinin neler 
olabileceği, müşteri ile güven ilişkisi 
oluşturma, müşteri itirazlarını karşılama gibi 
konular öğrencilere aktarıldı. 
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16-17 Aralık 2019 ve 21-22 Aralık 2019 
tarihleri arasında “Uygulamalı Fonetik ve 
Diksiyon Eğitimi” verildi.  İki grup halinde 
verilen eğitimde; nefes egzersizleri, ses ve 
dudak egzersizleri, tekerleme çalışmaları ve 
artikülasyon çalışmaları yaptırılarak 
öğrencilerin bol uygulamalı bir eğitim süreci 
geçirmelerine olanak sağlandı. 

18-19 ve 21-22 Aralık tarihlerinde “Etkili 
İletişim Stratejileri Eğitimi” gerçekleştirildi. 
Bu eğitimde öğrencilere iletişimin ne olduğu, 
iletişimin süreçlerinin neler olduğu, johan 
penceresi gibi öğrencilerin etkili iletişim 
kurmalarına yönelik temel bilgiler aktarıldı. 

20 Aralık 2019’da “İstatistik Bize Ne 
Diyor?” eğitimi gerçekleştirildi.  Eğitimde 
istatistiğin bize ne söylemek istediği, 
bilinmesi gereken temel istatistik kavramları, 
veri ön işleme adımları, çapraz tablo 
analizleri hakkındaki genel varsayımlar ve 
farklar öğrencilere aktarıldı.

21-22 Aralık 2019 tarihlerinde 
“E-muhasebe Eğitimi” gerçekleştirildi. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 
Bilgisayar Labaratuvarında gerçekleşen 
eğitimde muhasebenin temel kavramları, 
işletme defteri, bilanço defteri, beyanname 
türleri, ticari belge türleri, işletmenin 
kuruluşu, gelir ve gider tabloları, e-defter 
beyan sistemi gibi temel içerikler öğrencilere 
aktarıldı. 

20-22 Aralık 2019 tarihlerinde “ISO 
Eğitimi“gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında 
müşteri şikâyetleri yönetim sistemi eğitimi, 
çevre yönetim sistemi eğitimi, iş sağlığı ve 
güvenliği sistemi iç denetçi eğitimi, kalite 
yönetim sistemi eğitimi gibi farklı eğitim 
başlıkları öğrencilere aktarıldı. Öğrencilerin 
talepleri üzerine açılan ikinci grubun 
eğitimleri ise İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi amfisinde gerçekleştirildi.

Öğrencilere hayatın zorluklarına kolaylık 
sağlayacak, ileride girecekleri mülakatlarda 
başarılı olmalarına yardımcı olacak, her 
alanda bir adım önde olmaya imkân 
sağlayacak bilgiler aktarıldı. Eğitim 
haftasının bitiminde hocalarımıza belge 
takdimi gerçekleştirildi.

KARİYER EĞİTİMLERİ KARİYER EĞİTİMLERİ
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GÜLSÜM ANA KARİYER ŞENLİĞİ 

“Kariyer Eğitimleri” formatında düzenlemiş olduğumuz “Gülsüm Ana Kız Yurdu Kariyer Şenliği”  24-28 
Şubat 2020 tarihleri arasında Gülsüm Ana Kız Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen “Uygulamalı Proje Döngüsü” eğitimi KARMER Kariyer 
Danışmanı Öğr. Gör. Umut Saray tarafından verildi. Saray, öğrencilerden bir proje oluşturmalarını ve 

diğer öğrencilerle paylaşmalarını istedi. Ardından öğrencilerin proje fikirlerini dinleyen Saray, proje döngüsü 
hakkındaki bilgilerini öğrencilere aktararak sunumunu sonlandırdı. 

25 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen eğitimde Tokat İŞKUR 
İş ve Meslek Danışmanı Nesrin Aydoğan Mutlu ve Tokat İŞKUR 
İş ve Meslek Danışmanı Süheyla Polat eğitim verdiler. Aydoğan 
Mutlu ve Polat, gerçekleşen eğitimde İŞKUR ile ilgili bilgilerini 
öğrencilere aktardılar. Tokat İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı 
Nesrin Aydoğan Mutlu ve Tokat İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı 
Süheyla Polat; Tokat İŞKUR’un öğrencilere yönelik faaliyetlerini, 
çalışanlarını nasıl seçtiklerini, iş başvurusunun nasıl yapıldığını, 
İŞKUR’da kariyer olanaklarını, iş kulübünün ne olduğunu ve 
nasıl üye olunacağını öğrencilere anlattı. 

26 Şubat 2020 tarihinde Öğr. Gör. Aslı Öztürk Terzi tarafından 
“Paramı Yönetebiliyorum” eğitimi verildi. Öğr. Gör. Aslı Öztürk 
Terzi öğrencilere para harcama ve biriktirme yöntemlerini anlattı. 
Aynı gün içinde KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı 
Yerlikaya tarafından “Araştırma Sorgulama Temelli Öğrenme” 
eğitimi verildi. Yerlikaya, öğrenciler için hazırladığı materyaller 
eşliğinde öğrencilerin düşünmelerini, sorgulamalarını ve 
araştırmalarını sağlayarak eğitimini tamamladı. 

28 Şubat tarihinde Öğr. Gör. Mehmet Çarlık “Sosyal Medyada 
Kurumsal Stratejik Yaklaşımlar” eğitimi ve KARMER Kariyer 
Danışmanı Öğr. Gör. Celal Altıntaş tarafından ise “Özgeçmiş 
Hazırlama ve Mülakatlar” eğitimi verilecekti. Fakat COVID-19 
sebebi ile eğitimler iptal edildi.
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KARİYER EĞİTİMLERİ

ÖĞRENCİ BİRİM 
KARİYER TEMSİLCİLERİ 

KARMER’DE

ÖÖğrenci birim kariyer temsilcilerimize KARMER tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 
KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı, temsilcilerimize ilk olarak KARMER’i 
tanıttı. Ardından KARMER’de neler yaptığımızdan ve neler yapacağımızdan da bahsetti. 
Sonrasında toplantıya katılan Merkez Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan temsilcilerimizden, 

Fakülte ve Meslek yüksekokullarındaki diğer öğrencilerimizle KARMER arasında birer bağ olmalarını, 
yaptığımız ve yapacağımız etkinlikleri onlara duyurmalarını ve onların da etkinlik ve eğitim taleplerini 
kuruma iletmelerini istedi. Temsilcilerimizin 
KARMER’in dışarıdaki kolu olduğunu ve 
onlara düşen bu görevi özveriyle yerine 
getirmelerini istediğinin altını çizdi. Bunun 
üzerine temsilcilerimiz de ellerinden geleni 
yapacaklarını belirttiler. KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya ise 
öğrencilerin etkinlik ve eğitim talepleri 
noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını 
belirtti. Ardından KARMER Müdürü Doç. 
Dr. Doğan Bozdoğan, KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı ve 
KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı 
Yerlikaya temsilcilerimizin sorularına yanıt 
verdiler.

PATENT, PROJE VE  PROTOKOLLER

YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 
KAPSAMINDA BELGE 

SERTİFİKASYON İLE DESTEK 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

KARMER olarak kalite yönetim süreçleri ve dokümantasyonlarına dair daha önceden yapılmış 
olan yerinde denetimler sonucunda TS EN ISO 9001 2015 kalite yönetim belgesini almaya 
hak kazandık. Sonrasında Belge Sertifikasyon ile yapmış olduğumuz protokol, Rektörümüz 
Prof. Dr Bünyamin Şahin’in makamında resmiyet kazandı. Rektörlük makamında 

gerçekleşen imza törenine Rektörümüz Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin, KARMER Müdürümüz 
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, KARMER Müdür 
Yardımcımız Öğr. Gör. Erdem Kanışlı ve Belge 
Sertifikasyon sahibi Murat Aydoğdu katıldı. 
Yapılan denetimler sonucu üniversitemizin 
ve merkezimizin hak etmiş olduğu belge, 
Murat Aydoğdu tarafından Üniversitemiz 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e 
ve KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan’a takdim edildi.
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PATENT, PROJE VE  PROTOKOLLER

TOKAT VALİLİĞİ, TOKAT BELEDİYESİ VE ÜNİVERSİTEMİZ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Üniversitemiz 
arasında ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli 
sosyal ve bilimsel etkinlik düzenlenmesine dair 
işbirliği protokolü imzalandı. Tokat Valiliği’nde 

gerçekleşen protokole Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat 
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin katıldı. 

Vali Dr. Ozan Balcı’nın yaptığı konuşmada, “Sosyal 
politikalarda, sporda, kültürde, turizmde, sağlıkta, tarımda, 
ormanda, sanayide, altyapıda kentin karar vericileri 
olarak; aşkla, şevkle, yılmadan, yorulmadan, yılgınlık 
göstermeden, memleket ve millet sevdasıyla görevlerimizi 
yerine getiriyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. 
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnsanların huzur ve 
refahı, halkın esenliği ve şehrin mimarisi için Belediyemizin 
çok güzel çalışmaları var. Üniversitemiz büyüyen ve gelişen 
bir üniversite olarak çok güzel işler yapmakta. Valilik, 
Belediye Başkanlığı ve Üniversite olarak bir araya geldik. 
Yarına kalma adına bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri 
desteklememiz gerektiğini düşündük. Bilimsel çalışmalar 
konusunda Üniversitemizde çok güzel çalışmalar 
yapılmakta. Uluslararası sempozyumlar yapacağız. Şehir 
ile üniversiteyi daha çok bir araya getirmek istiyoruz. Hem 
dünyadan hem de farklı şehirlerden konusu ile alakalı bilim 
insanları gelecekler ve çalıştaylara katılacaklar. Şehrimize 
kültür ve turizm anlamında katkısı olacak. Bu çalışmalar 
çok önemli ve kıymetli çalışmalar. Ayrıca elde ettiğimiz 
bilgileri bir araya getirip kitaplaştıracağız ve yarına kalacak. 
Asıl iş yükü Üniversitemizde. Valilik ve Belediye olarak 
Üniversitemize destek vereceğiz. İmzalayacağımız bu 
protokol hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ise “Bu güzel işbirliği 
protokolümüz hayırlı olsun. Şehirleri imar ediyoruz. Şehirleri 
imar ederken eserler ortaya koyuyoruz. Yollar, hastaneler, 
okullar ya da birçok somut eserler ortaya koyuyoruz ve 
şehrimizi tabii ki bunlar geliştiriyor. Ama sadece bunlar 
bir şehrin gelişmişliğini ortaya koyan şeyler değil. Bunun 

dışında bizim kültürel, sosyal, ilim ve bilimsel anlamda 
da şehirlerimizi büyütmemiz ve geliştirmemiz lazım. İşte 
bu yaptığımız çalışmalar ve protokoller de bu anlamda 
insanımıza, şehrimizin halkına birçok konuda fayda 
getirecek çalışmalar. Alanında çok değerli, hala isimleri 
unutulmamış, tarihte iz bırakmış insanları gelecek kuşaklara 
aktarmamız gerekli. Halkımızla bizim bunları paylaşmamız 
lazım. Aynı zamanda yapılacak bu sempozyumlar bir kitap 
haline getirilmeli ve yazınsal noktada da raflarda yer alması 
gerekli. Ben bu çalışmaları bu yönü ile çok önemsiyorum. 
İnşallah önümüzdeki süreçlerde bütün bu sempozyumları 
yapmamızla hem bu insanlara gerekli değeri vermiş olacağız 
diğer taraftan da isimlerini yaşatacağız. Oluşturacağımız 
bu etkinliklerle beraber yapacağımız bu kitaplaştırma 
çalışmasının da güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. 
Herkese hayırlı olsun” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin “Üniversitemiz, 
eğitim ile ilgili bir kurum. Aynı zamanda bu eğitimin 
sokağa yansıması da gerekiyor. Bizim en büyük şansımız 
değerli Valimiz ve değerli Belediye Başkanımızın çok 
yüksek katkıları. Bu katkılar sayesinde Üniversitemizdeki 
hocalarımız yapacakları programları aynı zamanda 
halkımızla da paylaşma imkânı bulacaklar. Planlamış 
olduğumuz 7 etkinlikten 3 tanesi Tokat tarihinde önemli 
yere sahip: Gazi Osman Paşa, İbn-i Kemal ve Necati 
Sepetçioğlu. Dolayısıyla yerelle de ilişkilendirilmek suretiyle 
halkımıza akademik ve diğer anlamlarda, kültür anlamında 
bir destek sağlamak istiyoruz. Bunu tek başına yapmamız 
mümkün değildi. Sayın Valimiz ve Sayın Belediye 
Başkanımızın destekleri sayesinde inşallah tüm Tokat 
halkına bu etkinliklerde bilgileri aktarmak, onlarla bir araya 
gelme ve sohbet etme şansını yakalayacağız. Hayırlı olsun 
diyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Valimiz Dr. Ozan Balcı, Belediye Başkanımız Av. 
Eyüp Eroğlu ve Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin 
yapmış oldukları konuşmalar sonrası işbirliği protokolünü 
imzaladılar.

PATENT, PROJE VE  PROTOKOLLER

Merkezimizde öğrencilerimizin 
kariyerlerine yön verme gayretiyle; 
danışmanlık, eğitim, söyleşi ve 
araştırma gibi faaliyetler yapıyoruz. 

Bu faaliyetlerin yanı sıra projeler de üretiyoruz. 
Her ne kadar eğitim ve söyleşi düzenleyen bir 
birim olarak hizmet veriyor gibi görünsek de 
bunların çok ötesinde faaliyetler ile gerek 
üniversitemiz, gerekse de talepte bulunan diğer 
üniversite öğrencilerine faydalı olmak adına, 
sürekli yenileniyor ve gelişiyoruz. 

TOGÜ Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü’nce 
kabul edilen Kariyer Eğitim Sistemi (KES) 
projemiz, öğrencilerimizin eğitimlerimize online 
olarak ulaşabilmelerine olanak sağlamak 
amacıyla geliştirilen bir projedir. Proje kapsamında 
oluşturulacak olan online sistem ile KARMER 
bünyesinde verilecek olan eğitimlerin online 
ortamlara da taşınması hedeflenmektedir. Proje 
kapsamında eğitim videolarının kaydedilmesini 
ve sisteme yüklenmesini sağlayacak alt yapı 
oluşturulacaktır. Altyapının oluşturulmasının 
ardından öğrenciler KES sistemi ile almak 
istedikleri eğitimi seçebilecek, eğitim videolarını 
izleyebilecek, eğitim dokümanlarına ulaşabilecek 

ve online olarak organize edilecek olan 
sınavlara girip sertifikalarını sistem üzerinden 
edinebileceklerdir. Eğitmenler ise, KES’te 
hazırladıkları videoları ister youtube, vimeo gibi 
ortamlarından paylaşabilecek, isterlerse kendileri 
kayda alıp sisteme yükleme yapabileceklerdir. 
Oluşturulacak olan altyapı ile bireyler, eğitmenlere 
eğitimle alakalı sorular sorabilecek, eğitmenler 
de bireylerle bu sistem üzerinden iletişim 
kurabileceklerdir. KES ile birlikte merkezimizce 
düzenlenecek olan kariyer eğitimlerinde yer 
ve zaman sınırı ortadan kalkacaktır. Bu husus, 
özellikle pandemi sürecinde online eğitime aşina 
olan öğrencilerimiz için iyi bir fırsat oluşturmakla 
birlikte, KARMER eğitimlerinin daha büyük 
kitlelere erişmesine de olanak sağlayacaktır. 
Bahsi geçen bu süreçlerin tamamı KARMER’in 
kontrolünde gerçekleşecektir. Ayrıca söz konusu 
Kariyer Eğitim Sistemi’nin tüm telif hakları da 
üniversitemize ait olacaktır.

Kariyer Eğitim Sistemi Altyapı Destek 
Projemizin üniversitemize, merkezimize ve tüm 
akademik camiaya hayırlı olmasını temenni 
ederiz.

ONLİNE KARİYER EĞİTİM SİSTEMİ 
PROJEMİZ KABUL EDİLDİ
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Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nun (G3 
Forum) 11’incisi 30 Eylül 2019 tarihinde 
Amasya’da gerçekleştirildi. Geleceğin Gücü 
Girişimciler (G3) Forumu’na Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, TOBB 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, G3 Forum 
Başkanı-Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz, 
Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Pegasus 
Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak 
Kutsoy, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Reeder 
Markası Kurucusu Sezen Sungur Saral, TOBB Sektörler ve 
Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, Turkven Kurucu 
Direktörü Göktekin Dinçerler, DCP(Diffusion Capital 
Partners) Yönetici Ortağı Haluk Zontul, Bölge Oda/Borsa 
Başkanları, daire amirleri, Amasya, Çorum, Samsun ve 
Tokat Üniversitelerinden genç girişimci adayları katıldı. Biz 
de KARMER olarak Amasya’da yapılan bu etkinliğe 
öğrencilerimizle birlikte katıldık. 

Forumun açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliğinde 
bir aradayız, G3 artık girişimciliği Anadolu’ya yaydığımız 
bir marka haline geldi. Bunda da girişimci kurullarımızın 
çok büyük emeği olduğu gibi; kadın ve genç girişimci 
kurullarımızın çok büyük emeği vardır” dedi. 

Sayın Hisarcıklıoğlu’nun ardından konuşan, Amasya 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Kırlangıç, Amasya’nın pes etmeyen, büyük düşünen, 
yenilikçi ve mücadeleci ruhuyla tarihin en önemli dönüm 

noktalarında yerini aldığını belirterek, “Bundan 100 yıl 
önce Kurtuluş Savaşı’nın ateşi burada yakılmış ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin doğum belgesi burada imzalanmıştır. Bu 
kadim kentte, kendi alanında en iyi olan duayen girişimci 
ve yatırımcılarımızı ağırlamaktan ve onları girişimci 
adaylarımızla bir araya getirmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. Burada bulunan gençlerimizden bir tanesi 
bile bu atmosferden ilham alarak girişimciliğe adım atarsa 
şahsım adına çok doğru bir iş yapmış olmanın mutluluğunu 
yaşayacağım” dedi.

Kırlangıç’ın konuşmasının ardından Amasya 
Valisi Dr. Osman Varol, prestijli forumun Amasya’da 
gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 
Amasya’nın tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Fikirden finansmana her yönüyle girişimciliğin 
konuşulduğu, sektöründe başarıya ulaşmış iş insanlarının 
girişimci ve girişimci adaylarına tecrübe aktarımında 
bulunduğu Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu 
açılış konuşmalarının ardından Pegasus Havayolları 
Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak Kutsoy 
moderatörlüğünde, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ali Sabancı, G3 Forum Başkanı-Koton Yönetim Kurulu 
Eş Başkanı Gülden Yılmaz, Reeder Markası Kurucusu 
Sezen Sungur Saral, Turkven Kurucu Direktörü Göktekin 
Dinçerler, DCP (Diffusion Capital Partners) Yönetici Ortağı 
Haluk Zontul’un panelist olarak yer aldığı panele geçildi. 
Girişimcilik hakkında deneyimlerini paylaşan değerli 
girişimciler, girişimci adaylarının sorularını cevapladı. 
Girişimcilik hakkında deneyimlerini paylaşan değerli 
girişimciler, girişimci adaylarının sorularını cevapladı.

GELECEĞİN GÜCÜ GİRİŞİMCİLER 
FORUMUNA (G3 FORUM) KATILDIK 

KARİYER PANELLERİ

Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezimiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ve Öğrenci Hemşireler Derneği 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 

“Sağlıkta Adli Uygulamalar ve Yasal 
Sorumluluklar” adlı kariyer paneli gerçekleştirildi. 
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda 
düzenlenen panelde KARMER Müdürümüz Doç. 
Dr. Doğan Bozdoğan ve Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hacı Ömer Ateş tarafından açılış 
konuşmaları yapıldı. Açılış konuşmalarının 
ardından TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Medine Koç’un 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 2 oturum 
şeklinde yapılan panelin ilk oturumunda TOGÜ 
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bülent Eren, “Adli Tıp Nedir” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Eren, Adli 
tıbbın çalışma alanlarını, zorluklarını ve önemini 
anlattı. Ardından TOGÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr Üyesi Selçuk 
Çetin, “Örnek Olgular Üzerinde Malpraktis” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Panelin 2. 

oturumunda Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk 
Çetin, “Ötenazi Nedir?” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Panelin son konuşmacısı olarak 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yönetimi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esra 
Çaylak Altun “Uygulama Alanlarında Öğrenci 
Sorumlulukları” konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Altun öğrencilerin stajlarında neler yapmaları 
gerektiği, hasta ve hasta yakınlarına karşı 
tutumları ve dikkat edilmesi gereken konular 
hakkında bilgiler verdi. Panel sonrasında 
panelistlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

SAĞLIKTA ADLİ UYGULAMALAR 
VE YASAL SORUMLULUKLAR
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteği ile 13-14 Nisan 2020 tarihlerinde 
Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması planlanan ancak pandemiden dolayı iptal 
edilen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’20) için Kayseri’de “İKAF’20 Paydaş Üniversiteler 
Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, KARMER 

Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan ve KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya katıldı. 
Rektörümüz, 2021 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekli kariyer 
fuarına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. 

İKAF’20
 PAYDAŞ ÜNİVERSİTELER 

TOPLANTISI
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak ilkini düzenlemeyi planladığımız 

Sağlık Fuarı için, KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya ve 
beraberindeki KARMER ekibi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. 
Balcı, Sağlık fuarına elinden gelen desteği vereceğini belirtti. Fakat 19-20 Mart  

2020’de yapılması planlanan Sağlık Fuarı COVID-19 salgını sebebiyle iptal edildi.

VALİLİKTEN 
SAĞLIK FUARINA 

TAM DESTEK

KARİYER PANELLERİ
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KARİYER KONFERANSLARI

SINAV STRESİ  VE BAŞ ETME 
YÖNTEMLERİ İLE KPSS SÜRECİ

KARMER ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğrenci Hemşireler Derneği 
(ÖHDER) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen Sınav Stresi ve Baş Etme 

Yöntemleri ile KPSS Süreci adlı konferans 
gerçekleştirildi. Konferansta Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim 
üyesi olan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sarıkaya, 
“Sınav Stresi ve Baş Etme Yöntemleri” adlı 
sunumunu gerçekleştirdi. Ardından KARMER 
Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan “KPSS 
Süreci” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 
Sunumların ardından Sarıkaya ve Bozdoğan 
öğrencilerimizden konuya ilişkin gelen 
soruları cevaplandırdı. Program sonunda 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İbrahim Özbay tarafından Sarıkaya ve 
Bozdoğan’a belge takdimi yapıldı.

Şehit Ömer Halisdemir
Konferans Salonu

27 Aralık 2019
Cuma  10.00-12.00

DOÇ. DR. 
DOĞAN BOZDOĞAN

TOGÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİ HUKUK AD

@TOGUKARMER

SINAV STRESİ ve BAŞ ETME 
YÖNTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
YUSUF SARIKAYA

TOGÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK AD 

KPSS SÜRECİ

@OHDERTOGU

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

ÖHDER 
Öğrenci Hemşireler 
Derneği 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 

SİGORTACILIKTA 
ÖZELLİKLİ 

KURUMLAR 
ve 

SEGEM 
SINAVLARI

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve 
İşletmecilik Yüksekokulu ile Zile 
Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, 
KARMER Akademik Birim 

Temsilcisi Öğr. Gör. Emine Ateş’in  
gayretleri ile “Sigortacılıkta Özellikli 
Kurumlar ve SEGEM Sınavları” başlıklı 
kariyer seminerini düzenledik. Seminere 
öğrencilerin ilgisi oldukça fazlaydı. 
Seminerde Ankara Üniversitesi Beypazarı 
Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Sabri 
Kızılsu konulara yönelik bilgi ve 
tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. 
Seminerin ardından konuğumuza teşekkür 
belgesi takdim edildi.

KARİYER SEMİNERLERİ
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KARİYER SEMİNERLERİ KARİYER SEMİNERLERİ

PROJE, DESTEK, 
TEŞVİK VE HİBE 

EKOSİSTEMİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi olarak “Proje, Destek, Teşvik 
ve Hibe Ekosistemi” konulu proje 

kariyer semineri İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Şehit Birol Yavuz Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Program Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Özkiraz, Teknopark Genel Müdürü 
Prof. Dr. Cemil Alkan, Teknoloji Transfer Ofisi 
Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Yayar, Kariyer 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Doğan Bozdoğan, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi 
Nazan Arslanel, KARMER Müdür Yardımcıları 
Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya ve Öğr. Gör. Erdem 
Kanışlı, Uluslararası İlişkiler Ofisinden Dr. Öğr. 
Üyesi Fehim Kuruloğlu, Öğr. Gör. Ahmet Serhat 
Anaç, Öğr. Gör. Filiz Deniz ve Öğr. Gör. Sema 
Bilgiç, Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas, 
KOSGEB’den Kobi Uzman Yardımcısı Tarık 
Fidan, İŞKUR’dan ise İş ve Meslek Danışmanı 
Nesrin Aydoğan Mutlu ve Süheyla Polat’ın 

katılımıyla gerçekleştirildi. KARMER Müdürü 
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı ve ardından 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdiler. Programda her 
birim öğrencilerinin faydalanabileceği proje, 
destek, teşvik ve hibeler hakkında bilgiler 
aktarıldı.

Seminer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. 
Cemil Alkan’ın teorik bilgi içerikli sunumuyla 
başladı. Alkan, öğrencilerimize Teknopark 
hakkında bilgiler verdi. Seminerin ikinci 
konuşmasını yapan Teknoloji Transfer Ofisi 
Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Yayar, öğrencilerin 
her koşulda yanlarında olduklarını vurguladı ve 
TTO hakkındaki bilgilerini öğrencilere aktardı. 
Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni temsil eden 
konuklarımız Öğr. Gör. Sema Bilgiç, Öğr. Gör. 
Filiz Deniz, Öğr. Gör. Ahmet Serhat Anaç ve Dr. 
Öğr. Üyesi Fehim Kuruloğlu öğrencilerimizden 
gelen sorular eşliğinde Erasmus, Mevlana, 
Farabi gibi değişim programlarına değindiler. 
Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas’ın 
konuşmalarıyla devam eden programda Elmas, 
gençlik merkezinin öğrencilerimize her türlü 
sosyal imkanı sağladığını belirtti. KOSGEB’de 
Kobi Uzman Yardımcısı olan Tarık Fidan ise 
öğrencilerimizden gelen sorular doğrultusunda 
KOSGEB’in verdiği desteklerden ve hibelerden 
bahsetti. Seminerin son konuşmacıları ise 
İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Nesrin Aydoğan 
Mutlu ve Süheyla Polat, İŞKUR çalışanlarını 
nasıl seçer, iş başvurusu nasıl yapılır, İŞKUR’da 
kariyer olanakları nedir, iş kulübü nedir ve nasıl 
üye olunur gibi soruların cevaplarını verdiler. 
Programın birinci günü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İsa Gökçe ve İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkiraz’ın 
konuklarımıza belge takdimleri ile son buldu.
Seminerin ikinci gününde planlanan eğitimler 
COVID-19 nedeni ile gerçekleştirilememiştir. 

GÜVENLİK 
SEKTÖRÜ 
KARİYER

 PLANLAMASI 
SÖYLEŞİSİ 

Erbaa Meslek Yüksekokulu 
KARMER Akademik Birim 
Temsilcisi Öğr. Gör. Fatih Erarslan 
koordinatörlüğünde 2 Mart 2020 

tarihinde Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 
Bölümü öğrencileri ile güvenlik sektörü iş 
alanı, kariyer planlaması ve staj imkânlarına 
yönelik söyleşi gerçekleştirildi. Özel 
Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerine 
hitap eden söyleşi Securitas Uluslararası 
özel güvenlik firması İnsan Kaynakları 
Uzmanı Yasin Hıdır ve Karadeniz Bölge 
Müdürü Muzaffer Sürücü’nün değerli 
katılımıyla gerçekleşti. Söyleşide güvenlik 
sektörü iş alanı, kariyer planlaması ve staj 
imkânları hususlarında bilinmesi gerekenler 
Hıdır ve Sürücü tarafından öğrencilere 
aktarıldı.
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A101 MARKETLER 
ZİNCİRİNİN 
EN GENÇ 
MÜDÜRÜ: 

KORAY DEĞİRMENCİ

LONDRA 
SOFRA 

RESTORANLARININ 
SAHİBİ: 

HÜSEYİN ÖZER 

KARİYER SÖYLEŞİLERİ KARİYER SÖYLEŞİLERİ

Kariyer söyleşileri programımıza Londra Sofra Restoranları’nın sahibi Hüseyin Özer 
konuşmacı olarak katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
söyleşide KARMER müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan açılış konuşmasını yaptı. 

Hüseyin Özer, söyleşide hayat hikâyesini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerden gelen 
soruları cevaplayan Özer, “Tokat’ın Reşadiye ilçesinden önce, Ankara’ya sonra da İstanbul’a geçerek 
birçok zorluklarla mücadele ettim ve kuru ekmek yiyerek bu noktalara geldim. Kuru ekmek yemek 
beni restoran sahibi yaptı.” diyerek 70 yıllık hayat mücadelesinin zorluklarla geçtiğini ifade etti. 
“Londra’da güzel ülkemin yemeklerini sunarak İngilizlere beğendirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Zaten restoranlarda müşterilerime büyük bir keyifle sunduğum Tokat mutfağını da geliştirmek için 
çalışacağım” dedi. 

Söyleşi sonrasında ünlü Şef Hüseyin Özer’e Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İsa Gökçe tarafından 
çeşitli hediyeler takdim edildi. Aynı zamanda Fırınistan Kafe sahibi Hüseyin Gürses de özel olarak 
hediyesini takdim etti. 

Gerçekleştirdiğimiz Kariyer söyleşilerinin ilk konuğu A101 Marketler Zinciri’nin en genç 
Bölge Genel Müdürü Koray Değirmenci oldu. Ailesi ve ekibiyle birlikte üniversitemizde 
ağırladığımız Değirmenci, yaşadığı tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştığı konuşmasında 
kitap okumanın ve kendini geliştirmenin öneminden bahsetti. Konuşmanın ardından söyleşi 

kısmına geçildi. Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Bozdoğan tarafından moderatörlüğü gerçekleştirilen 
söyleşide Değirmenci, çalışma arkadaşlarının seçimi ile ilgili 
“öncelikle lise mezunu olması şart, daha sonra bir kişinin 
yaptığı işi en iyi şekilde yapması gerektiğine inanıyorum. 
Güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini sağlayacak 
çalışma arkadaşlarıyla çalışıyoruz” dedi. “TOGÜ mezunu 
kaç çalışanınız var?” sorusuna “TOGÜ mezunu ve aynı 
zamanda halen burada okumaya devam eden oldukça fazla 
çalışanımız var” cevabını verdi. Öğrencilerimiz tarafından 
gelen soruları cevaplayan Değirmenci’ye hediye takdim 
edildi. 
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E-TİCARET:
 ERSİN ELMACIOĞLU

OKAN ÖZTÜRK 
VE 

BAHADIR BİLİR
Tokat’ın önde gelen genç iş adamlarını ve girişimcilerini “E-ticaret” konulu kariyer söyleşisinde 

öğrencilerimizle buluşturduk. 
15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşen 
söyleşide açılış konuşmasını Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. 

Doğan Bozdoğan gerçekleştirdi. Ardından Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptığı konuşmada, 
“Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile bizlere örnek teşkil edecek, sizlerin gelişimine katkı 
sağlayacak kişileri davet etmek suretiyle kendini geliştirip sizlere fikir anlamında ışık tutacak iş 
adamlarımızı konuk ediyoruz. İleride iş hayatınızda başarılı olabilmeniz için birçok konuda kendinizi 
geliştirmeniz gerekiyor ve biz de Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile bu alanlarda faydalı 
olmaya çalışıyoruz. Özellikle alanında isim yapmış kişileri kendinize rol model seçmenizi sağlamak 
istiyoruz.” dedi.

Moderatörlüğünü Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Özyer’in 
yaptığı e-ticaret konulu kariyer söyleşilerine konuşmacı olarak, sileceksepeti.com kurucusu ve aynı 
zamanda Otobilir sahibi Bahadır Bilir, bisikletciden.com ve evemagaza.com siteleri kurucusu aynı 
zamanda Tokat Elmacıoğlu A.Ş sahiplerinden Ersin Elmacıoğlu ve e-ticaret yönetmeni Okan Öztürk 
katıldı.  Söyleşi sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, moderatör Prof. Dr. Kubilay 
Özyer’e ve söyleşiye katılan konuklarımıza teşekkür belgelerini takdim etti. Daha sonra bisikletciden.
com sitesi sahibi Ersin Elmacıoğlu’nun katkıları ile Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in yaptığı 
çekiliş ile öğrenciler arasından bir kişiye bisiklet hediye edildi.

KARİYER SÖYLEŞİLERİ KARİYER SÖYLEŞİLERİ

TOGÜ MEZUNLAR BULUŞMASI:
 İLKER AVCI, MURAT ASLAN, MURAT 

GÖNÜLTAŞ VE MELİH SAĞIROĞLU

Kariyer Söyleşileri kapsamında 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
mezunlarımızdan Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir (SMMM) Murat Gönültaş, 

SMMM Melih Sağıroğlu, Tokat Turhal PTT İşletme 
Müdürü İlker Avcı ve Özel İdare Müdürü Murat Aslan’ı 
üniversitemizde ağırladık. Konuklarımız mezun 
olduktan sonra ne gibi zorluklar yaşadıklarını, nasıl yol 
izlediklerini, mesleğe başlamak için hangi sınavlara 
girmeleri gerektiğini, mesleğe geçiş aşamasında neler 
yaptıklarını öğrencilerimizle paylaştılar. Konuklarımız 
söyleşinin moderatörü Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 
ve öğrencilerimiz tarafından yöneltilen soruları 
cevapladılar. Söyleşi sonrasında konuklarımıza belge 
takdimi yapıldı.
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SPOR VE PERFORMANS PSİKOLOJİSİ 

KARMER ve Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 

(TOGÜSEM) işbirliğiyle spor ve 
performans psikolojisi konulu kariyer 
söyleşisi gerçekleştirildi. Şehit Ömer 
Halisdemir Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen ve moderatörlüğünü 
Dr. Öğretim Üyesi Sertan Talas’ın 
yaptığı söyleşinin açılış konuşmasını 
KARMER Müdür Yardımcımız Öğr. 
Gör. Erdem Kanışlı gerçekleştirdi. Spor 
ve Performans Psikolojisi Danışmanı 
M. Burak Otyakmaz konuya ilişkin 
bilgilerini katılımcılar ile paylaştı. Talas 
tarafından yöneltilen soruları cevaplayan 
Otyakmaz’a öğrencilerimiz tarafından da 
birçok soru yöneltildi. Konuğumuza ve 
moderatörümüze KARMER Müdürümüz 
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan tarafından 
belge takdimi yapıldı.

KARİYER SÖYLEŞİLERİ KARİYER SÖYLEŞİLERİ

Kariyer söyleşileri programımızda Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Sivasspor 
Takım Kaptanı Ziya Erdal’ı öğrencilerimizle buluşturduk. Programın açılış konuşmasını 
KARMER Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Bozdoğan yaptı. Katılımcılarımızın sorularını yanıtlayan 
Çalımbay, söyleşinin moderatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer tarafından yöneltilen şampiyonluk 

sorusuna, Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu ilk yarıların rahat geçtiğini ama ikinci yarıların 
kıran kırana geçtiğini belirterek, seyircilerimizin desteği 
ile ligi en iyi yerde bitireceklerini söyledi. Konuklarımıza 
ve moderatörümüze Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İsa 
Gökçe tarafından hediye ve belge takdimi yapıldı. Daha 
sonra Tokat Sivaslılar Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Kaya da konuklara özel olarak hediyelerini 
takdim etti. 

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY
 VE TAKIM KAPTANI ZİYA ERDAL 
ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTU
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KARİYER SÖYLEŞİLERİ

KARİYERİNİZE 
SAĞLIK: 

SAĞLIKTA
KARİYER 

OLANAKLARI

Kariyerinize Sağlık organizasyonları kapsamında düzenlediğimiz Kariyer Söyleşilerinin ilki 
Turhal Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Söyleşide konuklarımız Nextpharma Bölge Müdürü 
Ömer Erbaş ve Nuvomed Tıbbi Satış Temsilcisi Sefa Polat’tı. Açılış konuşmasını KARMER 
Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın yapmasının ardından konuğumuz Erbaş iş görüşmeleri 

ve mülakatlar konulu sunumunu gerçekleştirdi. Erbaş’ın verdiği bilgilerin ardından Polat, kendini 
tanıtıp bulunduğu konuma nasıl geldiğinden bahsederek, öğrencilerin de kendi kariyerleri için neler 
yapabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere vermiş oldukları bilgilerin ardından konuklarımız 
öğrencilerin sorularını cevapladılar. Soru-cevap kısmının ardından Kariyer Danışmanımız Öğr. Gör. 
Süheyla Biriz Duman Avşar konuklarımıza teşekkür belgelerini takdim etti.  

KARİYERİNİZE 
SAĞLIK: 

TIBBİ MÜMESSİL 
OLMA YOLUNDA 
YAŞADIKLARIMIZ

Kariyerinize Sağlık organizasyonu kapsamında “Tıbbi Mümessil Olma Yolunda Yaşadıklarımız” 
konulu kariyer söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide KARMER Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. 
Süheyla Biriz Duman Avşar açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Müdürü Öğr. Gör. Salih Gümüş’ün moderatörlüğünde gerçekleşen 

söyleşiye, Abbott Firması ürün tanıtım temsilcisi Turan Dama, AstraZeneca Firması ürün tanıtım 
temsilcisi Mustafa Özgür Bektaşoğlu, Boehringer Ingelheim Firması ürün tanıtım temsilcisi Bekir 
Buğra Seyyah, Pfizer Firması ürün tanıtım temsilcisi Sedat Evciman ve Sanovel Firması ürün tanıtım 
temsilcisi Mustafa Melih Saraç konuk olarak katıldı. Konuklar iş alanlarındaki çalışma şartlarını, işe 
başlarken ne gibi sınavlardan ve mülakatlardan geçtiklerini, sonrasında karşılarındaki muhataplarına 
nasıl hitap etmeleri gerektiğini ve yaşadıkları ilginç olayları öğrencilere aktardılar. Öğrenciler 
tarafından sorulan soruları cevaplayan konuklarımıza, söyleşi sonrasında Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. İsa Gökçe tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Ardından KARMER Müdürümüz Doç. Dr. 
Doğan Bozdoğan program moderatörü Öğr. Gör. Salih Gümüş’e teşekkür belgesini takdim etti.

KARİYER SÖYLEŞİLERİ
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KARİYER SÖYLEŞİLERİ

HOBİDEN BAŞARIYA
Kariyer Söyleşileri kapsamında “Hobiden 

Başarıya” konulu söyleşi gerçekleştirildi. 
KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Selda Demir’in açılış konuşmasını 

yaptığı söyleşi, KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 
Söyleşide şair, yazar ve öğretmen Mahmut 
Hasgül, fotoğraf sanatçısı ve Tokat’a Dair sosyal 
medya hesaplarının kurucusu Süleyman Üzümcü 
ile Lezzetormanda sosyal medya hesaplarının 
kurucu ve içerik üreticisi Murat Pala hobilerini 
iş hayatlarına nasıl çevirdiklerini, tecrübelerini 

ve başarılarını öğrencilerimizle paylaştılar. 
Konuğumuz Mahmut Hasgül tarafından 
öğrencilerimize çekilişle kendi yazmış olduğu 
kitaplardan hediye edildi. Süleyman Üzümcü 
ise öğrencilerimize tasarımının kendisine ait 
olduğu, Tokat yazısı baskılı t-shirt’ler hediye etti. 
Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İsa Gökçe tarafından konuklarımıza hediye ve 
belge takdimi yapıldı.  

KARİYERİNİZE 
SAĞLIK:

BEDEN DİLİ
VE HİTABET

“ Kariyerinize Sağlık” başlığı altında düzenlediğimiz sağlık alanındaki kariyer söyleşilerini “Beden 
Dili ve Hitabet” konusuyla Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirdik. 
Söyleşide KARMER müdür yardımcısı Öğr. Gör. Selda Demir açılış konuşmasını yaptı. 
Konuğumuz Santa Farma Ürün Tanıtım Temsilcisi Ahmet Saraç beden dili hakkında kısa bir 

sunum yaparak beden dilinin iş görüşmeleri, mülakatlar ve günlük hayatımız üzerinde ne kadar etkili 
olduğunu anlattı. Beden dilini geliştirebilmemiz için kitap 
okumamız gerektiğini, insanlarla iletişim kurarken nazik 
ve sağduyulu olmamız gerektiğini vurguladı. Konuğumuza 
söyleşi sonrasında Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Murat Ardıç, hediye takdim 
etti. Ardından KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Selda 
Demir konuğumuza teşekkür belgesini takdim etti.  

KARİYER SÖYLEŞİLERİ
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“Başarıya Giden Yol” başlıklı kariyer söyleşisini Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kubilay Özyer’in katılımıyla üniversitemiz Erbaa Yerleşkesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirdik. Söyleşinin moderatörlüğünü Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Ümit Yıldırım yaptı. Söyleşide Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Özyer, 

başarıya gidilen yolda geçtiği evreleri, akademisyenliğe geçiş süresindeki yaşadığı zorlukları 
öğrencilerle paylaştı. Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Özyer’e Erbaa Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ümit Yıldırım plaket takdim etti. 

BAŞARIYA GİDEN YOL

Dünya geneline yayılan koronavirüs salgınının Türkiye’deki ilk tespit edilen vakası Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart 2020’de açıklanmıştı. Buradan hareketle 
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Bulut’un katılımıyla 18 Şubat 
2020 tarihinde “Koronavirüs” Konulu kariyer söyleşisi gerçekleştirildi. Erbaa Yerleşkesi 

Konferans Salonu’ndaki söyleşiye, konunun da güncel ve herkese hitap eder nitelikte olması 
sebebiyle öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve 
idari personellerimiz yoğun ilgi gösterdi. Erbaa Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Bulut’a Erbaa 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit 
Yıldırım tarafından plaket takdim edildi.

PROF. DR. YUNUS BULUT ANLATIYOR: 
KORONA VİRÜS NEDİR?

KARİYER SÖYLEŞİLERİ
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“Türk Dünyası ve Azerbaycan’ın 
Türkiye’deki Mega Yatırımları” konulu 
Kariyer Söyleşisinde öğrencilerimiz ile 
buluşacak olan Türkiye Cumhuriyeti 

Azerbaycan ve Moldova Eski Büyükelçisi 
Hulusi Kılıç’ı, söyleşinin COVID-19 salgını 
nedeniyle iptal edilmesi üzerine, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay’ın 
da değerli katılımlarıyla KARMER’de 
ağırladık. Kendisi de Tokat’lı olan Türkiye 
Cumhuriyeti Azerbaycan ve Moldova Eski 
Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Tokat’ı sevdiğini 
ve Tokat’a her çağrıldığında seve seve 
geleceğini belirtti. Kılıç, söyleşi ortamında 
gerçekleşen programda, KARMER ekibine 
tecrübelerini ve bilgilerini aktardı.

T.C. AZERBAYCAN VE MOLDOVA ESKİ BÜYÜKELÇİSİ 
HULUSİ KILIÇ’I KARMER’DE AĞIRLADIK

Almus Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik olan 
“Haberleşme Sektöründe PTT A.Ş ve Kurum Kariyer Olanakları” konulu kariyer söyleşisi 
KARMER konferans salonunda gerçekleştirildi. Söyleşiye Tokat PTT Başmüdürü Muhterem 
Demir, Tokat PTT İşletme Müdürü Arzu Avcı ve Tokat PTT İdari Mali İşler Müdürü Mustafa 

Özübek konuşmacı olarak katıldı. Muhterem Demir, Başmüdür olarak çalıştığı kurumun işleyişini 
anlatarak, kurumda verilen hizmetler hususlarında bilgiler verdi. Öğrencilere kariyer basamaklarını 
tırmanmalarına ilham olması için Avcı, Özübek ve Demir kendi kişisel kariyerlerinde göğüs gerdikleri 
zorlukları anlattılar. Ardından öğrencilerden gelen sorular çerçevesinde kurumdaki personel yapısı, iş 
ve işleyişler, staj imkânları ve kariyer olanaklarını aktaran Demir, öğrencileri müdürlükleri bünyesinde 
her zaman ağırlamaya hazır olduklarını belirtti. Söyleşi 
sonrasında KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı 
Yerlikaya, PTT Başmüdürü Muhterem Demir’e teşekkür 
belgesi ve hediye takdim etti. 

HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE PTT A.Ş. VE 
KURUM KARİYER OLANAKLARI  

KARİYER SÖYLEŞİLERİ
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KARMER ve Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Tarımda Kadının Gücü” 
konulu Kadınlar Günü etkinliği Ziraat Fakültesi Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu söyleşiye akademik ve idari personeller, öğrenciler 
ile organik tarım yapan çiftçiler katıldı. Programın açılış konuşmalarını KARMER Müdür 

yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin gerçekleştirdi. 

“Cehaletin en büyük korkusu kadındır çünkü kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir”. 

KARMER Müdür Yardımcısı Yerlikaya, 
“Hızla değişen ve gelişen koşullarda rekabet 
edebilmek adına bireysel gelişiminizi 
sağlamanız ve diğerlerinden bir adım önde 
olmanız için elimizden gelen desteği, tüm ekip 
arkadaşlarım adına söyleyebilirim ki, vermeye 
hazırız.” dedi. Günün anlam ve önemine 
yönelik şu cümle ile konuşmasına son verdi 
“Cehaletin en büyük korkusu kadındır çünkü 
kadın öğrenirse çocuklarına da öğretir”.

“Geleneksel Türk toplumunda tarım ve 
kadın ayrılmaz bir bütündür.”

Ziraat Fakültesi Dekanı Cangi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar gününü kutlamasının 
ardından kadınların kültürel, ekonomik ve iş 
hayatında da etkin rolleri olduğunu ve kadının 
toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Bu 
söyleşinin gerçekleşmesi için katkı verenlere 
teşekkürlerini iletti.

TARIMDA KADININ GÜCÜ

“Geleneksel Türk toplumunda tarım ve kadın ayrılmaz bir bütündür.”

Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, tarımla ilgili olarak kendi yaşantısından ve köyünden 
bahsetti. “Geleneksel Türk toplumunda tarım ve kadın ayrılmaz bir bütündür. Bu çerçevede KARMER 
ve Ziraat Fakültesi güzel bir program yaptılar.” dedi ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladığını ifade etti.

Ziraat Fakültesi Toprak Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Saniye Demir’in 
moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide konuğumuz Birgül Canikligil, öncelikle kendi yaşantısında 
yaşadığı zorlukları dinleyiciler ile paylaştı. Hedeflerine ulaşmak için eşinin kendisine en büyük desteği 
verdiğini ifade etti. Organik tarımın önemini vurgulayan Canikligil, söyleşinin ardından katılımcılardan 
gelen soruları yanıtladı. Söyleşi sonrası Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin konuşmacı Birgül 
Canikligil’e çiçek ve plaket takdim etti. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İsa Gökçe de moderatörümüz 
Dr. Öğr Üyesi Saniye Demir’e belge takdiminde bulundu. 

KARİYER SÖYLEŞİLERİ
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“Mobil Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimci 
Olmak” konulu kariyer söyleşisinin konuğu 
Reeder Firması Kurucu Ortağı Sezen 
Sungur Saral’dı. 

Programın açılış konuşması KARMER Müdür 
Yardımcımız Öğr. Gör. Erdem Kanışlı tarafından 
gerçekleştirildi. Açılış konuşmasının ardından 
kariyer söyleşisine geçildi. Saral konuşmasında, 
elde ettiği başarıları ve söz konusu başarılara 
nasıl ulaştığını anlattı. Program soru-cevap 
kısmı ile devam ederken gelen ilk soru “Neden 
firmanızı büyükşehirlere değil de Samsun’a 
kurdunuz?” oldu. Saral, “Çünkü Samsun, hem 
yer bakımından hem de Türkiye’nin konumu 
bakımından iyi bir şehir ve o bölgenin insanı 
çalışkan ve çalışmayı seven bir topluluk. Bu 
sebepten dolayı Samsun’u seçtik.” cevabını 
verdi. Dinleyicilerden gelen diğer bir soru ise 
“Bu işe girerken herhangi bir sermayeniz, 
planınız veya projeniz var mıydı, nasıl bu 
konuma geldiniz?” şeklindeydi. Saral, “İlk 
başlarda çok zorlandım ve çok bir sermayem 
yoktu. Hatta bir projem bile yoktu diyebiliriz. 
Kendi oluşturduğum bir yazılım ile başlamıştım 
ve bir şirket ile anlaşmıştık. Oradan yüksek bir 
talep gelince tüm sermayemi yatırıp ilk siparişi 

yapıp öylece başlamıştık.” diye yanıt verdi. Soru 
cevap kısmının sona ermesiyle hediye çekilişi 
gerçekleşti ve çekiliş sonucunda Reeder Firması 
tarafından bir öğrenciye tablet bilgisayar hediye 
edildi. Programın sonunda KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı tarafından 
konuğumuza plaket ve hediye takdimi yapıldı.

MOBİL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE 
KADIN GİRİŞİMCİ OLMAK

KARİYER SÖYLEŞİLERİ

KARMER olarak Şehit Ömer 
Halisdemir Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirdiğimiz söyleşiye Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ercan Tunç, Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Umut 
Saray’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
Kariyer Söyleşisine Tokat Seyahat A.Ş. Genel 
Müdürü Hakan Sarıcanoğlu katıldı. Söyleşide 
Sarıcanoğlu, Tokat Seyahat A.Ş.’nin dünden 
bugüne nasıl geldiğine ve hizmet kalitesine 
değindi. Söyleşi soru cevap şeklinde devam etti. 
Bir öğrencimizden “Diğer firmalarla fiyatlarınız 
hemen hemen aynı. Fiyatları belirlerken ortak 
karar mı alıyorsunuz?” sorusuna Sarıcanoğlu 
yanıt olarak, “Her firma kendi fiyatını kendisi 
belirliyor. Biz fiyat belirlerken benzini, ulaşımı, 
yiyeceği, içeceği baz alarak fiyatlarımızı 
belirliyoruz.” dedi. Söyleşi sonrasında yapılan 
çekilişte 15 öğrencimiz ücretsiz bilet kazandı. 
Söyleşi sonrası Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ercan Tunç, Hakan Sarıcanoğlu’na 
teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

DÜNDEN BUGÜNE TOKAT SEYAHAT 
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MERAK EDİLENLER-1

“Merak Edilenler-1” instagram canlı yayınımız KARMER 
Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan ve Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Erdem Kanışlı tarafından gerçekleştirildi. 
Vize-final-bütünleme sınavlarının nasıl olacağı, 

yaz okulunun olup olmayacağı, online derslerin nasıl 
gerçekleştirileceği, pandemi sürecinde KARMER’in neler 
yapacağı gibi birçok soru Kanışlı tarafından Bozdoğan’a 
yöneltildi. Bozdoğan, vizelerin ödev şeklinde yapılabileceğini 
belirtti. KARMER’in ise bu süreçte birçok konuda instagram 
aracılığı ile canlı yayın, zoom programı üzerinden de eğitimler 
yapmayı düşündüklerini ifade etti. Verimi artırabilmek için sınırlı 
kontenjan ile gerçekleşecek olan Ehl-i Kariyer söyleşileriyle 
öğrencilerimize gerekli desteği sağlayacaklarını duyurdu. 
Ardından öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

ONLİNE EĞİTİMİN BİLİNMEYENLERİ

“Online Eğitimin Bilinmeyenleri” instagram canlı 
yayınımız Google, Apple, Pearson ve Texas 
Instruments (TI) sertifikalı eğitmen Uğur Mert’in 
katılımıyla KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. 

Aslı Yerlikaya moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
Online eğitim yerine online ders ifadesinin kendi bakış 

açısına daha uygun olduğunu ifade eden Mert, öğrencilerin 
odaklanma sürelerinin konuya göre değişebileceğini 
belirtti. Mert, bu ortamda öğrencilere gerek bireysel 
gerekse grup olarak konuya göre çeşitli görevler vererek 
dersleri daha verimli hale getirmeye çalıştığını belirtti. 
Ardından öğrencilerimizin sorularını yanıtlayan Mert, 
online eğitimde kullanılabilecek bir takım program ve 
uygulamalar önerdi. 

CANLI YAYINLAR
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MERAK EDİLENLER-2 
“Merak Edilenler-2” instagram canlı yayınımızı 

TOGÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas’ın 
katılımıyla KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

Mezun olduktan sonra sadece diplomanın yeterli olup 
olmadığı, sertifikalı eğitimlerin kariyer sürecindeki etkileri, 
sertifikalı eğitimleri seçerken dikkat edilmesi gerekenler, 
online eğitimlerin nasıl yapılacağı gibi birçok konuya 
değinildi. Talas, mezuniyet sonrasında sadece diplomanın 
yeterli olmayacağını, bir adım daha önde olmak için her 
bir sertifikanın öğrencilere avantaj sağlayacağını ifade etti. 
TOGÜSEM’in yaptığı eğitimlerde, o konu alanındaki en iyi 
eğitimcileri seçmeye önem gösterdiklerini belirtti. Talas, 
öğrencilerimizden gelen soruları yanıtladı. 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜNYAMİN ŞAHİN 
CANLI YAYINIMIZDA 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin ve KARMER’in 
resmi instagram hesaplarındaki ortak yayında 
Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin, KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın 

moderatörlüğünde öğrenciler ile buluştu.
Pandemi sürecinde örgün eğitime ara verilmesinin ardından 

öğrencilerin merakla beklediği; sınavların nasıl olacağı, yaz okulu 
açılıp açılmayacağı, son sınıf öğrencileri için mezuniyet yapılıp 
yapılmayacağı, stajların nasıl olacağı gibi birçok soruyu yanıtlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, vize sınavlarının 4-17 Mayıs 
tarihleri arasında ödev, proje ya da sunum şeklinde olacağını 
belirtti. Pandemi sürecinin gidişatına göre final ve bütünleme 
sınavlarının nasıl olacağına karar verileceğini ifade etti. Son sınıf 
öğrencilerinin içini ferahlatan açıklamalarda bulunan Rektörümüz 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, bu zamana kadar gelmiş geçmiş en 
iyi mezuniyet törenini yapmayı planladıklarını belirtti. Staj yapma 
zorunluluğu olan bölümlerin (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği 
Fakültesi) stajlarına yazın devam edeceklerini belirten Rektörümüz 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, bu yıl mezun olacak öğrenciler için 
mezun olma durumlarının YÖK’ten gelecek karara bağlı olduğunu 
söyledi. Rektörümüz mezun olacak ebelik öğrencileri için belirli 
sayıda doğum yaptırmaları gerektiği için, pandemi sürecine kadar 
yaptırılan doğum sayısının YÖK 
tarafından yeterli görülmesi 
halinde mezun olabileceklerini 
söyledi. Diğer programlardaki 
öğrencilerin ise stajlarına bir 
sonraki dönemde (2020-2021) 
devam edeceklerini ifade 
eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin, mezun olacak 
öğrencilerin ise 6 haftalık 
stajları yeterli görülüp geri 
kalan kısmı ödev, sunum, proje 
şeklinde tamamlayacaklarını 
belirtti. Yapılan ödevlerin 
UZEM, e-posta ya da iadeli 
taahhütlü posta yoluyla 
sorumlu akademisyenlere 
ulaştırabileceklerini belirten 
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Bünyamin Şahin; pandemi 
sürecinde öğrencilerin yanında 
olabilmek adına ilerleyen 
dönemlerde de canlı yayın 
yapacaklarını ifade ettiler.

CANLI YAYINLAR
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GÜÇLÜ BİR KADIN İLE 
MEME KANSERİ VE FARKINDALIK 

“Meme Kanseri ve Farkındalık” instagram canlı yayını KARMER  
Kariyer Temsilcisi Edanur Bülbül moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Canlı yayınımızın konuğu Profesyonel Koç 
ICF, Takım Koçu ICF, Start-up Mentor, Köşe Yazarı ve aynı 

zamanda “10 Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabının da bölüm 
yazarlığını yapmış olan Funda Değirmenci oldu. 

Funda Değirmenci arkadaşını doktora götürmek için gittiği 
hastanede kendisinin de gelmişken muayene olması için ısrar 
edilmesi sonucu muayene olmaya karar verdiğini söylerken meme 
kanseri teşhisi konulabileceği düşüncesinin daha önce aklına 
hiç gelmediğini dile getirdi. O süreçte yapmaktan keyif aldığı 
birçok şeyi yapamıyor olmasının üzüntüsü içinde güçlü kalmaya 
çalıştığını ifade eden Değirmenci, en çok ailesinin ve eşinin 
desteği ile zorlu geçen sürecin üstesinden geldiğini belirtti. “10 
Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabında ise tüm bu yaşadıklarını 
ele alan Değirmenci konuşmasıyla izleyicilerimize adeta umut ışığı 
olurken, ne olursa olsun güçlü kalmamız gerektiğini, umudumuzu 
hiçbir koşulda kaybetmememiz gerektiğini vurguladı.

UZAKTAN EĞİTİM 
VE KENDİNİ GELİŞTİRME YOLLARI 

“Uzaktan Eğitim” instagram canlı yayını KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya’nın katılımıyla 
KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 
moderatörlüğünde gerçekleşti.

Yaşadığımız pandemi döneminde sürdürülen eğitim 
süreçlerinin uzaktan eğitim şeklinde ilerlediğini söyledi. Uzaktan 
eğitim sürecinin hem teknik hem de pedagojik boyutu olduğuna 
değindi. Yerlikaya, öğrencilerin sadece üniversitedeki mevcut 
dersler ile sınırlı kalınmaması gerektiğini ve öğrencilerin Google 
Dijital Atölye, Udemy, Edx, Youtube, Google Arts and Culture, 
Socrative, Kahoot, Padlet gibi çeşitli mecralar üzerinden kişisel 
ve kariyer gelişimlerini devam ettirebileceklerini belirtti. 
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RAMAZAN’DA 
SAĞLIKLI BESLENME

“Ramazan’da Sağlıklı Beslenme” instagram canlı yayını 
Diyetisyen Ayça Yorulmaz’ın katılımıyla Merkezimiz 
Kariyer Temsilcisi Esra Fakirsever moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi.

Pandemi süreci devam ederken Ramazan’ın da gelmesi ile 
birçok insanın merak ettiği birçok soruyu yanıtlayan Yorulmaz, 
“İftarda hurma ile başlayıp, çorba ile de su ihtiyacının bir kısmını 
giderebilirsiniz. Besinleri yavaş yavaş ve ara vererek tüketin. 
‘Sahurda ne kadar çok yersem o kadar az acıkırım’ yanlış bir 
düşünce. Vücut bir süre sonra alınan besini sindirir ve geri kalanları 
yağ olarak vücutta depolar. Bu yüzden su tüketimi çok önemlidir. 
İftar ve sahur arasındaki zaman zarfında her yarım saatte bir 
bardak su içerek vücudunuzun dengeli bir şekilde su ihtiyacını 
giderilebilirsiniz. Vücudun mineral dengesini sağlayabilmek için 
ise maden suyuna yarım limon suyu sıkılarak tüketildiğinde 
gerekli mineral dengesinin elde edilebilir.” Diyen Yorulmaz, ders 
çalışırken kuruyemiş ve kuru meyveler yiyerek sağlıklı bir şekilde 
dikkatin arttırılabileceğini vurguladı. Egzersiz yapmak isteyenler 
için ise Ramazan süresinde ağır egzersizleri tavsiye etmediklerini 
belirten Yorulmaz, iftardan 1-2 saat sonra olacak şekilde yapılan 
egzersizlerin 30 ila 60 dakika ile sınırlı olması gerektiğinin ifade 
etti. Katılımcılarımıza 5 farklı menü önerisinde bulunan Yorulmaz, 
dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. 

KARİYER SÖYLEŞİLERİ: FLO FAS ÜLKE MÜDÜRÜ 
SERKAN KARATAŞ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

“Kariyer Söyleşileri: Mezunlar-2” instagram canlı yayını 
FLO Ayakkabıcılık Fas Ülke Müdürü Serkan Karataş’ın 
katılımıyla KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem 
Kanışlı moderatörlüğünde gerçekleşti. 

Üniversite hayatında aktif bir öğrenci olduğunu dile getiren 
Karataş, o yıllarda aktif olan her kulübe üye olduğunu, kulübün 
vermiş olduğu görevleri yerine getirerek hem sorumluluk bilincinin 
geliştiğinin, hem de kulüp sayesinde sosyal çevresini geliştirmesine 
olanak sağladığını belirtti. Üniversitenin kişisel gelişim için en iyi 
fırsat olduğunu ifade eden Karataş, mülakat esnasında ilk adımı 
atmasının ve girişken bir kişiliğe sahip olmasının kendisini daha 
net ifade etmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi. Ayrıca 
mülakatların olumsuz olabileceğini, pes etmeden yola devam 
edilmesi gerektiğini, her mülakatın artı bir tecrübe olacağını 
ifade etti. İş hayatında birçok olumsuzlukla karşılaştığını belirten 
Karataş, yedi yıllık iş hayatında yaşadığı olumsuz durumlar 
nedeniyle şirketten kopuş sürecine girdikten sonra, Amerika’ya 
manav olarak gittiğini üç aylık bir sürecin ardından Türkiye’ye 
geri dönerek FLO’da işe başladığını anlattı. Perakende şirketlerin 
kariyer imkânlarının herhangi bir iş dalına nazaran çok daha fazla 
olduğunu belirten Karataş, cesaretli davranmak ve doğru iletişim 
ile gidilen her yerde başarılı olunacağını dile getirdi. Üniversite 
hayatında Work and Travel ve Erasmus gibi yurt dışı imkânlarını 
değerlendirmediği için 
pişman olduğunu, imkânı 
olan herkesin bu tecrübeyi 
yaşaması gerektiğini 
ifade etti. Kendisine ekip 
arkadaşı seçerken saygı, 
dürüstlük ve çalışkanlık 
ilkelerine önem verdiğini 
vurgulayan Karataş, 
önemli olan şeyin ilk adımı 
atmak olduğunu, ilk adımı 
attıktan sonra devamının 
geleceğini, umutsuzluğa 
kapılmamak gerektiğini 
vurguladı. 
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ÜNİVERSİTEMİZ DEKANLARI 
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

“Dekanlarımız ve Müdürlerimiz Öğrencileriyle Buluşuyor” instagram canlı yayın serisi 
üniversitemiz fakültelerinin saygıdeğer Dekanlarının katılımıyla, KARMER Müdürü Doç. Dr. 
Doğan Bozdoğan’ın ve KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı’nın ve Kariyer 
Danışmanı Öğr. Gör. Umut Saray’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 

Pandemi sürecine girilmesinin ardından öğrencilerin merak ettiği ödevler, stajlar,  mezuniyet, 
uygulamalı dersler gibi birçok sorunun cevabını “Dekanlarımız ve Müdürlerimiz Öğrencilerle 
Buluşuyor” canlı yayınlarında öğrencilerimize bilgileri ilk ağızdan vermeyi amaçlayarak öğrencilerin 
bir nebze de olsa içlerini rahatlatacak açıklamalarda bulunmalarına vesile olduk.

 “Dünya değişmiyor, çoktan değişti”

Canlı yayınların ilki, Erbaa Sosyal Bilimler ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay 
Özyer’in katılımıyla gerçekleşti. Özyer, KARMER’in 
kurulumunun ardından bir yıllık süre zarfında 
farklı bir hava kattığını, yapılan çalışmaları ekip 
arkadaşları ile keyifle takip ettiğini dile getirerek söze 
başladı. Özyer, sözlerine pandemi sürecinde bol bol 
kitap okumaya çalıştığını, bir bahçesinin olduğunu 
ve bir şeyler ekip biçerek vakit geçirdiğini ifade 
etti. “Öğrenci olmadan hiçbir şeyin tadı yokmuş.” 
ifadelerini kullanan Özyer, Erbaa Tokat’ın en 
büyük ilçesi, gerek üretim şartları ile gerekse insan 
kalitesi ile müthiş bir potansiyele sahip olan bir yer 
olduğunu vurgularken Rektör hocamızın gelmesi ile 
beraber Erbaa’ya gösterilen ilginin arttığının altını 
çizdi. Pandemi sürecinden dolayı yapılmakta olan 
online eğitimler için ise konuyu kapsamlı bir şekilde 
ele alarak “Dünya üzerinde böyle bir krize böylesi bir gelişmeye hazırlıklı olan, bekleyen herhangi bir 
ülke veya kurum yoktur bundan yola çıkarak ülke olarak, devlet olarak iyi bir sınav verdiğimizi ve bu 
işi başarılı bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Özyer, 
“Biz yönetim biriminde stratejik yönetimde konuşurken krizleri ve fırsatları hep bir arada konuşuruz. 
Dünya değişmiyor dünya çoktan değişti bu süreçte kurumlar, ülkeler, bireyler değişime ne kadar 
açık olabiliyorlarsa hayatta kalmak ve başarılı olmak o kadar kolay olacaktır” ifadelerini kullandı. 
Öğrencilerin bu süreçte endişe ettiği sınavlar konusunda ise, hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyecek 
öğrencilerin lehine kararlar almayı amaçladıklarını vurguladı. “Başta Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’a ve 
KARMER ekibine böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Ayını tebrik 
ediyor hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek günlerin ve bu süreçte çalışan sağlıkçılara, 
güvenlik görevlilerine, devletin bütün personelinden Allah razı olsun, hepsinin emeğine sağlık 
haklarını helal etsinler.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Unutmayın bitmeyecek bir acı yoktur. Pürüzsüz bir mutluluk da…”

Canlı yayın Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür’ün katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüdür, 
Pandemi sürecinde hafta sonları annesinin yanına gittiğini ve bahçe işleri ile uğraştığını belirtti. 
“Türkiye’deki üniversitelerin önemli bir kısmı çok önemli bir sınav verdi. Bizde çok çabuk refleks 
göstererek bu sürece adapte olduk.” diyerek üniversitemizin hızlı bir reaksiyon gösterdiğini ifade 
etti. Öğretmenlik bölümü öğrencilerinin merak ettiği konu olan uygulamalı derslerin nasıl olacağı 

sorusuna ise “Öğretmenlik uygulamasında 
problem kalmadı. YÖK gerekli düzenlemeleri 
yaptı. Aklın yolu birdir. Var olan uygulamalar yeterli, 
kalan kısımlar için ise ödev, sunum, proje, ses 
kaydı şeklinde tamamlanacaktır. Kalan dönemler 
için ise dört tane ders planı ve on beş dakikalık 
ders anlatımı yeterlidir” dedi. Yürüdür,  formasyon 
alan öğrencilerin dersleri için ise yüklenilen notlar 
ve videolar ile devam ettiğini söylerken bahsettiği 
diğer koşulların formasyon öğrencileri için de 
geçerli olduğunu dile getirirken, finaller için ise 
“Pandemi sürecine ve üstümüzdeki kurumların 
durumuna bağlı.” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin 
Ramazan ayını kutlarken sağlık ve afiyetle 
kalmalarını temenni etti. Yürüdür, “Unutmayın 
bitmeyecek bir acı yoktur. Pürüzsüz bir mutluluk 
da yoktur. Tüm bu yaşadıklarımız hayata dair. 
İnsanla ilgili gerçek umudumuzu kaybetmemek, 
enseyi karartmamaktır. Zorluklar insanlar için bunun sonuncu olacağının bir garantisi yok dolayısıyla 
ümidi ve yaşama sevgisini asla kaybetmeyeceğiz. Umutlu olacağız ve tabii ki sorumluluklarımızı 
yerine getireceğiz.  Sizleri çok özledim. Sizleri çok seviyorum. Allaha emanet olun.” diyerek sözlerini 
tamamladı

“Meyvesi olmayan ağaç gibi olduk.”

Canlı yayınımız Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Rüstem Cangi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Canlı yayın için KARMER ekibine, moderatöre, 
KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’a 
ve Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e 
teşekkürlerini ifade ederek. “Herkesin Ramazan-ı 
Şerifini ve işçi kardeşlerimizin Emek ve İşçi Bayramını 
kutluyorum.” dedi. Cangi, pandemi sürecinde idari 
personellerin dönüşümlü olarak çalışmaya devam 
ettiğini belirtirken eskiye göre iş yoğunluğunda 
%70’lik bir azalmanın olduğunu ifade etti. Bu 
süreçte hayatında izlemediği kadar film izlediğini 
belirten Cangi, öğrenciler olmadan “Meyvesi 
olmayan ağaç gibi olduk.” ifadelerini kullandı. 
Stajlar konusunda da açıklamalarda bulunan Cangi 
son sınıf öğrencilerinin stajlarının muaf olduğunu 
vurgularken 3. sınıfta olup bu sene staj yapmak 
zorunda olduğu halde pandemi sürecinde staj 

yapamamış öğrencilerin 2020-2021 Güz dönemi içerisinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri staj 
yaparak gerekli olan staj süresini tamamlayacaklarını ifade etti. Teknolojinin tamamen tarımın içine 
girdiğini vurgulayan Cangi “Diploma çok şey ama her şey değil.” diyerek öğrencilerin araştırarak 
kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. 

“Geleceğe bakış bence olumlu ve yapıcı düşünceler içermelidir.”

Canlı yayınımız Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk’ün katılımıyla 
gerçekleştirildi. “Öncelikle yapılmakta olan canlı yayınların başlatılmasına vesile olan Rektörümüz Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin’e, sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Demirtürk, 
pandemi sürecinde dönüşümlü bir şekilde fakülteye gittiklerini belirtti. Demirtürk, akademisyenliğin 
doğası gereği mesai kavramı olmadığını ifade ederken önceden biriken işlerini yaptığını, iki tane kitap 
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bölümü yazdığını, anatomi kitap çevirisi yaptığını, 
canlı dersler yaptığını, çocuklarının ödevleri ile 
ilgilendiğini ve kitap okuyarak verimli geçirmeye 
gayret ettiğini belirti. “Varlık sebebimiz aslında 
öğrenciler. Akademisyenliğin üç tane boyutu var bir 
tanesi derslere girmek, bir diğeri bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirmek, diğeri de yaptığımız işle ilgili 
uygulamalar içerisinde yer almak. Yani hekimseniz 
hastanede sağlık hizmeti veriyorsunuz. Dolayısıyla 
öğrenci kısmı bana göre en keyifli ve en önemli 
kısmı…” diyerek öğrencilerini çok özlediğini ifade 
etti. Yeni kararlar çıktığında akademik elemanları 
ve öğrencileri ivedilikle bilgilendirdiklerini ifade 
eden Demirtürk, bu süreçte Hemşirelik, Ebelik 
ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin 
aktif olarak eğitim ve öğretime devam ettiğini dile 
getirdi. Fizyoterapi ve Ebelik bölümlerinin yaz 
stajlarını önümüzdeki yaz telafisini yapacaklarını; 
Hemşirelikte staj olmadığını onun yerine uygulamalı derslerin teorik kısımları ve uygulama kısımlarının 
olduğunu belirtirken, derslerin teorilerinin anlatımından sonra blok şeklinde de uygulamalar yapıldığını 
16 Mart’a kadarki süreçte klinik ve saha uygulamalarının yapıldığını ifade etti. Demirtürk, kalan 
uygulamaların ise okullar açılınca telafi edilecek şekilde tekrar revize edileceğini vurguladı. Bu yaz 
yapılamayan stajları, önümüzdeki yaz döneminde yapmayı planladıklarını; uygulamalı dersleri ise 
dönem açıldıktan sonra mutlaka telafisini yapacaklarını belirtti. Son sınıftaki öğrencilere hiçbir şekilde 
mağdur edilmeyeceklerini ve kaygıya kapılmamaları gerektiğini söyledi. Bununla birlikte son sınıftaki 
Ebelik öğrencileri için sayısal açıdan birtakım kıstasların olduğunu, bu süreçte sayıların azaltılması 
konusunda talepte bulunduklarını ancak şuan bir geri dönüş almadıklarını ifade etmekle birlikte mezun 
olmak konusunda endişelerinin olmamaları gerektiğini belirten Demirtürk, ders notlarının fazla olması 
konusunda ise “Amacımız onları yormak değil ama bir şeylerin de eksik kalmasını istemiyoruz.” 
diyerek dikkat etmeye çalıştıklarını ifade etti. Pandemi süreci sonrasında hem bireysel anlamda hem 
de toplumsal anlamda yaşamın tüm alanları ile etkileneceğini düşündüğünü vurguladı. “Geleceğe 
bakış bence olumlu ve yapıcı düşünceler içermelidir.” diyerek karamsarlığı sevmediğini vurguladı. 
Evde kalmaya bir süre daha devam edeceğimizi ve evde çok güzel egzersizler yapılabileceğini ifade 
etti. Demirtürk, son olarak ise her günlerini anlamlı kılacak, kendilerini geliştirecek şeyler yapmaları 
gerektiğini belirterek hobilerini ve yapmak isteyip de yapamadıkları şeyler için güzel bir fırsat 
olduğunu dile getirdi. 

“Tatil değil ara verme…”

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naif 
Geboloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen canlı 
yayında “Bizi öğrencilerimizle buluşturduğunuz 
için teşekkür ederim. Öğrencilerimizle uzak 
kaldığımız günlerde Kariyer Merkezi olarak bizleri 
öğrencilerimiz ile bir araya getirmeniz çok güzel” 
diyerek sözlerine başladı. Geboloğlu, alınan 
tedbirlerin uygulanmaya koyulduğunu ifade 
ederken şu ana kadar eğitim ve ödevler ile ilgili 
bir sorun yaşanmadığını; sorun yaşanacak olursa, 
ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Pandemi 
sürecinde üniversitemizin spor tesislerinin 
kapandığını belirtirken bu süreçte tesislerin 
bakım onarım işleri ile ilgilenerek; dezavantajı 
avantaj haline getirdiklerini ifade eden Gebeloğlu, 
aynı zamanda Tarımsal Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğünde görev aldığını orada 1,3 milyon civarında fide siparişi verdiklerini ve sera 
ile ilgilendiğini belirtti. Gebeloğlu, “Üniversiteler öğrenciler için vardır.” diyerek bu sürecin bir mola 
olduğunu, süreç bitince kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. Spor bilimleri öğrencilerinin 
sportif ve atletik olmakta zorunda olduklarını ama bu süreçte boş geçirmemeleri gerektiğini evde 
kendileri ile ayıracakları zaman içerisinde egzersiz yapmaları gerektiğini belirtti. Fakültelerde teorik 
derslere nazaran uygulamalı derslerin daha fazla olduğunu ifade eden Gebeloğlu, online dersler 
için ise üniversite olarak aceleci davranmadan olabildiğince seri hareket ettiğimizi, bunun da hata 
yapmadan bu süreçte ilerlememize olanak sağladığını belirtti. Son olarak ise pandemi tedbirlerini 
göz ardı etmeden verilen ödevleri araştırarak ve öğrenerek yapmaya özen göstermeleri gerektiğini 
ifade eden Gebeloğlu; “Öğrencilere ve size sağlık diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kanuni Sultan Süleyman:“ Olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen canlı yayında “Bu olağanüstü 
günlerde bizde değişik deneyimler yaşıyoruz” diyerek 
söze başlayan Parlaktaş öncelikle gerçekleştirilen 
canlı yayınlar için teşekkürlerini ifade etti. Pandemi 
süreci için, olağanüstü günler olduğunu küreselleşen 
dünyada yaşanmayan deneyimlerin yaşandığını 
ifade etti. İletişimin bu kadar olduğu zamanlarda 
olağanüstü olayların yaşandığını ve ilerleyen 
hayatta bu yaşananlardan ders alınması gerektiğini 
dile getirdi. İzolasyon, karantina, pandemi, fiziksel 
temas gibi birçok kavramların hayatımıza girdiğini 
de belirtti. Kanuni Sultan Süleyman’ın sözü 
olan “Olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi.” sözünü örnek vererek sıhhatin öneminden 
bahseden Parlaktaş, öğrencilerini özlediğini fakat 
önceliğin sağlık olduğunu, diğer şeylerin telafisinin 
olduğunu belirtti. Tıp eğitiminin önemli olduğunu ve 
eksik bırakılamayacağını vurguladı. Mevcut durumda 745 öğrencilerinin olduğunu belirten Parlaktaş, 
altı dönem mezun verdiklerini belirterek dönem geçme değil sınıf geçme olduğunu dile getirdi. 15 
Mart sonrası dönem 1’den 5’e kadar, yaklaşık 1,5-2 ay sonra eğitim periyodunun tamamlanmış 
olacağını, yılın tamamını değil kalan kısmının telafi edileceğini belirtti. Parlaktaş, entegre bir sistem 
olduğunu bu nedenle ödev verilmesinin imkânı olmayacağını vurguladı. Kalan komite sınavlarını 
ise internetten canlı olarak yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Parlaktaş, finalle ve bütünleme 
sınavlarının da kısıtlamaların kalkması şartı ile öğrencileri birer gün alıp; sınavlarını yaptıktan 
sonra evlerine göndermeyi planladıklarını ifade etti. Ayrıca Parlaktaş, uygulama sınavlarını da yine 
internetten canlı olarak, gerekirse resim ve broşür göstererek ya da teorik sınavlarının içerisine 
onları da ekleyerek pratik sınavlarını yapmayı planladıklarını dile getirdi. Dönem 4 ve 5’ler için alan 
stajlarındaki pratikleri ise 2020-2021 yılının akademik takvimine birer hafta ile telafi uygulama stajı 
olarak koyacaklarını vurguladı. İntörn doktorların bu süreçte görevlerine devam ettiklerini ve bu 
dönemde esnek çalışarak 30 Haziran 2020’de mezun olacaklarını belirtti. Bu süreçte olumsuz hiçbir 
durumun olmadığını, tüm çalışan intörn doktorların sağlıklarında problem olmadığını dile getirdi. 
Beşinci sınıfların intörnlüklerine başlamalarının biraz uzayabileceğini ifade eden Parlaktaş, 4 ve 5’ler 
kalan sınavlarını her bölümden bir hoca canlı, sözle ya da teorik sınav şeklinde tamamlayacaklarını 
belirtti. Parlaktaş, ilk fırsatta örgün eğitime geçilerek, takvimi aksatmadan bir sonraki yıla geçmeyi 
istediklerini belirtti. Alışmadığımız, garip bir durum diyen Parlaktaş, “Bu da bizim için bir imtihan bir 
sınav, böyle şeyleri yaşayarak öğreniyoruz yaşayarak görüyoruz. İnşallah sonuna kadar da başarılı 
götüreceğimizi hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini belirtti ve burada gene güzel günleri hep 
beraber yaşayacağız.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 
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“Bilgi her zaman telafi edilir.”

Canlı yayınımız Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ercan Tunç’un katılımıyla gerçekleştirildi. 
“Öncelikle nazik davetinizden dolayı size çok 
teşekkür etmek istiyorum.” diyerek sözlerine 
başlayan Tunç, pandemi sürecinde kampüsün en 
baskın tonu olan yeşilin varlığına ama öğrencilerin 
olmadığına dikkat çekti ve pandemi süreci 
başladığında itibaren sınavların nasıl olacağına dair 
hiçbir tereddüt etmediğini vurguladı. Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in oluşturduğu yol 
haritasının hiçbir olumsuz yönü olmadığını, alınan 
kararlarda aklı ve vicdanı merkeze aldığını ifade 
eden Tunç, teoriye en uygun pratiği alma kararının 
da fakültelere bırakıldığını dile getirdi. Tunç,  en 
doğru kararı almak için akademik personel ile bir 
araya gelerek yoğun mesai harcadıklarını belirtti ve 
fakülte olarak 500 tane canlı ders yaptıklarını belirtti. 
“Öğrencinin de devleti biz olacağız.” Sözüyle 
konuşmaya devam eden Tunç, bu sürecin ruhuna 
uygun hareket ettiklerini vurgularken, öğrenciler ile 
arasının çok iyi olduğunu, karar alırken öğrencilerin de fikirlerini aldığını belirtti. “Öğrenci dediğin 
yoldaştır, arkadaştır, sırdaştır.” diyerek öğrencilerin ona katkı sağladığını belirtti. “Bilgi her zaman 
telafi edilir.” diyerek çalışanların her zaman kazanacağını belirtti. “Fatih de 21 yaşındayken İstanbul’u 
fethetti.” diyerek kendilerini küçük görmemeleri gerektiğini ve alınan kararların en doğru karar 
olduğunu vurguladı. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturu ile karar aldıklarını vurguladı. İnternet 
imkânı olmayan öğrenciler için ise Fen Edebiyat Fakültesi olarak biz karşılamaya hazırız dedi. Tunç, 
öğrencilere her konuda destek olacaklarını vurguladı ve “Öğrencilerimi çok seviyorum. Onları çok 
özledim.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Keşke gençliğimde şimdiki imkânlar olsaydı.” 

Canlı yayınımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkiraz’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. “Böyle bir faaliyeti gerçekleştirerek; 
bizi öğrencilerimizle buluşturduğunuz için size 
çok teşekkür ederim.” diyerek sözlerine başlayan 
Özkiraz, uzaktan eğitim kararı alındıktan sonra, çok 
kısa sürede uzaktan eğitim sistemi kurulmasında en 
büyük pay sahibi olan Rektör hocamıza ve ekibine 
teşekkürlerini iletti. “Bu dönemde COVID-19’a 
yakalanan tüm insanlara geçmiş olsun, ölenlere 
Allah rahmet eylesin.” diyerek sözlerine devam 
eden Özkiraz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” 
düşüncesiyle insana verilen yatırımların önemini 
vurguladı. “Kampüs çok güzel ama öğrenciler 
olmayınca bir mana ifade etmiyor.” diyen Özkiraz, 
öğrencilere olan özlemini dile getirerek; bu sürecin 
hiç kimsenin beklemediği durum olduğunu 
öğrencilerin bilgileri uzaktan alma zorunluluğunu 
sebebiyet verdiğini ifade etti. Derslerde not 
verilirken, içinde bulunduğumuz sürecin zorluklarını 
da göze alarak daha hoşgörülü ile not verilmesi gerektiğinin altını çizen Özkiraz, “Keşke gençliğimde 
şimdiki imkânlar olsaydı.” dedi.  Özkiraz, annesinin sözü olan  “Yavrum, Allah’ın men ettiği insan 

ile hükümetin men ettiği insandan uzak duracaksın.” sözlerini dile getirerek her şeyin en güzelinin 
olması için en iyi şekilde çalışmak gerektiğini, sonunda da mutluluğu elde edeceklerini vurguladı. 
Konuşmalarının öğrencilerinin sadece bilgili birer birey olması için değil, aynı zamanda da memlekete 
yararlı olmaları için de gayret ettiklerini vurgulayan Özkiraz, öğrencilerle en kısa sürede buluşmayı 
ümit ettiğini dile getirerek sözlerini tamamladı.

“Fakültenin ruhu öğrencilermiş”

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar 
Türkben canlı yayın konuğumuz oldu. Türkben, 
sözlerine öğrencileri ile buluşmalarına verdiğimiz 
imkânlardan dolayı KARMER ekibine teşekkürlerini 
sunarak başladı. Türkben, “Virüsün aslında 
Türkiye’ye uğramasını beklemiyorduk ama öyle 
olmadı çok sonradan anladık ki bir heyet varmış 
ve virüsün Türkiye’ye girmemesi için planlar 
yapıyormuş. Bu süreçte birçok can kaybı oldu Allah 
rahmet eylesin ve hastalara da şifa versin. Tüm 
sağlık çalışanlarına buradan teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum.” dedi. COVID-19 salgınının hiç kimsenin 
tam olarak hazır olduğu bir durum olmadığını, önce 
ülkemizin soğukkanlılık ile süreci takip ettiğini, 
ardından da atılması gereken adımların atıldığını 
düşündüğünü belirtti. İsyan etmenin bizlere bir şey 
kazandırmayacağını COVID-19 salgınına da ibret 
gözüyle bakmamız gerektiğini aktaran Türkben, 
“Meydana gelen olaylar tabiatı hoyrat kullandığımız 
için… İlla ki bir şekilde bitecek, ‘hiçbir uçak havada 
kalmaz’.” dedi. Türkben, fakültesi hakkında ise, bir program kılavuzlarının var olduğunu herhangi 
bir sıkıntı yaşamadıklarını aktardı. Kur’an-ı Kerim dersi için endişeli olduklarını fakat sosyal mecralar 
üzerinden öğrencileri dinleyerek ve öğrencilerden video kaydı alarak bir çözüm yolu izlediklerini 
belirten Türkben, öğrencilere evde oldukları zaman zarfında ezberlerini yapmalarını, aileleri ile 
ilgilenmelerini, okumak isteyip de okuyamadıkları kitapları okumalarını önerdi. Türkben, son olarak, 
“Fakültenin ruhu öğrencilermiş, her fakülteye geldiğimde bina üstüme üstüme geliyor onlar olmadan, 
umarım süreci bir an önce atlatırız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Öğrencilerimiz yeni duruma ne kadar çabuk adapte olurlarsa kariyerlerinde o kadar başarılı 
olacaklardır.”

Canlı yayınımız Turhal Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Veysel 
Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. “Katılımcıların 
Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlara vesile 
olsun” diyerek sözlerine başlayan Yılmaz, 
öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e 
ve KARMER ekibine teşekkürlerini iletti. Turhal 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin kurulumundan 
ve gelişiminden söz eden Yılmaz, fakültelerinin 
şuan 464 öğrencisinin olduğunu vurguladı. 
Karantina sürecinde evde çalıştığını, ailesi ile vakit 
geçirdiğini ifade eden Yılmaz, “Uzaktan eğitim 
alışık olmadığımız bir durumdu ve YÖK’ün kararı ile 
uzaktan eğitime başladık” dedi. UZEM üzerinden 
eğitimle kariyerlerinde değişiklik olacağını ifade 
ederken bankacılık bölümünü örnek vererek dijital 
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bankacılığa geçildiğini ifade eden Yılmaz, “Öğrencilerimiz yeni duruma ne kadar çabuk adapte 
olurlarsa, kariyerlerinde o kadar başarılı olacaklardır.” ifadelerini kullandı ve pandemi sürecine 
adapte olmaya gayret etmelerini önerdi. Son sözlerinde ise “Buralar boş, onları çok özledik.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

“Birinci önceliğimiz öğrenme sürecini kolaylaştırmak.”

Canlı yayınımız Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Tarhan, pandemi sürecinde devletin 
aldığı kararları uygulamaya başladıklarını belirterek. 
Akademisyenlerin hocalık ve araştırma olmak üzere 
iki görevi olduğunu ifade etti. Tarhan, öğrenciler 
olmayınca araştırmalar ile vakit geçirdiğini belirtti 
ve öğrencisiz de olmuyor dedi. Eğitim ve öğretim 
sürecinin devam ettiğini vurgulayan Tarhan, online 
eğitimin avantajlarının da olduğunu ifade etti. 
Tarhan, UZEM portalına yüklenen videoların kalıcı 
olduğunu istedikleri zaman girip izleme imkanının 
olduğunun da altını çizdi. Online sisteme geçmeden 
önce de LMS Portalı üzerinden öğrencilere notlarını 
paylaştıklarını ifade eden Tarhan, öğrencilerden 
gelen şikâyetlerinin olmadığını vurguladı. Öğrencilere 
Uzem portalına gün aşırı girmelerini önererek; 
onların olan değişikliklerden haberdar olacaklarını 
ve sormak istedikleri soruları sorumlu öğretim 
elemanına sorarak cevaplarına ulaşabileceklerini 
vurguladı. Tarhan, Bitirme projeleri için ise bölüm başkanlarına iletişime geçebileceklerini vurgularken 
bitirme ödevleri için de kolaylık sağlanacağının altını çizdi. “Birinci önceliğimiz öğrenme sürecini 
kolaylaştırmak.” diyen Tarhan, zaman kayıplarının olmamasına yönelik hareket ettiklerini ifade etti. 
“İstiyoruz ki bahçemizde çocuklarımız olsun.” diyen Tarhan, senato kararları alırken öğrencilerin 
genel taleplerinin de dikkate alınarak karar verildiğini dile getirdi. Son olarak ise millet olmanın, 
bir olmanın önemine dikkat çeken Tarhan, “Öğrencilerimizden uzakta olsak da bir olduğumuzu 
bilmelerini istiyorum ve pandemi sürecinin bir an önce sonlanmasını temenni ediyorum” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

KARMER olarak katılımlarından ve katkılarından dolayı Erbaa Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Özyer’e, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür’e, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi’ye, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda 
Demirtürk’e, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naif Geboloğlu’na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bekir Süha Parlaktaş’a, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Tunç’a, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkiraz’a, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar 
Türkben’e, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Veysel Yılmaz’a, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan’a teşekkür ediyoruz.
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ÜNİVERSİTEMİZ MÜDÜRLERİ 
ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

“Dekanlarımız ve Müdürlerimiz Öğrencileriyle Buluşuyor” instagram canlı yayın serisi 
üniversitemiz saygıdeğer Müdürlerinin katılımıyla, KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan’ın, KARMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. Aslı Yerlikaya’nın, KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı’nın, KARMER Kariyer Temsilcisi Öğr. Gör. Celal Altıntaş’ın 

ve KARMER Kariyer Temsilcisi Öğr. Gör. Umut Saray’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 
Pandemi sürecine girilmesinin ardından öğrencilerin merak ettiği ödevler, stajlar,  mezuniyet, 

uygulamalı dersler gibi birçok sorunun cevabını “Dekanlarımız ve Müdürlerimiz Öğrencilerle 
Buluşuyor” canlı yayınlarında öğrencilerimize bilgileri ilk ağızdan vermeyi amaçlayarak öğrencilerin 
bir nebze de olsa içlerini rahatlatacak açıklamalarda bulunmalarına vesile olduk.

 “Sebebi varlıklarımız öğrencilerimiz”

Canlı yayın Almus Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Fatih Polat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Sözlerine “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü başta 
maden işçilerimiz olmak üzere tüm işçilerimizin 1 
Mayısını kutluyorum.” diyerek başladı ve herkese 
hayırlı Ramazanlarının olmalarını temenni etti. 
Polat, yayın imkânı sağlayan Rektörümüz Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin’e, KARMER Müdürü Doç. Dr. 
Doğan Bozdoğan’a ve KARMER ekibine teşekkür 
ederek konuşmalarına başladı. Pandemi sürecinin 
öğrencisiz, öğrencilerin yokluğu ile geçtiğini ifade 
eden Polat, bahar mevsiminde dışarıda öğrenciler 
ile olmaya, onlarla sohbet etmeye, voleybol ve 
futbol turnuvaları düzenlemeye alışık olduğunu dile 
getirdi. Polat, uzaktan eğitim sisteminin yeniden 
yapılanması ile PDF ders notlarının yüklenmesi, 
videoların yüklenmesi son olarak ise canlı derslere 
başlanması ile eğitim sürecinin devam ettiğini, uygulamalı derslerde dâhil bu süreçte olabildiğince 
canlı dersler yaparak yazın ders telafisi ders yapmak zorunda kalmak istemediklerini belirtti. 
Rektörümüz öğrencilerimizin arkasında diyen Polat, bu süreçte onların işlerini kolaylaştırmaya yönelik 
kararlar aldıklarını vurguladı. Polat, final ve bütünleme sınavları için ise alınan kararın Rektörümüz 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin’in duyurmasının doğru olacağını söylerken öğrencilerin endişe etmemeleri 
gerektiğini alınan kararların tek bir öğrencinin bile aleyhine olmayan kararlar olduğunu vurguladı.  
Stajlar için öğrencileri sevindiren açıklamalarda bulunan Polat, staj yeri bulmakla ilgili sorunlardan 
dolayı 2019-2020 Bahar Yarıyılı içinde stajları kaldırma yönünde karar aldıklarını ifade etti. Polat, 
bu süreçte staj başvurusu yaptıkları yerler ile iletişime geçerek sorumlu öğrencinin stajdan muaf 
olduğunu bildireceklerini dile getirdi. 2019-2020 yılından önce girişli stajını tamamlamış ve evraklarını 
teslim etmiş olan öğrencilerin de staj sınavlarından muaf olacaklarını ayrıca stajını yapmayan son 
sınıf öğrencilerinin de stajdan muaf olarak mezun olabileceklerinin müjdesini verdi. Polat, Mezuniyet 
için ise bu süreçte kesin olarak bir plan yapılamayacağını ancak Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin’in önceki yayınlarda söylemiş olduğu ‘Gelmiş geçmiş en güzel mezuniyet olacak’ sözlerini 
hatırlatarak sürecin düzelmesi ile memnuniyet töreni yapabileceklerini ifade etti. Polat, son olarak 
öğrencilere yönelik, “Bizler buradayız. İnşallah bu sıkıntılı süreç geçecektir. Biz her zaman sizin 
yanınızdayız. Eğer olur da bu süreçlerde sizin sıkıntı yaşadığınız bir durum olursa lütfen onu hem 
bize yani hem bana bizatihi şahsıma hem bölüm başkanı arkadaşlarıma iletebilirsiniz. Bizler sizin 

yanınızdayız. Üniversitemiz sizin yanınızda. Rektörümüz sizin yanınızda. Bu süreç bence en çok 
öğrencilerimize yarayacak. Hiç merak etmesinler. İnşallah kolay bir şekilde bu süreci atlatacağız.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

“Biz dünde kalmamalı yarınlarımızı düşünmeliyiz.”

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Ersin Irk canlı yayınımıza katıldı. 
Sözlerine süreç hakkında konuşarak başlayan Irk, 
evde kalmaya özen gösterdiğini, evdeki vaktini kitap 
okuyarak, dizi-film seyrederek sürdürdüğünü aynı 
zamanda okula giderek akademik işlere de devam 
ettiğini bildirdi. Irk, köyde ufak bir bahçeleri olduğunu 
ve o bahçede vakit geçirmekten hoşlandığını belirtti. 
Öğrencileri çok özlediğini dile getiren Irk, ilçedeki 
hoca-öğrenci ilişkisinin merkezdekinden daha 
samimi ve daha farklı olduğunu ve yerleşkelerini 
çok sevdiklerini belirtti. “Ayrılık da sevdaya dahil.” 
diyerek öğrencilere özlemini bir kez daha vurguladı. 
Yüz yüze eğitimi tercih ettiğini fakat pandemi süreci 
dolayısıyla bunun mümkün olmadığını dile getiren 
Irk, bu süreçte Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin 
Şahin’in öğrenci yanlısı olduğunu belirterek 
öğrencilerin çok şanslı olduğunu vurguladı. Bu 

süreç sonrası ile ilgili olarak “Mutlaka değişimler olacak, dünya eski dünya Türkiye eski Türkiye değil, 
işlerin makine üzerinden yapılması çoğalacaktır. Bu süreç sonrasında öğrencilerin girişime, tasarıma 
yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerin; Gelecekte ne iş yapacağım? Firmalar beni neden 
işe alsın? sorularını kendilerine sormaları gerekir. Biz dünde kalmamalı, yarınlarımızı düşünmeliyiz.” 
diyen Irk, son olarak öğrencilere süreçte son aşamaya gelindiğini, tünelin sonunun gözüktüğünü, 
göstergelerin bayram sonrasında daha güzel olacağını düşündüğünü belirtti. Öğrencilerle artık ders 
yapmak istediğini dile getiren Irk, bu süreçte okullarını güzelleştirmek için çabaladıklarını vurguladı. 
Irk, tüm TOGÜ resmi ekibine ve KARMER ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

“Öğrencilerin, öğrenmeyi öğrenmeleri gerekiyor.”  

Turhal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Gül’ün katılımıyla canlı yayınımız 
gerçekleşti. “Öncelikle Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e 
ve KARMER Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan 
hocamıza böyle bir etkinliği düzenlediği ve böyle bir 
imkânı sağladıkları için teşekkür ederim.” diyerek 
söze başlayan Gül, öğrencilerin Ramazan Ayı’nı 
tebrik etti. Öğrenciler olmadan hüzün içerisindeyiz 
diyen Gül, onları çok özlediğini belirtti. Karantina 
sürecinde derslere hazırlık yaptığını ve ailesi ile daha 
çok vakit geçirme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Alt 
yapının da olması ile kısa sürede UZEM Portalı 
uygulamaya koyduklarını ifade etti. “Bu süreçte 
en iyi eğitim ve öğretimi vermeye çalışıyoruz.” 
diyerek 7-24 telefonunun vb. iletişim kanallarının 
açık olduğunu, sorun yaşayan öğrencilerin ulaşıma 
iletişime geçilebileceğini belirtti. Bu süreçten sonra 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Gül, “Teknoloji ve sağlık alanlarında kendimizi geliştirmemiz 
gerekiyor. Muhasebe ve finans alanlarında ise bundan sonraki iş ve işlevlerin tamamı elektronik 
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ortama aktarıldı. Bundan sonra tamamen kâğıtsız birebir insana temas olmaksızın tüm iş ve 
işlevlerinin bilgisayar ortamına hatta cep telefonları ortamına aktarılacağını düşünüyorum” dedi. 
Bilgi iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanma anlamında öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri 
gerektiğini belirten Gül, “Öğrencilerin öğrenmeyi, öğrenmeleri gerekiyor” diyerek bilgileri nasıl analiz 
etmeleri gerektiğini, bilgiye nasıl ulaşma yollarını öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Gül, “Pandemi 
sürecinde kurallara uymaya gayret edelim. Biz onları özledik. Son sınıflar için mezuniyet planlanıyor.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

“Kampüs Hayalet Şehre Döndü.”

Tokat Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen 
canlı yayın konuğumuz oldu. Süreci devletimizin 
tavsiyelerine uyarak ve izolasyonlara dikkat ederek 
geçirdiğini belirterek sözlerine başlayan Sözen, 
COVID-19 salgını hakkında ise bitime doğru 
seyir etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. 
Sözen, okulun hala açık olduğunu ve mevcut işleri 
yapmaya devam ettiklerini belirtti ve öğrencilerin 
okulda olmamasını “kampüs hayalet şehre döndü” 
diyerek ifade etti. Sözen, bu sürece üniversite 
olarak kolay adapte olduğumuzu, sürecin hızlı 
kararlar alınarak esnek bir şekilde yönetildiğini ve 
üniversitenin hızlı bir şekilde inisiyatif alabildiğini 
dile getirdi ve üniversitenin bilgi işlem ekibine 
sunucuları bize bağlı olan sistemi bu kadar kısa 
sürede oluşturdukları için teşekkürlerini sundu. 
Öğrencilerimizin sadece üniversitenin resmi 

sitesinde yayınlanan haberlere riayet etmeleri gerektiğinin altını çizen Sözen, son olarak öğrencilere 
vize ödevlerini yaparken ellerinden geleni yapmalarını söyledi. KARMER ekibine teşekkür ederek 
sözlerini sonlandırdı.

“Artık sosyal mecralar üzerinden dersleri gerçekleştirebilir miyiz gibi bir korkumuz yok.”

Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. M. Serkan 
Umuzdaş’ı canlı yayınımızda konuk ettik. Sözlerine 
öğrenciler olmadan üniversitenin anlamsız olduğunu 
söyleyerek başlayan Umuzdaş, “Biz birebir ders 
yapan insanlarız. Bizim öğrencilerimiz ile birlikte 
bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Şuanda ailemin 
neler yaptığını bilmiyorum ve bu çok üzücü” diyerek 
sözlerine devam etti. Umuzdaş, Rektörümüzün çok 
ileri görüşlü olduğundan bahsetti ve “Sürece çok 
hızlı reaksiyon göstermemiz öğrencilerimiz ve bizim 
açımızdan çok sağlıklı oldu. Artık sosyal mecralar 
üzerinden dersleri gerçekleştirebilir miyiz gibi bir 
korkumuz yok.” dedi. Umuzdaş, canlı dersleri büyük 
bir özveri ile gerçekleştirmeye devam ettiklerinin 
altını çizerek sürecin devam etmesi durumunda 
bir platform kuracaklarını ve o platform üzerinden 
öğrencilerle birebir ders yapacaklarını belirtti. 
Konservatuardaki hocalarında bu süreci çok iyi 
yönettiklerini belirterek onlara teşekkürlerini sunan 
Umuzdaş, KARMER ekibine teşekkür etti.

“...Bu dönemde gemimizin kaptanı Rektörümüz...”

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Tahsin İlhan’ın katılımıyla canlı yayınımız 
gerçekleştirildi. Pandemi döneminin kendisini 
olumlu etkilediğini, hem sağlığının hem 
üretkenliğinin iyi gittiğini belirten İlhan, mesleki 
ve yönetim alanında da güzel işler yaptıklarını 
ifade etti. “Fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. 
Bu süreçten bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz.” 
dedi. İlhan, pandemi sürecine girilmesinin hemen 
sonrasında toplantı yapıp, canlı derslerle ilgili 
kılavuz hazırlayarak derslerin online verilmeye 
başlandığını dile getirdi. Rektörümüz tarafından 
senato kararının her hafta toplantı yapılarak 
bir karar alındığını ifade eden İlhan, ödevlerin 
öğrenci tarafından yapılması alternatiflerini 
değerlendiklerini vurguladı. İlhan, vize sınavlarının 
ödev, proje, sunum vs. şeklinde yapılmasının 
ardından YÖK’ten gelen karar doğrultusunda 
final ve bütünleme sınavlarının da ödev, proje, 
sunum şeklinde olacağını vurguladı. “Bu süreçte 
mümkün olduğun kadar teknolojiyle de olsa artımızı arttırarak eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz.” 
sözlerini dile getirdi ve mesleki müdahale dersi için ise donanım anlamında çok iyi olduklarını söyledi. 
YÖK’e sunulan bir projeden bahseden İlhan, İnfaz Korumada ve Hukuk büroda okuyan öğrencilerin 
hem kendi ön lisans programlarında hem de aynı zamanda adalet programından mezun olmuş 
olacaklarını bunun sayesinde ise Hukuk Fakültesine girmenin yolunun açacağını vurguladı.  İlhan, 
“Öğrencilerimiz bir gemide gidiyor. Ama kaptan kendileri değil. Dümene geçme şansları da yok. Peki, 
kargaşa çıkarıp gemiyi batıralım mı yoksa geminin güvertesine çıkıp manzarayı mı izleyelim? Tercih 
onlara kalmış. Bu dönemde gemimizin kaptanı Rektörümüz. Gayet iyi gidiyor.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

KARMER olarak katılımlarından ve katkılarından dolayı Almus Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Fatih Polat’a, Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Irk’a, Turhal 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gül’e, Tokat Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Sözen’e, Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. M. Serkan 
Umuzdaş’a, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tahsin İlhan’a teşekkür ediyoruz.
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DİMES GENEL MÜDÜRÜ OZAN DİREN 
CANLI YAYIN KONUĞUMUZ OLDU

DİMES Genel Müdürü Ozan DİREN merkezimizin 
sosyal medya hesaplarında öğrencilerimizle buluştu. 
Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, salgın sürecinde 

DİMES tarafından alınan önlemler, sürecin DİMES’e ve sektöre 
etkileri, DİMES ve kendisi için insan kaynağı seçiminde önemli olan 
unsurlar gibi konulara değinildi. 

Söyleşi Ozan Diren’in Tokat’ta başlayıp DİMES Genel 
Müdürlüğü’ne kadar uzanan eğitim ve çalışma hayatından 
bahsetmesi ile başladı. Ozan Diren, DİMES’in Vasfi Diren ile 
başlayan “tarıma dayalı sanayiye” verdiği önem ve firmanın, başta 
Tokat Yöresi olmak üzere, Türkiye’de yarattıkları katma değerden 
bahsetti. Yurtdışı ticaret hacmine dair soruya karşılık Diren, 35 
yıldır yurtdışı ticaretlerinin olduğunu, son 20 yılda ise daha da 
hızlandığını söyledi. Ayıca Diren, DİMES’in İngiltere ve Almanya 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde çok sayıda ve önemli 
müşterileri olduğunu, son zamanlarda Uzak Doğu Ülkeleri’nin 
de hacminin ciddi bir boyutta arttığını, bağışıklık sistemlerini 
güçlendirecek ürünlere dair planlamaları olduğunu ve “anne gibi 
düşünmeye” devam ettiklerini belirtti. 
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Diren, başarılı insanı “takım içerisinde çalışabilen, liderlik 
yapabilen, bahane üretmeyen ve düzgün bir takım arkadaşı ve 
insan olabilen kişi” olarak tanımlarken, kendi kariyerinde attığı 
doğru adımları, eğitim sürecinin her aşamasını planlayarak 
ilerlemiş olmasını ve uzun süredir aynı kurum içerisinde yer 
almasını gösterirken, kendisine rol modeli olarak tek bir kişiye 
almaktan ziyade davranış şekillerine, düşüncelere ve fikirlere 
odaklandığını, bunun faydasını gördüğünü ve öğrencilerimize de 
tavsiye ettiğini belirtti. 

Diren, DİMES’İN personel seçiminde referansa önem 
vermediğini bu nedenle herkesin eşit fırsata sahip olduğunu ve 
çok iş değiştiren insanları pek tercih etmediklerini söyledi. Ayrıca 
Diren, her iş için farklı yetkinliklerin belirlendiğini, bunlara yönelik 
testlerin sonuçları ve ilgili departman yöneticisi ile uyumun, 
değerlendirmede önemli olduğunu da belirtti. Özellikle adayların 
sordukları soruların büyük anlam ifade ettiğini; 2 ve 6 aylık bir 
deneme sürecinde “anne gibi düşünebilen”, arkadaşça bir 
ortamda çalışabilen, özenli, güvenilir ve işbirliği yapabilen kişileri 
tercih ettiklerinden bahsetti. Diren, üniversite öğrencilerinin 
tam zamanlı staj ile çalışmaya başlamalarını ve salgın süreci ile 
geleceğin dünyasına daha hızlı ilerlediğimizi ve öğrencilerimizin 
bu hıza uyum sağlayabilecek şekilde “hızlı öğrenme ve hızlı 
unutmaya” adapte olmalarının gerektiğini vurguladı. 

Müdürümüz Doğan Bozdoğan’ın üniversitemiz ve DİMES 
arasında insan kaynağı odaklı ortak projeler yapılmasına ilişkin 
teklifine ise; böyle bir iş birliğinden keyif duyacaklarını belirten 
Diren, özellikle teknoloji firmaları DİMAK ve DİMES için IOT temelli 
projelerinin olduğunu PLC temelli cihazlardan Raspberry Pi gibi 
bilgi toplayabilen ve işlenebilir hale getiren sistemler ile ilgili bir 
dönüşüm içerisinde olduklarını ve bu alanda özellikle yazılımcı 
alanında ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Üniversiteleri sadece bir 
alana hakim olanlardan ziyade, “tarım-teknoloji” ve “teknoloji-
gıda” alanlarını birlikte yürütebilen insanlar yetiştirmesi ile önemli 
fark yaratacak projeler oluşturması durumunda içerisinde yer 
alabileceklerini belirtti. 

İzleyicilerden gelen sorularda ise Tokat bölgesinde yetiştirilen 
ürünlerin alımı konusunda dedelerinin “çiftçinin ürününün ağaçta 
bırakılmaması” nasihatine uyduklarını ve eğer çiftçilerimiz bir 
sorun yaşıyorlarsa fabrikayı aramaları halinde bunun çözüleceğini 
belirtti. 

Diren öğrencilere, düşünmeleri ve kendi hayatlarına dair 
hedeflerini doğru belirlemelerini önerdi. Hayattaki tek ürünümüz 
kendimiziz ve her şey kendimize bir yatırım, içlerine bakarak ne 
istediklerini, gerçekten kendi kendilerini düşünerek bulmalarının 
önemli olduğunu belirtti ve araştırmayı, öğrenmeyi hiç 
bırakmamalarını tavsiye etti. Son olarak Diren öğrencilerimize, 
“kiralık katil” olmamalarını, çalıştıkları işletmelerin nelere hizmet 
ettiğini anlamalarını ve ona göre seçim yapmalarını ve hobilerin 
önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.

İş yoğunluğunun arasında bizi kırmayarak canlı yayınımıza 
katılıp, öğrencilerimize tecrübelerini ve değerli fikirlerini aktaran 
DİMES Genel Müdürü Sayın Ozan DİREN’e ve tüm DİMES 
ailesine teşekkür ederiz.

FLO: HER ZAMAN AYAĞINIZDA 
“Ekibiniz kadar iyisiniz.”

“Kariyer Söyleşisi” instagram canlı yayınımız FLO 
Mağazacılık Uluslararası Operasyonlar Genel Müdürü 
H. Mert Cihangir’in katılımıyla KARMER Müdürü 
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan moderatörlüğünde 

gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölümünü bitirdiğini ifade ederek 

sözlerine başlayan Cihangir, üniversiteyi bitirdikten bir yıl sonra 
Boyner mağazasında işe girerek bu sürece atım attığını belirtti. 
Başlarda çok zorlandığını ifade ederken; zamanla alışarak, iş 
hayatının ilk senesinde Türkiye satış birincisi olduğunu ifade 
etti. İlerleyen zamanlarda LC WAIKIKI mağazasında satış 
ikincisi olduğunu ve mağaza müdür yardımcısı olarak atandığını 
vurguladı. Bu işlerde çalışma, azim ve hızın gerekli olduğunu 
belirten Cihangir, “Sevdiğin işi yapmak mı? Bulduğun işi sevmek 
mi?” diyerek bulduğu işi sevdiğini vurguladı. Sonrasında DeFacto 
mağazasında da çalışmasının ardından dil öğrenmesi gerektiğini 
düşünerek İngiltere’ye gittiğini ve 9 ay orada yaşadığını belirten 
Cihangir, yurtdışında yaşamanın zorluklarını ifade eden Cihangir 
“Yurt dışında yaşamakta kolay değil. İlk 3 ay kaldırımda yürürken 
bana soru sormasınlar diye kaldırım değiştiriyordum.” ifadelerini 
kullandı. Yaklaşık 20 yıldır perakende alanında çalıştığını ve her 
kademede görev yaparak şu anda ki pozisyonunu elde ettiğini 
belirtti. 

FLO ile ilgili genel bilgileri ifade ederken “Hacı Ahmet 
Ziylan tarafından 1964 yılında 10 metrekarelik bir dükkânla 
kurulmuş. El emeği ayakkabılar yapmakla başlamış. Ziylan 
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ailesi ve Büyükekşi ailesi bu işi giderek büyütmüşler, iyi bir 
noktaya getirmişler. FLO’nun dünyada 600’ün üstünde mağazası 
var, 3 farklı iş konsepti var. Türkiye’de satılan 3 ayakkabıdan 
1 tanesi FLO da satılıyor.” ifadelerini kullandı. Çok fazla iş 
görüşmesi yaptığını söyleyen Cihangir, iş gerekliliklerinin yanında 
yurtdışında çalışmaya düşünenler için yabancı dilin önemini 
vurgularken kendisine gelen başvurularda dikkat ettiği şeyin 
hangi üniversiteden mezun olduğundan çok; girişken olmak, 
iş bitiriciliği, işe gerçekten ihtiyacı olup olmadığı gibi kriterlere 
bakarak karar verdiğini vurguladı. “Ekibiniz kadar iyisiniz.” diyerek 
ekibin çok önemli olduğunu, iyi ekipler ve iyi yöneticiler ile çalıştığı 
için kendini şanslı hissettiğini söyledi. 

Yurtdışındaki iş imkânı ve çalışma hayatı için ise “Yurtdışında 
çalışmak isteyen arkadaşların en az bir yabancı dili iyi bilmesi 
gerekiyor. İngilizce haricinde Rusça, Çince, Arapça gibi diller 
bilmek de çok değerli. Yurtdışında hayatınızı düzgün kurup 
işinizi iyi yapmaya çalışırsanız geliriniz ve kariyer fırsatlarınız çok 
olacaktır. Yurtdışındaki bir işte başlangıç ekibinde olmak sonra 
oradaki büyümeye bağlı olarak sizi de hızlıca büyütüyor. Bu 
durumda gelirinizde Türkiye’dekinin 3 katı kadar olabilir.” diyerek 
dil bilmenin önemini bir kez daha vurgulamış oldu. 

“Öğrencilik hayatınızda nasıl bir öğrenciydiniz?” sorusuna ise 
Cihangir, “Hedeflediğim sevdiğim bir iş ya da bunu olacağım 
dediğim bir hayalim yoktu, genellikle normal bir öğrenciydim. 
Ama o dönemde girişimcilik ruhu bende varmış. 6 yaşındayken 
anneme evde limonata yaptırıp, taksi durağına satıyordum, sonra 
da kazandığım parayla yemek yiyip dondurma alıyordum. Aynı 
şekilde üniversite döneminde de bahar şenliklerinde bir şeyler 
satarak para kazanıyordum. Şu an yaptığım işi de çok severek 
sahiplenerek yapıyorum.” Sözleriyle cevap verdi. Üniversitenin 
öğrencileri hayata hazırladığını, bu nedenle üniversite hayatlarını 
iyi değerlendirerek bir yerlerde çalışarak veya staj yaparak erken 
yaşta tecrübeye sahip olabileceklerini vurguladı. Cihangir, “Hayatı 
biraz görüp kendi paralarını kazansınlar, fırsatları varsa mutlaka 
yurtdışına gitmelerini tavsiye ediyorum. Yabancı dillerini mutlaka 
geliştirsinler.” diyerek bu alanda yabancı dilin ve tecrübenin ne 
kadar kıymetli olduğunu öğrencilere aktarmış oldu. Katılım ve 
katkılarından dolayı FLO Mağazacılık Uluslararası Operasyonlar 
Genel Müdürü H. Mert Cihangir’e teşekkür ederiz.

ONLİNE EĞİTİM

Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile 
KARMER’in ortak organizasyonunda, 
Zoom programı üzerinden online 

olarak, “Geleneksel Oyunlarla Dil ve Kariyer 
Gelişimi” başlıklı eğitim programı düzenlendi. 
Öğr. Gör. Seçkin Sarpkaya ve Arş. Gör. Zeynep 
S. Baki Nalcıoğlu tarafından verilen eğitimlerde, 
geleneksel oyunların genel özellikleri ve 
geleneksel oyunların işlevleri ve uygulamaları 
konularına değinildi.

Programda köy seyirlik oyunlarının neler 
olduğu, neden oyun oynandığı, oyunların 
işlevleri, geleneksel oyunlarla kazanılan beceriler, 
değerler eğitiminde geleneksel oyunların rolü 
hususlarına değinildi. Katılımcıların konu ile ilgili 
fikirleri alınarak, katılımcılardan gelen sorular 
cevaplandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen 
başta eğitmenlerimiz Öğr. Gör. Seçkin Sarpkaya 
ve Arş. Gör. Zeynep S. Baki Nalcıoğlu olmak 
üzere, TOGÜ TÖMER ailesine ve tüm katılımcılara 
teşekkür ederiz.

EĞİTİM PROGRAMI: GELENEKSEL 
OYUNLARLA DİL VE KARİYER GELİŞİMİ
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AKADEMİK KARİYER 
VE 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI
“Ehl-i Kariyer” söyleşilerinin 

ilki KARMER Müdürü Doç. 
Dr. Doğan Bozdoğan’ın 
moderatörlüğünde, TOGÜ 

Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi 
Fehim Kuruloğlu’nun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Yüksek lisans alım 
sürecinden bahseden Kuruloğlu, 
ön değerlendirmeden sonra sözlü 
veya yazılı mülakat yapıldığını ifade 
ederken yüksek lisans başvurusu 
yapabilmek için ALES’ten en az 55 
alınması gerektiğini belirtti. YDS 
puanının bizim üniversitemizde 
yüksek lisans başvurularında şart 
olarak aranmadığını ancak puan 
alınmışsa değerlendirmede alınan 
puanın %15’inin hesaplanacağını 
ifade eden Kuruloğlu, ön 
değerlendirmede ALES puanının 
%60’ının okul ortalamasının %25’inin 
değerlendirmeye alındığını vurguladı. 
Ön değerlendirme sonuçlarına göre, 
kontenjanın üç katı kadar adayın 
yazılı bilim sınavına çağırılacağını, 
bilim sınavında 50 puanın 
altında kalan adayların başarısız 
sayılacağını ve değerlendirmeye 
alınmadığını ifade etti. Sonuçların; 
ön değerlendirme puanının %70’i ve 
bilim sınavının %30’u esas alınarak 
hesaplanacağını aktardı. Sonrasında 
değişim programlarına yönelik 
açıklamalarda bulunan Kuruloğlu 
Erasmus, Farabi ve Mevlana Programları arasındaki farklılıkları anlattı. Pandemi sürecinden dolayı 
Erasmus, Farabi ve Mevlana Programlarının olamayacağını fakat sürecin düzelmesi ile yine birçok 
öğrenciyi değişim programı aracılığıyla farklı ülkelere ve şehirlere göndermeye devam edileceklerini 
ifade etti. Sonrasında katılımcıların sorularını yanıtlayan Kuruloğlu, tüm öğrencilerin farklı bir ülke 
veya şehir görerek yeni deneyimler kazanması gerektiğini dile getirdi. Katkılarından ve katılımlarından 
dolayı TOGÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehim  Kuruloğlu’na teşekkür ederiz.

EHL-İ KARİYER

DOÇ. DR.
DOĞAN BOZDOĞAN İLE 

KPSS
“İlk Uyanan Kazanır” 

İİkincisinin düzenlendiği “Ehl-i Kariyer”’ kariyer söyleşilerinin konuğu KARMER Müdürü Doç. 
Dr. Doğan Bozdoğan oldu. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen söyleşide, kontenjan 40 
kişiyle sınırlandırıldı. Öncelikle Ehl-i Kariyer’in amacını anlatan Bozdoğan, kariyerinde bir adım 
önde olmak isteyen öğrencilerimiz için daha samimi ve bir o kadar da etkili olan Ehl-i Kariyer 

söyleşilerinde öğrencilerimize doğrudan temas etmeyi hedeflediğini dile getirdi. Bozdoğan, meslek 
seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, 
tecrübeli akademisyenler aracılığıyla öğrencileri 
bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. 

2020 yılının çift yıl olması sebebiyle öğrencilerin 
KPSS B grubunda avantajlı olduğunu belirten 
Bozdoğan, KPSS A ve B grubu sınavlarının her 
yıl yapıldığını ancak B grubunun işe alımlarının 
sadece çift yıllarda olması sebebiyle, çift 
yıllarda aldıkları puanların geçerli olduğunun 
altını çizdi. Bozdoğan konuşmasında, KPSS’de 
genel yetenek ve genel kültür başlıklarının 
olduğunu belirterek, genel yetenekte Türkçe ve 
Matematik, genel kültürde ise Tarih, Coğrafya ve 
Genel Kültür bilgisi sorularına yer verildiğini dile 
getirdi. Genel yetenek sorularının öğrencilerin 
üniversiteye giriş sınavında karşılaştıkları 
sorularla eş değer olduğunu belirten Bozdoğan, 
güncel bilgilerin ve mantık sorularının önemini 
vurguladı. Bozdoğan, KPSS sürecinde 
öğrencilerin en çok konsantrasyon bozukluğu 
ile başa çıkamadıklarını, hem üniversitedeki var 
olan sınavları hem de gidilen kurslar ile öğrencilerin KPSS sürecine odaklanmakta zorluk çektiğini 
dile getirdi. Meslek seçiminin önemli olduğunu ifade ederken temel bir A plan üzerine gidilmesi 
gerektiğini, B planına ise birkaç denemeden sonra geçilmesi gerektiğini ifade eden Bozdoğan, 
akademisyenlik mesleğinin sabır istediğini, gerçekten isteyen öğrencilerin ilerlemesi gerektiğini dile 
getirdi. KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı ise Bozdoğan’ın söylediklerine ek olarak 
memur olmak için olunmayacağını neyi istiyorlarsa oraya yönelmeleri gerektiğini, gerçekten bir 
hedef koyup hayatlarını ona göre şekillendirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Sonrasında katılımcıların 
sorularını yanıtlayan Bozdoğan, “Bizim zamanımızda pasta büyük, dilim sayısı fazlaydı şimdi ise 
pasta küçük, dilim sayısı az. İlk uyanan kazanır” dedi. Bunlara ek olarak KARMER Kariyer Danışmanı 
Öğr. Gör. Celal Altıntaş, KARMER olarak öğrencilerimize verdiğimiz desteklere bir yenisini daha 
ekleyerek online kariyer danışmanlığı yapılacağını, oluşturulan formu doldurarak online sistem 
üzerinden kariyer gelişimi hakkında görüşmeler yapabileceklerini vurguladı.
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BANKACILIK 
SEKTÖRÜNDE 

KARİYER ADIMLARI

Üçüncüsü düzenlenen “Ehl-i Kariyer” kariyer söyleşisinin, konukları TOGÜ İktisat 
Bölümü mezunu, Türkiye İş Bankası Ticari Müşteri Temsilcisi Anıl Akbaş ve TOGÜ 
İşletme Bölümü mezunu, Yapı Kredi Bankası Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Uzmanı 
Bünyamin Esmeray’ın 

katılımları ile KARMER Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 
moderatörlüğünde gerçekleşti. 
İlk olarak misafirlerimiz, Doç. Dr. 
Doğan Bozdoğan’a, Öğr. Gör. 
Erdem Kanışlı’ya ve KARMER 
ekibine teşekkür ederek 
söyleşiye başladılar. Devamında 
kendilerinden bahsederek söyleşiye 
devam ettiler. Akbaş ve Esmeray 
öğrencilerimizden gelen “KPSS 
sürecine hazırlandınız mı?”, “Mezun 
olduktan sonra iş başvurularını 
nasıl yapacağız?”, “Üniversitede 
verilen eğitimlerin yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?” gibi birçok 
soruyu yanıtladılar. Üniversitelerde 
verilen eğitimlerin yeterli olmadığını 
ifade eden Akbaş ve Esmeray, her 
öğrencinin okul dışında aldıkları 
kurslar, eğitimler ve en önemlisi 
sertifikalar ile rakiplerinde bir adım 
önde olabileceklerini vurguladılar. Yayın esnasında aldıkları sertifikaları öğrencilere gösteren 
Esmeray, katılmış olduğu bir iş görüşmesinde ondan önce giren katılımcıların on beş 
dakika içerisinde dışarıya çıkarken, kendisinin saatlerce içeride kaldığını, bunun sebebinin 
ise aldığı sertifikalar ile diğer katılımcılara nazaran anlatacak daha çok şeyinin olmasından 
kaynaklandığını ifade etti. Akbaş ve Esmeray, gerçekleşen iş başvurularından önce başvurulan 
yer hakkında küçük bir araştırma ile rakiplerin önüne geçilebileceğini belirttiler.

EHL-İ KARİYER

ÖĞR. GÖR. DR.  
ASLI YERLİKAYA  İLE 

 ALES
“Daha Az Yapılan Soruyu Yap, Daha Çok Puanı Kap.”

Dördüncüsü düzenlenen “Ehl-i Kariyer”’ kariyer söyleşilerinin konuğu KARMER 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya oldu. Zoom programı üzerinden 
gerçekleştirilen söyleşide Yerlikaya, öncelikle katılımcıları tanıyabilmek amacıyla 
hangi bölüm ve sınıf olduklarını sorarak programa başladı. ALES’in ne olduğu, 

kimlerin bu sınava girebileceği, 
yeterli puanın kaç olduğu gibi 
birçok soruya yanıt veren Yerlikaya, 
ALES’in zor bir sınav olmadığını, 
çalışan herkesin yapabileceğini, 
sınavda başarılı olmanın hız ile 
doğrudan bağlantısı olduğunu 
söyledi. ALES puanının gerek kadro 
başvurularında gerekse lisansüstü 
eğitim başvurularında puanlamanın 
en az %50’sini oluşturduğunu, bu 
nedenle önemli bir puan olduğunu 
ifade etti. ALES puanının tek başına 
yeterli olmayabileceğini, okul 
ortalamalarının ve dil puanlarının 
da hesaplamaya dâhil edildiğini 
belirtti. Alınan ALES puanının 
sonuçların açıklandığı tarihten 
itibaren beş yıl geçerli olduğunu 
ve yüksek puan almak için sınava 
girenler tarafından daha az yapılan 
soruların daha çok puan getirdiğini 
belirten Yerlikaya, sayısal ve sözel 
mantık sorularının önemini vurguladı. Kanışlı’ının sorduğu bir soru ile mantık sorularına 
yönelik öğrencilere bir örnek sunuldu ve bu soru üzerinde mantık sorularına nasıl çalışmaları 
gerekildiği konuşuldu. 
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EBELER HAFTASINDA 
EBELİĞE DAİR 

HER ŞEY
“İçinizdeki gücü görün… “

Beşincis düzenlenen “Ehl-i Kariyer” kariyer söyleşisi Ebe Hürcan Çit’in katılımıyla 
KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşti. “Özel hastane mi devlet hastanesi mi?”, “Doğum esnasında gebeye 
nasıl destek oluyorsunuz?”, “Staj nasıl daha verimli geçer?” gibi birçok soruya yanıt 

veren Çit, özel hastanelerde görev 
yaptığını ifade etti.  Hayatında 
birçok risk içerikli kararlar aldığını 
ifade eden Çit, aldığı kararlardan 
memnun olduğunu yaşadığı birçok 
zorluklara rağmen her seferinde 
en iyisini yaptığını vurguladı. 
Doğum esnasında gebelere nasıl 
destek oluyorsunuz sorusuna 
ise Çit,  gebeyi daha önceden 
tanıyarak onunla psikolojik bir 
bağ kurduğunu söyledi. Çit, 
doğum esnasında dedikodusunu 
yapmak istediği kişi hakkında 
konuşarak veya sevdiği konulardan 
bahsederek gebeyi kasılmalara 
değil sohbete odaklayarak doğumu 
kolaylaştırdığını dile getirdi. Sağlıklı 
bir anne adayına normal doğumu 
önerdiğini belirten Çit, birçok 
anne adayını normal doğuma ikna 
ederek, çok rahat doğumların 
gerçekleşmesine olanak sağladığını 
ifade etti. Bir öğrenciden gelen 
“Birinci sınıflar için ne önerirsiniz?” sorusuna ise meslekle ilgili kitaplar okumayı, belgeseller 
ve filmler izlemeyi, kişisel seminerlere katılmayı ve en önemlisi de arkadaş çevresi ile bolca 
vakit geçirmelerini önerdi. Staj öğrencileri için ise, tecrübeli kişilere en kötü vakalarının 
ne olduğu gibi farklı sorular sorarak yeni bilgiler edinebileceklerini vurguladı. Öğrencilere 
yaşadığı olumlu ve olumsuz birçok tecrübesini aktaran Çit, hep kullandığını ifade ettiği sözü 
dile getirdi: “İçinizdeki gücü görün, bebeğin bunu yapabilir. Kendini keşfet.” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

EHL-İ KARİYER

ZİRAAT  MÜHENDİSLİĞİNDE 
KARİYER ADIMLARI

“Ehl-i Kariyer” söyleşisi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karadağ’ın moderatörlüğünde, Üniversitemiz Artova Meslek 
Yüksekokulu mezunu, Ziraat Mühendisi ve Organik Tarım Danışmanı Merve Gülistan Aydın’ın katılımıyla 
Zoom programı üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Ziraat Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Rüstem 
Cangi’nin de katılım gösterdiği programda Aydın, Hayatınızda aldığınız en doğru karar nedir? sorusuna; 

“Artova meslek yüksekokuluna gelmek ilk gün benim için bir yıkımdı. Biz o küçük ilçeyi gerçekten avantaja 
çevirebildik. Fakülte ortamında daha zor oluyor. Ne öğrendiysem Yükseokulda öğrendim. Hayatımda aldığım 
en iyi karar yüksekokula girmekti.” sözleriyle cevap verdi. Aydın, “Tarım Danışmanlığı için neler yapılabilir?” 
sorusunu ise; “Sürekli kendinizi güncel tutmanız gerekiyor. Danışmansanız ve biraz fark yaratmak istiyorsanız 
toprakla ilgili bilginiz olması lazım. Ziraat mühendisliğinde danışman olarak çalışanlar, en çok bilgiye sahip 
olması gerekenlerdir ve her gün her gün kendini yenileyenlerdir.” diyerek cevapladı. Kendisine yöneltilen 
“Tarım sektöründe işverenler, çalışanların işe alım süreçlerinde bir mühendisten neler bekliyor?” sorusuna 
ise, “Bildiğim tanıdığım insanlara güveniyorum çünkü sorumluluk alıyorsunuz. Şuana kadar iş aramadım 
hiç işler genellikle bana geldi. İşinizi severseniz 
kimsenin size yapın demesine gerek kalmıyor. İşi 
gerçekten yapmak istiyor musunuz? Buna karar 
vermelisiniz. Bizim işimiz uygulama işi. Okulda 
öğrendiğimizle sahadaki çok farklı.” şeklinde cevap 
verdi. Sektörün maaş ve kariyer durumu ile ilgili 
de bilgiler aktaran Aydın, “Çalıştığım şirketlerle 
yurtdışında gittim, birçok eğitim aldım. Sürekli 
kendimi geliştirmeye çalıştım. Çok emek verdim ve 
hiç bir emeğin karşılıksız kalacağına inanmıyorum. 
Bir gün mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Maddi 
olarak da şuan kazandığım para maaşsız çalıştığım 
o günlere değdi.” dedi. “Sektörde kariyer adımlarını 
hızlandırmak için nelere ihtiyaç vardır? Yabancı dil, 
bilgisayar bilmek ve alınan sertifikalar işe yarıyor 
mu?” sorusuna Aydın, “Kesinlikle dil çok önemli ve 
benim hala en büyük eksiğim. Birçok güzel işi ve 
büyük fırsatları sırf dilim olmadığı için reddetmek 
zorunda kaldım. Benim üniversite yıllarında aldığım 
bir sertifika, hiç ummadığım bir zamanda çok işime 
yaradı ve bu sayede işe girdim. Bence bir insanın 
yaptığı en güzel yatırım kendisine yaptığı yatırımdır.” 
diyerek cevap verdi. Kendisine yönetilen “Pandemi 
süreci sektördeki kariyer olanaklarını nasıl 
etkileyecek?” sorusuna Aydın, “Benim düşüncem Korona virüs herkesi olmasa da birçok kişiyi değiştirecek 
şuan gerçekten çoğunun hayata bakış açısı değişti. Birçok kişi dualara yöneldi tarımın önemi bu süreçte 
daha da çok arttı. Çünkü insan yiyip içmeden hayatını devam ettiremez. Bu yüzden biz çok güzel bir mesleğe 
sahibiz. Aslında bitkilerinde bir yaşam mücadelesi var. Arkadaşlara tavsiyem lütfen kendinizi geliştirin.” 
sözleriyle cevap verdi. Katılımcılardan gelen “İş görüşmelerinde ilginç şeyler oluyor mu? Mesela sen nelere 
dikkat ediyorsun birini ise alırken?” sorusuna ise “Ben oturmasına kalkmasına çok dikkat ederim. Mesela 
sandalyeyi ortaya mı koyuyor? Yoksa hemen kalkacakmış gibi uca mı koyuyor? Masaya elini koyuyor mu? 
Giyim tarzı nasıl? İş görüşmesine zamanında geliyor mu? Bunlar benim için çok önemli. Vaktinde gelmemesi 
işinde disiplinsiz olduğunu gösterir ki sırf bu yüzden ben çalıştığım biriyle ortaklığımı bitirdim.” sözleriyle 
cevap veren Aydın, Merkezimiz müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın “En iyi Ziraat Mühendisi tanımın nedir?” 
sorusuna ise “Mesleğini severek yapandır.” cevabını verdi. Katılımlarından ve katkılarından dolayı konuğumuz 
Merve Gülistan Aydın’a, moderatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karadağ’a, Ziraat Fakültesi dekanımız Prof. Dr. 
Rüstem Cangi’ye ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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MÜZİKTE EŞ ZAMANLI 
KOMPOZİSYON ARACI: 

SOUNDPAINTING

“Ehl-i Kariyer” söyleşisi KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya’nın 
moderatörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar 
Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sonat Coşkuner’in katımıyla Zoom programı 
üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi.

EHL-İ KARİYER

Samsun, Afyon, İstanbul ve Tokat 
illerinde öğrenim gören öğrencilerin yanı 
sıra öğretim üyelerinin de katılımının 
gerçekleştiği programda, “Soundpainting 
nedir?” sorusuna; “Soundpaintingi ilk 
duyduğumda çok ilginç geldi. Ama hiçbir 
şey anlamadım. Çok okudum, videolar 
izledim. Hatta ilk performanslarım berbattı. 
Ama zamanla okuyarak ve araştırarak 
kendim öğrendim. Çünkü Türkiye’de bunu 
çalışan kimse yoktu. Soundpaintinge 
müzik, dans, görsel sanatlar gibi birçok 
alanı içeren, mutlidisipliner olan, eş zamanlı 
kompozisyon aracıdır diyebilirim.” Sözleriyle 
cevap verdi. Coşkuner, Sounpaintig’e sanat 
Soundpainter’e sanatçı diyebilir miyiz? 
sorusuna “Sanat tanımınızın ne olduğuna 
bağlı bu biraz da. Soundpainting her sanatçı 
tarafından aynı şekilde yorumlanmayabilir. 
Örneğin her defasında aynı kompozisyona 
erişmeniz mümkün değil.” şeklinde ifade 
ederken katılımcılardan Doç. Dr. Özlem 
Onuk “Evet, her seferinde farklı bu da 
eşsiz yapıyor. Tekrarlanabilirliği açısından 
da kayıt altına alınabilir. Bence birçok 
yönden sanat tanımına uyuyor. Oldukça 
heyecan verici.” diyerek Coşkuner’e katkıda 
bulundu. “Soundpainting yapmak, buna 
katılımcı olmak için sanatçı olmak gerekli 
mi?” sorusuna Coşkuner “Sanatçıların 
bilgi birikimlerinden dolayı mimikleri ve 
jestleri anlaması ve cevap vermesi elbette 
ki daha üst düzeyde gerçekleşiyor ama 
herhangi birisi de basit dil ile soundpainting 
yapabilir.” cevabını verdi. Kendisine 
yöneltilen “Soundpaintingde aynı jesti işaret 
ettiğinde müzisyenin ve dansçının farklı 
eylemler içinde olduğunu belirtiyorsunuz. 
Sizce soundpainter olarak hangisi alana 
komut vermek daha keyifli? Müzik mi dans 
mı?” sorusuna “Elbette ki müzik. Çünkü 
ben bir müzisyenim. Evet, küçük bir dans 
geçmişim de oldu ama müzik benim alanım 
dolayısıyla o alan benim için daha keyifli.” 
şeklinde cevap verdi. “Soundpainter’ın 
katılımcı olan grubun neresinde durması 
gerekiyor? Böyle bir noktadan söz edebilir 
miyiz?” sorusuna “Walter Thompson’ın bir 
kompozisyonunda kareograflar, aralarından 

birini alandan çıkarmak istediler. Neyle 
karşılaşacağınız, karşınızdakinin sınırlarına 
bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle 
sadece müzisyenler varsa evet, grubun 
ön kısmında jest ve mimikleri verebilirim 
ama bazı durumlarda konumunu da 
değiştirmen gerekebiliyor.” diye cevap verdi. 
Soundpaintingin yaşayan bir dil olduğunu 
ve kullanılan işaretlerin bu nedenle 2500’ün 
üzerinde olduğunu, soundpainting’in 
duayeni olan Walter Thompson’ı Samsun’da 
ağırladığını ve birçok şehirde bu anlamda 
performanslar sergilediğini belirten 
Coşkuner, soundpainting’de müzisyenlerle 
veya dansçılarla önceden işaret dilini 
anlattığını ifade etti. İlk başlarda bir gösteride 
soundpainting’i anlatmayarak hata yaptığını 
ancak hatalarından dersler çıkarıp artık aynı 
hataya düşmediğini ifade etti. Daha önce 
bu gösteride bulunduğunu ifade eden bir 
katılımcımız “Belki dinleyiciler açısından bir 
sorun gibi görünebilir ama soundpainting 
deneyimi benim için ve eminim ki diğer tüm 
katılımcılar için eşsiz bir deneyimdi. Ben orada 
bulunmuş olmaktan dolayı çok mutluydum. 
Keşke yine olsa.” şeklinde söz aldı. Bunun 
üzerine şu anda bizim katılımcı olduğumuz 
şekilde bir soundpainting kompozisyonu 
yapabilir miyiz? sorusuna olumlu yanıt 
veren Coşkuner, programın sonunda tüm 
katılımcılar ile birlikte kısa bir soundpainting 
uygulaması gerekleştirildi. Katılımcılar 
soundpainting’den ve bu kısa uygulamadan 
çok etkilendiklerini; bir eğitim olursa katılmak 
ve öğrenmek istediklerini belirttiler. Aktif 
katılımlı olarak gerçekleştirilen programımıza 
katılımlarından ve katkılarından dolayı 
konuğumuz Doç. Dr. Sonat Coşkuner’e ve 
tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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SOSYAL SORUMLULUK

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 
depremin ardından üniversitemiz 
tarafından, Rektörümüz Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin’in talimatı 

ile başlatılan yardım kampanyasına, 
Tokat Halkı, öğrenciler, akademik ve idari 
personellerimiz yoğun bir destek verdi. 
Kampanya için şehir merkezinde Karşıyaka 
Mahallesi Muhtarlığı’nda kurulan yardım 
merkezinde ve Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki 
Merkezi Yemekhane önündeki açılan yardım 
çadırında ihtiyaç malzemeleri toplandı. 
Oluşturulan merkezlerde su, battaniye, katı 
ve sıvı tüketim maddeleri, mont, bebek 
bezi, bebek maması gibi birçok temel 
ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan ihtiyaç 
malzemeleri A101 mağazacılık tarafından 
tahsis edilen kamyon ile Elazığ ve Malatya 
illerine ulaştırıldı. 

ELAZIĞ VE MALATYA 
DEPREMZEDELERİNE 

YARDIM ELİ

AKADEMİK HABERLER

Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi biniş giyme 
töreni gerçekleştirildi. Şehit 
Ömer Halisdemir Konferans 

Salonu’nda yapılan törene Rektör 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör 
yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe ve Prof. 
Dr. Bekir Süha Parlaktaş, akademik 
ve idari personel ile çok sayıda davetli 
katıldı. Programda Profesör, Doçent 
ve Dr. Öğretim Üyeliğine yükselen 
akademik personele binişlerini Rektör 
yardımcıları, Rektör danışmanları ve 
dekanlar takdim etti. KARMER Müdürü 
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’a ise Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe tarafından 
Doçentlik binişi takdim edildi.

AKADEMİK BİNİŞ GİYME TÖRENİ



KARMER 
İKSAD 

KONGRESİ’NDE 
BİLDİRİ SUNDU
KARMER Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya, 
KARMER Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Erdem Kanışlı 
ve KARMER Müdürü Doç. 
Dr. Doğan Bozdoğan 
“Üniversitelerde Yer Alan 
Kariyer Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri: 
Karadeniz Bölgesi” 
başlıklı çalışmayı bilimsel 
camiaya sundu.  5. İKSAD 
Uluslararası Sosyal Bilimler 
Kongresi 13-15 Mart 
2020 tarihleri arasında 
pandemiden dolayı 
telekonferans yöntemi ile 
gerçekleştirildi. 

KARMER’DE 

YÖNETİM 

DEĞİŞİMİ 

GERÇEKLEŞTİ 
Öğr. Gör. Dr. Aslı 

Yerlikaya, 18 Şubat 2020 
tarihinde KARMER’de 
Müdür Yardımcısı olarak 
göreve başladı. 11 Şubat 
2020 tarihinde kuruma 
ataması gerçekleşen Dr. 
Aslı Yerlikaya, KARMER 
Müdürü Doç. Dr. Doğan 
Bozdoğan’ın ve KARMER 
ekibinin katılımıyla Öğr. Gör. 
Selda Demir’den görevi 
devraldı. KARMER Müdürü 
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, 
Dr. Aslı Yerlikaya’nın kuruma 
atanmasının KARMER 
için bir şans olduğunu, 
öğrencilere ulaşmada eğitim 
alanında böylesine kendini 
geliştirmiş ve yetiştirmiş 
olmasının öğrencilerimiz 
için avantaj sağlayacağını 
dile getirdi. Yerlikaya ise 
görevini layıkıyla yapmak 
için elinden gelen tüm çabayı 
göstereceğini ifade etti. 
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AKADEMİK HABERLER BİRİM İÇİ DEĞİŞİKLİKLER

KARİYER UYGULAMA 
VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 
BİRİM İÇİ 

DEĞİŞİKLİKLER

2019 Ağustos
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın görevlendirilmesi yapıldı.
Öğr. Gör. Erdem Kanışlı’nın görevlendirilmesi yapıldı.
Öğr. Gör. Selda Demir’in görevlendirilmesi yapıldı.
Öğr. Gör. Süheyla Biriz Duman Avşar’ın görevlendirilmesi yapıldı.
2019 Ekim
Kariyer temsilcileri Edanur Bülbül, Esra Fakirsever, Duygu Demirel 
merkeze alındı.
2019 Kasım
Öğr. Gör. Celal Altıntaş’ın merkeze görevlendirilmesi yapıldı
Öğr. Gör. Umut Saray’ın merkeze görevlendirilmesi yapıldı. 
2019 Aralık
Kariyer temsilcileri Merve Ertan, Kamer Kübra Yıldız ve Yavuz Selim 
Özyer merkeze alındı.
2020 Şubat
Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya’nın merkeze görevlendirilmesi yapıldı.
2020 Mayıs
Öğr. Gör. Selda Demir’in görevlendirmesi sona erdi.
Öğr. Gör. Süheyla Biriz Duman Avşar’ın görevlendirmesi sona erdi.

TEŞEKKÜR

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Danışmanı Öğr. 
Gör. Süheyla Biriz Duman Avşar’a ve Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Selda Demir’e hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ederiz.

“TOGU 
CAREER RESEARCH 

JOURNAL” 
YAYIN HAYATINA 

BAŞLADI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve 
Araştırma Merkezimizin “TOGU Career Research Journal” 
isimli dergisi yayın hayatına başlamıştır. Yayın dili İngilizce olan 
dergimizde; kariyer yönetimi, kariyer planlama, gelecekteki 

meslekler, eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim ve yenilikçi yaklaşımlar, 
mesleki gelişim ve yenilikçi yaklaşımlar, endüstri 4.0’ın hizmet sektörüne 
etkisi ve kariyer sürecindeki değişiklikler, araştırma metotlarında yenilikçi 
yaklaşımlar, yeni teknolojilerin mühendislik mesleğine etkisi ve kariyer 
sürecindeki değişiklikler konu başlıklarındaki çalışmalar yayınlanacaktır. 
Üniversitemize ve tüm akademik camiaya hayırlı olsun.



https://www.instagram.com/togukarmer

https://twitter.com/togukarmer

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Merkezi Araştırma
Laboratuvarı Binası
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