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Kariyer Eğitimleri

Aile Eğitim Programı

Yerel Eğitim Programı ve Uygulama Yöntemleri
Merkezimiz işbirliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından
“Eğitici Gelişim ve Değerlendirme Programı” kapsamında Dr. Öğr. Gör. Aslı
Yerlikaya moderatörlüğünde “Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Yöntem ve Teknikleri”
eğitimi gerçekleştirildi.
Bu faaliyetler kapsamında “Öğrenme
Yaklaşımları”, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”,
“Öğretim Yöntem ve Teknikleri Seçerken
Dikkat Edilecek İlkeler”, “Bireysel Yöntemler
ve Grup Yöntemleri”, “Öğrenme Stiline
Dayalı Öğretim Yöntem ve Teknikleri”,
“İşbirliğine Dayalı Öğretim Yöntem ve
Teknikleri Uygulaması”, “Tartışmaya Dayalı

Yetişkin Eğitiminde
Öğrenme Yöntem ve
Teknikleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulaması” ile
“Planlama, Uygulamalar ve Örnekler” başlıklı
eğitimler gerçekleştirildi.
Eğitimi veren Prof. Dr. Ömer Faruk
Sönmez, Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan, Dr.
Öğr. Üyesi Serdar Sönmez ve Dr. Öğr. Gör.
Aslı Yerlikaya’ya katılım ve katkılarından dolayı
teşekkür ederiz.

İngilizce Konuşma Atölyesi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak
düzenlediğimiz 1. İngilizce Konuşma Atölyesi
Programı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Arş. Gör. H. Nursena Yücel’in yönetimiyle sekiz
haftalık eğitimin ardından sona ermiştir. Eğitim

altı gruptan oluşmuş olup katılımcılar eğitmenleri
ile birlikte çeşitli konular üzerine yorum ve
tartışmalar yapmışlardır. Katılım ve katkılarından
dolayı Arş. Gör. H. Nursena Yücel’e ve tüm
katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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Kariyer Eğitimleri

İş Kulübü Eğitimi

İlk olarak KARMER Müdürü Doç. Dr.
Doğan Bozdoğan açılış konuşmasını yaptı. Daha
sonra İŞKUR Tokat İş Kulübü Temsilcileri “İş
Kulübü” nün tanıtımını yaparak “Özgeçmiş
Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”, “İş Veren
Bizi Neden İşe Almalı, Gizli İş Arama Ağı,
Etkili İş Bulma, Beden Dili ve Kişilik Testi”
başlıklı eğitimleri vererek sonlandırdılar.

Ardından eğitmenler öğrencilerden gelen soruları
yanıtladılar.
Birçok organizasyonumuzda olduğu gibi
bu organizasyonun düzenlenmesinde de önemli
katkıları olan, İŞKUR Tokat İl Müdürü Bekir
Fındık’a, katılımlarından ve katkılarından dolayı
ise İŞKUR İş Kulübü Temsilcileri Süheyla Polat
ve Nesrin Aydoğan Mutlu’ya teşekkür ederiz.

Ehl-İ Kariyer

İş Arama Becerileri
İş Gücü Piyasaları
Özgeçmiş Hazırlama
Mülakat Teknikleri

İŞKUR Tokat İş Kulübü Temsilcileri Süheyla Polat ve Nesrin Aydoğan Mutlu’nun
sunumları ile “İş Arama Becerileri, İş Gücü Piyasaları, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat
Teknikleri” içerikli eğitim 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

“Başladığım işi bitirmek
en doğru adımdı.”

Havacılık Sektöründe Bilinmeyenler
Öğr. Gör. Umut Saray’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Ehl-i Kariyer’de konuğumuz
hava yolu pilotu İbrahim Bulut oldu.
Bulut, kendisini tanıttı daha sonrasında
eğitim ve öğretim hayatından kısaca bahsetti.
Mesleğe başlama süreci ve kariyerindeki önemli
anlara değinerek pilot olmak için alınması gereken
eğitimleri anlattı ve pilot olmanın maliyetli bir iş
olduğunu, bu yolda başarıya ulaşmak için ciddi bir
kararlılık ve sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Ardından havayolları ile ilgili bilgi
veren Bulut, mülakatlarda özgüvenli, kararlı
ve vizyon sahibi olunmasıyla ilgili tavsiyelerde
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bulunarak her uçak için ayrı eğitim verildiğini
anlattı. Saray’ın, kariyerinizde attığınız en doğru
adım neydi sorusuna cevap veren Bulut ”Belli
bir zaman uçak teknisyenliği yaptıktan sonra
havacılığa yöneldim, başladığım işi bitirmek en
doğru adımdı” diyerek verilen kararların ardından
sonuna kadar gidilmesi ve inanılması gerektiğini
vurguladı.
Katılım ve katkılarından dolayı hava yolu
pilotu İbrahim Bulut’a teşekkür ederiz.

Ehl-İ Kariyer

Adım Adım Kariyer
Merkez Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya’nın moderatörlüğünde
gerçekleşen Ehl-i Kariyer’de konuğumuz PwC Türkiye Kıdemli Müdürü Abdurrahman
Türk oldu.
Adım Adım Kariyer programında ilk
olarak kendisinden bahseden Türk; mezun
olduktan sonra ilk iş deneyimine TÜBİTAK’ta
başladığını söyledi. Türk; ALES, yabancı dil ve
lisans ortalamasının önemli olduğunu bununla
birlikte araştırmacı bir kişiliğe sahip olunması
gerektiğinin önemini vurguladı. TÜBİTAK’ta
çalışmasının ardından iş değişikliği yapan Türk; “İş
değiştirmeden devam etseydim TÜBİTAK’ ta en
iyi bildiğim şeyi yapıyor olacaktım. Ben risk aldım.
Herhangi bir iş değişiminde konfor alanınızdan
çıkmış olursunuz. Bu yüzden iş değişimlerini iyi

düşünmek gerek.” dedi. Ardından çalışmakta
olduğu PwC şirketinin işleyişine değinen Türk,
PwC’nin vergi, danışmanlık ve finansal olarak
şirketlerin
muhasebelerinin
denetlenmesi
şeklinde üç temel iş kolunun olduğunu söyledi.
PwC şirketi ile ilgili olarak kariyer adımlarını da
anlatan Türk, her bölümden öğrencinin iş ve staj
için başvuru yapabileceğini vurguladı.
Katılım ve katkılarından dolayı PwC
Türkiye Kıdemli Müdürü Abdurrahman Türk’e
teşekkür ederiz.

Hobiden Başarıya: Fotoğraçılık

“Herhangi bir iş
değişiminde konfor
alanınızdan çıkmış
olursunuz. Bu yüzden
iş değişimlerini iyi
düşünmek gerek.”

Başarı yolda kalmanın
ve yolda olmanın
devamıdır.

Ehl-i Kariyer’de Öğr. Gör. Nilşah Geboloğlu moderatörlüğünde konuğumuz National
Georaphic’de yılın en iyi fotoğrafçısı ödülünü alan F. Dilek Uyar oldu.
“Hobiden Başarıya: Fotoğrafçılık”
söyleşisinde ağırlıklı olarak seyahat fotoğrafçılığı
yaptığını söyleyen Uyar, bütün dünyayı etkisi
altına alan salgın sürecinden nasıl etkilendiğini
ve bu süreci nasıl fotoğrafladığını anlatarak,
başarının tanımı için “Başarı yolda kalmanın ve
yolda olmanın devamıdır” dedi. Uyar, çektiği
fotoğraflarla ilk kez 2017 yılında dünyanın en
prestijli fotoğraf yarışmalarından olan National
Georaphic’de yılın en iyi fotoğrafçısı ödülünü

alarak tüm dünyada ilk 50 sıralamasına girdiğini
ardından çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.
Geboloğlu’nun “Fotoğrafın gücü nedir?”
sorusuna cevap veren Uyar “Fotoğraf orada
olmayanların gözü olmaktır. Tıpkı insanlar evde
kaldığında, dışarıda ne olup bittiğini onlara
gösterdiğim gibi” dedi ve fotoğraflarda kadrajların
dilleri olduğunu vurguladı.
Katılım ve katkılarından dolayı F. Dilek
Uyar’a teşekkür ederiz.
TOGÜ KARMER
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Ehl-İ Kariyer
Komando olabilmek
insanın biraz da ilgi
alakası ile gerçekleşecek
bir durumdur. Çeşitli
eğitimleri herkese
veriyoruz. Eğer şartları
yerine getiriyorsa,
kendilerini ruhi ve
bedeni anlamda yeterli
görüyorsa kişi başvuru
yapıyor bu anlamda bir
çok branş var.
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Kolluk Kuvvetlerinde Kariyer:
Jandarma
Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Erarslan
moderatörlüğünde gerçeklen Ehl-i Kariyer’de konuklarımız J. Per. Alb. Özlem Yılmaz,
J. Alb. Genç Osman Önal, J. Alb. Dr. Emrah Akçay, J. Bnb. Musa Atar oldu.
Türkiye de ilki gerçekleştirilen Kolluk
Kuvvetlerinde Kariyer: Jandarma adlı söyleşide
ilk olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma
Genel Komutanlığı tanıtım videosu gösterimi
gerçekleştirildi. Ardından jandarmanın görevleri
ve jandarma birlikleri tanıtıldı. J. Bnb. Musa
Atar sözleşmeli subay olabilmenin çeşitli şartları
olduğunu belirtti. Atar bu şartların subaylık için
lisans diplomasına sahip olmak ve 27 yaşını
doldurmamış olmak, astsubaylık için ise 2 yıllık ya
da lisans mezunu olan adayların KPSS puanı ile
personel temin üzerinden başvuru yapabildiğini
ve sınava kabul edilen öğrencilerin 2 gün sınava
tabi tutulduğunu aktardı.
Erarslan’ın “Komando özel harekâtta
nasıl görev yapılır?” sorusuna cevap veren J. Alb.

Genç Osman Önal “Komando olabilmek insanın
biraz da ilgi alakası ile gerçekleşecek bir durumdur.
Çeşitli eğitimleri herkese veriyoruz. Eğer şartları
yerine getiriyorsa, kendilerini ruhi ve bedeni
anlamda yeterli görüyorsa kişi başvuru yapıyor
bu anlamda bir çok branş var.” dedi. J. Per. Alb.
Özlem Yılmaz jandarma genel komutanlığında
kadın olmakla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade
ederek, yürütülen projeleri anlattı.
Katılım ve katkılarından dolayı J. Per.
Alb. Özlem Yılmaz, J. Alb. Genç Osman Önal,
J. Alb. Dr. Emrah Akçay, J. Bnb. Musa Atar’a
teşekkür ederiz.

Akademik Haberler

Akademik Birim Temsilcileri
Toplantısı Gerçekleştirildi
Merkezimiz tarafından düzenlenen Akademik Birim Temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda merkezimizde gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti ve işleyişi ile birlikte Kariyer
Eğitim Sistemi (KES) ve Mezun Bilgi Sistemi (MBS) hakkında bilgiler verildi. KES üzerinden
gerçekleştirilebilecek eğitimler hakkında da bilgiler verilirken KES sistemi vasıtasıyla veya yüz yüze
verilebilecek eğitimlere yönelik fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu. Akademik Birim Temsilcilerimize
katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

1. Uluslararası Kariyer ve İnovasyon
Kongresi Gerçekleştirildi
18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında,
Üniversitemiz tarafından, Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi öncülüğünde düzenlenen
“I. International Innovation Career Congress”
başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşmasında kongre başkanı
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan ilk olarak kongrenin
düzenlenmesinde katkılarından ve desteklerinden
dolayı kongre onursal başkanı olan Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e teşekkür

ederek katılımcılara bu kongrenin kariyer ve
inovasyon alanında yeni bir bakış açısı getirmesini
umduğunu belirtti. Bozdoğan, kongredeki tüm
katılımcılara başarı ve iyi dilek temennilerini
ileterek kongrenin açılışını yaptı. Üst düzey
katılımın sağlandığı kongrede yerli ve yabancı
akademisyenler sunumlarını yaparak katkı sağladı.
Kongreye katılan ve katkı sunan tüm akademisyen
ve sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

TOGÜ KARMER
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Ulusal Basında Kariyer Merkezimiz
Tokat'ta üniversite
eğitimi alan gençler
kariyer merkezi ile iş
hayatına atılıyor.

Öğrencilerimizi KARMER'de ziyaret
eden Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, yeni
kurulan merkezin yurt genelindeki üniversiteler
arasında 24. sırada olduğuna dikkat çekti.
Kariyer merkezinin öğrencilere iş hayatında yön
verdiğini ifade eden Rektör Şahin, "Öğrencimiz

üniversitemizde eğitim alıyor ve bu eğitimi sırasında
müfredata bağlı olarak muhtelif kazanımları
oluyor. Ancak iş talebinde bulunurken bu müfredat
ile başvurmuş olduğu iş arasında bazı eksiklikler
uyumsuzluklar veya telafi edilmesi gereken bilgi
beceri veya bazı özellikler bulunması gerekiyor.
Biz onları kariyer merkezinde öğrencilerimizin
ve sektörün ihtiyacına göre eşleştiriyoruz. Bu
eğitimlerini okul müfredatının dışında ilave bir
eğitim vererek dinamik bir şekilde onların sektörde
istihdamına katkı sağlamış oluyoruz. Örneğin iş

görüşmesi, özgeçmiş yazma, güzel konuşma, kıyafet
tercihlerinden tutun da kendi iş alanları ile ilgili her
bir özel konuda ayrı ayrı uzmanlar tarafından eğitim
sağlamış oluyoruz. Bizden almış olduğu eğitimle
hem başvurusunu daha iyi yapabiliyor, iyi görüşme
yapıyor, görüşmelerde nelere dikkat edeceğini biliyor"
dedi.
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Rektör Şahin, Kariyer Merkezinin sektörle
iş birliği olduğuna dikkat çekerek, “Mesela sektörü

istihdam yapmak istediği zaman kariyer gelişim
merkezimize de başvurup uygun kişilerin seçiminde
de kendilerine destek olabiliyoruz. Merkezimize çok
yüksek ilgi var. Biliyorsunuz salgın dönemi ama
bu salgın dönemine rağmen 2 bin 500 civarında
öğrencimizin eğitimini vermiş oluyoruz. Dolayısıyla
salgını göz önüne aldığımızda çok yüksek bir ilgi var.
Öğrencilerimizin buraya gelmeleri durumunda binlerce
öğrencimize muhtelif konularda eğitim vereceğiz" diye
konuştu.
Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim
Görevlisi Dr. Aslı Yerlikaya, kuruluş amaçlarının hem
öğrencilere hem de mezunlarına kariyer yollarında
bir ışık olmak olduğunu belirterek, "Bu amaçla

yaptığımız çeşitli faaliyetlerimiz var. Bunlar içerisinde
söyleşiler, sektörlerde ön plana çıkan
insanların öğrencilerle buluşturulması
şeklinde yaptığımız faaliyetler var.
Bunun dışında öğrencilerimizin iş
hayatında bazı becerilere sahip olması
gerekiyor. Bu becerilere erişebilmeleri
için, onlara destek olabilmek için
çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Kariyer
Temsilcisi Duygu Demirel, iletişim
konusunda
yaşadığı
sıkıntıları
aştığını, firmalarla iş birliği yaparak
eğitim organizasyonları düzenlediğini
kaydetti. Kariyer Temsilcisi Esra
Fakirsever ise KARMER aracılığı
akademik alanda ilerlemeye karar verdiğini söyledi.
Maliye Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sema Aşar ise aldığı
eğitimler vasıtasıyla kendilerini geliştirdiklerini ve iş
hayatına hazırlandıklarını ifade ederek kendimizden
daha emin daha net ve duruşumuzu bilerek bir iş
başvurusuna gitme şansımız olacak" ifadelerini
kullandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kariyer Uygulama ve Araştırması Merkezi
(TOGÜ KARMER) ile Tokat İŞKUR İl
Müdürlüğü arasında nitelikli istihdamı artırmak
amacıyla
31.05.2021
tarihinde
toplantı
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya
İl Müdürü Bekir Fındık, TOGÜ KARMER
Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Müdür
Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem Kanışlı, Kariyer
Temsilcisi Duygu Demirel ile İş Kulübü
Temsilcileri Süheyla Polat ve Nesrin Aydoğan
Mutlu katılım sağlamışlardır.
Toplantıda üniversitemiz öğrencilerinin
ve mezunlarının katılım sağlayacağı, üniversite
ve iş dünyası arasında iş birliği temeline
dayanan “Kariyer Akademisi Projesi” ile ilgili
fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantı
sonucunda projeye katılım sağlayacak ve teorik

Projeler, Protokoller

“Kariyer Akademisi” Projemize
İŞKUR’dan Destek

eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenci ve
mezunlarımıza iş başı eğitimi sırasında İŞKUR
tarafından “İş Başı Eğitim Programı” kapsamında
verilen “Cep Harçlığı” teşviki konusunda
Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü ile mutabakata
varıldı. Proje 2021 – 2022 Eğitim - Öğretim
yılında hayata geçirilecek olup öğrencilerimize
ve mezunlarımıza istihdam kapılarını açma
noktasında büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Kariyer Merkezleri ile Anadolu Üniversiteler
Birliği Kariyer Merkezi Toplantısı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak
Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kariyer Merkezleri
ile Anadolu Üniversiteler Birliği Kariyer Merkezi
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Merkez
Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Bozdoğan
katılımcılara merkezimizin faaliyetlerine yönelik
bilgiler verirken kuruluşumuzdan bugüne kadar
yapılan etkinlikler, söyleşiler, canlı yayınlar,
projeler, protokoller ve eğitimlerden bahsetti.
Kariyer merkezi idarecilerinden gelen soruları

yanıtlayan Bozdoğan, her konuda Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama
ve Araştırma Merkezi olarak desteğe hazır
olunduğunu ve her konuda yardımcı olunacağını
belirtti. Toplantıda alınan karar doğrultusunda
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öncülüğünde,
Anadolu Üniversiteler Birliği Kariyer Merkezleri
ile işbirliği protokolü imzalandı. Kariyer
merkezimizi ziyaret eden tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.

TOGÜ KARMER
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Projeler, Protokoller

Kariyerime Yön Ver Projesi

15-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat İl
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen il genelindeki lise son sınıf öğrencilerinin
üniversite tercihlerinde daha bilinçli olabilmeleri adına “Kariyerime Yön Ver” projesi
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
öğretim üyelerinin anlatımı ile çevrimiçi
ortamda Üniversitemiz ile ilgili bilgilendirme
tanıtımı yapılmış olup öğrencilere Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni tercih etmelerinin
ne gibi avantajlar sağlayacağı anlatılmıştır.
Bilgilendirmenin ardından Öğretim Üyelerimiz
öğrencilerin sorularını cevaplamışlardır. Projede
katkısı olan Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı’ya,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Rektörü Sayın
Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e, Kariyer Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doç.
Dr. Doğan Bozdoğan’a, Tokat İl Milli Eğitim
Müdürü Sayın Murat Küçükali’ye, öğretim
üyelerimiz; Doç. Dr. Hasan Coşkun, Doç. Dr.
Serhat Karaman, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem,
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Dr. Öğr. Üyesi Aygün Kalınbayrak Ercan, Dr.
Öğr. Üyesi Aygül Kıssal, Dr. Öğr. Üyesi Fehim
Kuruloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Karadağ, Dr.
Öğr. Üyesi Muhammed Avşar, Dr. Öğr. Üyesi
Murat Akdağ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gül, Dr.
Öğr. Üyesi Sertan Talas, Dr. Öğr. Üyesi Şefika
Erdem, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Murat Cömert,
Öğr. Gör. Dr. Aslı Yerlikaya, Arş. Gör. Dr. İlyas
Can, Öğr. Gör. Erdem Kanışlı, Öğr. Gör. Celal
Altıntaş, Öğr. Gör. Gizem Çıtak, Öğr. Gör.
Nilşah Geboloğlu, Öğr. Gör. Özlem Kum, Öğr.
Gör. Sema Bilgiç, Öğr. Gör. Umut Saray’a ve
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde yer alan
Murat Urfalıoğlu ve Emirhan Kefeli’ye katılım ve
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Mozart Ödüllü Müzisyen Ali İnsan Kariyer Merkezimizin sosyal medya hesabında “Müzik
Varoldukça Hayat Var” adlı söyleşimizde öğrencilerimizle buluştu. Söyleşi, Merkez müdürümüz
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan moderatörlüğünde gerçekleşti.
Müzisyen Ali İnsan,
müzik hayatında, Almanya
Kültür Bakanlığı tarafından
düzenlenen Genç Müzisyenler
yarışmasına katılarak 2017’de
keman ve şan kategorisinde
kendi yaş grubunda Almanya
genelinde birincilik ödülü
aldığını ardından Mozart’ın
eserini çok iyi seslendirerek
Mozart
Özel
Ödülü’ne
layık görüldüğünü söyledi.
Almanya’da doğup büyüyen
İnsan, klasik batı müziğinin
yanı sıra, kendi kültür ve
geleneklerinden kopmayarak
Anadolu müziğinin ruhuna
işlediğini
ve
severek
seslendirdiğini dile getirdi.  
İnsan; “Müzik yaşadığım her
duyguda, sığındığım ilk şey bu
nedenle müzik bana yaşamı
daha anlamlı kılıyor. İlerleyen
yıllarda kendi çalışmalarım da

olacak ve zamanı gelince tüm
müzik severler ile paylaşacağım”
dedi.
Almanya’da
normal
öğreniminin yanı sıra, Almanya
Mannheim
Devlet
müzik
okulunda keman ve şan dersleri
almaya devam eden İnsan,
Mannheim gençlik ve senfoni
orkestrasında, kültürel etkinlik
ve konserlerde de yer aldığını
belirtti. Katılımcılara kariyer ile
ilgili tavsiyelerde bulunan Ali
İnsan, eğitim hayatının önemli
olduğunu ve her kişinin özel bir
yeteneği olduğuna inandığını,
kişinin
özel
yeteneğini
keşfettiğinde hayatında daha
mutlu olacağını vurguladı.
Katılımcılarımız için     
Sezen Aksu’nun “Ben de yoluma                                   
giderim” parçasını seslendiren
Mozart Ödüllü Müzisyen Ali
İnsan’a katılım ve katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.

Canlı Yayınlar

Ali İnsan ile Harika Bir Sohbet

Müzik yaşadığım her
duyguda sığındığım
ilk şey.

Başarılı Kariyer: Zihnin Gücü

“Başarılı Kariyer: Zihnin Gücü” adlı instagram canlı yayınımız Bireysel ve Kurumsal Danışman
İrem Nurgül Durmuş’un katılımıyla KARMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aslı
Yerlikaya moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Aslen Giresunlu olduğunu ifade ederek sözlerine
başlayan Durmuş, üniversiteyi
bitirdikten sonra 400 çalışanlı
bir firmanın basın müdürü
olarak çalışmaya başladığını
bunun yanı sıra bilinçaltı
çalışmaları yaptığını belirtti.
2015 yılında şirket kurarak iki işi
birlikte yürüttüğünü söyleyen
Durmuş, danışanlarının genel
olarak şehir dışı ve yurtdışında
olması sebebiyle pandemi
sürecinde iş hayatının nasıl
etkilendiğini anlattı. İşini çok
severek yaptığını vurgulayan
Durmuş, başarının tanımı
için “Bana göre başarının sırrı
tutkudur” dedi.

Durmuş, bilinçaltı ile
ilgili genel bilgileri ifade ederken
“Bilinçaltında ne olduğunu
bilmediğimiz şeyler karşınıza
kader olarak çıkar. Mesela birisi
çocukluğunda
yumurtadan
zehirlense bir daha yumurta
sevmez. Yumurta sevmemek
senin kaderin değildir. Bilinçaltı
hayatın tamamıdır.” diyerek
bilinçaltında kötü kodlar var
ise mutlu olmanın mümkün
olmayacağını vurguladı.

Ders sen öğrenene
kadar devam eder.

Katılım
ve
katkılarından dolayı Bireysel
ve Kurumsal Danışman İrem
Nurgül Durmuş’a teşekkür
ederiz.

TOGÜ KARMER
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Tokat’a Dair’in Kurucusu
Süleyman Üzümcü
Canlı Yayın Konuğumuz Oldu

“Tokat’a
Dair”
adlı sosyal medya hesabı
kurucusu Süleyman Üzümcü
merkezimizin sosyal medya
hesabından canlı yayın ile
öğrencilerimizle
buluştu.
Merkez Müdürümüz Doç.
Dr.
Doğan
Bozdoğan’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen
yayında, “Tokat’a Dair ve
TOGÜ’ ye Dair” bilinmeyenler
karşılıklı olarak cevaplandı.
Söyleşi Süleyman Üzümcü’nün
kısaca kendisini tanıtarak,
fotoğrafçılık geçmişi ve Tokat’a
Dair’e uzanan yolculuğundan

bahsetmesi ile başladı. Üzümcü;
2013 yılına gelmeden önce hobi
olarak uğraştığı fotoğrafçılıkla
yola çıktığından bahsederek
Tokat’a Dair’in 8 yıllık yayın
hayatı olan bir sosyal medya
platformu olduğunu söyledi.  
Tokat’a Dair’in tüm sosyal
medya mecralarında mevcut
olduğunu belirten Üzümcü,
Tokat’a Dair’in Tokat’ı tanımayı
ve Tokat’ın değerlerine sahip
çıkmayı amaçlayan bir yayın
olduğunu söyledi.  
Karşılıklı devam eden
yayında Bozdoğan merkezimiz
ile ilgili merak edilenleri
cevapladı.
Üzümcü’nün
merkezimizin
öğrencilere
ne gibi imkânlar tanıdığı
sorusunu yanıtlayan Bozdoğan
“Biz aracı bir kurum olarak
yapılandık.
Çeşitli
eğitim
ve sertifika programları ile
öğrencilerin gelişimine yön
veriyoruz. Bununla birlikte
öğrencilerimizin öğrenimlerini
tamamlamaları
neticesinde
elde ettikleri diplomaların yanı
sıra merkezimizi bir akademi
haline
getirerek
ilerleyen
zamanlarda
sektörlerine

Kariyer Yolculuğu:
Cesaret inandığımız
şeylerin arkasından
gidebilme gücümüzün
olması demektir.

Merak, Tutku ve Cesaret
“Kariyer Yolculuğu: Merak, Tutku ve Cesaret” adlı
instagram canlı yayını IPPA Communications Yönetici Ortağı
Fatmanur Erdoğan’ın katılımıyla Merkez Müdürümüz
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.
Kariyer yolculuğuna
Norveç’te
başlayarak
devamında Singapura doğru
yol alan Erdoğan, en son
Kaliforniya’dan
Türkiye’ye
döndüğünü, Türkiye’de de
yine uluslararası şirketlerde
çalıştığını söyledi. Erdoğan
Amerika’da ve Kaliforniya’da
yaşadığı
zamanlardan
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bahsederken,
internetin
doğduğu
yer
olmasından
ötürü insanların entelektüel
kapasitesinin yüksek olduğunu
ifade ederek teknoloji ile iç
içe olduğunu, web tasarımı
öğrenerek üniversite de ders
verdiğini söyledi.

yönelik iş bulmalarını da
kolaylaştırıyoruz” dedi.
Son olarak eğitim
süreçlerinin nasıl çalıştığını
anlatan merkez müdürümüz
Bozdoğan, eğitimleri belirlerken
iki yöntem izlendiğini söyledi.
“Bu yöntemlerden birincisi
üniversitemiz
bünyesinde
çalışmakta olan akademik
personelimizden gelen eğitim
taleplerini belirlemektir. İkinci
yöntemimiz ise karmer.gop.
edu.tr web sayfamızda yer alan
eğitim talebi formlarından elde
ettiğimiz taleplerdir. Böylelikle
hem harcamalarımızdan hem
de öğrenci ve mezunlarımızdan
dönüt alabiliyoruz” dedi.
Ardından
Üzümcü,
TOGÜ KARMER’i yakinen
takip ettiğini; üniversitede,
sivil toplum kuruluşlarında,
özel sektörde öğrencilere idol
olabilecek kişilerin öğrencilerle
buluşturulması
noktasında
merkezimizin aktif olduğunu
söyledi.
Katılım
ve
katkılarından dolayı Tokat’a
Dair’in kurucusu Süleyman
Üzümcü’ye teşekkür ederiz.

özgüveniniz varsa başkaları da
sizden feyiz almaya başlıyor”
diyerek özgüvenin altının
doldurularak öz bilgiye sahip
olmanın önemini vurguladı.
Erdoğan
yaratıcılık
ve inovasyon kapsamında
meraklı olmanın önemini
anlattı. “Meraklı insan nedir?”
sorusuna cevap veren Erdoğan
yaratıcı insanların çok meraklı
olduğunu, yaratıcı olabilmek
için de öğrenme isteğini
derinleştirmek
gerektiğini
belirtti. Bunun nasıl yapılacağı
ile ilgili “Sizi motive eden
faktörleri bulmanız gerek. O
da kişiliğiniz ile başlar. İnsanın
kendi kişiliğini tanıması gerek.
Nasıl bir kişiliğiniz olduğunu
anlarsanız, o size motivasyon

kaynaklarınızı
gösterir”
dedi. Erdoğan son olarak
kendi yeteneklerimizin nerde
olduğunu çok iyi anlamak
gerektiğini, iş bulunmuyorsa
kendi işimizi yaratmak için
kendimize fırsat vermeyi ve iş
ağlarımızı çok iyi geliştirmek
gerektiğini söyledi.
Katılım
ve
katkılarından dolayı IPPA
Communications
Yönetici
Ortağı Fatmanur Erdoğan’a
teşekkür ederiz.

Canlı Yayınlar

2003’te yazdığı bir
yazıda “Herkese küreselleşmeyi
aşılamak istiyorum” diyen
Erdoğan, mutlaka uluslararası
hareket etmek gerektiğini,
imkân varsa mutlaka yurtdışına
çıkarak farklı insanların bilgi
birikiminden
faydalanmak
gerektiğini ifade etti. Cesaretin
çok önemli olduğunu belirten
Erdoğan “Cesaret inandığımız
şeylerin arkasından gidebilme
gücümüzün olması demektir.
Bu nasıl gelir? İlk olarak
kendimize inanmamız lazım,
özgüvenimizin olması lazım.
Altını doldurabildiğiniz öz
bilginizin olduğu bir özgüven
olmalı. Eğer öz bilginiz olmadan
özgüveniniz varsa o kibire
giriyor. Öz bilginizin olduğu bir

Ramazan’da
Sağlıklı Beslenme
“Ramazan’da Sağlıklı Beslenme” adlı instagram canlı yayını Diyetisyen Ayça Yorulmaz'ın
katılımıyla Merkezimiz Kariyer Temsilcisi Esra Fakirsever moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Söyleşi
Diyetisyen
Ayça Yorulmaz'ın kendisini
tanıtması ile başladı. 2 yıldır
Tokat'ta çalışan Besinerji Diyet
Merkezi Kurucu Diyetisyeni
Ayça Yorulmaz pandemi süreci
devam ederken Ramazan’ın da
gelmesi ile birçok insanın merak
ettiği soruları cevapladı.
Yorulmaz,
Ramazan
ayında sahurda protein kaynağı
olarak
mutlaka
yumurta
bulundurulmasını, bol bol su
içilmesini ve metobolizmayı
hızlandırmak için yeşil çay
tüketilebileceğini
vurguladı.
Beynimize doyma sinyalinin
15-20
dakikada
ulaştığını
ifade eden Yorulmaz, iftarı
açtıktan sonra 15-20 dakika ara
verilmesinin doğru olacağını
söyleyerek protein açısından

ana yemekte haftanın 2 günü et
2 gün kurubaklagil olmak üzere
sebze ve meyve tüketilmesini
önerdi. Fakirsever'in ramazanda
ağırlık vermemiz gereken öğün
grupları nelerdir sorusuna cevap
veren Yorulmaz "Mutlaka besin
ögelerinin hepsinden dengeli ve
düzenli beslenmemiz gerekiyor."
dedi. Ardından ramazanda spor
yapmak isteyenler için kişinin
kendisini hangi saatlerde iyi
hissederse o saatin daha uygun
olacağını belirtti.
Katılım ve katkılarından
dolayı Besinerji Diyet Merkezi
Kurucu
Diyetisyeni
Ayça
Yorulmaz'a teşekkür ederiz.

Mutlaka besin
ögelerinin hepsinden
dengeli ve düzenli
beslenmemiz
gerekiyor.

TOGÜ KARMER

15

Canlı Yayınlar
Kişinin ilk olarak
kendisini tanıması,
ikinci olarak da
planlama yapması
gerekir.

TOGÜ KARMER, YOBÜ KARMER
Yozgat
Bozok
Üniversitesi KARMER Merkez
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Dr. Sevil Zengin Kariyerine
Yön Ver programı kapsamında
merkezimizin sosyal medya
hesabında öğrencilerimiz ile
buluştu. Merkez Müdürümüz
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan
moderatörlüğünde gerçekleşen
canlı
yayında
öğrencilerin
kariyerlerine nasıl yön vermesi
gerektiği
hakkında
söyleşi
gerçekleştirilmiştir.
Öğr. Gör. Dr. Sevil
Zengin, akademisyen olmaya 16
yaşında karar verdiğini, okumayı
çok sevdiğini be nedenle kişilerin
güçlü ve zayıf yanlarının farkında
olarak ilerlemesinin kendilerine
faydalı olacağını vurguladı.
Zengin, YOBÜ KARMER’in
temel misyonunun öğrencilerin
kendi yetenek ve kariyerlerini
geliştirmede destek olmak
ayrıca kariyer planlama dersleri
ile öğrencilerin kendilerini
daha iyi tanımalarını öğretmek
olduğunu vurgulayarak YOBÜ

KARMER’in
öğrencilere
yönelik faaliyetleri hakkında
kısaca bilgi verdi.
Bozdoğan’ın;“Öğrencilere ilk olarak kendilerini
tanımalarını önerdiniz, ikinci
aşamada
ne
önerirsiniz?”
sorusunu cevap veren Zengin;
“En önemli aşama kendini
tanımak. Sadece iyi yanlarınızı
değil kötü yanlarınızı da
bilmeniz gerekir. İkinci aşama
olarak da planlama yapılması
gerekir. Steve Jobs’un ilham
verici konuşmasında şöyle bir
sözü vardı ‘Ben hayatımda belirli
noktalarda bir şeyler yaptığımı
fark ettim ve sonra o noktaları
birleştirmeye başladım’.  Kişinin
ilk olarak kendisini tanıması,
ikinci olarak da planlama
yapması gerekir” dedi.
Katılım ve katkılarından dolayı Yozgat Bozok
Üniversitesi KARMER Merkez
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr.
Sevil Zengin’e teşekkür ederiz.

Evde Sağlıklı Kalmanın Yolları
Genel olarak sabahın
erken saatlerinde
egzersiz yapmak
iyidir. Vücudumuzu
zorlayarak egzersiz
yapmalıyız.
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Spor Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı Kariyer Merkezimizin
sosyal medya hesabından gerçekleşen canlı yayın ile öğrencilerimizle bir araya geldi. “Evde Sağlıklı
Kalmanın Yolları” adlı söyleşi Öğr. Gör. Nilşah Geboloğlu moderatörlüğünde gerçekleşti.
Söyleşi
Spor
Fizyoterapistleri
Derneği
Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı’ nın
kısaca kendisinden bahsetmesi
ile başladı. Prof. Dr. Gül
Baltacı fizyoterapide başarıya
giden yolda birinci sınıftan
itibaren tüm öğrencilerin aktif
ve dinamik olmasını, etraftaki
farklı şeylerin farkında olması ve
entelektüel düzenin iyi tutulması
gerektiğinin altını çizdi.
Geboloğlu’nun,
“Neden hareketli olmalıyız?”
sorusuna cevap veren Baltacı
“Egzersiz tıptır. Siz her gün
düzenli egzersiz yapıyorsanız,
günlük
hayatınızda
daha
aktif
olursunuz. Egzersizi
yaşamımızın
her
alanına

koymalıyız.” dedi. Egzersizin
faydalarına değinen Baltacı;
egzersizin
öğrenmeyi
tetikleyerek enerji üretimini
artırdığını, kolon kanseri ve
meme kanserini azaltmada etkili
olduğunu vurguladı. Dışarı
çıkamayacak kadar çalışmak
zorunda olan insanların evde 4
kez 10’ar dakika ya da evde her
saat 5’er dakika egzersiz yapması
gerektiğini söyledi. Baltacı
“Genel olarak sabahın erken
saatlerinde egzersiz yapmak
iyidir. Vücudumuzu zorlayarak
egzersiz yapmalıyız” dedi.
Katılım ve katkılarından
dolayı Spor Fizyoterapistleri
Derneği Başkanı Prof. Dr. Gül
Baltacı’ ya teşekkür ederiz.

Kurum Dışı Kariyer Söyleşileri

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarında çeşitli kariyer
söyleşileri gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla kariyer söyleşilerini
planlayıp gerçekleştiren akademisyenlerimize, değerli misafirlerimize ve öğrencilerimize katılım ve katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.
TOGÜ KARMER
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Öğrenci Köşesi

Merhaba,
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi programını
2018 yılına özel yetenek sınavı ile kazandım. Daha sonra Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme bölümünü kazandım. Antrenörlük Eğitimi programındaki kaydımı iki yıl
boyunca dondurdum ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına devam edip mezun oldum. Şu an Antrenörlük Eğitimi programındaki eğitimime
devam ediyorum. Ayrıca üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet programını
kazandım ve her iki programdaki eğitimime eş zamanlı olarak devam ediyorum.
Üniversite okumak biz gençler için elbette öncelikle bir meslek sahibi olmak
ve devamında eğitim aldığımız alanda bir iş sahibi olup hayatımızı devam ettirmek.
Ancak üniversite eğitimi sadece bundan ibaret olmamalı ve bundan ibaret değil diye
düşünüyorum.
Üniversite eğitimi almak bize bir meslek öğretiyor. Bir mesleğin ve bir dünyanın
kapılarını araladığı kadar sosyal, kültürel, psikolojik ve hatta karakter olarak da bir şeyler
katıyor. Belki de hayata bakışımızı değiştiriyor.
Üniversite eğitimi alırken akademisyenlerimizin biz gençlere kariyer hususunda
destek olması, yol göstermesi son derece önemli. İki farklı üniversite ortamını bir nebze de olsa yaşamış birisi olarak net bir biçimde söyleyebilirim ki öğrenciler için kampüs
hayatında en önemli en değerli en kritik nokta Kariyer Merkezleri. Öğrenciler olarak
bizler bunun farkında olmasak da bence bu böyle. Üniversitemiz Kariyer Merkezimizin
çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip etmeye çalışıyorum ve üniversite ve sonrası
için bana çok şey kattığını hissediyorum.
Eğitimi bir şekilde alıyoruz, bir şekilde mezun oluyoruz mesleğimizi öğreniyoruz ama o aldığımız eğitim ve diploma ile yolumuzu doğru çizemezsek çok bir anlamı
kalmıyor. Kalabalıklar içine karışıyoruz sadece. Kariyer Merkezleri veya gönüllü olarak
bizlere yol gösteren akademisyenlerimizle bu diplomalar bir anlam ifade ediyor.
Sağlık alanındaki mezuniyetim ile bakanlığın atamalarını takip ediyorum. Ayrıca
Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanıyorum. Antrenörlük Eğitimi programındaki eğitimimi de
tamamlamak ve sevdiğim spor alanında da yetkin birisi olmak bu alanda çalışmak istiyorum. Bu program diploması bana öğretmenlik yolunu da açacaktır. Adalet programını
bitirip yine belki hukuk alanında Dikey Geçiş Sınavı’na girmeyi düşünüyorum. Bu planladıklarımın belki bir tanesini belki bir kaçını gerçekleştirebileceğim. Bunu zaman gösterecek. Ama hiç bir şey olmasa da ben bu alanlarda bilgi sahibi donanımlı birisi olacağım.
Bence...
Saygılarımla…
								Ahmet Emre Kaya
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"Doğu - Batı" sorunu, modern Türk Edebiyatı'nın en mühim meselelerinden biri
olarak tanımlanabilir. Peyami Safa'nın 1931 yılında yayımlanan Fatih - Harbiye romanı da
bu konuyu ele alan romanlar arasında en meşhur örneklerden bir tanesidir. İstanbul'un
Batılılaşmış, "modern" semtlerinden "Harbiye" ile, geleneksel, Doğulu semtlerinden "Fatih' arasında gidip gelen tramvayı başlığına koyan roman, Fatihli Neriman'ın bu iki kültür
arasında gidip gelmesini konu alır. Romanda kişiler; "Şinasi, Ferit, Faiz bey ve Macit" benimsedikleri ve temsil ettikleri değerler açısından sembolik kahramanlara dönüşür. Şinasi
ve Faiz Bey, roman boyunca doğuyu, evi, geleneği ve alaturka müziği temsil eden kişilerdir. Bu açıdan Şinasi ve Faiz Bey, gelenek ve köken kavramının kişiler seviyesinde sembole dönüşmüş halidir. Bu iki sembolik karakterler aracılığıyla okuyucu, gelenek, kültür,
tarih ve evin taşıdığı sembolik değerleri kavrar. Şinasi'nin iç dinamiklerinin anlatıldığı bir
bölümde karakterlerin sembolik hali açıkça fark edilir:

Öğrenci Köşesi

Peyami Sefa “Fatih Harbiye” Kitap Özeti

"Bir şarklı, hakiki bir şarklı. Vakıa, dünyada, vasıfları değişmeyen umumi bir şarklı
en muzeci mevcut olmamakla beraber, Şinasi, bir garplı ile kendi arasındaki nisbi farkları
ekseriya muhafaza edenlerdendi; bunun için, şark ekderiyetle "lazım" ve garp "Müteaddi"dir. Şinasi de cehdlerini dışarıdan içeriye doğru yapar. Bunun için sükutidir. " (Safa
1999: 88)
Romanda bir diğer önemli karakter Macit'tir. Macit, eserde karşıt değerleri sembolize eden karakterdir. Macit; Beyoğlu, saygısızlık, Harbiye, cahillik, beden, balo, köksüzlük, eğlence, garp gibi karşıt değerleri temsil eder.
Neriman'ın, Şinasi ve Macit'in temsil ettiği değerler dünyası arasında kalışı, onun
bu iki kişi için biçtiği görevi gösterir. Nitekim Neriman'ın Macit'i tanıdıktan sonra kendini tanıması, genç kız olarak isteklerini ve beklentilerini duyumsamasına yol açar. Şinasi
ise, aşkın, samimiliğin, dürüstlüğün ve geleneğin bir abidesi olup Neriman için doğunun
ete kemiğe bürünmüş halidir. Neriman her ne kadar Şinasi ve Macit arasında kalıyor gibi
görünse de aslında onu arada bırakan şey doğu ve batı çatışmasıdır.
Eserdeki çatışma adını da aldığı üzere, Fatih-Harbiye tramvay seferleri ile başlar.
Ana karakter Neriman'ın muhafazakâr Osmanlı insanının mekânı Fatih ile batılılaşmanın
hâkim olduğu modern insanların mekânı Harbiye arasındaki yolculuğu Neriman'ı bu
çatışmanın ortasına çekmiştir. Onun her yola çıkışı, bir ayrılışın, bir sınavın başlangıcıdır.
Bu yüzden Neriman, tramvaya her binişinde kendi geleneksel değerlerini hapseder.
Semtler arasındaki seyahat; kayboluşu simgelerken toplumsal anlamda, bir milletin kendi
kökünden kopuşunu ifade eder. Bu yönüyle eser, bireysel anlamda kökten ayrılış, kökle
kavgayı ortaya koyarken, toplumsal anlamda değişen dünyadan bahseder.
						

							

İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf
Meryem YILMAZ

TOGÜ KARMER
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STAJ SEFERBİRLİĞİ PROGRAMI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklarımız,
bakanlıklarımıza bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerimizin iş birliğiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj
programıdır.
Staj Seferbirliği Projesi üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlayan Kariyer Kapısı platformu üzerinden
staj imkânı yakalamasına olanak sağlamaktadır. Platform üzerinden açılan ilana başvuran adaylar,
işverenler tarafından; Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden değerlendirilmektedir. Staj teklifi gönderme aşamasında adayların kimlik bilgileri işverenlerin erişimine
açılmamaktadır. Bu sayede adaylar sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilmekte ve
fırsat eşitliğine sahip olmaktadır.
Staj seferberliğine başvuru yapabilmek için Kariyer Kapısı sistemi kullanılmaktadır. Kariyer
Kapısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kariyer Kapısı,
istihdamda liyakat ve yetkinliğin artırılması, iş / staj ilanlarının kamuoyu ile etkin, şeffaf ve güvenilir
bir şekilde paylaşılması için e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen dijital kariyer platformudur.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak 1261 öğrencimiz kariyer kapısı sistemine kayıt
yaparak staj seferbirliği projesinden yararlanmıştır.
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Liderlik, insanlık yaşamı boyunca
süre gelmiş çok eskiye dayanan bir ifadedir.
Sosyal bir toplumun bulunduğu tüm alanlarda, insani durumların ana unsurlarından
olan liderlik de bunlardan biridir. Liderlik
ana tanımı yapılmak istendiğinde çevreye,
zamana, topluma göre farklılık göstermektedir. Liderlik kavramının kapsayıcılığı ve kabul
edilebilir olması ne taraftan bakılırsa bakılsın
farklı bir pencerenin görünmesini sağlamaktadır. Liderlik insan topluluğunun olduğu her
alanda geçerli olabilen bir kavramdır.
Liderlik, bir diğer taraftan, içyapısı ve
manası bakımından devamlı olarak değişim
gösteren ifadedir. Söz konusu olan liderlik ifadesinin içyapısı ve manasının sürekli olarak
değişmesinin sebepleri, çoğunlukla çevresel faktörlerden meydana gelen değişimlerdir. Bu çevresel farklılıklar, fertlerin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal
alanlardaki farklılıkları sebebiyle meydana

gelmektedir ve fertlerin yaşamlarında önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Çevresel
farklılıkların gerçekleşme sebeplerindeki temel unsur, gereksinimlerimizdir. Bu vaziyet
beraberinde çevresel hayat içerisinde geçen
süre zarfında çeşitli gereksinimleri meydana
gelen fertleri ortak gaye-nin etrafında yoğunlaştıracak ve örgütleyecek liderin becerilerinin de değişmesini ve gelişmesiniz elzem kılmaktadır.
Lider, bulunduğu topluma fayda sağlayan, süregelen gelenekte kapsamlı
değişiklikler yapan ve toplumu yönetebilmek
adına sorumluluğu; sezgi, akıl ve bilgiye dayalı karar ve çeşitli uygulamalara sahip kişiye
denir. Lider; elindeki mevcut imkânları kullanabilme yeteneğine bağlı olarak, etrafındaki bireyleri etkileyen kişidir. Yeri geldiğinde
aldığı zor kararların ve buna bağlı olarak
da sonuçlarının
arkasında durmasını bilir.

Kariyer İpuçları

Liderlik

Zaman Yönetimi
Zamanı yönetebilmek öncelikle zamanı anlamakla başlar. Zaman paha biçilemez, geri döndürülemez, yenilenemez, satın
alınamaz ve depolanamaz bir kaynaktır.
Sadece tüketilen bu kaynak için tek yapabileceğimiz şey onu en etkili ve verimli şekilde
değerlendirmektir.
Zaman yönetimi ise, kişinin yaptığı
planları günlük yaşantısına yansıtarak gün ve
gün gerçekleştiriyor olmasıdır. Aynı zamanda günün her dilimi için yapılması gereken
faaliyetlerin, planlanması, uygulanması ve
denetlenmesi süreçlerinden oluşan daimî bir
döngüdür de diyebiliriz.
Zaman yönetimi açısından fayda
sağlayan iki tane popüler zaman yönetimi
tekniği vardır. Bunlar; Pomodoro Tekniği ve
Eisenhower Matrisi.
Pomodoro Tekniği: Pomodoro kelimesi İtalyanca kökenli bir kelimedir ve anlamı domates demektir. Bu tekniğe ismini
veren şey de meşhur domates şeklindeki
mutfak zamanlayıcısından gelmektedir. Pomodoro yönetimi için ihtiyaç duyulan şeyler, bir kalem, yapılacaklar listesinin yazılmış
olduğu bir kâğıt ve bir zamanlayıcıdır. Bu
yönetimin çok basit bir uygulama şekli vardır.
Kısa süren çalışma seansları ve ardından gelen minik molalar şeklinde uygulanmaktadır.

İlk olarak yapılacaklar listesi önem ve aciliyet
sırasına göre hazırlanmalıdır. Daha sonra 25
dakikalık çalışma süresi ve 5 dakikalık minik
mola yapılmalıdır. Bu çalışma ve moladan
oluşan süreç 1 pomodoroya denk gelmektedir. Bu şekilde 4 pomodoro yapıldıktan sonra
15-30 dakikalık daha uzun bir dinlenme arası
verilmelidir. İhtiyaç duyulan çalışmaya göre
pomodoro sayısı belirlenebilir. Aynı zamanda bu teknikten yüksek verim elde edebilmek için dikkat dağıtacak hiçbir işle uğraşılmaması gereklidir.
Eisenhower Matrisi: Bu yöntem zaman yönetimi açısından bir öncelik sırası belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Bir koordinat sistemi şeklinde düşünülen bu sistemde
yapılması gereken işler acil-acil değil, önemli-önemli değil şeklinde kategorize edilmektedir. Bu yöntem ile yapılacak işler aşağıdaki
tablodaki (Tablo 1) gibi 4 bölüme ayrılmaktadır.

TOGÜ KARMER
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Röportajlar

Hatice
HAKYEMEZOĞLU
Röportaj

1) Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Merhaba, ben Hatice Hakyemezoğlu 1998
Tokat/Merkez doğumluyum. Öğrenim hayatım
Tokat’ta geçmiş bulunmaktadır. Teknolojiye olan
ilgimden dolayı liseyi Tokat Ticaret Meslek Lisesi
Bilgisayar Programcılığı bölümünü okuyarak
bitirdim. Üniversitede Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünü
okuyarak bitirmiş bulunmaktayım.

Ama hayallerinizden
ve elde edeceğiniz
başarıdan asla
vazgeçmeyin.

5) Yarışmaya hazırlanırken ne gibi
zorluklarla
karşılaştınız?
Neler
yaşadınız?
Yarışmaya hazırlanırken yaşadığımız en büyük
zorluk; yarışmaya 30 gün kala İnsansız Hava
Aracımız betonun üzerine düştü ve paramparça
oldu. 30 gün içerisinde her şeyi sıfırdan yapmak
ve yetiştirmek zorunda kaldık. Okulumuzun
Teknopark şirketlerinden Teknomer şirketi, bu
süreçte maddi ve manevi desteklerini hiç eksik
etmediler.

2) 2020   TÜBİTAK   Uluslararası   
İnsansız Hava Araçları Yarışması’ndaki
Döner Kanat Kategorisinde İHAGER 6) Yarışmaya hazırlık sürecinde pes
Takımı olarak birincilik ödülü etmeyi düşündüğünüz zamanlar oldu
aldığınızda neler hissettiniz?
mu? Düşündüyseniz motivasyonunuzu
tekrar nasıl sağladınız?
Aslında klişe olan laf gibi anlatılmaz yaşanacak
bir duyguydu. Aylardır uğraştığımız, emek
verdiğimiz çalışmanın sonucunu başarılı bir
şekilde almak ve hem Tokat’ımızın adını hem
de okulumuzun adını Uluslararası bir yarışmada
duyurmak oldukça gurur verici bir duyguydu.

Ekip olarak pes etmeyi hiç düşünmedik.
Bahsettiğim gibi aracımız düştükten sonra her
ne kadar üzülsekte neler yapabileceğimizi hızlı
bir şekilde planladık ve çalışmaya devam ettik.
Etmek zorundaydık çünkü hepimizin hayalleri
vardı. Bu hayalleri düşünmek zaten insanı motive
etmeye yetiyordu.

3) Takımınıza neden İHAGER ismini
verdiniz?
7) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
sizlere neler kattı?
Arapça kökenli kimya ile Farsça kökenli 'ger'
ekinden oluşan kimyager kelimesi, kimya tahsili
almış kişilere denmektedir. Bizde bundan yola
çıkarak İHAGER yani İnsansız Hava Araçları
ile uğraşan ve öğrenen anlamında Takımımıza
İHAGER ismini verdik.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sayesinde
üniversitenin 1. sınıfından itibaren her sene
Uluslararası Yarışmalara katılma fırsatı bulduk.
Aynı zamanda da akademik anlamda bilgili ve
tecrübeli birçok öğretim üyesi ile tanışma fırsatı
elde ettik.

4) Takımınızı oluştururken veya takım
olarak çalışmalarınızı sürdürürken ne 8) Sizi en çok etkileyen söz nedir?
gibi zorluklar yaşadınız? Örneğin bir
fikir ayrılığı yaşandığında bu durumu “Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur.”
nasıl çözdünüz?
9) Hayatınızda sizi en çok etkileyen
Takımımızın Akademik Danışmanı Tokat
kişi kimdir ve sizi hangi yönleriyle
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Mekatronik
etkilemiştir? (rol modeli, akıl hocası
Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi
vb.?)
Levent Gökrem ve takım kaptanı yüksek lisans
öğrencisi İbrahim Duman’dan oluşmaktadır.
Takımdaki kişi sayısı çok fazla olmadığından
dolayı büyük bir fikir ayrılıkları yaşamadık.
Yaşandığı durumda yarışma için en uygun olan
ne ise ona karar verildi.
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Aslında hayatımda örnek aldığım birçok kişi var
başta annem ve babam olmak üzere ama genel
anlamda söyleyecek olursam benden küçük veya
büyük hiç fark etmeksizin o kişinin deneyiminden,
başarısından kendime pay çıkararak öğrenmeyi ve
araştırmayı seviyorum.

Özellikle üniversitede biz öğrencilere sunulan
kariyer anlamında birçok yarışmalar, seminerler,
konferanslar düzenlenmekte. Bunları yakından
takip ederek üniversite hayatını daha verimli
geçirmenizi tavsiye ederim. Ayrıca bir işe
kalkıştığınızda birçok kişi sizi fikirleri ile olumsuz
yönde etkileyecektir. Ama hayallerinizden ve elde
edeceğiniz başarıdan asla vazgeçmeyin.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından geliştirilen
"Online Kariyer Eğitim Sistemi (KES)" öğrencilerimiz, mezunlarımız ve
personellerimizin zaman ve mekan sınırı olmaksızın kariyer eğitimleri
almalarına ve aldıkları eğitimleri belgelendirmelerine olanak sağlamaktadır.
Ayrıca sistem, üniversitemiz dışındaki bireylerin katılımına da açıktır.

Online Kariyer Eğitim Sistemi

Online Kariyer Eğitim Sistemi

Röportajlar

10) Öğrencilerimize kariyer bağlamında
geleceğe yönelik tavsiyeleriniz nelerdir?

Online Kariyer Eğitim Sistemimiz kes.gop.edu.tr uzantısında
aktif olarak çalışmakta olup kullanıcılar, kayıt olmaları halinde, sistemi
kullanmaya başlayabileceklerdir. Sistem üzerinde ücretsiz eğitimlerimiz
tanımlanmıştır. Katılımcıların eğitimleri izlemelerine müteakip, sisteme
kayıt oldukları mail adreslerine katılım belgeleri elektronik posta yoluyla
ulaştırılacaktır.
Bir adım önde olmak için kes.gop.edu.tr adresine kaydınızı
gerçekleştirmeyi unutmayın.

TOGÜ KARMER
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İz Bırakanlar

Ord. Prof. Dr.

Cahit ARF
“Matematik esas olarak sabır olayıdır.
Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.”
Akademik hayatı
Cahit Arf, 1910 – 1997 yılları arasında
yaşamış dünyaca ünlü matematikçi. Cisimlerin
kuadratik formlarının sınıflandırılımasında
ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan “Arf
Sabiti”, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları”
gibi terimleri bularak, matematik ve bilim
dünyasına önemli katkılarda bulundu. Alman
matematikçi Helmut Hesse ile birlikte, HesseArf Kuramı’nı geliştirdi.
Yükseköğrenimini Fransa’da Ecole
Normale Superieure’de 1932’de tamamladı.
Bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik
öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı
olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için
Almanya’ya gitti. 1938 yılında Göttingen
Üniversitesi’nde doktorasını bitirdi.
Türkiye’ye döndüğünde İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve
Ordinaryus profesörlüğe yükseldi ve 1962 yılına
kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde
matematik dersleri vermeye başladı. 1964
yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı
oldu.
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik
Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde
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bulundu; Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk
öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye’de
yaşamak istemesi üzerine kendi isteğiyle
1967 yılında Türkiye’ye döndü. Döndükten
kısa bir süre sonra Kanada ve Amerika’daki
üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak
teklifler aldı. Ancak kendisi bu tekliflere cevap
veremeden Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden
gelen telefon bu üniversiteye atandığını ve uçak
biletinin yolda olduğunu söylüyordu ve artık
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde göreve
başlamıştı. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye
ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’ın geliştirilmesinde
çok emeği geçti ve TÜBİTAK’a bağlı Gebze
Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 19831989 yılları arasında Türk Matematik Derneği
başkanlığını yaptı.
Arf, İnönü Armağanı’nı (1943) ve
TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandı (1974).
Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada “Bilim
insanının amacı anlamaktır” hemen ardından
“ama büyük harflerle anlamaktır” sözüyle
kendine göre bilim insanını açıklamıştır.
Onuruna yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine
uluslararası bir sempozyum, 1990′da 3-7 Eylül
tarihleri arasında Silivri’de gerçekleştirilmiştir.
Cahit Arf, 1997 yılının Aralık ayında ağır bir
kalp hastalığı nedeni ile vefat etmiştir.

İz Bırakanlar

Fatma ALİYE
Türk edebiyatı ve İslam coğrafyasının
ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz,
yaşadığı dönemde kadın hakları için savaşmış
ve eserlerinde bunu işleyerek günümüze ışık
tutmuş öncü bir kadın olarak tarihe geçti.
Tarihçi Cevdet Paşa’nın ilk kızı Fatma
Aliye, 1862’de İstanbul’da doğdu. Küçük
yaştan itibaren iyi bir eğitim alan Fatma Aliye,
Fransızca ve Arapça dillerinin yanı sıra tarih,
edebiyat, matematik, hukuk, Arap tarihi ve
felsefesi konularında kendini geliştirme fırsatı
buldu.
George Ohnet’in “Volonte” adlı
romanını, 1889’da “Meram” adı ve “Bir
Hanım” rumuzuyla Türkçeye çevirerek
kariyerine başlayan Fatma Aliye, bunu takip
eden yapıtlarında “Mütercime-i Meram”
takma adını kullandı.
Ahmet Mithat Efendi ile 1891’de
kaleme aldığı “Hayal ve Hakikat” dışında, ilk
romanı “Muhadarat”ı 1892’de “Fatma Aliye
Hanım” ismiyle yayımladı. Yazarın bu eseri,
kendisinin en başarılı yapıtı olarak gösterildi.
“Muhadarat”ın ardından 1898’de
“Ref ’et”, 1899’da “Udi”, 1910’da “Enin” adlı
romanları yayımlanan Fatma Aliye, 1914’te
“Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı” isimli son
çalışmasında Meşrutiyet sonrası siyasal yaşamı
konu edindi.
Fatma Aliye’nin, 1900’de “Teracim-i
Felasife” adlı bir felsefe kitabı da yayımlandı.
Yazar ayrıca, döneminin dergi ve gazetelerinde
yayımlanmış 40’a yakın makaleye imza attı.
Romanları ve diğer çalışmaları ile
Avrupa ve Amerika basınında kendisinden söz
ettiren Fatma Aliye’nin bazı eserleri Fransızca
ve Arapçaya çevrildi. Yazarın biyografisi ve
eserleri, 1893’te Chicago’daki Dünya Kadın
Kütüphanesi Sergisi ve Kataloğu’nda yer aldı.

TOGÜ KARMER
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İŞKUR İŞ KULÜBÜ
İş Kulüpleri, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski
madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem
desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır.
İş Kulüplerinde;
Çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu,
O işe girebilmek için neler yapmanız gerektiğini,
Tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini,
Hangi yollarla iş arayabileceğinizi,
İyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını,
İş görüşmelerinde nasıl davranmanız gerektiğini,
İşe kabul edilmeniz için küçük ama önemli detayları,
6-15 kişilik gruplarda 2-5 gün arası süren eğitimlerde hem eğlenerek hem öğretilerek pratik yapma imkânı bulunmaktadır. Bu süreçte, İş Kulübü programını tamamlayan kişilere il müdürlükleri
vasıtasıyla sertifika verilmektedir.
Tokat İşkur İl Müdürlüğünde İş Kulübü eğitimleri 2019 yılı aralık ayı itibariyle başlamış olup 2 iş
kulübü liderimiz ile devam etmektedir.
İş kulübü eğitimleri yüzyüze ve online olarak yapılmaktadır.
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Güncel bilgiler, faaliyetler ve duyurular için
web sitemiz karmer.gop.edu.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayınız.

Web sitemiz üzerinden bizlere ulaşabilir ve istediğiniz eğitimleri eğitim talep formu üzerinden bizlere
iletebilirsiniz. Web sitemizde yer alan formlar kısmındaki özgeçmiş örneklerinden ve referans mektubu
örneklerinden yararlanabilirsiniz.
TOGÜ KARMER
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