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KARİYER EĞİTİM SİSTEMİ PROJESİ (KES) 

ürkiye online eğitime 1981 yılında kabul edilen 2547 sayılı 

Yükseköğrenim Kanunu ile yeşil ışık yakmış ve o günden 

günümüze kadar bu hususta birçok iyileştirme yapılarak; 

online eğitimin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.  

Ülkemizde bugün birçok 

üniversitemizde lisans ve ön 

lisans düzeyindeki Tarih, Türk 

Dili, Yabancı Dil gibi her 

bölümde okutulması 

gereken zorunlu dersler, 

online olarak uzaktan eğitim 

yoluyla verilmektedir. Temel 

derslerin uzaktan eğitime 

geçmesi ile başlayan süreç, 

tezsiz lisansüstü programlarla 

devam etmiştir ve bu alanda online eğitime olan ilgi oldukça 

yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte 2020 yılı başında Çin’den başlayarak 

Avrupa’ya ve oradan da tüm dünyaya hızla yayılan Korona virüs 

(COVID-19) ile online eğitimin önemi giderek artmıştır.  

KES projesi ile kariyer eğitim süreçleri de online ortama taşınabilir 

hale getirilmiştir. Böylelikle kariyer eğitimleri daha fazla kişiye ücretli 

veya ücretsiz bir şekilde ulaştırılabilmektedir. Eğitimlerin online 

sisteme taşınması, bu eğitim materyallerinin de online sisteme 

aktarılması anlamına gelir ki bu da basılı doküman kavramını 

ortadan kaldıracağından hem kişi bütçesinde hem de ülke 

ekonomisinde önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır.  

Kes projesi ile Merkezimiz sadece üniversitedeki öğrencilere değil, 

eğitim almak isteyen tüm bireylere ulaşabilmektedir. Sistem 

içerisinde yer alan kariyer eğitimlerini tamamlayan bireyler eğitim 

aldıkları eğitimlerin sınavlarını sistem üzerinde gerçekleştirebilecektir. 

Böylelikle merkezimizce online ve sertifikalandırılabilir bir eğitim 

sistemi oluşturulmuştur.  

 Öğr. Gör. Umut SARAY   
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KARİYER REHBERLİĞİ ve DANIŞMANLIĞI NEDİR? 

erkezimizin temel vizyonlarından bir tanesi de 

danışanlarımıza (öğrencilerimize ve mezunlarımıza) 

“Kariyer Danışmanlığı” hizmeti sunmaktır. Kariyer 

danışmanlığı merkezimizin yüklenmiş olduğu işler arasında en ön 

sıralarda yer almaktadır.  

Kariyer danışmanlığı 

hususunda biraz açıklayıcı 

bilgi vermek gerekirse, söze 

kariyer kavramını 

açıklamakla başlamak 

daha doğru olacaktır. Dar 

anlamda kariyer, “yaşamı 

yapılandıran olaylar 

dizgesidir” şeklinde 

tanımlanabilir. Bu yaşamsal 

süreç içerisinde her ne 

kadar ilerleme hedeflense 

de duraklamalar ve gerilemeler de olacaktır. Geniş anlamda kariyer 

ise kişinin mevcut halini, planları dahilinde istediği bir konuma 

taşımak için yaptığı çalışmalarla mevcut durumundan daha ileriye 

doğru bir hareketlenme yaşaması olarak tanımlanabilir.  

Günümüzde kariyer kavramı her ne kadar meslek seçimi, 

meslekte yükselme veya ilerleme olarak bilinse de kariyer olgusunun, 

kişinin yaşamı boyunca devam eden dinamik bir süreç olduğunu 

unutmamak gerekir. Kariyer, bireyin çizmek istediği kariyer planında 

kendisine yaptığı tüm yatırımları içermektedir. Çünkü kariyer bireyin 

mesleki gelişimindeki ilerlemeyi, duraklamayı, gerilemeyi kapsarken; 

mesleğe hazırlanmayı (hizmet içi – dışı mesleki eğitimi), mesleki 

görevlerini, görev gelişimlerini, kişisel gelişim planlarını, hayat amacı 

ile hedeflerini ve bu yolda üstlenilen rolleri kapsayan bir yolculuktur. 

Danışanlar çoğu zaman çıkmış olduğu bu uzun yolculukta 

kendilerine rehberlik edebilecek kişilere (danışmanlara) ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Öğr. Gör. Celal ALTINTAŞ  

M 
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DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ 

KARİYER REHBERLİĞİ ve DANIŞMANLIĞI HİZMETİMİZ 

erkezimizin hedeflerinden bir 

tanesi; öğrencilerin ve 

mezunların kariyer yönetimi 

ve iş arama süreçlerinde 

ihtiyaç duydukları profesyonel desteği 

sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda gerek 

öğrencilerimiz gerekse mezunlarımız 

gelişimlerini desteklemek ve eğitim mesleki 

seçenekleri arasında doğru yöntemde 

seçim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık talep eden 

öğrencilerimize çevrimiçi olarak “Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı” 

hizmetini başlattık. Bu uygulamadan başta üniversitemizin öğrencileri ve 

mezunları olmak üzere tüm öğrenci ve mezunlar faydalanmaktadır.  

DGS ve ÜNİVERSİTE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİMİZ 

erkezimizin bir diğer amacı da 

öğrencilere bireysel 

danışmanlık hizmeti vererek 

onlara yol göstermek, iş ve 

meslek seçimlerinde yardımcı olmaktır. Bu 

hedef doğrultusunda ön lisans 

programlarımızdan mezun olan öğrenci 

adaylarımıza DGS tercih danışmanlığı 

hizmeti verdik. Çeşitli liselerden mezun olan 

öğrencilere ise üniversite tercih danışmanlığı 

hizmetini gerçekleştirdik. Birçok ön lisans 

mezununa ve üniversiteyi yeni tercih 

edecek olan öğrenci adaylarımıza yol 

göstererek onlar için en uygun olan bölüm 

ve üniversite tercihlerini yapmalarına 

yardımcı olduk.  

  

M 
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ÇEVRİMİÇİ KARİYER EĞİTİMLERİ 

YABANCILARA TÜRKÇENİN UZAKTAN ÖĞRETİMİ  

niversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(TÖMER) ile iş birliği yaparak “Yabancılara Türkçenin Uzaktan 

Öğretimi Sertifikası” programını 25-28 Haziran 2020 tarihleri 

arasında düzenledik. Yabancılara Türkçenin öğretimi alanında 

çalışan eğiticilere yönelik olan programda adaylara uzaktan 

öğretim konusunda ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, yöntem, teknik, 

yaklaşım ve değerlendirme esasları kazandırılmıştır. 

Katılımlarından ve katkılarından dolayı eğitim veren Hacettepe 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde görev yapan Prof. Dr. 

Mustafa Durmuş’a, İstanbul 

Aydın Üniversitesi TÖMER 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah 

Boylu’ya, Hitit Üniversitesi 

TÖMER’de görev yapan Öğr. 

Gör. Serdar Başutku ve Öğr. 

Gör. Muhammet Hüseyin 

Yazıcı’ya, Konstantin Emir 

Abdülkadir Üniversitesinden 

(Cezayir) Öğr. Gör. Önder 

Çangal’a ve Gazi Üniversitesi 

TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. 

Gör. Tarık Demir’e teşekkür 

ederiz. 

  

Ü 
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İŞKUR İŞ KULUBÜ  

ŞKUR Tokat İş Kulübü 

Temsilcileri Süheyla 

Polat, Nesrin Aydoğan 

Mutlu ve KARMER 

Kariyer Temsilcilerinin 

sunumları ile “İş Arama 

Becerileri, İş Gücü Piyasaları, 

Özgeçmiş Hazırlama ve 

Mülakat Teknikleri” içerikli 

eğitim 30 Haziran 2020 ve 14 

Ekim 2020 tarihlerinde 

çevrimiçi olarak 

gerçekleştirildi. İŞKUR Tokat 

İş Kulübü Temsilcileri “İş 

Kulübü” nün tanıtımını 

yaptılar. KARMER Kariyer 

Temsilcilerinin “Özgeçmiş 

Hazırlama ve Mülakat 

Teknikleri” başlıklı eğitimi 

vermesinin ardından İŞKUR 

Tokat İş Kulübü Temsilcileri 

“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.   

3 Temmuz 2020 tarihinde ise öğrencilerin hazırladıkları özgeçmişler 

ile mülakat simülasyonu gerçekleştirildi. 

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.  

İ 
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SOSYAL MEDYA NASIL KULLANILIR?  

osyal Medya Nasıl 

Kullanılır eğitimi Tokat 

Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Artova 

Meslek Yüksekokulu Çağrı 

Merkezi Hizmetleri Bölüm 

Başkanı Öğr. Gör. Mehmet 

Çarlık tarafından 26 

Haziran 2020 tarihinde 

çevrimiçi oturum 

aracılığıyla gerçekleştirildi. 

Çarlık, “Sosyal medyayı 

doğru kullanmak boş 

zaman harcamak, vakit 

kaybetmek değil, değer 

kazanmak, içerik 

üretmektir” sözleriyle sosyal 

medyanın önemini 

vurguladı.  

Eğitimde; neden sosyal 

medya kullanırız? Sosyal 

medyanın faydalı ve zararlı 

yanları nelerdir gibi 

konulardan bahseden 

Çarlık “Sosyal medya bir araç, hayatımızın amacı haline getirirsek biz 

sosyal medyanın aracı haline geliriz.” sözlerini de ekleyerek sosyal 

medyanın kullanımının önemini vurguladı. Sosyal medyanın kurumsal 

iletişim çerçevesinde nasıl kullanılması gerektiğinin yani sıra, sosyal 

medyanın hızlı, etkili, anında geri bildirim alınabilen bir araç 

olduğuna da değindi 

Çarlık son olarak öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak eğitimi 

sonlandırdı. Katılımlarından ve katkılarından dolayı Öğr. Gör. 

Mehmet Çarlık’a teşekkür ederiz. 

  

S 
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E-MUHASEBE UYGULAMALARI  

erbest Muhasebeci Mali 

Müşavir M. Melih Sağıroğlu ile 

çevrimiçi oturum aracılığıyla “E-

Muhasebe Uygulamaları” 

eğitimini 25 Temmuz 2020 tarihinde 

gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere e-

muhasebeye dair konular aşamalı 

olarak aktarıldı. Muhasebe programlarını 

birisinin öğretmesine ihtiyaç duymadan 

kendilerinin de öğrenebileceğini 

söyleyen Sağıroğlu, “Derslerde zorlanılsa 

da uygulamaya döktükçe 

anlayabilirsiniz.” diyerek uygulama 

yapmanın önemini vurguladı. Sağıroğlu 

eğitimin ardından öğrencilerin sorularını 

yanıtladı. Katkılarından dolayı Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir M. Melih 

Sağıroğlu’na teşekkür ederiz. 

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA OFİS PROGRAMLARI  

kademik Çalışmalarda Ofis 

Programları Eğitimini çevrimiçi 

olarak 20 Ekim 2020 tarihinde 

gerçekleştirdik. Merkez Müdür 

Yardımcımız Öğr. Gör. Erdem Kanışlı’nın 

gerçekleştirdiği eğitimde akademik 

kaynaklara nasıl ulaşılacağı, literatür 

taramasının nasıl yapıldığı ve veri 

tabanlarının kullanımından bahsedildi. 

Akademik çalışmalarda yazım 

kılavuzlarına uygun olarak şablon 

hazırlanma işlemi adım adım anlatıldı. 

Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Doğan 

Bozdoğan’ın “Doğru ve güvenilir 

kaynağa erişim” ve Dr. Öğr. Üyesi Musa 

Said Döven’in “Etkili E-Posta Yazmanın 

Yolları” konusunda katkı sağladığı 

eğitimimize katılan tüm katılımcılara 

teşekkür ederiz.  

S 
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PATENT, PROJE, PROTOKOL 

ETKİLEŞİMLİ MEZUN BİLGİ SİSTEMİ ve MEZUN KART PROJEMİZ 

ayata geçirmeyi 

planladığımız bu 

projenin temel 

amacı, bir mezun portföyü 

oluşturarak hem 

üniversitemizin, hem 

sektörün, hem de 

alanında belirli bir kariyere 

ulaşmış mezunlarımızın bu 

portföyden istifade 

etmesini sağlamaktır. Bu 

portföy tüm kullanıcıların 

çevrimiçi kullanımına açık 

olacaktır. Sektör temsilcileri, yetkinlikleri ileri düzeyde olan Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezunlarına daha kolay 

ulaşabileceği gibi mezun öğrencilerimiz de kendilerine uygun iş 

olanaklarına daha kolay erişebilecektir.  

Etkileşimli Mezun Bilgi Sistemi ve Mezun Kart Projemizin 

üniversitemize, merkezimize ve tüm akademik camiaya hayırlı 

olmasını temenni ederiz. 

  

H 
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İŞKUR, TOGÜ, İŞ KULÜBÜ, KARMER PROTOKOLÜ 

niversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 

Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. 

Üniversitemizde gerçekleştirilen protokole Rektör Prof. Dr. 

Bünyamin Şahin, Tokat İŞKUR Müdürü Bekir Fındık, 

Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. 

Dr. Doğan Bozdoğan ve İş Kulübü Temsilcileri Süheyla Polat ve Nesrin 

Aydoğan Mutlu taraflar olarak katıldı. 

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “Daha önce İŞKUR Müdürlüğü ile 

ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Üniversitemizde açtığımız İŞKUR Bürosu 

ile mezun olacak öğrencilerimize yönelik çalışmalar yaptık ve 

gelecekleri açısından en doğru şekilde yönlendirilmelerini 

sağlamaya çalıştık. Bu sene de İŞKUR Müdürlüğü ile kendi 

bünyelerinde açmış oldukları İş Kulübü ile alakalı protokol imzalıyoruz. 

Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini 

kullandı. 

Tokat İŞKUR Müdürü Bekir Fındık “Üniversitemizle yaptığımız bu 

protokolle mezun olan öğrencilerimizin geleceklerini garanti altına 

almak, onları doğru alanlara yönlendirme ve okulları bittiğinde işsizlik 

sorunlarını minimuma indirmek istiyoruz. Türkiye genelinde yeni 

faaliyete geçen İş Kulübümüz de bizlere bu konuda yardım ve 

destek oluyor. Ülkemizde 20 şehirde kurulmuş olan İş Kulübümüz, 

gençlerimizin geleceğini garanti altına alma yönünde birçok 

çalışma yapmaktadır sözleriyle konuşmalarını tamamladı. 
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EHL-İ KARİYER 

ERASMUS’TAN KARİYERE 

rasmus’tan Kariyere adlı 

instagram canlı yayını 

TOGÜ Matematik 

Mezunu, Brainly’nin yönetimini 

üstlenen Meriç Balak’ın 

katılımıyla KARMER Kariyer 

Temsilcisi Duygu Demirel 

moderatörlüğünde 

gerçekleşti. 

Meriç Balak, lisans eğitimini 

tamamladıktan sonra yüksek 

lisans eğitimi için ülkeler 

listelediğini ve Polonya’nın cazip gelmesi ile yüksek lisans eğitimi için 

Polonya’ya taşındığını belirtti. 

Balak, Polonya’da iş bulabilir 

miyim? düşüncesi ile bir iş 

yerine özgeçmiş gönderdiğini 

söyledi. Balak uluslararası web 

siteleri açarak daha fazla 

öğrenciye ders verme amacı 

olan bu şirkete girip Türkiye web sitesini açmayı hedefleyerek şirkette 

işe başladığını ve şu anda 8. yılını tamamladığını belirtti. Balak, 

“Üniversitedeki öğrendiğiniz şeyler belki doğrudan karşınıza 

çıkmayabilir ama o şeyler sizin iletişim becerilerinizi güçlendirir. 

Üniversite hayatınız boyunca zamanınızı çok iyi geçirin. Erasmus 

imkânınız varsa yapın. Bu size farklı bir kültürü öğretir ve bakış açınızı 

değiştirir. Para odaklı düşünmeyin ve deneyim kazanmaya çalışın. 

Almış olduğunuz sertifikalar ve eğitimler özgeçmişiniz için bir 

avantajdır sizin işe alım sürecinizi kolaylaştırır.” diyerek sözlerini 

sonlandırdı.  

Katılımlarından ve katkılarından dolayı Brainly’nin yönetimini 

üstlenen Meriç Balak’a teşekkür ederiz 

  

E 
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REKTÖR-ÖĞRENCİ BULUŞMALARI PROJESİ 

okat Belediyesi, Tokat Kent Konseyi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Senin 

Tercihin, Doğru Adresin - Çevrimiçi Rektör Öğrenci Buluşmaları” 

projesi 4-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Proje 

kapsamında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan on yedi üniversitenin 

saygıdeğer rektörleri ağırlandı. Üniversitemiz adına Kariyer Merkezi 

ekibimizden öğretim elemanlarımızın moderatör olarak görev aldığı proje, 

içlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin 

Şahin’in de bulunduğu 17 üniversitenin saygıdeğer rektörlerinin katılımları ile 

gerçekleşti. Proje kapsamında gerçekleştirilen buluşmalar üniversite için 

tercih yapacak binlerce öğrenciye Eğitim Tokat TV, YouTube, Facebook ve 

Twitter hesaplarından canlı olarak ulaştırıldı.  

Projenin başarıyla tamam-

lanmasının ardından Tokat 

Kent Konseyi Başkanı ve 

Tokat Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Abdullah 

Gürbüz, 15 Ağustos 2020 

tarihinde Belediye Hıdırlık 

Sosyal Tesisi’nde projede emeği geçenlere teşekkür yemeği verdi. 

Düzenlenen yemekli toplantıda Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Milli 

Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tokat Kent Konseyi Başkanı ve Tokat Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz projede görev alanlara 

teşekkürlerini ve tebriklerini iletti. Ardından Tokat Belediyesi, Tokat Kent 

Konseyi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversitemizin birlikte yer 

alabileceği bundan sonraki projelere dair değerlendirmeler yapıldı. 

Üniversitemizi temsil eden Kariyer Merkezimiz tarafından projeyi yürüten 

başta Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, Tokat Belediye Başkan 

Yardımcısı Selahaddin Kelemci ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tokat Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 

Öğr. Üyesi Şaban Banaz olmak üzere projede görev alan A. Turan Erdoğan, 

Dr. Murat Ağar, Ahmet Özdemir, Mustafa Karaca, Ali Bal, Mahmut Hasgül, 

Çetin Köksal, Servet Özcan ve Ercan Akgül’e teşekkür belgeleri takdim 

edildi.  
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DİPLOMAM İŞ BULMAMA YETER Mİ? 

ülsan Holding İnsan 

Kaynakları Yöneticisi 

Gökhan Yegül ile 

çevrimiçi oturum aracılığıyla 

“Diplomam İş Bulmama Yeter 

Mi?” adlı Ehl-i Kariyer 

etkinliğimiz gerçekleştirildi. 

Yegül, mülakat esnasında 

hangi personele ne tür sorular 

sorulduğunu, özgeçmişte 

nelere öncelik verdiklerini 

anlattı. Daha sonra kendisinin 

tecrübe ettiği mülakatlardan 

bahseden Yegül, “Ağzınızdan 

çıkan her kelime aleyhinize 

kullanılabilir.” sözleri ile mülakat 

esnasında sarf edilen her 

sözcüğün önemini vurguladı. 

Katılımlarından ve 

katkılarından dolayı Gülsan 

Holding İnsan Kaynakları 

Yöneticisi Gökhan Yegül’e 

teşekkür ederiz. 

  

G 



14 | S a y f a   E k i m 2 0 2 0  

IELTS NEDİR? 

ürkiye’de IELTS 

sınavını koordine 

eden eğitim kuruluşu 

IDP’nin İş geliştirme 

uzmanı Onur Erzincan ile 19 

Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi 

oturum aracılığıyla “IELTS 

Nedir?” adlı Ehl-i Kariyer 

etkinliği gerçekleştirildi.  

Moderatörlüğünü KARMER 

Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Gör. 

Aslı Yerlikaya’nın yaptığı 

etkinlikte; Erzincan IELTS’in ne 

olduğunu, uygulanış şekillerini, 

sınavda var olan bölümleri ve 

IELTS’i diğer yabancı dil 

sınavlarından ayıran özellikleri 

anlattı. Etkinlik sonunda 

kendisinin sorduğu soruya doğru cevap veren ilk 3 katılımcımıza 

eğitim hediye etti.  

Katılım ve katkılarından dolayı IDP’nin İş geliştirme uzmanı Onur 

Erzincan’a teşekkür ederiz.  
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KARİYERİNE BAŞKA BAK  

İMES A.Ş. Genel Müdürü 

Ozan Diren ile 

gerçekleştirdiğimiz ilk 

söyleşide de sözünü aldığımız ve 

uzun sürecek bir iş birliğinin ilk 

adımı olduğuna inandığımız 

“Kariyerine Başka Bak” başlığının 

altında DİMES ailesini konuk 

etmeye devam ettik.  

İlk olarak DİMES İnsan 

Kaynakları Direktörü Yelda 

Tavlan ile çevrimiçi oturum 

aracılığıyla “Mülakatlarda 

Başarının İpuçları” adlı Ehl-i 

Kariyer etkinliğimizi 

gerçekleştirdik. 

Yelda Tavlan, şirket olarak 

vizyonlarını, yaptıkları işlerde 10-

15 sene sonrasında ekonomi 

sayfalarında ‘Nasıl bir haber 

okumak istersiniz?’ sorusundan 

yola çıkarak belirlediklerini 

söyledi. ‘Nereye gideceğini 

bilmeyen bir yelkene rüzgâr 

yardım edemez.’ ifadesiyle 

hedef belirlemenin önemine 

vurgu yapan Tavlan, 

‘Mülakatlarda Başarının İpuçları’ 

sunumuyla; mülakata 

gidilmeden önce yapılması 

gerekenlerden, işe alım 

sürecinden, etkin bir özgeçmişin 

nasıl olması gerektiğinden ve 

mülakatlarda nasıl sorular 

yöneltildiğinden bahsetti. Tavlan 

ardından öğrenciler tarafından 

yöneltilen soruları yanıtladı. 

D 
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DİMES Pazarlama Direktörü 

Duygu Süleymanoğlu ile 

çevrimiçi oturum aracılığı ile 

“Kariyerine Başka Bak” adlı Ehl-i 

Kariyer etkinliği gerçekleştirildi. 

Öncelikle aktif bir insan olmanın 

öneminden bahseden 

Süleymanoğlu, başarının 

tanımını “huzur” olarak 

nitelerken, öğrencilere “Huzurlu 

olacağınız mesleği bulmalısınız.” 

dedi. Ayrıca Süleymanoğlu “Siz 

taşları toplayın. Gelecekte o 

taşları cebinizden çıkartıp 

kullanacaksınız.” sözleri ile kitap 

okumanın, yabancı dil 

öğrenmenin, çeşitli etkinlik, 

eğitim programlarına katılmanın 

ve sertifika edinmenin önemini 

vurguladı. Ardından öğrenciler 

tarafından yöneltilen soruları 

yanıtladı. 

Katılımları ve katkılarından 

dolayı DİMES İnsan Kaynakları 

Direktörü Yelda Tavlan’a ve 

DİMES Pazarlama Direktörü 

Duygu Süleymanoğlu’na 

teşekkür ederiz. 
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ZİYARETLER 

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI DR. CEMİL RAGIP ERTEM’İN  

KARMER ZİYARETİ 

umhurbaşkanı  

Başdanışmanı  

Dr. Cemil Ragıp Ertem 

17 Temmuz 2020 

tarihinde Merkezimize 

ziyarette bulundu. Ertem, her 

sektörün hızla değiştiğini, adını 

duymadığımız mesleklerin 

hızla hayatımıza girdiğini ve 

bu anlamda kariyer 

merkezlerine çok iş düştüğünü belirtti. Ertem, akademik yayın 

yapılması, katma değer sağlanması ve bakış açısının değiştirilip 

geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Mesleklerin geleceği ve geleceğin 

mesleklerinin kariyer merkezleri vasıtasıyla şekilleneceğini belirtti.  

Ziyaretlerinden dolayı Dr. Cemil Ragıp Ertem’e teşekkür ederiz. 

YETENEK KAZANIMI ve ORGANİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ZİYARETİMİZ 

ARMER Müdürü Doç. Dr. 

Doğan Bozdoğan, Müdür 

Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem 

Kanışlı, Kariyer Danışmanları 

Öğr. Gör. Celal Altıntaş ve Öğr. 

Gör. Umut Saray 11 Temmuz 2020 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı İnsan 

Kaynakları Ofisi’ni ziyaret etti. 

Yetenek Kazanımı ve 

Organizasyon Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü̈ Neşe Gülmez ve Birim 

Çalışanı Kübra Ünsal ile yapılan görüşmede yetenek kapısı 

platformu, mezun bilgi sistemi, kariyer danışmanlığı gibi birçok 

hususta görüş̧ alışverişinde bulunuldu. KARMER Müdürü̈ Bozdoğan, 

merkezin yaptığı ve planladığı faaliyetler hakkında bilgiler aktarırken, 

bültenimizin ilk sayısını da kendilerine takdim etti.   

C 
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TÜRKSAT A.Ş. ZİYARETİMİZ 

 ARMER Müdürü 

Doç. Dr. Doğan 

Bozdoğan, Müdür 

Yardımcısı Öğr. Gör. Erdem 

Kanışlı, Kariyer Danışmanları 

Öğr. Gör. Celal Altıntaş ve Öğr. 

Gör. Umut Saray 8 Temmuz 

2020 tarihinde TÜRKSAT A.Ş’yi 

ziyaret etti.  

TÜRKSAT İnsan Kaynakları Direktörü Emrah Kavcı ile yapılan 

görüşmede Üniversitemiz ve TÜRKSAT arasında yapılacak iş birliği 

konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİMİZ 

ARMER Müdürü Doç. 

Dr. Doğan 

Bozdoğan, Müdür 

Yardımcısı Öğr. Gör. 

Erdem Kanışlı, Kariyer 

Danışmanları Öğr. Gör. Celal 

Altıntaş ve Öğr. Gör. Umut 

Saray 7 Temmuz 2020 tarihinde 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel 

Müdürlüğü (PTT) İnsan 

Kaynaklarını ziyaret etti.  

TOGÜ mezunu, PTT İnsan 

Kaynakları Daire Başkan 

Yardımcısı Ekrem Acar'a 

ziyarette bulunuldu. Ziyarette 

PTT ile gelecekte yapılabilecek 

projeler hususunda görüşüldü. 

  

K 
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜNYAMİN ŞAHİN ve MÜDÜRÜMÜZ  

DOÇ. DR. DOĞAN BOZDOĞAN’IN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZİYARETİ  

 

ektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Merkez Müdürümüz Doç. 

Dr. Doğan Bozdoğan ile Kariyer Temsilcilerimiz Duygu Demirel 

ve Edanur Bülbül 3 Eylül 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakan 

Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’i makamında ziyaret etti. 

Ziyarette, Üniversitemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak olan 

işbirliği konusunda ön görüşme yapıldı. Görüşmede bu yıl 

Üniversitemize bağlı olarak faaliyete geçen Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgi 

alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Üniversitemizde açılması planlanan 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Spor Lisesi konusu görüşüldü. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektörümüz 

Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e ve Müdürümüz Doç. Dr. Doğan 

Bozdoğan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.  
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜNYAMİN ŞAHİN’İN  

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI ZİYARETİ 

 

ektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Erbaa Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasındaki 

işbirliği imkânları ile merkezimizin geleceğe yönelik projeleri ele alındı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

ziyaretlerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Erbaa 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun’a 

teşekkür etti. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ  

STAJ SEFERBERLİĞİ PROGRAMI 

 

umhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı 

koordinasyonunda, bakanlıklarımız, bakanlıklarımıza 

bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü 

işverenlerimizin işbirliğiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 

destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan staj 

programıdır. 

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer 

olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının 

zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm 

bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj 

imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi ve 

ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra, ekonomimizin bel kemiği 

olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları 

sorunların azaltılması hedeflenmiştir. 

Bu hedefle staj seferberliği programına KARMER olarak 155 

öğrenciyi yönlendirip sisteme kayıt olmalarını sağladık. Bu program 

kapsamında 49 öğrencimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile 

bakanlıklarda staj yapma hakkı kazanmıştır. 
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YETENEK HER YERDE KARİYER ETKİNLİĞİ 

 

etenek Her Yerde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

destekleriyle ilki 2019 yılında, üniversiteler, kamu-özel sektör 

kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile düzenlenen kariyer 

etkinlikleridir. 

“Temel hedefi, üniversite adına bakılmaksızın tüm gençlere birer 

yetenek olduklarının hissettirilmesi olan ‘Yetenek Her Yerde’ 

etkinliklerin de; 

• Ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam 

konusunda fırsat eşitliği sağlanması, 

• Üniversitelerimizin kariyer merkezlerinin aktif hale getirilerek, 

işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi, 

• Kamu kurumlarının, nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin ve 

işveren marka değerinin artırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların 

kamu kurumlarına kazandırılması, 

• Ülkemizde istihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ’lerimizin 

insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında 

farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla Yetenek Her Yerde kariyer etkinliğine 1705 öğrenciyi 

yönlendirip birer yetenek oldukları hissiyatını yaşatma imkânı 

sağlanmıştır.  

Y 



 

TOGÜ KARMER  23 | S a y f a  

ÜNİVERSİTE TERCİH REHBERİ: ÜNİ-VERİ 

 

niversite lisans mezunlarının işgücü piyasası performanslarını 

“bölüm bazında” değerlendiren Üni-Veri, başta üniversite 

tercihi yapacak öğrenciler olmak üzere eğitimi devam 

eden gençlerin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği 

ulusal bir araştırmadır. 

Türkiye’de yükseköğretim sisteminin işgücü piyasası performansını 

değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri baz alarak ülkemiz beşeri 

sermaye yapısını güçlendirecek politika tavsiyeleri üretilmesine 

destek olmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 

Başkanlığı ilk kez 2019 yılında Üni-Veri projesini hayata geçirmiştir. Bu 

proje kapsamında Yükseköğretim Kurulundan alınan üniversite 

mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan çalışan bilgileri 

eşleştirilerek kapsamlı mikro veri setleri oluşturulmaktadır. Söz konusu 

mikro veri setleri çeşitli istatistiksel yöntemler ve veri biliminin sunduğu 

modern araçlar kullanılarak analiz edilmektedir. Bu çalışma 

çerçevesinde, üniversite lisans mezunlarımızın işgücü piyasası 

performansları “bölüm bazında” değerlendirilerek meslek seçimi 

yapma aşamasında olan, eğitim gören gençlerimizin ve ilgili 

profesyonellerin kullanımına sunulmaktadır. 
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YETENEK KAPISI 

 

umhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 

hazırlanan Yetenek Kapısı (YEK); üniversite Kariyer 

Merkezlerinin kullanımına sunulan, üniversite öğrencileri 

ve mezunlarının, işverenler ile zaman ve mekândan bağımsız olarak 

çevrimiçi iletişim kurmasını sağlayan kariyer platformudur. Bu 

platform aracılığıyla işverenler; iş, staj imkânları, eğitim programları 

gibi farklı kariyer fırsatlarını tüm öğrenci ve mezunlara ulaştırabilir, 

başvuru alabilir, değerlendirme yapabilir ve sistem üzerinden 

adaylara dönüş yapabilirler. Öğrenciler ise bu platformdan Kariyer 

Merkezleri ve işverenlerle doğrudan iletişim kurma imkânının yanı sıra 

gelecek kariyer planları için işverenler ve kariyer merkezleri 

tarafından sunulan hizmetlere çevrimiçi ortamda ulaşabilirler.  
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UZAKTAN EĞİTİM KAPISI 

 

umhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 

hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, “Eğitim Her 

Yerde” sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan 

kaynağının verimli kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim 

faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin 

kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır. 

Tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında dijital ortamda 

çalışmalara ve eğitimlere devam edilirken, Türkiye'de de yaşanan 

sürece destek olunması, kamu personelinin eğitimlerinin devam 

etmesi, hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğin arttırılması amacıyla 

Uzaktan Eğitim Kapısı 22 Nisan 2020 itibari ile yayına alınmıştır. 

Platform, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yarı 

ve tam zamanlı çalışanları için kurum içi eğitimler kapsamında 

kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda ise bu platform, 

"egitim.cbiko.gov.tr" internet adresinden tüm kamu kurum ve 

kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunulmuştur.  
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MESLEKİ DANIŞMANLIK VE TERCİH DANIŞMANLIĞI REHBERİ: DABİS 

 

umhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 

hazırlanan, lisans mezunlarının istihdam performanslarının 

"üniversite" bazında incelenmesi ve karşılaştırılmasını 

sağlayan bilgi platformu Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), tüm 

öğrencilere meslek seçimi sürecinde objektif ve veriye dayalı hizmet 

sunuyor.  

Tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapmaları amacıyla 

yalnızca rehber öğretmenlerin kullanımına açılan sistem, ilgili 

üniversitelerin başarı durumları ve bölümler için iş bulma süresi, 

başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, 

çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında 

dağılımlarına ilişkin sayısal verileri içermektedir. 

  

C 
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NEDEN KAYIT OLMALISIN? 

  

Sadece üniversite öğrencisi 
ve mezunu olan genç 
yeteneklere açık bir 

platformdur. Senin eğitim 
seviyene uygun olmayan 

ilanlarla zaman 
kaybetmezsin.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi tarafından 

tüm üniversitelerin hizmetine 
sunulmuş tamamen yerli ve 

milli bir yazılımdır. Burada 
paylaştığın verilerin 

güvende olduğundan emin 
olabilirsin.

Kamu ve özel sektörden pek 
çok işverenin staj ve is 

ilanlarından haberdar olup 
başvurabilirsin.

Üniversitenin ve işverenlerin 
düzenlediği kariyer 

etkinliklerini takip edebilir ve 
bunlara kaydolabilirsin.

Kariyer gelişimini ve eğitimini 
destekleyecek programlar 

hakkındaki bilgilere 
“Duyurular” bölümünden 

ulaşabilirsin.

Bölümün, eğitimin ya da 
mezun olduktan sonra neler 

yapabileceğin ile ilgili 
soruların mı var? 

Cevaplar için sistem 
üzerinden Kariyer 

Merkezindeki profesyonel 
danışmanlardan randevu 

alarak çevrim içi ya da yüz 
yüze görüşme yapabilirsin.

Üniversitende veya pek çok 
üniversitenin işbirliği ile 
bölgende düzenlenen 

Kariyer Fuarlarını ve 
fuarlardaki etkinlikleri takip 

edip, katılabilirsin.
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NASIL KAYIT OLABİLİRSİN? 

www.yetenekkapisi.org 
adresinden “Ögrenci 

Kaydı” sekmesine tıkla.

Formdaki gerekli bilgileri 
doldur.

E-Posta adresine veya 
cep telefonuna gelen 

aktivasyon linkine tıkla ve 
şifreni oluştur.

Kayıt olurken kullandığın 
e-posta adresin, kullanıcı 
adın olarak tanımlandı. 
Bu e-posta adresin ve 

şifren ile sisteme giriş yap.

Sol menüde yer alan 
“Profil” kısmındaki tüm 

bölümleri doldur çünkü is 
ilanlarına 

başvurduğunda 
işverenler senin 

hakkındaki bilgileri 
buradan görecekler.

Artık ilgini çeken Is/Staj 
İlanı, Etkinlikler, Kariyer 

Fuarlarına başvuru 
yapabilirsin!

İlanlar, etkinlikler ve duyurulardan en önce haberdar olmak 
istiyorsan, Yetenek Kapısını düzenli takip etmeyi unutma!
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