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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamu kurumları, yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak
suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Bu rapor Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma
Merkezi (KARPAM) Müdürlüğünün 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.

2012 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kariyer Planlama Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin görevleri;
a) Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi,
beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve
geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak,
b) Üniversitede, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla mesleki
gelişimlerine katkı sağlamak,
c) Mezun Bilgi Sisteminin oluşturulup aktif olarak kullanılmasını sağlamak,
d) Kariyer Zirveleri, seminer programları, mezuniyet törenleri ve teknik geziler gibi öğrencilerle ilgili
organizasyonlar düzenlemek,
e) Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak,
f) ETÜ-KARPAM faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu
kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
2023 hedeflerine ulaşılması yolunda teknolojik ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi, inovatif yaklaşımların
geliştirilmesi, bankacılık faaliyetleri ve serbest piyasa gibi farklı alanlardaki sektörlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi
olan ve doğru mesleki uygulama alan tercihlerine yönlendirilmiş mezunlar yetiştirmek temel önceliklerden birisidir.
Bu bağlamda, Merkezimiz, öğrencilerimize kariyer danışmanlığı, iş ve staj olanaklarına erişim imkanı, teknik geziler
ile piyasayı gözlemleme fırsatı, CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimleri, seminerler ve Kariyer Zirveleri gibi
etkinliklerle ekonomik, sosyal ve bilimsel konularda bölgemize ve ülkemize fayda sağlamayı hedeflemektedir.
2018 yılı sonu itibarıyla merkezimizin yaptığı çalışmalar ile mevcut durumunu yansıtan bu çalışmanın
ortaya çıkmasında emeği olan ve katkı vermiş olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU
Müdür
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I- GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Üniversite öğrenci ve mezunlarımızın globalleşen iş dünyasının yeniliklerine hazırlıklı
olup ayak uydurabilmesine ve kariyer hedeflerini belirlemeleri hususunda onlara yön göstererek
gelişmelerine katkıda bulunmak, aynı zamanda ülkemize değer kazandıracak mezunların
yetişmesine destek olmaktır.

Vizyon
Üniversite öğrenci ve mezunlarımızın kariyerlerinde yetkin olabilecek doğrultuda
yönlendirilmeleri ve iş hayatına hazır olabilmeleri adına çalışmalar yürüterek ulusal ve
uluslararası düzeyde tanınan ve örnek alınan bir Kariyer Merkezi haline gelmektir.
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B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar


Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının bütüncül bir yaklaşımla
kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon
önerileri geliştirmek ve bununla ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,



Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki
ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini
geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve
desteklemek,



Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarının kariyer planlama ve geliştirme
performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel
özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için
gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak,



Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri
etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek,



Gerek seminer, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda
bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat gerçekleştirme konularında
yardımcı olmak,



Üniversitenin yüksek lisans/doktora öğrenimi dahil tüm birimlerinden mezun olan
öğrenciler için iş imkanları araştırmak,



İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliştirerek
ortaklaşa kariyer geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının
yürütülmesine destek vermek,



ETÜ-KARPAM programlarına ve hizmetlerine Üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini
artırıcı çalışmalar yapmak, Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile
hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve
yaptırmak,



Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer
gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek,



Üniversite mezunlarının mezuniyet sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği,
dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek,



Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve
kuruluşları bilgilendirmek,



Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer
program ve faaliyetleri gerçekleştirmek,



Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik
etmek ve desteklemek,



Düzenli işletme tanıma ve teknik gezileri organize etmek,



Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir
bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda gerekli
diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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B. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Rektörlük binası bünyesinde 1 adet ve Yaşam Merkezi-2 bünyesinde 1 adet olmak üzere 2 adet
büro ile hizmet verilmektedir.

Rektörlük Büro
Yaşam Merkezi-2

Sayısı
(Adet)
1
1

Alanı (m²)
30
40

2- Örgüt Yapısı

Müdür
• Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU
MÜDÜR Yardımcıları
• Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
• Öğr. Gör. Dr. Merve YILDIRIM
Uzmanlar
• Öğr. Gör. Hande KAFADAR
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ARAŞTIRMA GRUPLARI

Kariyer Danışmanlığı

Mezun Takip Sistemi

Etkinlik Organizasyonları
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3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1- Bilgisayarlar ve Yazıcılar
Rektörlük Büro : 1 Adet Masa üstü bilgisayar
Yaşam Merkezi- 2 : 3 Adet Masa üstü bilgisayar
1 Adet 55” TV

4- İnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
Merkezimizde görev yapan 1 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler
ETÜ-KARPAM Merkezimizin 2018 yılında sunduğu hizmetler aşağıda sıralanmıştır:


22-23 Şubat 2018 tarihlerinde “3. Kariyer Zirvesi-EKZ’18” gerçekleştirilmiştir.

2 büyük panel,
2 ayrı salonda 14 farklı seminer ve atölye çalışmaları...
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Kariyer Zirvemiz sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi – Gedik Üniversitesi Akademik İşbirliği
protokolü imzalanarak, her iki üniversite arasında hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin
bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve teknik imkanlarını paylaşabilmelerinin yolu açılmış oldu.
Daikin ile yapılan bir diğer anlaşma sayesinde, masrafları Daikin tarafından karşılanan 100 e
yakın
öğrencilerimiz
Hendek/SAKARYA’da
bulunan
üretim
fabrikalarında
ve
Beşiktaş/İSTANBUL’da bulunan danışmanlık ve DAIKIN Akademi’de öğrencilerimiz farklı
uygulama sistemlerini bizzat test ederek derslerde gördükleri teorik bilgileri pratik ile
karşılaştırma olanağına sahip olmuşlardır. En önemlisi bu türlü büyük firmalarda çalışma
olanaklarına nasıl erişebilecekleri hususunda bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
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ETÜ-KARPAM ekibi olarak TRT Erzurum Radyosunun konuğu olduk. Kariyer, Kariyer
Fuarları ve Üniversitelerde Kariyer Merkezleri hakkında konuştuk.
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ETÜ-KARPAM tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde 2017-2018 öğretim yılı mezun
olacak öğrencilerimiz için “Mezuniyet Hatıra Ormanı” etkinliği düzenlenerek,
öğrencilerimiz ve üniversite personelimizin de katılımı ile üniversite kampüsümüze 300
adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.
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ETÜ-KARPAM tarafından 19 Nisan 2018 tarihinde Üniversitemizin mezuniyet töreni
gerçekleştirilmiştir.
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Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Metin Pişkin
tarafından
yürütülen,
TÜBİTAK-1001
kod
no'lu
"Üniversite
Kariyer
Merkezlerinin
Değerlendirilmesi,
Tek
Yerleşkeli
ve
Çok
Yerleşkeli
Üniversiteler
İçin
Alternatif
Model
Önerileri"
projesi
kapsamında
ziyaret edilen üniversitelerden elde edilen veriler sonucunda tasarlanan
modellerin tartışıldığı çalıştaya, 25 Eylül 2018 tarihinde ETÜ-KARPAM adına
Öğr.Gör.Hande KAFADAR katılım sağlamıştır. Yaklaşık 20 Üniversitenin katılımıyla
tamamlanan çalıştayda; Kariyer Merkezlerinin örgüt yapısı, kaynakları ve ortak sorunları
ile sorunların çözüm yolları konularında bilgi paylaşımı yapılmıştır.
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ETÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 08-0910 Ekim 2018 tarihlerinde "KARPAM Tanıtım Toplantıları" düzenlenmiştir. Her fakülte
bünyesinde farklı günlerde etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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ETÜ KARPAM 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Vodafone Park’ta gerçekleştirilen
"Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı-TÜMKAF’18" etkinliğine merkez müdürümüz ve
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın katkıları ile 10 adet öğrencinin katılımını
sağlamıştır.
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15.10.2018 Pazartesi günü T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından
düzenlenen “Bölgesel Kariyer Etkinlikleri Toplantısı” nda, Erzurum Teknik Üniversitesi
Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) adına Doç Dr. Tuba
YETİM davetli konuşmacı olarak programda yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın
2018-2019 Akademik Yılı Açılış Toplantısında dile getirdiği “Üniversitelerin kariyer
merkezleri aktif hale gelmelidir” emri üzerine, ülkemizde kariyer merkezleri olarak
bölgeler oluşturulmuştur. Üniversiteler arasından 9 (dokuz) üniversite kariyer merkezi
bölge temsilci üniversitesi olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
tarafından seçilmiş ve bölgelerindeki diğer üniversitelerle ortak etkinlik yapmaları
konusunda bu toplantıya davet edilmişlerdir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Kariyer
Merkezi de Doğu Anadolu temsilci üniversitesi olarak görevlendirilmiştir. Toplantı
sonrası bu sene yapılacak “Kariyer Zirveleri” nin bölge çapında ve daha kapsamlı
gerçekleştirilmesi istenmiş olup, Doğu Anadolu Bölgesi için de Erzurum Teknik
Üniversitesi görevlendirilmiştir.

15

16



ETÜ KARPAM-İŞKUR İş Kulubü arasında 22 Ekim 2018 tarihinde protokol imzalandı.
Bu protokol kapsamında öğrencilerimize CV yazma ve mülakat teknikleri, beden dili ve
iletişim eğitimleri verilecektir.

17



24-25 Ekim 2018 tarihlerinde Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nde ETÜ
Karpam olarak 2 gün boyunca stant açtık.

Doç.Dr.Tuba YETİM “Kariyer ve Kariyer Merkezleri” konulu semineri ile katkı sağladı.
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ETÜ KARPAM olarak 25 Ekim 2018 tarihinde, TEKNOFEST’18 de dereceye giren VARDA
SKY Team öğrencilerimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir araya getirerek,
öğrencilerimizin tanınırlığını artırmaya devam ettik.



ETÜ KARPAM 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Samsun Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
"Savunma Sanayi Zirvesi" etkinliğine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın
katkıları ile 9 adet öğrencinin katılımını sağlamıştır. Öğrencilerimiz Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Mustafa Varank’a sorular sorma imkanı bulmuştur.
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ETÜ KARPAM Yaşam Merkezi'nde KARPAM-İŞKUR İş Kulubü protokolü
kapsamında, öğrencilerimize CV yazma eğitimi, mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim
eğitimlerimiz devam etmektedir.



Kasım 2018 itibari ile 8-9 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan “Doğu Anadolu
Kariyer Fuarı-DKF’19” çalışmalarına başlanmıştır.
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜKARPAM)’nin bir bütçesi bulunmamaktadır.

D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
Belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmek için tespit ettiğimiz
amaçlarımız ve bu amaçlara ulaşmadaki önceliklerimizin önemi aşağıda yer almaktadır.

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
o

Mezun olan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda iş istihdamı
sağlayabilmeleri için, onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek bire bir mülakat
simülasyonalrı yapmak ve bu konuda onları teşvik etmek.

o

Ülkemizin ihtiyacı olan iş bilincine sahip ve farkındalığı olan nitelikli mezunlar yetiştirmek.

o

Ulusal ve uluslararası düzeydeki kariyer merkezleri ile işbirliği içinde olmak.

o

Öğrencilerimiz ile kurum, kuruluş ve firmalar arasında bilgi alışverişini sağlamak üzere
seminer, konferans, fuar ve sempozyum gibi eğitsel ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde
bulunarak staj ve iş istihdamı platform sağlamak.

o

Bu tarz faaliyetler ile merkezimizin tanınırlığını artırmak.

o

Faaliyetleri ve uygulamaları ile merkezimizi ülkemizde yer alan üniversite kariyer
merkezleri arasında ön sıralara taşıyarak rol model olmasını sağlamak.

o

Mezun bilgi sistemine mezun olan öğrencilerin kayıt yapmasını sağlayarak, mezunların iş
istihdamı hakkında veri tabanını güncel tutmak.
22

B. Temel Politikalar ve Öncelikler
— Öğrencilerin staj ve iş istihdamına yönelik her türlü çalışmayı yapmak.
— Kariyer danışmanlığı yaparak öğrencileri meslekleri hakkında daha bilgili ve bilinçli
kılmak.
— Mezun bilgi sistemi veri tabanını güncel ve işlevsel kılmak.
— Diğer kariyer merkezleri arasında rol model olmak.
— Faaliyetlerimiz ve uygulamalarımız ile üniversite tercihinde bulunacak öğrencileri
cezbederek üniversitemizin tanınırlığını ve tercih potansiyelini artırmak.
—Diğer

Hususlar

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A - Mali Bilgiler
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bütçesi
bulunmadığı için mali bilgileri yer almamaktadır.

B - Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Ulusal Faaliyet Bilgileri

FAALİYET TÜRÜ (Katılım)
Kariyer Zirvesi Organizasyonu
Radyo Programına Katılım
Mezuniyet Töreni
Mezuniyet Hatıra Ormanı
KARPAM Tanıtım Toplantıları
Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı-TÜMKAF’18’e ve
Savunma Sanayi Zirvesi’ne katılım
Çalıştaya ve Toplantılara Katılım
Kariyer Fuarı’na Katılım

SAYISI
1
1
1
1
3
2
2
1
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler
Ülkemizde üniversiteden mezun olacak öğrencilerin kariyer bilincinin gelişmiş olarak
mezun olmaları konusu üzerine bilinçlenmenin artması ve buna bağlı olarak da merkezimizin bu
konuda çalışmalar yürütmesi, Kariyer Zirvesi düzenlemenin, öğrencilere fuarlara katılım imkanı
sağlamanın ve seminerler gibi faaliyetleri düzenlemenin gelenekselleşmesi üzerine öğrencilere
piyasayı daha yakından tanıtabilme imkanı sağlaması, merkezimize ulaşmanın kolay olması,
öğrenci sayımızın az olması her öğrenci ile yakın temasta olabilme imkanını vermesi, Erzurum
Teknik

Üniversitesi

yönetiminin

merkezimizin

düzenlediği

etkinlikleri

desteklemesi

üstünlüklerimizdir.

B- Zayıflıklar
İdari personel sayımızın az olması sebebiyle merkezimizdeki görevlilere fazla iş yükünün
düşmesi, bütçemizin bulunmamasından dolayı yapılan faaliyetlerin belirli sınırlar çerçevesinde
kalması ve mezun bilgi sisteminin kurulmasına rağmen mezun öğrencilerden sisteme giriş
yapanların sınırlı sayıda olması yeterli bilgiye ulaşamadığımızdan dolayı gelişime açık
yönlerimiz olarak değerlendirilmektedir.

C- Değerlendirme
Kariyer Merkezimizin kuruluşundan 2017 yılına kadar sadece Erzurum Teknik
Üniversitesi öğrencilerine değil çevre şehirlerdeki üniversite öğrencilerini de kapsayacak
nitelikte faaliyetler düzenlenmiştir. Bu faaliyetlerden öğrencilerimiz kendilerine staj ve iş
imkanları ile ulusal/uluslararası platformda çeşitli proje yarışmalarına katılma imkanları bulup
dereceye girmişlerdir. Her geçen gün bu konuda daha da tecrübe kazanan merkezimiz, sağlam
adımlarla ilerlemekte ve öğrencilerle birebir kariyer danışmanlığı görüşmelerinin yanı sıra
mezun takip sistemindeki veri tabanının daha da geliştirilmesi ile hem mevcut öğrencilere hem
mezun öğrencilere daha da kaliteli hizmet vereceğinin inancındayız.
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
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