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ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLER

YETENEK KAPISI



2011’de Tınaztepe Yerleşkesi’nde «Kariyer Planlama Koordinatörlüğü» adıyla 

kuruldu…

2015’te koordinatörlüğün ismi «Kariyer 

Planlama ve Mezunlarla İlişkiler» olarak 

güncellendi… 

Türkiye’deki ilk «Kariyer Birimleri» nden biri…

Hedef Kitle: 1. Öğrencilerimiz

2. Mezunlarımız

3. Üniversite Öğrencisi Adayları



• Öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve

bağlılıklarının sağlanması, 

• Çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında

destek olunması,

• Nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, 

özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi,

• Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın istihdam

edilebilirliklerinin artırılması. 



• Öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarının

sağlanması, 

• Kariyer danışmalığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer 

günleri organizasyonlarına sağlanacak destek ile üniversite, 

öğrenci ve iş dünyası bağını güçlendirmek,

• İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.)     ve dış 

(diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlarımızı 

tanımlayarak koordinasyon sağlamak,

• Nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi

kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi,

• Üniversitemiz öğrencilerinin üniversite hayatına en kısa zamanda uyum 

sağlamalarına destek olmak,



• Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine 

destek olmak amacıyla eğitim, seminer, konferans ve toplantılar 

düzenlemek,

• Öğrencilik yıllarında kurulan “Dokuz Eylüllülük Bağı”nı devam 

ettirmek amacıyla mezunlarla iletişim halinde olarak işbirliğini 

sürdürmek,

• İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, iş dünyası ile sağlanan 

işbirliği ve mezunlarımız ile kurduğumuz ilişkiler neticesinde, 

üniversitemizin tanınırlığını arttırarak; Üniversitemize başvuran öğrenci 

niteliğinin yükselmesini ve  Üniversitemizin güçlü bir imaja sahip olmasını 

sağlamak.



1. Bireysel Kariyer Danışmanlığı

2. Kariyer Fuarları

3. Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları

4. İş/Staj Mülakatlarının ve Sınavların Organizasyonu

5. İş/Staj ve Kariyer Olanaklarının Duyurulması

6. Konferans/Seminer /Araştırma Projeleri ve Eğitimler

7. Yurt Dışı Kariyer ve Eğitim Olanaklarının Tanıtılması

8. Mezunlarla İşbirliği ve İletişim

9. Üniversite Tercihi Aşamasındaki Öğrenci Adaylarının Bilgilendirilmesi



BİREYSEL KARİYER DANIŞMANLIĞI

• Genel Bilgilendirme

• Kariyer Seçenekleri 

• Özgeçmiş Hazırlama – Mülakat Teknikleri

• Lisans üstü eğitim / Akademik Kariyer

• Kamuda Kariyer

• Yurt Dışı Eğitim



KARİYER FUARLARI



BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTILARI

Bilgilendirme Toplantıları: 

Kariyer, kişisel ve mesleki gelişim konuları ile ilgili, öğrenci ve mezunlarda farkındalık  

yaratmak amaçlı toplantılar.  

Tanıtım Toplantıları: 

Öğrenci ve mezunlarıma yönelik istihdam veya staj olanağı sağlayan firma, kurum ve 

kuruluşların kendi işe alım politikalarını, çalışma alanlarını, faaliyetlerini ve kariyer 

seçeneklerini anlattıkları toplantılar.  



BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTILARI



İŞ/STAJ MÜLAKATLARI ORGANİZASYONU



İŞ/STAJ VE KARİYER OLANAKLARININ DUYURULMASI



KONFERANS/SEMİNER/ARAŞTIRMA/EĞİTİM



YURT DIŞI KARİYER VE EĞİTİM



MEZUNLARLA İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM

• Tüm mezunlara ulaşarak çalışma yaşamları ile ilgili bilgileri toplayıp analiz etmek

• Mezunlarla ilgili olarak üniversite ile etkileşime yardımcı olacak bilgi, haber, istek ve önerileri organize etmek.

• Mezunların iş hayatı ve sosyal yaşamları ile ilgili detaylı bilgileri kaydedip sürekli güncelleyebilecekleri, çevrim içi bir platform 

olan “Mezun Bilgi Sistemi”

• Mezunlara yönelik yaşam boyu destek felsefesi ile onlara, bilgi, duyuru ve yayın akışını gerçekleştirmek. 

• Kariyer planlama çalışmaları kapsamında iletişime geçilen firma ve kuruluşlarla mezunların iletişimini sağlamak

• Mezunlara yönelik kariyer danışmanlığı gerçekleştirmek.

• Mezunlarla öğrenciler arasında mentorluk bağları sağlayacak faaliyetler yürütmek.

• Mezuniyet sonrası üniversiteye yönelik bağlılığı pekiştirecek etkinleri organize etmek. 

• Üniversite içerisinde mezunlarla ilgili farklı bilgilerin tek noktada birleştiği üniversitenin “Mezun Beyni” 

olmak.



MEZUNLARLA İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ADAYLARINI BİLGİLENDİRME



ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLER

KPMİ GENEL

KPMİ GERÇEKLEŞEN ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLER

https://www.youtube.com/watch?v=Xi-d0peCRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Da0oJtNVxiw


YETENEK KAPISI

yetenekkapisi.org

YETENEKKAPISI’na Nasıl Kayıt Olunur?

YETENEKKAPISI’nda Profil Nasıl Tamamlanır?

YETENEKKAPISI’nda Öz Geçmiş Nasıl Oluşturulur?

http://yetenekkapisi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tSe_ImY1uII
https://www.youtube.com/watch?v=Yvn1WGKQ_do
https://www.youtube.com/watch?v=YEMagC7JUes






Twitter:

@deu_kariyer
Facebook: 

@deukariyer

Instagram:

@deu_kariyer



Linked-in Group:

DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü



DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Yönetiminde 

Linked-in Üniversite Sayfası:

Dokuz Eylül Üniversitesi



kariyer.deu.edu.tr

kariyerplanlama@deu.edu.tr

0232 301 78 – 91- 92-93-94-98

Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca

0232 453 68 51


