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KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

FAALİYET RAPORU 

 

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim kurulu, iletişim bilgileri, tarihsel 

gelişimi, vizyonu, misyonu, değerleri ve hedefleri hakkındaki bilgiler ile merkezin 2018 Ocak- 

2019 Ocak dönemine ait faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.  

 

Merkezin Yönetim Kurulu 

 Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİBOZAN –Müdür/YK Başkanı – SHMYO  

 Dr. Öğr. Üyesi Evren ÇAĞLARER – Teknoloji Fakültesi  

 Dr. Öğr. Üyesi DOĞAN ÜNAL – Mühendislik Fakültesi  

 Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  

 

İletişim Bilgileri 

Öğr. Gör. Dr. Esra BOZKANAT CERGİBOZAN - Merkez Müdürü  

E mail: esra.bozkanat@klu.edu.tr 

Tel: 444 40 39 Dahili 1031  

Öğretim Görevlisi İskender ÖZATLI  

E mail: iskenderozatli@klu.edu.tr      /   kariyer@klu.edu.tr 

Tel: 444 40 39 Dahili 1032  

Öğretim Görevlisi Sibel EVREN 

E mail: sibelevren@klu.edu.tr        /    kariyer@klu.edu.tr 

Tel: 444 40 39 Dahili 1033  
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Merkezin Kuruluş Süreci ve Tarihsel Gelişimi 

Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin kuruluş süreci; T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’nın 21 Ocak 2013 tarihli Operasyon Teklif Çağrısına Trakya Kalkınma 

Ajansı’nın “Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı İşbirliği Modeli” başlıklı proje 

ile başvuruda bulunmasıyla başlamıştır. 16 Eylül 2014 tarihinde revize edilerek Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilen ve kısa adı “TrakyaKAriyer” olan projenin ana 

amacı; projenin yararlanıcısı olan Kırklareli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal 

Üniversitesi’nde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesidir. 

Merkezi’mizin yönetmeliği ve teklif belgeleri, 2015 yılı Ekim ayında Rektörümüz Prof. Dr. 

Bülent ŞENGÖRÜR’ün koordinasyonunda hazırlanarak Yüksek Öğretim Kurulu’na 

sunulmuştur.  2 Aralık 2015 tarihinde yapılan başvurumuz kabul edilmiş olup, Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve akabinde Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU Kariyer Merkezi Müdürü olarak 

atanmıştır.  

TrakyaKAriyer Projesi 20 aylık bir proje olup, 7 Ocak 2016 tarihinde uygulanmaya 

başlanmış; görülen lüzum üzerine proje 2 ay daha uzatılmış ve 2017 yılı Kasım ayında 

tamamlanmıştır. Proje süresince projenin izleme ve değerlendirmesini sağlamak, işleyişteki 

eksik yanları tespit edip tedbir almak için 6 ayda bir ‘Yönlendirme Kurulu’ toplantıları 

düzenlenmiştir. Bu toplantılara TrakyaKAriyer projesinin teklifinden, kabulüne ve 

tamamlanmasına kadar her aşamasında yer alan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR 

katılmıştır. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, Trakya Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Mahmut ŞAHİN, dönemin Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 

Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU ve kamu kurum ve kuruluşlarının 

temsilcilerinin katılımlarıyla 8 Aralık 2016’da Merkezimizin açılışı gerçekleştirilmiş, fiilen 

hizmet vermeye başlanmıştır. TrakyaKAriyer Projesi kapsamında Kariyer Merkezimiz 

kurulmuş, fizikî ve teknolojik alt yapısı oluşturulmuş; görme yetersizliği olan mezun ve 

öğrencilerimize hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Uzman personeller görevlendirilmiş, personeller yurtiçinde kariyer hizmetlerine dair 

eğitimlerden geçirilmiş ve yurtdışındaki (İtalya) üniversitelerin Kariyer Merkezlerinde staja 

tabi tutulmuşlardır. Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün katıldığı Belçika ve Fransa 

Çalışma Ziyaretleriyle yurtdışındaki model kariyer merkezleri ve istihdam piyasasında rol alan 

kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiştir. Elde edilen tecrübeler Kariyer Merkezi’nin 

şekillenmesinde etkili olmuştur. Proje kapsamında işverenleri ve öğrenci/mezunlarımızı bir 

araya getiren web tabanlı kariyer hizmetlerini mümkün kılan www.trakyakariyer. org portalı 



geliştirilmiştir. Firmalara işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve portala kaydolmaları 

sağlanmıştır. Böylece proje, Kırklareli Üniversitesi öğrenci ve mezunlarını iş dünyası ile 

zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın buluşturmuştur. 

28 Kasım 2018 Tarihinden itibaren Merkez Müdürlüğüne Öğr. Gör. Dr. Esra 

BOZKANAT CERGİBOZAN atanmıştır. Merkez,  hizmet ve eğitim skalasını genişletmeye 

odaklanmakta, yeni dönemde kariyer hizmetlerinin bütün kampüslerde yaygınlaşmasına önem 

vermektedir, hizmetlerini bu minvalde vermeye devam etmektedir.  

Vizyon, Misyon, Değerler ve Hedefler 

Vizyon 

Trakya bölgesi ve Türkiye genelinde en üst düzeyde bölgesel kilit paydaş işbirliği 

yaparak öğrenciler ve mezunlar için kaliteli, güncel ve yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri 

sağlamada inovatif ve lider bir Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kabul edilmek 

Merkezimizin vizyonudur.  

Misyon 

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın, pazar koşullarına ve eğilimlerine, kendi beceri ve 

ilgilerine uygun olarak kariyer planlama ve geliştirme için gerekli nitelikleri kazanmalarına 

yardımcı olmak, iş hayatı ile üniversite arasında bir köprü vazifesi görerek öğrencilerimizin ve 

mezunlarımızın ilişki ağlarını, staj ve iş olanaklarını geliştirmek Kariyer Uygulama ve 

Araştırma Merkezimizin misyonudur.  

Değerler 

Kalite: Kaliteli Kariyer Merkezi hizmetlerinin sunumunu sağlamak. 

Kolay Erişim: Mesleki rehberlik ve kariyer hizmetine dair tüm kaynakların tüm kampüslerdeki 

öğrencilerimizin ve mezunlarımızın erişimine sunmak. 

Geliştirme: Öğrencilere, mezunlara, işverenlere ve diğer paydaşlara kariyer yönetimi 

süreçlerinde yardımcı olmak ve kendi mesleki gelişimlerinde Merkezimiz personelini 

desteklemek için kapsamlı programlar ve hizmetler sunmak.  

İşbirliği ve Ortaklıklar: Açık ve dürüst iletişimi takdir eden geniş iç (sağlık kültür ve spor daire 

başkanlığı, öğrenciler, öğrenci kulüpleri, akademisyenler vs.) ve dış paydaş (ticaret sanayi 

odaları, organize sanayi bölgeleri, belediye, işkur, işverenler vs.) ağları oluşturma ve bunların 

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizin faaliyetlerine aktif bir şekilde katılımını 

sağlamak. 



Öğrencilerin, mezunların ve işverenlerin oryantasyonu: Öğrencileri, mezunları ve işverenleri 

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin sağladığı hizmetin merkezine koymak ve onlara 

saygılı davranmak, onların iyi hizmet almalarını sağlamak.  

Bütünlük: Etik yaklaşımın önemini yansıtan kurum kültürünün teşvik edilmesi, profesyonellik, 

dahil etme, saygı görme ve üniversitenin ve paydaşların her düzeyinde erişilebilir olma. 

Hesap Verebilirlik: Sürekli gelişim sağlamak için kariyer hizmetlerinin sonuçlarını 

değerlendirmek ve izlemek. 

 

Hedefler 

Hedef 1. Öğrenciler ve mezunlar için Kariyer Merkezi Hizmetlerinin kapsamının arttırılması 

ve öğrenciler ve mezunların bu hizmetlere erişimini sağlanması; 

Hedef 2: Öğrencilerin ve mezunlarının, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına, kendi yeteneklerine 

ve isteklerine uygun olarak kariyer hedeflerini planlama ve bu hedeflere ulaşma ile ilgili 

yeterliklerinin arttırılması; 

Hedef 3: Kariyer Merkezi hizmetlerinin kalitesinin artırılması; 

Hedef 4: Öğrenciler ve mezunlar için deneyimsel öğrenme, iş ve staj olanaklarının sayılarının 

artırılması; 

Hedef 5: Üniversite, işverenler ve diğer iç veya dış paydaşlar arasındaki yeni işbirliklerinin 

gerçekleştirilmesi ve mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi; 

Hedef 6: Merkezin ve Merkezde öğrencilere sunulan olanakların popülerliğinin/bilinirliğinin 

arttırılması.  

FAALİYETLERİMİZ (OCAK 2018- OCAK 2019) 

İstihdam Fuarı 

11 Nisan 2018 tarihinde Merkezimizin koordinatörlüğünde Üniversitemiz, Kırklareli 

İŞKUR ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın işbirliğiyle düzenlenen II. Kırklareli İstihdam 

Fuarı’nda; tekstil, otomotiv, metal, cam, sağlık, gıda başta olmak üzere farklı sektörlerde 

Türkiye’de önde gelen 33 firmanın yanı sıra Üniversitemiz, Trakya Kalkınma Ajansı, İŞKUR, 

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kırklareli Ticaret 



Borsası, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlar stant 

açmıştır. Yaklaşık 2500 öğrenci fuar alanını ziyaret etmiştir.  

İş ve Staj İlanlarına Yönlendirme  

İş ve staj ilanlarına yönlendirme yapılabilmesi için iki önemli şart bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi işverenin kullandığımız web portalı olan www.trakyakariyer.org portalına 

ilan vermesi. İkincisi, öğrencinin bu konuda danışmanlık talep etmesidir. İşverenlerin 

kullandığımız web portalına verdikleri ilan sayısı oldukça sınırlıdır. Portala Trakya 

bölgesindeki işverenler kayıtlıdır. İşverenin hem portala kayıt olması hem de ilan yayınlaması 

gönüllülük esasına tabidir. Stajı zorunlu olan öğrencilerin  bu ihtiyaçlarını bölüm hocalarından 

ya da kendi imkanları ile sağladıkları düşünülmektedir. Stajı zorunlu olmayan öğrencilerimizin 

ise resmi olarak staj yapabilmeleri için yasal dayanağın üniversitemizde oluşturulması 

gerekmektedir (İsteğe Bağlı Staj Yönergesi kariyer merkezi tarafından hazırlanmış ancak henüz 

ilgili makamlarca onaylanmamıştır). Bunun haricinde istihdam fuarında firmalarla yapılan 

görüşmelerde 9 öğrencimizin staj için başvurduğu, 23 öğrencinin part-time ya da full-time iş 

başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.  

Kariyer Günleri 

 Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde 09 -13 Nisan 2018 

tarihleri arasında “KLÜ 8. Kariyer Günleri” etkinliğini düzenlendi. Kariyer Uygulama ve 

Araştırma Merkezimizin koordinatörlüğünde bütün yerleşkelerimizde 71 adet konferans, 

seminer veya panel etkinliği düzenlendi. İş ve eğitim dünyasından 90 profesyonel; öğrenci ve 

mezunlarımıza bilgi, beceri ve tecrübelerini aktardı.  

Düzenlenen 71 adet konferans ve panelden öne çıkan birkaç tanesi aşağıda 

belirtilmiştir:  

Bugüne kadar düzenlediği seminerlere 2000’den fazla kişinin katıldığı Dr. Şaban 

KIZILDAĞ; “Kalite ve Kariyer için Mazeret Yok” semineri ile Kariyer Günleri’mize katkı 

sunmuştur.  

Türkiye’nin önde gelen kariyer portalı olan Kariyer.net’in kıdemli etkinlik yöneticisi 

Semih GÜMÜŞ; “Kariyernet’ten Kariyer Tüyoları” başlıklı sunumuyla öğrencilerimizi 

bilgilendirmiştir. 

http://www.trakyakariyer.org/


Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ŞAHİN, “Girişimcilik ve 

Kariyer Yolculuğu” konulu sunumu ile Kariyer Günlerimize katkıda bulunmuştur.  

Avrasya Consult Cr3 Marmaray Yapım Müdürü Burhan SUAT, “Marmaray Cr3 

Projesi” başlıklı sunumuyla öğrencilerimizle buluşmuştur.  

Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki tarafından “Van Depremi Ekseninde Depreme 

Hazır mıyız?” başlıklı sunumuyla Kariyer Günleri’mize katkı vermiştir. 

71 adet konferans ve panelin yer aldığı, iş dünyasından 90 profesyonelin konuşmacı 

olarak katıldığı Kariyer Günlerine yaklaşık 4200 öğrenci katılmıştır. 

Teknik Geziler 

 Merkezimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Kariyer Günleri’nde (9-13 Nisan 

2018) Babaeski MYO tarafından Turkcell Global Bilgi Çağrı Merkezi Edirne Lokasyonu’na 

1 adet teknik gezi düzenlemiştir. Merkezimiz akademik birimlerimizden gelen talepler başta 

olmak üzere bağımsız olarak da Üniversitemizin bütçesi ve merkezin insan kaynağı el verdiği 

ölçüde önümüzdeki dönemlerde teknik gezi düzenlemeyi planlamaktadır.  

Mezun Öğrenci Etkinliği 

 Merkezimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen 8. Kariyer Günleri’nde (9-13 Nisan 

2018) Pınarhisar MYO tarafından Bilgi Yönetiminde Kariyer Fırsatları: Mezunlar Anlatıyor 

etkinliği düzenlenmiştir.  Merkezimiz akademik birimlerimizle işbirliği yaparak bu tür 

etkinliklerin sayısını arttırmayı planlamaktadır. Etkinlik sayısı istenilen düzeyde değildir, 

merkezimiz eksiklikleri gözden geçirerek planlama yapıp önümüzdeki dönemde mezun öğrenci 

etkinlik sayısını arttırmayı hedeflemektedir.  

Bireysel ve Grup Kariyer Danışmanlığı  

 Merkezimiz tarafından sunulan Bireysel Kariyer Danışmanlığı hizmetinden 2018 

Ocak – 2019 Ocak tarihleri arasında 61 öğrenci faydalanmıştır. Bireysel Kariyer Danışmanlığı 

seansları birebir yüzyüze ve her öğrenci için ayrı ayrı 45 dakika sürmektedir.  

Merkezimiz tarafından sunulan Grup Kariyer Danışmanlığı hizmetinden 2018 Ocak 

– 2019 Ocak tarihleri arasında 87 öğrencimiz faydalanmıştır. Grup kariyer danışmanlığı en az 

4 en fazla 12 kişiyle yapılan ortalama süresi 90 dakika süren bir hizmettir.  Bireysel ve Grup 

Kariyer Danışmanlığı hizmetinden toplamda 148 öğrencimiz faydalanmıştır.  



Grup Kariyer Danışmanlığı seanslarına katılan öğrencilerimiz ayrıca kariyer hedefi 

belirleme eğitimi, sektöre dayalı SWOT analizi eğitimi, kendini tanımaya yönelik SWOT analizi 

eğitimi ve kariyer öz-değerlendirme envanteri yorumlama eğitimine katılmışlardır.   

Diğer Eğitim, Seminer ve Etkinlikler  

1. Kırklareli ilindeki gençlere yönelik  “5 Yıl Sonra Nasıl Bir Türkiye’de yaşamak 

istiyorsunuz? Genç İstihdamı, Girişimciliği ve Sosyal Hayata Katılımı” konulu çalıştay, 

Trakya Kalkınma Ajansı önderliğinde gerçekleştirilmiştir. 14.02.2018 tarihinde Kariyer 

Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde Kalkınma Planı Hazırlık Çalıştayı yapılmıştır. 

Kariyer Merkezi personellerinin yardımıyla organize edilen etkinlik gün boyu devam etmiştir. 

Etkinliğe 60 öğrencimiz katılmıştır.  

2. 19.03.2018 tarihinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ve AIESEC işbirliği 

ile  “Dünya İçin Liderlik” semineri düzenlenmiştir. Konu ile ilgili olarak dünyanın en büyük 

gençlik platformu olan AIESEC temsilcileri, üniversitemiz öğrencileri ile bir araya gelmiş; 

öğrencilerimize eğitim, kariyer ve yurtdışı fırsatlarından nasıl yararlanabilecekleri ile ilgili bilgi 

verilmiştir. Etkinliğe 85 öğrencimiz katılım göstermiştir.  

 3. Meslek Yüksekokullarına Kariyer Hizmeti verilebilmesi amacıyla 04.05.2018 

tarihlerinde Öğretim Görevlisi Sibel EVREN tarafından Sağlık Hizmetleri MYO ile Sosyal 

Bilimler MYO’ da ve 07.05.2018 tarihinde Babaeski MYO ile Lüleburgaz MYO’ nda “Etkili 

Özgeçmiş Hazırlama”, “Mülakat Teknikleri”, “İş Arama Kanalları” konulu seminerler 

düzenlenmiş olup toplamda 235 öğrenci katılmıştır.   

  4. Meslek Yüksekokullarına Kariyer Hizmeti verilebilmesi amacıyla 03.05.2018 

tarihlerinde Öğretim Görevlisi İskender ÖZATLI tarafından Pınarhisar  MYO ve Vize 

MYO’da, 07.05.2018 tarihinde Teknik Bilimler MYO’da “Etkili Özgeçmiş Hazırlama”, 

“Mülakat Teknikleri”, “İş Arama Kanalları”, “Kariyer Hedefi Belirleme” konulu seminerler 

düzenlenmiş olup toplamda 210 öğrenci katılmıştır. 

5. 17-18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Kayalı Kampüsümüzde yer alan İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Mimarlık 

Fakültesi, Turizm Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu’na bağlı bilim 

dallarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize; 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Karahıdır, 

Kavaklı, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize yerleşkelerimizdeki öğrencilerimize 

kendilerini ve iş dünyasını tanımalarına yönelik kariyer hedefi belirleme eğitimi, sektöre dayalı 



SWOT analizi eğitimi, kendini tanımaya yönelik SWOT analizi eğitimi, kariyer öz-

değerlendirme envanteri yorumlama eğitimi, CV ve önyazı hazırlama eğitimi, mülakat 

teknikleri eğitimi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca 

katılımcılara  www.trakyakariyer.org web portalı vasıtasıyla online tabanlı kariyer hizmetleri 

de alabilecekleri, merkezin etkinliklerinden portal vasıtasıyla haberdar olabilecekleri aktarıldı. 

Bu bilgilendirme etkinliğine üniversitemiz genelinde 831 öğrenci katılım göstermiştir.  

6. Üniversitemiz ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Trakya’da girişimcilik 

ekosistemini geliştirmek ve gençleri teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik etmek amacıyla 03 - 

04 Kasım, 03 - 04 Aralık ve 17 - 18 Aralık tarihlerinde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Çok Amaçlı Salonunda “Wake Up Yenilikçi İş Fikri Bulma Eğitimleri” düzenlenmiştir. 

Eğitimlerin organizasyonunu Üniversitemizin Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı üstlenmiştir. 2 Gün süren eğitime 85 öğrenci katılmıştır, 

eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimize katılım belgeleri 20 Aralık 2018 Perşembe günü 

düzenlenen törenle Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR ve Trakya Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN tarafından takdim edilmiştir.  

7. Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: Kırklareli’nin Geleceği 

Sempozyumu’nda 29 Kasım 2018 tarihinde “Girişimci Üniversite Bağlamında Kırklareli 

Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kırklareli İlinin Kalkınmasında 

Üstlendiği Rol” başlıklı sözlü bildiri Merkez Öğretim Görevlileri İskender ÖZATLI ve Sibel 

EVREN tarafından hazırlanıp sunulmuştur.  

http://www.trakyakariyer.org/

