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PROBLEM 

 Mezunlar İle İletişim Problemi 

 Mezunların Güncel Bilgilerine Erişim Problemi 

 Öğrenciler İle İletişim Problemi 

 Kariyer Planlama Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterlerinin 
Öğrencilerle İletişim Problemi 

 Sanayiden Gelen İş/Staj İlanlarının Koordinasyon ve 
Duyurulması Problemi 

 Akademik ve İdari Personeli Bilgilendirme Problemi 

 Aday Öğrenciler ve Tanıtım Problemi 
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ÇALIŞMANIN AMACI 

 Çalışma sırasında edinilen tecrübe ve 
deneyimi diğer üniversiteler ile paylaşmak 

 Gerçekleştirilen süreçleri tartışmaya açmak 

 Üniversite kariyer yönetim sistemi için neler 
yapılmış literatüre göre ele almak 
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DEÜKARİYERİM KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN 

AMACI 

 Dokuz Eylül Üniversitesinde, öğrenimi devam eden 
ve mezun öğrencilerin etkin bir şekilde kariyer 
planlama koordinatörlüğü hizmetlerinden  
faydalanabilmesi için süreçlerin oluşturulduğu ve 
bu süreçler üzerinden kurum içi duyuru, etkinlik, 
staj, burs, tanıtım ve iş ilanlarının ilgili gruplar ile 
paylaşıldığı bir sistem oluşturmaktır. 
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LİTERATÜR I 

 Üniversitelerin en önemli amaçlarından birisi toplumun ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir[1][2][4] 

 Meslek seçimi kararı, insanın yaşamı boyunca vereceği en 
önemli kararlardan birisidir[3]. 

 Günümüzde uluslar arası kariyer rehberliğinin önemi 
artmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Avrupa 
Birliği ve Dünya Bankası tarafından 37 ülkede çeşitli kariyer 
rehberliği politikaları finanse edilmektedir[17] 

 Öğrencilerin beklentilerinin karşılanması durumunda, 
üniversiteden alacakları doyum düzeylerinin de yükseleceği 
öngörülebilir[11] 
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LİTERATÜR II 

 Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunları inceleyen 
araştırmalar, üniversite öğrencilerinin uyum sorunları, akademik 
sorunlar, iletişim sorunları, iş bulma ve gelecek kaygısı sorunları,  
ekonomik sorunlar, stres, kararsızlık, kaygı, depresyon gibi sorunları 
yaşadıklarını gözlemiştir [18]. 

 Güler ve arkadaşının yaptığı çalışmada, geleceğe dair işsiz kalma 
endişesi taşımama ve iyi bir kariyer beklentisi içinde olmanın 
öğrencilerin yaşam memnuniyetini olumlu etkilediği 
görülmektedir[19]. 

 Kozak ve arkadaşına göre, öğrencilik döneminden itibaren kariyer 
planlamaya başlamak, mezuniyet sonrasında kolay iş bulma, 
çalışılacak alanla ilgili yetenekleri geliştirme ve profesyonel yaşama 
kolaylıkla uyum sağlama açısından son derece önemlidir[17].  
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KARİYER PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜKLERİ  

ve MEZUN OFİSLERİ 

 Meslek seçimi ve öğrenci kariyer süreçlerinden sorumlu birim. 

 Mezunlarla iletişimden sorumlu birim. 

 Sabancı Üniversitesi Mezun Ofisi “Dünya'nın neresinde olursanız 
olun Sabancı Üniversitesi ile iletişim kurmak için mezun ofisi 
burada” sloganını sitesinde kullanmaktadır. 

 Mezun BUcard 

 Mezunlar ile beraber üniversite sanayi işbirliği  

 Üniversitenin eğitim seminer etkinlik haberlerini duyurmak 

 Vakıf  etkinlikleri, burslar, üniversite projelerine destek ve bağış 
işlemleri 
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HARWARD  ÖRNEĞİ 

 Mezun Arama 

 Mezun Profili 

 Dizin ve E-posta Yönlendirme Hizmetleri 

 Mezunlardan Notlar/Anılar Bölümü 

 Tartışma Grupları 

 Crimson Pusula 

 Mezun Eğitim 

 Harvard Mezunlar Dünya MasterCard 
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KARİYER YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI 

 Süreçte mezunlar için mezun olmadan önce 
doldurulacak formdan, aday öğrencilere, kurum içi 
etkinlik haberlerine kadar birçok süreç düşünülüp 
tasarlanmış bu süreç deü kariyer yönetim 
süreçleri şeklinde inşa edilmiş ve inşa edilmeye 
devam etmektedir. 
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KULLANILAN YAZILIM TEKNOLOJİLERİ 

 PHP 

 Oracle Veri Tabanı 

 Android   

 Web Servis 

 Java Programlama 
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SORUMLU BİRİMLER 

 Kariyer Planlama Koordinatörlüğü,  

 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu 
Sekreterlikleri,  

 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,  

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  
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MEZUNLAR, ADAYLAR, ÖĞRENİM GÖREN 

ÖĞRENCİLER, İDARİ ve AKADEMİK PERSONEL 

 Mobil ve Debis Üzerinden  

 İş imkânları,  

 Staj imkânları,  

 Burs imkânları,  

 Çeşitli etkinlikler ve aktiviteler 

konusunda bilgilendirme   

 Üniversite tanıtımı 
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PROJE ÖNCESİ DURUM 
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UYGULAMA ve GERÇEKLEŞTİRİMLER 

 Proje web ve mobil olmak üzere iki farklı uygulamadan 
oluşmaktadır.  

 Proje, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Sistemi(debis), öğrenci 
işleri otomasyonu, personel bilgi sistemi gibi kurum içi 
diğer sistemler ile entegre çalışabilen bir sistemdir. 

 Süreci kurgulanmış işlemler: 
 Online Randevu Sistemi,  

 Mezun Bilgi Sistemi, 

 İşveren İlan Sistemi, 

 İş, Staj İlanı ve Duyuru Sistemi 

 Bölüm, Fakülte ve Üniversite Geneli Toplu Mail ve Öğrenci Bilgi 
Erişimi  

 Aday Öğrenci Tanıtım 

şeklindedir. 
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DEBİS SİSTEMİ 
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RANDEVU SİSTEMİ 
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MEZUN BİLGİ FORMU  
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KAYITLI ÖĞRENCİ SÜRECİ İLETİŞİM SÜRECİ 
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İŞ İLAN ve STAJ TALEPLERİ  
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KARİYER PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

MOBİL UYUMLU WEB SİTESİ 
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YENİ MOBİL KARİYER SÜRECİ I 
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PROJE SONRASI SON DURUM 
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SONUÇ 

 Gerçekleştirilen sistemin öğrenci işleri otomasyonu ve 
personel otomasyonu gibi üniversite içindeki diğer 
sistemler ile entegre çalışabilmesi; bilginin yönetimi, 
güncelliği ve maliyeti adına önem taşımaktadır. 

 Proje, mobil teknolojinin Dokuz Eylül Üniversitesinde daha 
etkin kullanmayı çalışmıştır. 

 Proje, gerçekleştirilen bir çok sürece rağmen ihtiyaçlar 
doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir.  
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TEŞEKKÜRLER 

SORU VE ÖNERİLERİNİZ 


