
EK:l
iSTANBUL KAGEM'den Universitemizin Akademik Birim Yonetimlerine CagrI!

istanbul Universitesi Kariyer Gelistirme Uygulama ve Arastirma Merkezi'nin web

sitesindeki http://kariyer.istanbul.edu.trIKDE/ linkinde ogrenci ve mensuplanmlzm

kullammma ucretsiz olarak sunulan "Kendini Degerlendirme Envanteri (KDE)"nin temel

amaci; kisinin ilgi, yetenek, beceri ve egilimlerini oncelikle kariyer hedefleri dogrultusunda

gercek bir zeminde degerlendirmektir. Her egitim yih basmda KDE'nin yeniden

doldurulmasmm tesvik edilmesi, ogrencilerimizin ilgi, yetenek, beceri ve egilimlerinin yillar
icinde degi~ip-degi~medigini gormeleri acismdan onemlidir. Aynca KDE'den cikacak

degerlendirme sonucu gerek ogrencilerimizin gerekse mensuplanmlzm i~ hayatmda da

kendilerini tammalan acismdan yardnnci olacak ve onlarm bir adim one cikmalanm

saglayacaktir. Bunun yarn sua akademik birimlerimizce KDE'nin ogrencilerimiz tarafmdan

her yil yeniden doldurulmaya tesvik edilmesi, akademik birimlerimize ogrencilerimizin

nniversiteye basladiklan nokta ile bulunduklan nokta arasmdaki ilgi, yetenek, beceri ve

egilimlerinin degisimini gormek acismdan istatistiki bilgi verecektir. Soz konusu istatistiki

bilgiler akademik birimlerimizin istemesi halinde kendileriyle de paylasilacaktir.

Sonuc olarak KDE'nin doldurulmasi gerek ogrenci ve mensuplanrmz gerekse

akademik birimlerimiz acismdan onem tasimakta olup, Universitemizin genel yapisim

gorebilmemiz acismdan soz konusu istegimizin hayata gecirilmesini onemle talep ederim.

Prof. Dr. Ayse AY<;i<;EGi DINN
iSTANBUL KAGE
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EK:2
Kariyer Merkezi'nin "Ucretsiz Kariyer Damsmanhgi" Hizmeti Ara Vermeden Devam

Ediyor!
Kariyerimi planlamak icin nereye basvurmahyrm veya kariyerimi nasil planlamalryim

diyorsamz sizleri Kariyer Gelistirme Uygulama ve Arastmna Merkezi'nin "kariyer

damsmanhgi" hizmetine davet ediyoruz.

Merkezimizin Kariyer Darusmanlan sizlere destek olmak uzere Beyazit ve Avcilar

Kampnsleri'nde hizmetinizdedir.

BEYAZIT KAMPUS:

• to Kariyer Merkezi binasmda damsmanhk hizmeti verilmektedir. Kariyer Damsmanhgi

almak isteyenlerin http://kariyer.istanbul.edu.trlhizmet talep formu.php linkindeki

"Kariyer Damsmanligi Talep Formunu" doldurarak randevu almalan gerekmektedir.

AVCILAR KAMPUS:

• iO Kariyer Merkezi adma Avcilar Kampusu'ndeki ogrencilerimiz icin de lsletme

Fakiiltesi'nden Aras.Gor. Riza Demir fakultenin 2. katmdaki odasmda Sah giinleri 13.00-

15.00 saatleri arasinda, Aras.Gor. MeryemAybas ise yine fakultenin 2. katmdaki odasmda

Carsamba gunleri 14.00-16.00 saatleri arasmda sizlere kariyer darnsmanhgi hizmeti

verecektir. Aras.Gor. Riza Demir'den damsmanhk hizmeti almak isteyenlerin

rdemir@istanbul.edu.tr adresinden, Aras.Gor. Meryem Aybas'tan damsmanhk hizmeti

almak isteyenlerin ise aybasm@istanbul.edu.tr adresinden randevu almalan gerekmektedir.

Merkezimizin butun faaliyetlerini http://kariyer.istanbul.edu.tradresinden takip edebilirsiniz.

Kariyer Gelistirme Uygulama ve Arasnrma Merkezi
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EK:3
Kariyer Merkezi'nden Son Smrf Ogrencilerine "Ozge~mi~Hazirlama ve Miilakat
Teknikleri" Egitimi

i~ hayatmdaki ilk basamak; etkili ve mantikh bir ozgec;:mi~hazirlamak, bunun arkasmdan

geleeek mulakat smavi hakkmda bilgi sahibi olmak ve bu smavm ipuclanm bilmektir.

Mezuniyetlerine bir adim kalmis ve i~ gorusmesine giderken "ozgec;:mi~imi nasil

hazulamahYlm, rnulakat smavmda nelere hazirhkh olmahynn'' diyen ogreneilerimiz icin

istanbul Universitesi Kariyer Gelistirme Uygulama ve Arastirma Merkezi'nde ucretsiz olarak

verilen "Ozgecmis Hazirlama ve Mulakat Teknikleri" egitimini Merkezimiz bu kez de

fakulte/yuksekokul bazmda duzenlemek istemektedir. Yaklasik bir bucuk saat surecek olan bu

egitim son smif ogreneilerimize, fakiiltelerin/ytiksekokullarm taleplerine gore ya

fakiilte/ytiksekokul bazmda ya da bolum bazmda verileeektir. Konuyla ilgilenen akademik

birimlerimizin Kariyer Merkezi ile iletisime gecmeleri nea olunur.

lletisim icin: Merkez Sekreteryasi -11690 (dahili)


