
"If you judge a fish by its ability 
to climb a tree it will live its 
whole life believing it's stupid."
 

Tuna Dağlı

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi

Direktörün Mesajı

COVID-19 salgını tedbirleri 
kapsamında, 2021 Bahar 
döneminde de tüm hizmetlerimizi 
çevrimiçi sunduk, etkinliklerimizi 
çevrimiçi gerçekleştirdik. 

Daha Fazla Oku

Daha Fazla Oku

2021 Bahar 
Döneminde 
Neler Yaptık?

İŞVEREN BÜLTENİ

 Ekim 2021Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi

Nasıl İşbirliği 
Yapabiliriz?

Daha Fazla Oku

Kariyer Gelişim Merkezi, Koç Üniversitesi’nin tüm 
bölümlerinden öğrenci ve mezunlarına hizmet 
vermektedir. Siz işverenlere, öğrenci ve mezunlarımız 
arasında bilinirliğinizi arttırmanız, işveren markanızı 
güçlendirmeniz, öğrenci ve mezunlarımıza ulaşmanız 
için geniş bir yelpazede kaynak sunmaktayız.

Değerli İşveren Ortaklarımız,

Umarım siz ve tüm sevdikleriniz sağlık ve ayettesinizdir. Koç Üniversitesi 
idari ve akademik çalışanları olarak, bizler 13 Eylül itibariyle kampüsümüze 
döndük.  27 Eylül itibariyle de, öğrencilerimiz ile buluşmuş olmanın büyük 
sevincini yaşıyoruz. 

SSon 1,5 yıldır içinden geçtiğimiz pandemi dönemi, hepimizin deneyimlediği 
üzere tüm kurumlardaki dijital dönüşüm için, öncesinde öngörülemeyen bir 
katalizör görevi gördü. Son dönemde, yapay zekanın ve robotların mevcut iş 
gücü ile entegrasyonunun, uzaktan çalışma, gig gibi yeni çalışma şekillerinin 
yükselişine tanık oluyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 
2020 Geleceğin Meslekleri raporunda da belirttiği üzere; bazı alan, iş ve 
meslekler geçerliliğini yitirirken; bazılarının ihtiyaçlar doğrultusunda 
belibelirdiği ve belirmeye devam edeceği zamanlarda, “kariyer gelişimi” 
kavramının öneminin giderek arttığını görüyoruz. Üniversite hayatından 
iş hayatına geçiş her yönüyle titiz bir çalışma ve hazırlık gerektiriyor. 

Bizler, hazırlık sınıfından mezuniyet sonrasına uzanan yolculuklarında 
öğrenci ve mezunlarımızın kariyer gelişim süreçlerinin her aşamasında etkin 
bir şekilde yer alıyoruz. Bunu yaparken, sizlerle yapmış olduğumuz verimli 
işbirliklerinin önemi tarif edilemeyecek kadar büyük...   

Uzun dönem/yaz dönemi stajyer ya da yeni 
mezun ihtiyacınız var ise; Koç Üniversitesi öğrenci 
ve mezunlarına ulaşmanız KUcareerlink çevrimiçi 
platformuyla mümkün!

Tüm yıl boyunca ücretsiz olarak iş ve staj 
ilanlarınızı yayınlamanıza imkân sağlayan 
KUcaKUcareerlink platformu yalnızca Koç Üniversitesi 
öğrenci ve mezunlarına yöneliktir. Şirketinize ait 
iş ve staj ilanlarınızı yayınlamak için KUcareerlink’e 
üye olarak bu bilgileri paylaşabilirsiniz. İşveren 
kaydı oluşturmak için tıklayınız. 

YYaz dönemi zorunlu veya gönüllü stajların SGK 
ödemeleri üniversitemiz tarafından karşılanmakta, 
akademik dönem içerisindeki stajların SGK öde-
meleri ise karşılanmamaktadır. 

www.career.ku.edu.tr

İLETİŞİM

21 ve 22 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek 
Careers in STEM 2021 Virtual Fair hazırlıklarımız devam ediyor. 
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Careers in STEM 
2021 Virtual Fair

Kariyer Gelişim Merkezi (KGM) olarak, 
2021 Güz Döneminde de takvimimizde 
yer alan etkinliklerimizi çevrimiçi/uzaktan 
gerçekleştirerek sizleri öğrencilerimizle 
buluşturacağız.
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2021 
Güz Döneminde
Neler Yapmayı 
Planlıyoruz?

Stajyer ve yeni mezun ilanları için KUcareerlink

Yeni Mezun Anketi 2019 Mezunları 
Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi 
olarak, her yıl mezunlarımıza Yeni Mezun 
İlk Adım Anketi uygulamaktayız. Bu anket ile 
mezunlarımızın, mezuniyetlerini takiben 1 yıl 
içindeki kariyer tercihleri ve kariyerlerindeki 
ilk adımları hakkında bilgi topluyoruz.
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