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MESAFELER BİZİ AYIRMIYOR!
Kariyer Danışmanlığı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer gelişim süreçlerine ilişkin kendi yetenek ve 
değerleri doğrultusunda farkındalık geliştirmelerini, hedef oluşturmalarını; oluşturulan hedeer doğrultusunda 
ise uzun ve kısa vadede plan yapmalarını amaçlayan bir danışma sürecidir.

Birçok öğrencimiz kariyer planlaması için üniversiteden mezun olmayı beklese de, başarılı kariyer için çok daha 
erken harekete geçmek ve bu doğrultuda eğitimler almak, stajlar yapmak gerekiyor.  Aksi takdirde yeni mezun 
olan öğrenci tecrübesizlikten ve iş başvurularında kullanacakları özgeçmişlerinin yeterince dolu olmamasından 
yayakınıyor. Bu bilinci kazandırmak için merkezimiz pandemi sebebiyle daha önce yüz yüze vermiş olduğu 
danışmanlık hizmetini online platforma taşıdı. Kariyer danışmanlığı almak isteyen öğrencilerimiz ve mezunlarımız 
kariyer.biruni.edu.tr adresinden randevu oluşturarak danışmanlık hizmeti alabilirler.

/brunkaryer
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MENTORLÜK VE AKRAN MENTORLÜĞÜ

“Mentor” kavramının kökeni Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Mitolojiye göre İthaca Kralı Odysseus, oğlu 
Telemachus’un eğitiminin sorumluluğunu yakın arkadaşı Mentor’a vermiştir.
Bundan dolayı günümüzde “mentor” kavramı, güvenilen ve deneyimli rehber, kılavuz,  danışman, akıl hocası ve yol 
gösterici gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 
Tarihten ünlü mentor-mentiler’e örnek olarak; İskender ve Aristo, Fatih Sultan Mehmet ve Ak Şemseddin, 
Yunus Emre ve Taptuk Emre, Schiller ve Goethe,  Beethoven ve Haydn, Osman Gazi ile Şeyh Edebali, I. Ahmed ile 
AAziz Mahmud Hüdayi, Yıldırım Bayezıd ile Emir Sultan tarihten ünlü mentor-menti ilişkisini gösteren örnekler 
arasındadır.

Mentorluk; deneyimli ve konusunda uzman birinin bilgi, beceri, yaşantı ve deneyimini, daha deneyimsiz kişiye 
aktardığı, örnek olduğu, yeni kazanımlar ve yaşantılar elde etmesini sağladığı, birebir ve yüz yüze gerçeklesen, 
yargısız, planlı, gönüllülüğe dayalı bir öğrenme ve gelişim ilişkisidir.

Mentorluk kavramı, kişisel ve meslekî konularda “gelişim sağlayıcı” bir anlam taşımaktadır. Geniş anlamda mentor, 
bir danışman, yol gösterici ve rol modelidir. Menti ise danışan, yol gösterilen, rol modeli olunan kişidir.

Birinci sınıf öğrencilerinin;  ilk yıl deneyimlerini kolaylaştırmak, akademik hayata ve üniversite öğrenciliğine adapte 
olmaları konusunda onlara destek olmak, rehberlik sağlamak, farklı konularla ilgili danışmanlık yapmak, rol modeli 
olmak, üniversitenin kültürünü ve değerlerini benimsemelerine yardımcı olmak, deneyimli bir öğrenci olarak, 
üniversiteye yeni başlayan arkadaşına bölümünü ve üniversiteyi tanıması konusunda yardımcı olmak ve öğrenme 
motivasyonuna katkı sağlamak, okulda başarılı olmalarına, kişisel gelişim sağlamalarına yardımcı olmak vb. gibi 
çeşitli konu ve alanlarda hem mentinin hem de mentor olarak kendisinin gelişmesine katkıda bulunmaya, birilerinin 
hhayatına dokunabilmeye imkan sağlamaktadır.
Biruni Üniversitesi olarak rektörümüzün talimatı doğrultusunda bu yıl Akran Mentorlüğü uygulamasına başladık. 
İşlevsel bir akran mentorlüğü için istekli öğrencilerimize 12 eğitimci tarafından, 19 konu’da (“Akran Mentorlüğü 
Programı Hakkında Genel Bilgilendirme - Akran Mentorlüğünde Etik”, “Üniversiteli Olmak: Üniversiteye Yeni 
Başlayan Öğrenci Psikolojisi - Akran Mentorlüğünde Çeşitli Konular”, “Biruni Üniversitesi (Mevzuat, sosyal 
olanaklar, topluluklar vs)’nin ve kendi alanlarının tanıtımı”, “Hedef Belirleme ve Eylem Planı Yapma”, “Zaman 
YYönetimi”, “Eleştirel Düşünme”, “Kariyer Planlama”,  “Kaygı ve Sınav Kaygıyla Başa Çıkma”, “Yaratıcılık ve Yaratıcı 
Problem Çözme”, “Liderlik”, “Özyönelimli Öğrenme”, “Kişisel Değişim İçin Döngüsel Model”, “Akran zorbalığı ve 
Mobbing”, “Verimli Ders Çalışma”, “Özgüven”, “Öğrenci Kişilik Hizmetleri - Rehberlik”, “Etkili İletişim Yöntemleri”,
 “Motivasyon”, “Teknoloji Bağımlılığı”) 40 saat teorik eğitim ve 5 saat süpervizyon verildi. Eğitim sonunda devam 
şartını taşıyan ve  yapılan sınavda başarılı olan 188 öğrencimiz sertika /katılım belgesi alarak akran mentorlüğü 
yapmaya hak kazandı ve gelecek eğitim-öğretim yılında ‘Akran Mentor’ unvanı ile Eylül-Ekim ayı itibarıyla öğrenci 
ooryantasyonuyla yeni gelecek arkadaşlarına mentorlük yapabilecekler.

“Mentor” kavramının kökeni 

Mentorluk Nedir?

Mentor ve Menti (Mentee) Kavramları

Niçin mentorluk?
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YETENEK KAPISI

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Osi tarafından üniversitelerin Kariyer Merkezleri ileortaklaşa yürütülen 
Yetenek Kapısı Platformu, pek çok işverenin iş/staj ilanlarını paylaştığı bir platformdur. 
Yetenek Kapısı platformu ile; öğrencilerimiz ve mezunlarımız; prollerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek 
işverenlere doğrudan ulaşabilme imkanına sahip olmanın yanı sıra, işverenler tarafından duyurulan kariyer fuarları/
etkinlikleri ve ilgili eğitimleri inceleyebilir, başvuru yapabilirler. İşverenlerin sundukları kariyer imkanlarını 
inceleyebilir, yayınlanan iş ve staj ilanlarına sistem üzerinden daha etkin ulaşabilir, başvuruda bulunabilirler.
YYetenek Kapısına üye olmak içinkariyer.biruni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Osi tarafından Yetenek Kapısı kariyer platformu öğrencilerin ve mezunların hizmetine 
açılmıştır. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ MEZUN BİLGİ SİSTEMİ
Mezun Bilgi Sistemi, mezunlarımızla aramızdaki bağı güçlendirmek için ve mezunlarımıza ulaşabilmemiz için 
oluşturmuş olduğumuz bir sistemdir. Mezun Bilgi Sistemine mezunlarımız kaydolduğunda ve bilgilerini güncel 
tuuğunda başta iş ilanları olmak üzere üniversitemizde düzenlenen seminer, eğitimler vb. etkinlikleri 
mezunlarımızın sisteme kaydetmiş olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile e-mail ve Birkariyer SMS’leri ile bildiriyoruz. 
Ayrıca mezun bilgi sistemi üzerinden özgeçmişinizi hazırlayarak çıktısını alabilirsiniz.

MEZUN BİLGİ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Aşama 1; Kariyer.biruni.edu.tr adresine girip sağ üst köşede bulunan Mezun Bilgi Sistemine tıklayın. 

Aşama 2; Giriş sayfasında yer alan kullanıcı adına TC Kimlik Numaranızı, şifre alanına ise TC Kimlik Numaranızın 
ilk 5 hanesini yazarak sisteme giriş yapın.
Aşama 3; 

**Mezun bilgi sistemine bilgilerinizi kaydeikten sonra ana ekranda yer alan CV oluştur butonuna tıkladığınızda 
özgeçmişinizin hazır olacaktır.

Kullanıcı Adı: T. C. KİMLİK NO
Şifre: T. C. KİMLİK NO İLK 5 HANESİ şeklinde giriş yapın,
Bilgilerinizi en güncel haliyle sisteme girerek kaydedin.
*Sisteme şifrenizi yanlış girmeniz durumunda alt kısımda bulunan “şifremi unuum” kısmındaki bilgileri doldurarak 
yeni şifre alabilir ve giriş yapabilirsiniz.

Anasayfa Hakkımızda Karyer Adımlarımız Karyet Notları Galer İletşm 

37 + 5 = ?

12365498742

**********
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4. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 12-13 Aralık tarihlerinde BirDeha sistemi üzerinden online olarak yoğun 
katılımla gerçekleşti.

12-13 Aralık tarihlerinde BirDeha sistemi üzerinden online olarak yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program 12 
Aralık Cumartesi günü saat 11.00’da Biruni Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Adnan Yüksel’in katılımı ile 
Zoom ve YouTube ortak yayını ile başladı. Güncelleme Eğitimi BirDeHa sistemi üzerinden gerçekleştirildi. 

MMezuniyet sonrası eğitim programının online olması mezunlarımızın bulundukları bölgeden bağlanmaları gibi 
avantaj sunmuştur. 2020 yılında gerçekleştirilen 4. Mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında 692 mezun 
oturuma katılmıştır.

Eğitim sonunda mezunlara 4. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı katılım belgesi ve mezun kartları verilmiştir.
Mezun Kartı sahibi mezunlarımız Biruni Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını yaşayarak kampüsümüzde 
kolayca giriş çıkış yapabilmenin yanısıra, Biruni Üniversite Hastanesinden %20 indirim imkanı sağlamıştır.

Mezuniyet 
4.
Sonrası Eğitim Programı
12-13 Aralık 2020 Tarihinde
BirDeha Sistemi Üzerinden 
Online Olarak Gerçekleşti.

/ kariyermerkezi

ONLİNE

/brunkaryer
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