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Ankara Universitesi Rekttirliii0'ne

Kariyer ve Yetenek Yonetimi Dernepi olarak, Tilrkiye'de uzun s[iredir ihtiyag duyulan [iniversite

mezunlarrnrn istihdamr ile ilgili merak edilen birgok konuya rgrk tutacak kapsamlt ve objektif bir

ara$ttrma olan CALIBRE Yi.iksekoiretim istihdam Endeksi'nin bu yrl ikincisini dOzenliyoruz.

CALIBRE'n|n hedef kitlesi iiniversite tercihi yapacak olan adaylardan, halen lrniversitede okuyan ve

kariyeri ile ilgili planlama ihtiyacr duyan dfirencilere ve yeni mezunlara kadar geni5 bir kitleyi

kapsamaktadrr. Ayrrca bagta lise ve Universitelerde mesleki rehberlik alanrnda gahgan profesyoneller

olmak gzere, o[retim tiyeleri, girketlerin insan kaynaklarr bol0mleri ve politika yapan ydneticilerinin

daha sa[[k[ karar almalarrna destek olacak niteliktedir. Qocuklarr ve yaktnlart []niversite/boliim

tercihi yapacak veya [iniversitede okuyan ebeveyn ve yetiSkinlerin de sonuglara ilgi duyduklart

gozlemlenmektedir.

Aragtrrmaya gegen yrl dernefimizin iletigim araglart ve 46 []niversitenin do[rudan deste[i ile 2t.254

mezunun katrhmr saflanmrgtrr. Elde edilen anketler sonucunda 154 liniversiteden 321 farklt b6ltme

ait verilere ulagrlmrgtrr. Yaprlan analizler sonucunda, 81 i.rniversite ve 63 boli.imtin sonuglart

agrklanmaya uygun gortilmiigti.ir. Sonuglar istihdam, iicret, mezuniyet sonrast i9 hayatr, mezun olunan

i.tniversitelerin efitim kalitesi ve safladrflr difier frrsatlara kadar pek 9ok bulguyu igermektedir.

Gegtifiimiz yrhn analiz sonuglarrna http://calibre.kwd.ors.tr adresinden ulagrlabilmektedir.

Gegti[imiz yrla ait CALIBRE'nin limitli sonuglarr t0m kamuoyu, kapsamh sonuglar ise sadece

[iniversitelerin belirledifii yetkililer ile paylagrlmtgttr'

CALIBRE 2018 igin [iniversitelerin 6ncelikli olarak yeni mezunlart olmak [izere, b6lLim farkt

gdzetmeksizin tUm mezunlara ulaStlmast hedeflenmektedir.

Aragtrrma http://namar-analiz.com/fs-calibrelSarastirmasi.aspx adresinden online olarak 8 Nisan

2018-taTihlne kada r ceva pla na bilmekted i r.

CALIBRE'nin [iniversiteniz"mezun ofisi" veya "mezun dernefii" bagta olmak Uzere, "kariyer merkezi",

"ileti5im ofisi" ve "6[renci igleri daire bagkanh[r" gibi ilgili birimleri tarafrndan mezun of,rencilere

duyurulmast konusunu bilgilerinizi arz ederim.
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