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Neden katılmalıyım? 

Bireysel kariyer planlamanızın ilk adımı, kariyer 
yönetimi ile ilgili temel kavramları ve kendi kariyer 
planınızı oluşturmanın yöntemlerini öğrenmektir. 
Kariyer yönetimi bir başkasının sizin adınıza 
yapabileceği bir şey değil, sizin kendi öz beceri ve 
yeteneklerinizi, çevresel fırsat ve tehditleri doğru 
analiz ederek, hedefleriniz doğrultusunda alternatif 
yollar geliştirme çalışmasıdır. Bu konferansta kariyer 
planlamanın gerekliliği, kariyer yönetiminin ilk 
adımları, öz değerleme, çevresel değerleme ve 
hedeflerin analizi ile ilgili konular paylaşılacaktır. 
ÖMER tarafından Kariyer 101 seminerleri her yarıyıl 
birkaç kez düzenleniyor.  

Haftanın Blog Önerisi 

Bilgeiş Projesi, Türkiye’de çalışanların işe uyum 
yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 
bireysel düzeyde teknolojik donanımı desteklemek, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve etkinliğini 
artırmak amacıyla geliştirilmiş. Bu proje kapsamında 
herkesin ücretsiz yararlanabileceği çevrim içi dersler 
sunuluyor. Dersler çoğunlukla, grafik tasarımı, web 
sitesi geliştirme, yazılım geliştirme, dijital fotoğrafçılık 
gibi teknolojik içerikli olsa da stres yönetimi, liderlik, 
yöneticilik gibi temel konularda da eğitimlere 
ulaşmanız mümkün. Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen ve ODTÜ tarafından geliştirilen projedeki 
online eğitimlere katılarak hem bilgi ve becerilerinizi 
geliştirebilir hem de ODTÜ tarafından hazırlanan bir 
sertifika alabilirsiniz. 
https://bilgeis.net/ 

Ne okusam? 

Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye’de geniş kitlelerce 
tanınan hem eğitimleri hem de kitapları ile örgütsel 
davranış alanında başarılı çalışmalar yapan 
öncülerden biri. Baltaş’ın 2007’de yayınlanan kitabı 
Hayalini Yorganına Göre Uzat da bireysel gelişim 
yolculuğunuzda size yol gösterecek bir kitap.  

Yayınevinin tanıtım bülteninde kitapla ilgili şu 
bilgilere yer verilmiş: “Son yıllardaki yaygın anlayışa 
göre, başarının sırrı sadece istemekte yatıyor. Hiç 
kuşkusuz “başaran”lar “isteyen”ler arasından çıkar, 
ancak her isteyen başarılı olmaz. Başarılı ve mutlu bir 
hayat için kişinin, istemesinin ötesinde, kendi 
gerçeklerini fark etmesi ve onların peşinden gitmesi 
gerekir.” Okumanızı öneririz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne izlesem? 

Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) 

 
Yapım: 2002 (2s 14dk) (ABD) 

Yönetmen: Ron Howard 

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer 
Connelly  

Başarıları ile Nobel Ödülü'ne layık görülen ünlü 
matematikçi John Forbes Nash’in gerçek hayatından 
ilham alan filmde, Nash’in üniversitede öğrenim 
gördüğü günlerden başlayarak, yaşadığı uyum 
sorununu, aile yaşamını, çığır açan teorilerini 
kanıtlama süreçlerini, yaşadığı zorlukları, şizofreni ile 
verdiği mücadeleyi de izleyebilirsiniz. Film iki dalda da 
Oscar ödülüne sahip.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSÜTECH 

Girişimci misiniz? Kimsenin göremediği detayları gören, ihtiyaçları analiz eden, yeni fikirleri olan, yaratıcı bir kişilik 
misiniz?  İş dünyasına yön vereceğine inandığınız fikirleriniz mi var? İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 
başta İstinye Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere tüm sanayici ve girişimcilere proje 
yazmaktan, fikri mülkiyet haklarının korunmasına, kuluçka merkezi hizmetine kadar birçok konuda destek 
veriyor. TTO Ofisinin Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Birimi ise, yenilikçi yönü olan fikirlerin ticari değeri olan bir 
ürüne çevrilmesi ve ticarileştirilmesi konularında çalışmalar yapıyor. Merkezin, 2019 dönemi girişimcilik ve 
kuluçka merkezi başvuruları başladı. Merkezimiz hakkında detaylı bilgiye ve proje yarışması başvuru formuna 
https://tto.istinye.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 
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