
                    
Üniversite Kariyer Merkezi Yönetim Yazılımı 

 

aKariyer nedir? 

 

aKariyer, Kariyer Merkezi faaliyetlerinin yönetiminde, üniversite, öğrenci, öğrenci kulüpleri ve mezunlar ile 
özel sektörü bir araya getiren yazılım otomasyon çözümüdür.   

 

Doğru kapıları açmak, fırsatlar yaratmak, iyi fırsatlarla karşılaşmak ve onları kaçırmamak...  

Üniversite Kariyer Merkezlerinin amacı, öğrenci ve mezunlarına kişisel gelişim süreçlerinde ve 
mezuniyetleriyle birlikte başlayacak yeni yolculuklarını planlamaları noktasında destek vermektir. Onlara 
kendi fırsatlarını yaratmaları için çeşitli önerilerde bulunmak, yardımcı ve yol gösterici olmaktır. Bunun 
ötesinde, Üniversite Kariyer Merkezi olarak en önemli hedef, iş dünyasında güçlü bir camia oluşmasını 
sağlayacak faaliyetleri planlı ve örgütlü bir şekilde koordine etmektir.  

 

aKariyer,  Üniversite Kariyer Merkezi olarak, üstlendiğiniz bu önemli misyonunuza altyapı sağlayan özellik ve 
teknoloji desteği ile  hazırlanmıştır. 



Neden aKariyer? 

 Öğrenci ve mezunlarınıza iş ve staj olanaklarının yaratılması konularında çalışmalar yapabilirsiniz, 

 Öğrenci ve mezunlarınıza danışmanlık hizmeti vererek ilgi alanlarını, kariyer hedeflerini belirlemeleri 
sürecinde yardımcı olabilir, bu amaca yönelik eğitim faaliyetleri yürütebilirsiniz, 

 Akademik bir kariyer hedefleyen öğrenci ve mezunlarınıza ihtiyaç duydukları bilgi paylaşımını 
sağlayabilirsiniz, 

 Mentorluk(kariyer koçluğu) programı ile kişileri bir araya getirerek kariyer planlamasında objektif bir 
destek sağlayabilirsiniz, 

 Özgeçmiş, ön yazı yazmak ve mülakat tekniklerini geliştirmek konusunda eğitimler sağlayabilir ve 
danışmanlık yapabilirsiniz, 

 Kariyer fuarları düzenleyip işverenlerle öğrenci ve mezunlar arasında iletişim başlatıp, mülakat deneyimi 
kazanmalarını sağlayabilirsiniz, 

 Kariyer günleri düzenleyip öğrencilerinize sektör ve firmaları tanıtabilirsiniz, 

 Mezunlarınıza iş tekliflerini değerlendirme, iş anlaşması yapma ve yeni işlerine adaptasyon süreçlerinde 
destek olabilirsiniz. 

aKariyer ile Neler Yapılabilir? 

Kariyer Merkezi Yönetimi İçin; 

 Öğrenci/mezun/firma üyelik işlemleri, Sistem kullanıcıları ve yetkileri, mülakat ve eMail grupları, eMail ve site 
içerik yazılarına ait şablonlar, CV girişinde seçimli listelerin hazırlanması için kullanılan genel tanım tabloları, 

 Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimlere öğrenci ve mezunların online başvurularını toplama, 

planlama,gerçekleşenleri kayıt altına alma, 

 Kariyer günleri planlama, firmalar ile yazışmalar, talepleri toplama/onaylama, duyurma, 

  Mentee başvurularını inceleme, onaylama, mentorluk  talebinde bulunan öğrenciler ile eşleştirme, 
sonuçlarını anket şeklinde toplama, 

 Firma iş ve staj fırsatı giriş kayıtlarının onaylama, öğrencilerin/mezunların online fırsatlara başvurularını 

inceleme, 

 Öğrenci Klüplerinden gelen çeşitli faaliyet taleplerini/önerilerini (firma işyerlerini ziyaret, vb.) onaylama, 

 Tüm faaliyetlerin Etkinlik Takvimi olarak Kariyer Merkezi Web Sayfasından yayınlama. 



Firmalar İçin; 

 Üyelik işlemleri, 

 İş ve staj fırsatı girişi, başvuruları inceleme (öğrenci / mezun CV’lerine erişim), kabullerin girişi, 

 Kariyer günleri inceleme, online başvuru. 

Öğrenci/Mezunlar/Mentorlar İçin; 

 Üyelik işlemleri,  

 Öğrenci/Mezun CV Bilgileri, 

 Kariyer merkezi etkinliklerine (eğitim, danışmanlık, firma ziyaretleri, vb.) online başvuru, 

 Firma iş ve staj fırsatlarını inceleme, online başvuru, 

 Öğrenciler için mentor talebi, onayı ve sonuçlarının anket ile sisteme kaydedilmesi, 

 Mezunlar için mentee olma talebi, onay ve öğrenci eşleşme takibi.  



aKariyer’in Öne Çıkan Teknik Özellikleri 

 

 

 

 

Merkez: 

Kocayol Cad. İbrahimağa Sok. Esma Apt. No: 3/4 Bostancı 34742 İSTANBUL 

Tel: (0216) 416 55 30; Faks: (0216) 416 55 29  

www.avian.com.tr 

Ayhan AKDENİZ 

Kurumsal Satış Direktörü 

ayhana@avian.com.tr 

aKariyer, “Çok Katmanlı” ve “Ölçeklenebilir” bir yazılım mimarisi kullanılarak geliştirilmiş olup, üniversitelerin 
farklı Bilgi Sistemleri altyapılarını destekleyecek şekilde LAN veya WAN/Internet ortamına kurulabilir.  

Öne çıkan teknik özellikleri şunlardır; 

 Sistemin paydaşları, Üniversite Kariyer Merkezi Yönetimi, öğrenci ve mezunlar ile birlikte firmalardır. 
Bununla birlikte Kariyer Merkezi Yönetiminin tercih etmesi durumunda Öğrenci Kulüpleri de kendilerine ait 
üye tanımları vasıtası ile sistemden faydalanmakta/veri girişi yapabilmektedir. 

 Öğrenci/Mezun ve firmalar ile ilgili her türlü güncel ve tarihsel veriyi (yazışmalar, eski ve güncel talepler, 
onaylar/red edilenler, vb.) güçlü bir filtreleme/arama ekranı üzerinden inceleme kolaylığına sahiptir. 

 Web tabanlı bir uygulama olması sebebi ile kullanıcı tarafında işletim sistemi ve web browser bağımsız 
çalışabilmektedir.  

 Mobil cihazları desteklemektedir.  

 Veritabanı Yönetim Sistemleri(VTYS) olarak SQLServer 2008 ve üzeri ile Oracle 9i ve üzeri desteklemektedir. 

Modül Bağımsız Ortak Özellikler; 

 Liste Ekranlarında Sıralama ve Filtreleme 

 Liste Ekranlarından MS Excel'e Veri Aktarımı ve PDF Formatında Dosya Üretimi  

 Kullanıcıların E-Mail ile Otomatik Olarak Bilgilendirilmesi 

 E-Mail Mesajlarının Özelleştirilebilmesi 

 Kullanıcı İşlemlerinin ve Sistem Otomatik Hareketlerinin İzlenmesi (Log Kayıtları) 

 Çoklu Dil Desteği (İngilizce ve Türkçe hazır)   

   

Daha Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin 
Ürün Web Adresi: http://www.avian.com.tr/AvianHR.html  
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