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Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Rektörlüğü'ne

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana Istihdam alanında ülkemizi yakından ilgilendiren önemli
projeler yapmış, başarılı sonuçlar almış ve bunları Türk karnuovuvla paylaşmıştır. içinde
bulunduğumuz günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz üniversiteli istihdamı, üniversitelerde karlver
hizmetleri ve iş hayatı ile ilgili sağlıklı verilere ulaşma konusunda da inisiyatif alarak, CALIBRE
Yükseköğretim Istihdam Endeksi araştırmasını ülke genelindeki tüm üniversite mezunlarını
kapsayacak şekilde başlatmıştır. CALIBRE Yükseköğretim Istihdam Endeksi bu alanda veri toplamaya
yönelik hazırlanmış ilk ulusal araştırmadır. Araştırma online olarak düzenlenmektedir ve ülkemizin her
tarafından mezunlar araştırmaya ulaşılabilmektedir. Araştırma sonuçları, başta üniversiteler ve
bölümler olmak üzere iş gücü piyasasının beklentileri, başarılı bir kariyerin önündeki engeller gibi
önemli konulara ışık tutacak niteliktedir.

Düzenli olarak yapmayı planladığımız CALIBREsonuçlarının, her yıl üniversite ve bölüm tercihi yapmak
durumunda kalan iki milyonun üzerinde lise ve dengi okul öğrencisinin daha doğru tercihler
yapmalarında önemli katkısı olacağını umuyoruz. Ayrıca elde edilen sonuçların, halen
yükseköğretimdeki öğrencilere ve genç mezunlara daha iyi bir kariyere sahip olabilmeleri için de yol
gösterici olmasını bekliyoruz, Tüm bunlarla birlikte; gençlere destek vermekle görevli, Rehber
Öğretmen, Kariyer Danışmanı, Öğretmen ve hatta velller için de önemli bir referans teşkil edeceği ne
inanıyoruz.

Araştırma bttr./:LLcali!;ı[~<kyYd,QrKtr/fş·Ç;j!libreEnç!ek$it$!şillS adresinden online olarak
cevaplanabilmekte ve tüm yükseköğretim mezunlarınca 3 Mayıs 2017 tarihine kadar
erişilebilmektedir. Araştırma sonucunda istatistikselolarak yeterli düzeyde katılım olması halinde
üniversiteniz verilerini içeren detaylı rapor ve Türkiye genelindeki verileri özetleyen genel rapor
sizlerle pavlaşıtacaknr.

CALlBRE'nin üniversiteniz "mezun ofisi" veya "mezun derneği" başta olmak üzere, "kariver merkezi",
"iletişim ofisi" ve "öğrenci işleri daire başkanlığı" gibi ilgili birimleri tarafından mezun öğrencilere
duyurulması konusunu bilgilerinize arz ederim.
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