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Projenin Amacı
Günümüzde kalkınma, insana yapılan yatırım ve gelişimine verilen önemle doğru orantılıdır.
Rekabetçi piyasa koşullarında başarıya ulaşmanın yolu, teknolojik ve ekonomik gerekliliklere
uygun nitelikli insan oluşumunu sağlamaktan geçmektedir. Göltaş Çimento ve ORMA olarak,
başarıya ulaşmada insan kaynağımızın büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz.
Günümüzde yetişmiş işgücü temininde yaşanan problemlerden biri de eğitim kurumlarında
kazandırılan bilgi ve becerilerin iş yaşamının beklentileri ile örtüşmemesidir. Nitelikli insan gücü
oluşumunun öneminin artması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesini, sanayi ile aynı dili
konuşan öğrenci ve mezun profilinin oluşmasını gündeme getirmektedir.
Bunun yanı sıra, toplumsal faaliyetlere katılım konusunda bölgesinde öncü kuruluş olan Göltaş
Çimento ve ORMA, Ülke çapında örnek bir çalışma ile gençlere katkı sağlamak ve nitelikli işgücü
temininde şirketlerimize kaynak yaratmak amacıyla, 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
ile ikili işbirliği projesini başlatmış ve bu yıl 3. kez tekrarlamıştır.
Bu işbirliği ile “Süleyman Demirel Üniversitesi” bünyesinde eğitim-öğretim gören lisans ve yüksek
lisans öğrencileri; yetkinliklerine göre eğitim-öğretim sürecinde tecrübe edinmekte, sigortalı olarak
sözleşmelerinde belirtilen ücret ile çalışarak ek gelir elde etmekte, okudukları bölümle ilgili teorik
bilginin yanında, pratik bilgiye de erişme şansına sahip olmakta, iş hayatına dair sorumluluk bilinci
kazanmakta, kariyerlerini hangi alanda geliştirmek istedikleri konusunda bilgi ve fikir sahibi
olmaktadırlar.
Süleyman Demirel Üniversitesinin, Mühendislik, Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinin, başarı not ortalaması ilk %10’ luk grubun içine giren 4. Sınıf öğrencileri ve yüksek
lisans öğrencileri ile haftanın 2 iş günü esasına dayalı kısmi süreli iş sözleşmesi yapılmakta, çalışma
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dönemi süresince gösterdikleri performansları izlenmekte, dönem arasında ve program sonunda
performansları değerlendirilmekte, başarılı bulunan öğrencilerin tam zamanlı istihdamı için işe
alım süreçleri başlatılmakta ve ayrıca öğrencilerin kariyer hayatını planlamalarına destek olunarak
yol gösterilmektedir.
Projenin Sonuçları
Proje kapsamında 2016 – 2017 öğrenim döneminde Göltaş’ta 7, Orma’da 14 ve öğrenci olmak üzere
toplam 21 öğrenci “Proje Elemanı” unvanı ile grup şirketlerimizde kısmi zamanlı olarak istihdam
edilmiştir. Aynı proje 2017 – 2018 öğrenim dönemi için de tekrarlanmış olup, Göltaş'ta 9, Orma'da
15 öğrencinin kısmi süreli çalışmaları sağlanmıştır.
İşbirliği projesi sonunda, öğrencilerimizden Göltaş Çimento’da 2, Orma’da 2 öğrenci ve Grup
Şirketlerimizden Orkav’da 1 kişi belirsiz süreli sözleşme ile istihdam edilmiştir.

PROTOKOL
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GÖRSELLER
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MEDYADA..
HABER32.COM.TR
http://www.haber32.com.tr/isparta/sduden-goltas-ve-orma-ile-isbirligi-protokolu-h94069.html

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Göltaş Göller
Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, SDÜ
bünyesinde eğitim öğretime dahil olan öğrencilerin ve mezunların yetkinlik ve donanım özelliklerine göre
GÖLTAŞ A.Ş. ve ORMA A.Ş.’nin talebi doğrultusunda tecrübe edinmelerini sağlayacak kısmi zamanlı çalışma
imkanı sunulacak; Mühendislik, Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde başarı not ortalaması
yüksek olan öğrencilere staj imkanı ve akabinde başarı gösteren yeni mezun durumda olacak öğrencilere de
istihdam olanağı sağlanacak.
Protokol aynı zamanda Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Tic. A.Ş.
insan kaynakları yöneticilerinin destekleriyle öğrencilerin kariyer planlama süreci hususunda her türlü
etkinliğin düzenlenmesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da bu sürece katılacak olan öğrencilerin yetkinliklerinin
belirlenmesi konularında yardımcı olma, kariyer planlama süreçleriyle ilgili seminer ve konferanslar
düzenleme yükümlülüklerini içeriyor.

ISPARTAHABER.COM.TR
http://www.ispartahaber.com.tr/isparta/goltas-a-s-ve-orma-a-s-ile-isbirligi-protokolu-imzalandi23886h.html

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Göltaş Göller
Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, Üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretime dahil olan öğrencilerin ve mezunların
yetkinlik ve donanım özelliklerine göre GÖLTAŞ A.Ş. ve ORMA A.Ş.’nin talebi doğrultusunda tecrübe
edinmelerini sağlayacak kısmi zamanlı çalışma imkanı sunulacak; Mühendislik, Teknoloji, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinde başarı not ortalaması yüksek olan öğrencilere staj imkanı ve akabinde başarı
gösteren yeni mezun durumda olacak öğrencilere de istihdam olanağı sağlanacak.
Protokol aynı zamanda Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Tic. A.Ş.
insan kaynakları yöneticilerinin destekleriyle öğrencilerin kariyer planlama süreci hususunda her türlü
etkinliğin düzenlenmesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da bu sürece katılacak olan öğrencilerin yetkinliklerinin
belirlenmesi konularında yardımcı olma, kariyer planlama süreçleriyle ilgili seminer ve konferanslar
düzenleme yükümlülüklerini içeriyor.
Protokolün detayları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkeziyle iletişime geçebilirler.
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MEDYA32.COM
http://www.medya32.com/isparta/sdu-goltas-orma-protokolu-3005h.html

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Göltaş Göller
Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konuyla ilgili yapılan
açıklamada şu bilgiler verildi: “Protokol kapsamında, Üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretime dahil olan
öğrencilerin ve mezunların yetkinlik ve donanım özelliklerine göre GÖLTAŞ A.Ş. ve ORMA A.Ş.’nin talebi
doğrultusunda tecrübe edinmelerini sağlayacak kısmi zamanlı çalışma imkanı sunulacak; Mühendislik,
Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde başarı not ortalaması yüksek olan öğrencilere staj imkanı
ve akabinde başarı gösteren yeni mezun durumda olacak öğrencilere de istihdam olanağı sağlanacak.
Protokol aynı zamanda Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Tic. A.Ş.
insan kaynakları yöneticilerinin destekleriyle öğrencilerin kariyer planlama süreci hususunda her türlü
etkinliğin düzenlenmesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da bu sürece katılacak olan öğrencilerin yetkinliklerinin
belirlenmesi konularında yardımcı olma, kariyer planlama süreçleriyle ilgili seminer ve konferanslar
düzenleme yükümlülüklerini içeriyor.
Protokolün detayları hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkeziyle iletişime geçebilirler.”

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
https://w3.sdu.edu.tr/haber/7739/orma-ve-goltas-ile-isbirligi-protokolu-imzalandi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento
Sanayi- Ticaret A.Ş. ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi- Ticaret A.Ş arasında işbirliği protokolü
imzalandı.
Geçtiğimiz yıl imzalanan ve tarafların memnuniyetine göre bir kez daha yinelenen protokol kapsamında SDÜ
öğrencileri, eğitim-öğretim sürecinde Göltaş ve Orma'da kısmi zamanlı çalışma imkanına sahip olacak.
Üniversitenin ilgili fakültelerinde başarı not ortalaması yüksek olan 4.sınıf öğrencilerinin ve söz konusu
bölümlerin anabilim dallarında yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilerin kısmi zamanlı istihdamı bu
protokolün ana amacını oluşturuyor.
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http://kariyer.sdu.edu.tr/tr/haber/kariyer-merkezi-ile-orma-a-s-ve-goltas-a-s-ikili-isbirligi-protokolu16600h.html

Süleyman Demirel Üniversitesi ile Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Göltaş Göller
Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı.
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretime dahil olan öğrencileri ve mezunlarının; yetkinlik
ve donanım özelliklerine göre GÖLTAŞ A.Ş. ve ORMA A.Ş.’nin talebi doğrultusunda tecrübe edinmelerini
sağlayacak kısmi zamanlı çalışma imkanı sunmayı amaçlayan protokol kapsamında Mühendislik, Teknoloji,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde başarı not ortalaması yüksek olan öğrencilere staj imkanı ve
akabinde başarı gösteren yeni mezun durumda olacak öğrencilere istihdam olanağı sağlanacaktır.
Protokol aynı zamanda Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Tic. A.Ş.
insan kaynakları yöneticilerinin destekleriyle öğrencilerin kariyer planlama süreci hususunda her türlü
etkinliğin düzenlenmesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da bu sürece katılacak olan öğrencilerin yetkinliklerinin
belirlenmesi konularında yardımcı olma ve kariyer planlama süreçleriyle ilgili seminer ve konferanslar
düzenleme yükümlülüklerini içeriyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretime dahil olan öğrencileri ve mezunlarının; yetkinlik
ve donanım özelliklerine göre GÖLTAŞ A.Ş. ve ORMA A.Ş.’nin talebi doğrultusunda tecrübe edinmelerini
sağlayacak kısmi zamanlı çalışma imkanı sunmayı amaçlayan protokol kapsamında 2017-2018 akademik
yılının kriterleri linkte yer almaktadır.
Başvuru yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizin 29/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar
özgeçmişlerini ( genel not ortalaması ve transkript yer alacaktır) poşet dosya içinde SDÜ Kariyer Merkezi'ne
teslim etmeleri gerekmektedir.
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