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4-5 Mart 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesinin 3. kez ev sahipliği
yapacağı Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'22)'nda sizleri Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve 7 paydaş üniversitemizin öğrenci ve mezunları ile bir araya
getireceğiz.

Fuarda öğrenci ve mezunlarımızı; Türkiye’nin önde gelen kurum/kuruluşların
temsilcileri ve insan kaynakları ofisleri ile  bir araya getirerek firmaları tanıma, staj
ve iş bulma fırsatlarından yararlanmalarını amaçlıyoruz. 

DOKKAF'22, sizlerin desteğiyle birlikte gençlerimizin kariyer planlaması
açısından büyük bir önem arz etmektedir. Sizleri bu fuarda aramızda görmekten
mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Rektör



“Yetenek Her Yerde” temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları,
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda; üniversiteler, kamu
ve özel sektör kurum/kuruluşları, meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen
kariyer etkinlikleridir.

BÖLGESEL KARİYER FUARLARI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Karadeniz Teknik
Üniversitesi ev sahipliğinde, bölgemizdeki 7 üniversitenin paydaşlığında  4-5 Mart
2022 tarihlerinde Şenol GÜNEŞ Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda
gerçekleştirilecek bölgesel bir fuardır.

Tüm meslek gruplarına yönelik yüzlerce firmanın yer alacağı bu  fuarda mezun ve
mezun adayları; iş ve staj fırsatları, sosyal ve kültürel etkinlikleri bulabilecekleri bir
ortam oluşturulacaktır.

Fuara bölge üniversitelerinden toplam 20.000’in üzerinde öğrenci ve mezunun
katılması öngörülmektedir. Öğrenci ve mezunlar DOKKAF'22 kapsamında
düzenlenecek olan etkinliklere ücretsiz olarak katılacaklardır.

DOĞU KARADENİZ KARİYER FUARI NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli
istihdamına katkı sağlamak amacıyla "Yetenek Kapısı" online ortamını
üniversitelerin hizmetine sunmuştur.

"Yetenek Kapısı" ortamı, üniversite öğrenci, mezun ve işverenlerin zamandan ve
mekândan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır.
Öğrenciler ve mezunlar, "Yetenek Kapısı" ile profil oluşturarak, kariyer ağına ilk
adımı atabilir, oluşturdukları profilleri aracılığıyla tüm kariyer fuarları, etkinlik ve
eğitimlere katılabilir, işverenler ise doğru insan kaynağına ulaşabilirler. 

Yetenek Kapısı platformuna yetenekkapisi.org adresinden kayıt olunabilir.

YETENEK KAPISI

https://www.yetenekkapisi.org/


NEDEN KATILMALISINIZ?

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt illerinde yer alan 7
paydaş üniversitenin 20.000'den fazla öğrenci ve mezunları ile doğrudan
temas kurarak stajer ve personel ihtiyacınızı karşılayabileceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitelerin
hizmetine sunulan “Yetenek Kapısı” ortamı ile tüm üniversite öğrenci ve
mezunlarına erişim sağlayabileceksiniz.

Üniversite akademisyenleri ile ar-ge çalışmaları konusunda iş birliği fırsatına
sahip olabileceksiniz.

Mülakat, eğitim, seminer ve örnek olay çalışmaları düzenleyerek
katılımcıların kariyer planlama süreçlerine destek olabilecek ve size uygun
insan kaynaklarını bünyenize katma fırsatı elde edebileceksiniz.

Öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek olup, mentörleri
olabileceksiniz.



NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ?

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt illerinde yer alan 7
paydaş üniversitenin yerleşkelerinde billboard, afiş ve posterler aracılığıyla
tanıtım fırsatı elde ederek marka tanınırlığınızı artırabileceksiniz.

Gençlerimizin kariyerleri için fırsat eşitliği yaratılmasını sağlayarak
farkındalık yaratabileceksiniz.

Farklı sosyal medya platformları üzerinden eş zamanlı olarak yapılacak
tanıtım çalışmalarında yer alabileceksiniz.

"Yetenek Kapısı" ortamından doğru insan kaynaklarına rakiplerinizden daha
kısa zamanda ulaşabilir, aday havuzunuzu güçlendirebilirsiniz.

Bölgesel eşitliği sağlayabilmek adına Doğu Karadeniz Bölge üniversite
öğrencilerinin de siz değerli firma/kurum/kuruluş temsilcileri ile buluşma
imkanına fırsat vereceksiniz. Kurumsal yapınıza en uygun, keşfedilmemiş
değerlere ulaşma şansı bulacaksınız.



SPONSORLUKLARIMIZ

Tüm görsellerde temsil imkanı

ALTIN sponsorlara sağlanan imkanlar

   75.000 TL

ANA SPONSOR

Ücretsiz Geniş Stant alanı

Ücretsiz LOCA tahsisi

Afişlerde temsil imkanı

Fuar alanında dijital ortamlarda temsil imkanı

Büyük salonda sunum için öncelik verilecektir.

   30.000 TL

ALTIN SPONSOR

Ücretsiz Geniş Stant alanı

Dijital ortamlarda temsil imkanı

Ücretsiz LOCA tahsisi

Küçük salonda sunum için öncelik verilecektir.

   10.000 TL

GÜMÜŞ SPONSOR



Stant Alanlarımız

Sunum, başvuru, mülakat, atölye ve örnek olay etkinlikleri için
kapalı alan.

Ücretsiz Normal Stant alanı

Loca alan firma/kurum stant alanını kurmak zorundadır.

   3.000 TL

LOCA Alanı

Geniş Stant Alanı

Normal Stant Alanı

12 m  'ye kadar stant alanı (genişlik 6 metre, derinlik 2 metre)

   2.000 TL

2

6 m  'ye kadar stant alanı (genişlik 3 metre, derinlik 2 metre)

   1.000 TL

2



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
koordinasyonunda ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Karadeniz
Bölgesi'ndeki 7 üniversitenin öğrenci ve
mezunlarını Türkiye'nin lider kurum ve
kuruluşlarıyla bir araya getiren  3. Doğu
Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF'22)'na
katılımınızdan onur duyarız.

www.dokkaf.com

kar�yermerkez�@ktu.edu.tr
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