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Sayın Yetkili, 

 

 Çukurova Üniversitesi - Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 14-15 Mart 2022 

tarihinde düzenleyecek olan Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı’nda sizleri de aramızda görmekten onur 

ve mutluluk duyarız. 

 

 Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ilki 2019 

yılında, üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının işbirliği ile düzenlenen kariyer 

etkinlikleridir. Temel hedefi, üniversite adına bakılmaksızın tüm gençlere birer yetenek olduklarının 

hissettirilmesi olan fuar Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde 14-15 Mart 2022 tarihlerinde Çukurova 

Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecektir. 

 

 Ayrıntılı bilgi için fuar resmi web adresi olan dabkaf22.cu.edu.tr adresini ziyaret edebilir; bu 

kapsamda stant açmak veya atölye çalışmalarına katılmak isterseniz internet sitemizdeki ön başvuru 

formunu doldurabilirsiniz. 

 

 

 

Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK 

Kariyer Planlama, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

0322 338 60 84 – (2646) 

kariyer@cu.edu.tr 
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 Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Nedir? 
 

 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bölgedeki 7 devlet, 2 vakıf ve  Kıbrıs 

Üniversitelerinin ortaklığında Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde 14-15 Mart 2022 tarihlerinde 

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecektir. Her bölümden öğrencilere ve mezunlara 

yönelik yüzden fazla firmanın yer alacağı bu kapsamlı fuarda aynı zamanda kongre merkezinde bulunan 

salonlarda etkinliğe katılan firmalar tarafından eğitimler düzenlenecektir. Bu eğitimlerin yanında mezunlar 

ve mezun adayları için iş imkanı, öğrenimi devam eden öğrenciler için staj imkanı bulabilecekleri bir ortam 

oluşturulacaktır. Etkinliğe paydaş üniversitelerden toplam 15.000’den fazla öğrencinin katılması 

öngörülmektedir. Öğrenciler ve mezunlar DABKAF kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere ücretsiz bir 

şekilde katılım sağlayabilecektir. 

 

Amacı Nedir? 
 

Temel hedefi, üniversite adına bakılmaksızın tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi 

olan Bölgesel Kariyer fuarlarının amaçları aşağıdaki gibidir: 

 

 Ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda eşitliği sağlanması 

 Üniversitelerimizin kariyer merkezlerinin aktif hale getirilerek, işverenler ile ilişkilerin güçlendirilmesi 

 Kamu kurumlarının, nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin artırılması ile 

nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılması 

 Ülkemizde istihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ’lerimizin insan kaynakları ve yetenek kazanımı 

süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması 



 

Çukurova Üniversitesi 
 

Kariyer Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Katılımcı Firma Açısından Avantajları: 

 

 Adana, Mersin, Osmaniye, Antakya, Tarsus, İskenderun ve Kıbrıs'tan paydaş üniversitelerin 
yerleşkelerinde billboard afiş ve posterler aracılığıyla, tanıtım fırsatı elde ederek marka bilinirliğinizi 
artırabileceksiniz. 

 Gençlerimizin kariyerleri için fırsat eşitliği yaratılmasını sağlayarak farkındalık yaratabileceksiniz. 
 Farklı sosyal medya platformları üzerinden eş zamanlı olarak yapılacak tanıtım çalışmalarında yer 
alabileceksiniz. 
 Kariyer etkinlikleri sayesinde yetenekleri daha yakından keşfetme imkânı bulabileceksiniz. 
 Kitle iletişim araçlarında yer alarak reklam giderlerinizden tasarruf sağlayabileceksiniz. 
 Atölye çalışmalarında interaktif bir network ortamında birçok yeni fikri tartışabilecek, firmanız için geri 
dönüşüm sağlayabileceksiniz. 
 Üniversitelerimizin öğrenci toplulukları ve akademik birimleri ile bir araya gelip iş birliği çalışmaları 
konusunda görüşmeler yapabileceksiniz. 
 İhtiyacınız olan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkanı sağlayabileceksiniz. 
 Mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları düzenleyerek kariyer planlama süreçlerine 

destek olabileceksiniz. 
 Firmanız için önceliği bulunan konulara ilişkin atölye çalışması düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini 
görebileceksiniz. 
 Öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek olabileceksiniz. 
 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle üniversitelerin hizmetine sunulan hızlı 

ve doğru istihdamın sağlanması için, çevrimiçi bir platform olan “Yetenek Kapısı” platformu ile, paydaş 
       üniversite öğrencilerine ve mezunlarına erişim sağlayabileceksiniz. 
 
 

Firmalardan Fuar Süresince Beklenenler 
 
 

 Kurumların, katılım gösterdikleri fuarlarda stant alanlarının bulunması zorunludur. Bu alanlarda 
kurumlarca görevlendirilecek personelin, ziyaretçi öğrenci ve mezunlara kurumlarının istihdam politikaları, 
sunduğu kariyer olanakları ve kurumun sorumlulukları hakkında bilgilendirmede bulunması 
beklenmektedir. 
 
 

 İstihdam süreçleri ve kariyer olanakları hakkında gereken titizlik ve içerikte bilgi aktarılabilmesi için 
stant alanında insan kaynakları personelinin görevlendirilmesi önerilmektedir. Kurum marka bilinirliği 
çalışmalarının gerektiği biçimde yürütülebilmesi için halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim departmanı 
uzmanlarının da, “destek personel” olarak insan kaynakları personeline eşlik etmesi faydalı olacaktır. 
Yoğunlukla, teknik konu ve süreçler üzerinde çalışan kurumlar için, söz konusu süreç ve konularda uzman ve 
bu konularda bilgilendirmede bulunabilecek nitelikte bir personelin de destek personel arasına dâhil 
edilmesi uygundur. 
 
 

 Stant alanlarında profesyonel stant kurulumu yapılabileceği gibi örümcek stant gibi portatif stantlar 
ile ya da kurumalarını temsil eden roll-up, bayrak, afiş vb. materyaller kullanılması da mümkündür. 
  
 En uygun stant alanının tespiti, alan planı, ölçüleri, stant kurulum günleri gibi konularda Ç. Ü. Kariyer 
Planlama Araştırma ve Uygulama Merkezi ile görüşülerek mutabakat sağlanması gerekmektedir. 
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STANTLAR VE SPONSORLUKLAR 
Altın Sponsor - Stant 
 30.000 TL 
 Tüm tanıtım (basılı ve elektronik) materyallerde altın sponsor olarak tanıtılacaktır. 
 Fuar alanı giriş cephesi afişinde firma (logo) tanıtımı 
 Fuar alanı girişinde 12 m2 veya üzeri stant alanı (2 masa, 4 sandalye) sunulacaktır. 
 Fuar süresince stant görevlileri öğle yemeği ve çay hizmetinden ücretsiz yararlanacaktır (En fazla 3 kişi) 
 Fuar sahnesi LCD ekranda altın sponsor olarak yer alacaktır. 
 Firma yetkililerine protokolde yer verilecektir. 
 Eğitim salonu ve atölye salonlarında ücretsiz kullanım önceliği sağlanacaktır. 
 İş görüşme / Etkinlik odalarında ücretsiz ve öncelikli  yer verilecektir. 
 
Gümüş Sponsor - Stant 
 15.000 TL 
 Tüm tanıtım (basılı ve elektronik) materyallerde gümüş sponsor olarak tanıtılacaktır. 
 Fuar alanı giriş cephesi afişinde firma (logo) tanıtımı 
 Fuar alanı girişinde 6 m2 veya üzeri stant alanı (1 masa, 2 sandalye) sunulacaktır. 
 Fuar süresince stant görevlileri öğle yemeği ve çay hizmetinden ücretsiz yararlanacaktır (En fazla 2 kişi) 
 Fuar sahnesi LCD ekranda gümüş sponsor olarak yer alacaktır. 
 Eğitim salonu ve atölye salonlarında ücretsiz kullanım önceliği sağlanacaktır. 
 İş görüşme / Etkinlik odalarında ücretsiz ve öncelikli  yer verilecektir. 
 
Standart Sponsor- Stantlı / Stantsız 
 5.000 TL 
 Web sayfasında ilan edileceklerdir. 
 Fuar alanı A, B ve C koridorunda konumlanmış 6 m2 veya üzeri stant alanı sunulacaktır. 
 Fuar süresince stant görevlileri öğle yemeği ve çay hizmetinden ücretsiz yararlanacaktır (En fazla 2 kişi) 
 İş görüşme / Etkinlik odalarında ücretsiz ve öncelikli yer verilecektir. 
 
Standart Katılım 
 İlgili sektör bölümünde ücretsiz stant açılabilecektir. 
 Stant kurulumu firmalara aittir. 
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YETENEK KAPISINA FİRMA / KURUM KAYDI  
 

Firmanızın Bölgesel Kariyer Fuarlarına katılımı, doğru ve hızlı bir şekilde insan kaynaklarına erişimi 
sağlayacaktır.  

 http://yetenekkapisi.org adresinden “İşveren” butonuna tıklayarak bilgilerini doldurunuz, e-posta 
adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak şifreni oluşturup hesabınızı aktifleştirip ve sisteme giriş 
yapınız. 

 Giriş yaptıktan sonra bağlantı kuracağınız üniversitelere istek gönderebilirsiniz.  

 İstek gönderdikten sonra DABKAF’22 fuarının ev sahibi olan Çukurova Üniversitesi tarafından sisteme 
ekleneceksiniz. Fuara eklendikten sonra soldaki menüden “Kariyer Fuarı” sekmesine tıklayınız.  

 Açılan “Kariyer Fuarları” sayfasında “istekler” butonuna tıklayarak size gelen kariyer fuarları 
isteklerini görebilir aynı sayfa üzerinden istediğiniz fuarları onaylayabilirsiniz.  

 Kariyer Fuarı” sekmesinden “Etkinlik Ekle” butonu ile fuarda düzenleyeceğiniz etkinlik bilgilerini 
girerek, öğrencilerin bu etkinliklere katılımını sağlayabilirsiniz. 
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