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

EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI 2022
“Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” bu yıl 21-22 Mart 2022 tarihlerinde İzmir Fuar Alanında Ege Üniversitesi tarafından bölgedeki
diğer 19 paydaş üniversite ile ortak etkinlik yapmaları konusunda yetkilendirilmiştir.
Etkinlik; Ege Bölgesindeki Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kavram Meslek Yüksekokulu, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin öğrencilerine ve
mezunlarına yönelik olacaktır.
Öğrenci ve mezunlar etkinliğe geldiklerinde firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş/staj fırsatları, kariyer imkanları gibi
konularda ilk ağızdan bilgi alabilecekler, ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların İK temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecektir.

YETENEK KAPISI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet
platformu olan ‘Yetenek Kapısı’nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur. Kariyer Merkezleri’nin ihtiyaçlarına göre hazırlanan
‘Yetenek Kapısı’ platformu gençler ve işverenlerin zamandan ve mekândan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler ve mezunlar, ‘Yetenek Kapısı’nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atabilecek; oluşturulan profil aracılığıyla, kariyer fuarları, etkinlikler ve eğitimler incelenebilecek ve ayrıca ‘Yetenek Kapısı’ işverenler için de doğru
ve hızlı insan kaynağına ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
Öğrenciler yetenekkapisi.org adresinden kayıtlarını yaptırabilirler.
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EGEKAF’TA ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?
•

Öğrenciler stant ziyaretleri ile sektöründe ve bölgesinde söz sahibi firmalarla birebir tanışabilecekler

•

Firmaların insan kaynakları yetkilileri ile istihdam fırsatları, işe alım politikaları, kariyer gelişimi imkanları gibi konularda
ilk ağızdan bilgi alabilecekler

•

Kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleriyle güncel kariyer öğretilerinden interaktif bir şekilde faydalanıp farkındalık seviyelerini artırma fırsatı yakalayabilecekler

•

Örnek olay çalışmalarıyla öğrenciler, iş hayatında ya da işe giriş sürecinde karşılaşacaklarını uygulamalı bir şekilde tecrübe edinme fırsatı yakalayabilecekler

•

Mülakat Simülasyonlarıyla öğrenciler iş hayatına giriş safhasında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda interaktif
yolla bilgi sahibi olacak ve farkındalık kazanabilecek

•

Alanında uzman kişilerce verilecek olan panellerle öğrencilerin fakındalıkları artacak ve yol gösterici konumunda yer
alabilecek

•

Düzenlenecek olan atölye çalışmalarıyla birlikte öğrenciler yine alanında uzman kişilerle birebir görüşme ve çalışma
fırsatı yakalayabilecek
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EGEKAF’TA FİRMA VE KURUMLARI NELER BEKLİYOR?
•

Firma ve kurumlar, Ege bölgesindeki 20 üniversitenin farklı bölümlerinden katılım gösterecek öğrencileri bir araya gelme şansı yakalayacak

•

Geniş öğrenci dağılımı içerisinde kendi iş alanları ve pozisyonlarına uygun öğrencileri tanıyıp başvuru toplayabilecek

•

Firmalara sağlanacak özel mülakat odalarıyla diledikleri öğrenci profiliyle birebir mülakatlar gerçekleştirebilecek

•

Etkinliğe katılarak, genç istihdamı ile ilgili ulusal çapta öneme sahip bu organizasyonun bir parçası olabilecek

Firma Stant Alanları
•

25.000 metrekarelik alana sponsorluk türüne göre 500’e yakın firmanın yerleşimi olacaktır.

•

Ana Sponsor
27 metrekarelik alan: 30.000 TL
Tüm tanıtım materyallerinde daha büyük logo ve isim kullanımı yapılarak ”ANA SPONSOR” olarak yer alması
Organizasyonun tanıtımı için kullanılacak olan branda, afiş, broşür vb. materyallerde yer alması
İnternet üzerinden yapılacak tanıtımlarda kurum logo ve bannerinın yer alması
Fuar Alanı A holü girişinde branda kullanımı
Katılımcı firmalara verilecek teşekkür belgelerinde logo ve isim kullanımı
Program kitapçığında ve fuar krokisinde logo ve isim kullanımı
Atölye çalışması, örnek olay için alan kullanımı
Etkinlikte, firma yetkililerine protokol içerisinde yer vermek ve protokol düzeyinde ağırlama
2 masa, 4 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.
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•

Standart Sponsor
18 metrekarelik alan: 10.000 TL
Firma logosunun ”STANDART SPONSOR” olarak tüm dijital tanıtım malzemelerinde yer alması
Organizasyonun tanıtımı için kullanılacak olan branda, afiş, broşür vb. materyallerde yer alması
Atölye çalışması, örnek olay için alan kullanımı
İnternet üzerinden yapılacak tanıtımlarda kurum logo ve bannerinın yer alması
Katılımcı firmalara verilecek teşekkür belgelerinde logo ve isim kullanımı
Program kitapçığında ve fuar krokisinde logo ve isim kullanımı
1 masa, 3 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

•

Ürün/Hizmet Sponsorluğu (Gıda/Konaklama/Ulaşım/Teknik)
9 metrekarelik alan ücretsiz verilecektir.
Firmanın logosunun ”ÜRÜN SPONSORU” olarak tüm dijital tanıtım malzemelerinde yer alması
Organizasyonun tanıtımı için kullanılacak olan branda, afiş, broşür vb. materyallerde yer alması
İnternet üzerinden yapılacak tanıtımlarda kurum logo ve bannerinın yer alması
Katılımcı firmalara verilecek teşekkür belgelerinde logo ve isim kullanımı
Program kitapçığında ve fuar krokisinde logo ve isim kullanımı
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

•

Standart Katılımcı
9 metrekarelik alan: 5.000 TL
Firma isminin ana afiş/program afişlerinde dijital ve basılı olarak yer alması
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

•

Kamu Kurumu
9 metrekarelik alan ücretsiz verilecektir.
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.
NOT: Tüm katılımcılarımız stant alanının içine sığacak ve stant alanının dışına taşmayacak şekilde örümcek
stant, roll up vs. getirebilir. Mülakat yapmak isteyen ve taleplerini bildiren firmalara mülakat odası tahsis edilecektir.
Hesap Adı: EÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IBAN NO: TR 27 0001 2009 7140 0044 0000 04
numaralı hesaba yatırılması ve dekont bilgisinin açıklama kısmına ege bölgesi kariyer fuarı yazarak
kariyerfuari@mail.ege.edu.tr adresine gönderilmesi rica edilmektedir. Dekontlarını gönderen firmalara
muhasebe fişi maille gönderilecektir.
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KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTE

PAYDAŞ ÜNİVERSİTELER

İŞ’İN UCUNDA SEN VARSIN

BIZ NEREDEYIZ?
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