


KARİYER MERKEZİ çalışma ekibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
önderliğinde, koordinatör Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR, koordinatör yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR,
Doç. Dr. Önder AYDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Burçin ESER, Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ
ve Dr. Öğr. Üyesi Canan AKSOY olmak üzere merkez çalışanları; Öğr. Gör. Akif
SÖNMEZ, Öğr. Gör. Setenay ŞEVİK, Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK ve sekreter Merve
HALİLOĞLU'ndan oluşmaktadır. Öğrencileri ve mezunlarının kariyer planlaması
yapmalarına destek olarak, onları iş hayatına başarılı bir şekilde hazırlamak
amacıyla kurulmuş bir birimdir.
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KİMİZ?

Kariyer Merkezi’nin en temel vizyonu üniversitemiz mezunlarını iş hayatında arzu
ettikleri en yüksek kariyer basamaklarında görmektir.



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 fırsat 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
artırılmasıdır.
Bölgesel kariyer fuarları ilk yılında, farklı
bölgelerdeki 8 ilde, 87 üniversitemizin
işbirliği ile düzenlenmiş olup 70.000’den fazla
genç yeteneğimizi 351’i kamu kurumu olmak
üzere 1.315 işveren ile buluşturmuştur.
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“Yetenek Her Yerde”
temasıyla, 2019 yılında yola
çıkan Bölgesel Kariyer
Fuarları, Cumhurbaşkanlığı
Himayelerinde,
İnsan Kaynakları Ofisi
Başkanlığı tarafından
üniversiteler, kamu ve özel
sektör kurumları ve meslek
odalarının işbirliği ile
gerçekleştirilen kariyer
etkinlikleridir.

BölgeselKariyerFuarları



Karadeniz Kariyer Fuarı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ev sahipliğinde ve 12 paydaş
üniversitenin katkı ve
katılımıyla 11-12 Mart 2019
tarihlerinde Şenol Güneş Spor
Kompleksi Medical Park
Stadyumunda düzenlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası
düzeyde, kamu ve özel
sektörden 154 firma ve
kurum stant açmıştır.
2 gün süren etkinliğe Trabzon
ve paydaş üniversitelerin
bulunduğu illerden 12.000'in
üzerinde öğrenci katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

KaradenizKariyerFuarı2019



Şenol Güneş Spor Kompleksi  

Medical Park   Stadyumu

Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak
inşa edilen ilk stadyumdur. Kompleks
92 bin metrekare yeşil alana sahiptir.
Stadyumda yaklaşık 22 bin metrekare
kapalı tribün alanı bulunmaktadır.
Fuarımız batı tribünü 5 katlı
kapalı kullanım alanında
gerçekleştirilecektir. 40 adet VİP loca
kullanılacaktır. 3 adet sunum salonu
kullanılması planlanmaktadır.

EvSahibiÜniversite Paydaş Üniversiteler

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı,
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde Avrasya
Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi,
Giresun Üniversitesi, Gümüşhane
Üniversitesi, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Ordu Üniversitesi,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
Samsun Üniversitesi ve Trabzon
Üniversitesi ile toplamda 9 paydaş
üniversitenin katkılarıyla, Şenol
Güneş Spor Kompleksi Medical
Park Stadyumunda 10-11 Mart 2020
tarihlerinde düzenlenecektir.
Fuara bölge üniversitelerinden
20.000’e yakın öğrencinin katılımı
beklenmektedir.

Doğu Karadeniz
Kariyer Fuarı2020Medical Park  Stadyumu

Şenol Güneş Spor Kompleksi
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SPONSOR OLMAK

İSTER MİSİNİZ?

DAVETLİSİNİZ



• Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından
hazırlanmıştır.

• Öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturan ve sürekli
iletişimde kalmalarını sağlayan bir internet platformudur.

• Öğrenciler, mezunlar ve firmalar ‘Yetenek Kapısı’nda profil
oluşturarak, kariyer fuarları vb. etkinlikleri inceleyebilir ve
katılım sağlayabilirler.

• Firmalar “Yetenek Kapısı’ üzerinde doğru ve hızlı bir
şekilde insan kaynağına ulaşabilirler, iş ve staj ilanı
girebilirler.

• http://beta.yetenekkapisi.org/
• NOT: Firma ve kurumların stant alanı, loca, sponsorluk,

sunum vs. için ilk önce www.dokkaf.com adresinden

fuara kayıt olmaları gerekmektedir.

Yetenek Kapısı Firma/Kurum Kayıt

http://beta.yetenekkapisi.org
adresinden «Öğrenci Kaydı» butonuna
tıklayarak kayıt olunuz.

Yetenek 
Kapısı 
Nedir?

Kaydolduktan sonra sisteme giriş yapınız.
Soldaki menüden «Kariyer Fuarı»
menüsünü seçiniz.

Açılan Kariyer Fuarları sayfasında
«Eylemler» başlığı altındaki «İncele»
butonuna tıklayınız.

Açılan sayfadan sağ üstte bulunan
«Başvur» butonuna tıklayınız. Fuara
başvurunuz tamamlanmış olacaktır.
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http://beta.yetenekkapisi.org
adresinden sisteme kayıt olunuz. Soldaki
menüden bağlantı kurmak istediğiniz
üniversiteleri seçip istek gönderiniz.

İstek gönderdikten sonra DOKKAF'20
fuarına ev sahibi üniversite tarafından
ekleneceksiniz.

Fuara eklendikten sonra sisteme
girdiğinizde soldaki menüden ‘Kariyer
Fuarı’ sekmesine tıklayınız.

Açılan ‘Kariyer Fuarları’ sayfasında,
‘İstekler’ butonuna tıklayarak size gelen kariyer
fuarları isteklerini görüntüleyebilirsiniz ve
‘Eylemler’ başlığı altındaki ‘Onayla’ butonuna
tıklayarak istediğiniz fuarları onaylayabilirsiniz.

Yetenek Kapısı Öğrenci/Mezun Kayıt

Kariyer fuarlarına katılımı, staj ve iş
ilanlarına erişimi sağlar.

Kariyer Fuarlarına katılımı, doğru ve
hızlı bir şekilde insan kaynaklarına
erişimi sağlar.

5
‘Kariyer Fuarı’ sekmesinden ‘Etkinlik Ekle’
butonuna tıklayarak fuarda düzenleyeceğiniz
etkinlik bilgilerini girebilirsiniz.
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http://yetenekkapisi.org/
http://beta.yetenekkapisi.org/
http://yetenekkapisi.org/



