
Sayın Yetkili, 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla başlatılan 

Bölgesel Kariyer Fuarları, ülkemizin her bölgesindeki gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği 

sağlamayı hedeflemektedir.  

Bu yıl ikincisi düzenlenen İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF’22), Erciyes Üniversitesi ev 

sahipliğinde, 12 paydaş üniversitenin destekleri ile 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında Kayseri Erciyes 

Kültür Merkezi (EKM)’de gerçekleşecektir. 2 gün sürecek fuara 250’i aşkın firma, kurum ve kuruluşun 

stant açarak katılacağı ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki şehirlerden 25.000’den fazla öğrencinin fuarı ziyaret 

edeceği ön görülmektedir.  

Fuar kapsamında firma, kurum ve kuruluşlar stant açarak kendilerini tanıtma, iş ve staj başvuruları alma 

ve mülakat yapma imkânları elde edeceklerdir. Sponsor olan firmalar ise düzenleyecekleri söyleşiler, 

eğitimler, atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile sektör öğrenci buluşmalarından da 

faydalanabileceklerdir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi forslu İKAF’22 tanıtım 

afişlerinde ana ve altın sponsor olan işletmelerin logoları yer alacak, bu sayede işletmeler önemli reklam 

yapma fırsatı da elde etmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra sponsor olan bütün işletmeler standart 

katılımcılardan ayrıcalıklı haklara sahip olacaklardır. 

Bu büyük organizasyon hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için https://ikaf.erciyes.edu.tr/ web 

adresinden İKAF’22 web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fuar tanıtım broşürüne ise 

https://ikaf.erciyes.edu.tr/ikaf22Brosur/ikaf22Brosur.pdf bağlantısından erişebilirsiniz. Fuara katılım 

için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına 

katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan Yetenek Kapısı Platformu üzerinden ve 

https://ikaf.erciyes.edu.tr/Basvuru.html linkine tıklayarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir. 

Ayrıca ilgili sayfada sponsorluk hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.  

Fuara katılmak için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır: 

1. https://www.yetenekkapisi.org/login adresini ziyaret ederek Yetenek Kapısı platformuna üye 

olunuz.  

2. Kariyer fuarından sorumlu olan ilgili üniversiteye bağlantı isteği gönderiniz. 

3. https://ikaf.erciyes.edu.tr/Basvuru.html adresini ziyaret ederek kariyer fuarı katılımı ile ilgili 

formu doldurunuz. 

4. Yetenek kapısı Platformundan yetkili üniversite tarafından kurumlarına yönlendirilmiş olan fuar 

katılım isteğini kabul ediniz. 

5. Fuarda etkinlik gerçekleştirmek istiyorsanız Yetenek Kapısı platformundan etkinlik oluşturunuz.  

6. Fuara sponsor olmak istiyorsanız ilgili üniversite ile görüştükten sonra, Yetenek Kapısı Platformu 

üzerinden ilgili üniversitenin firmanıza gönderdiği sponsorluk isteğini kabul ediniz. 

7. Özel talepleriniz için aşağıda sizinle paylaşacağımız iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 

Fuar için sınırlı bir alana sahip olmamız nedeniyle fuara katılım, eğitim, söyleşi, atölye çalışması ve örnek 

olay incelemesi gibi etkinlikleriniz için geç kalmadan bizimle iletişime geçerek bu büyük organizasyonda 

yerinizi ayırmanızı tavsiye eder, sizinle bu büyük heyecana ortak olmaktan mutluluk duyacağımızı 

belirtmek isteriz.  

Erciyes Üniversitesi  

Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi Müdürlüğü  

İletişim Bilgileri  
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