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20.15.2019 tarihinde kurulan
AfyonKocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve 
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, bire bir öğrenciyle temas
halinde, birinci sınıftan itibaren kariyer 
planlarına öncülük etmek, özgeçmiş
hazırlama, mülakat provaları, fuarlar gibi 
aktif etkinlikleri ve kariyer planlama el
kitapları gibi unsurlarla, Üniversitemizin 
tüm birimleriyle etkileşim halinde
başlı başına aktif bir yapı olarak faaliyet 
göstermektedir.
Bu faaliyetler, Mezun Bilgi Sistemi
(http://www.mezun.aku.edu.tr) sayesinde 
mezunlarla koordineli, mezunların
destekleriyle ve ayrıca akademik
birimlerimizde görevli temsilcilerimizin
katılımı ile yürütülmektedir. 



BÖLGESEL 
KARİYER 
FUARLARI
“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.

“Temel hedefi, üniversite adına ba-
kılmaksızın tüm gençlere birer yete-
nek olduklarının hissettirilmesi olan 
Bölgesel Kariyer fuarlarının amaçları 
aşağıdaki gibidir:”
 

l	Ülkemizin her bölgesindeki üni-
versiteli gençler için istihdam ko-
nusunda fırsat eşitliği sağlanması

l	Üniversitelerimizin kariyer mer-
kezlerinin aktif hale getirilerek, 
işverenler ile ilişkilerin güçlendi-
rilmesi

l	Kamu kurumlarının, nitelikli işgü-
cü arasındaki bilinirliğinin ve iş-
veren marka değerinin artırılması 
ile nitelikli öğrenci ve mezunların 
kamu kurumlarına kazandırılması

l	Ülkemizde istihdamın büyük ora-
nını oluşturan KOBİ’lerimizin insan 
kaynakları ve yetenek kazanımı 
süreçleri hakkında farkındalıkla-
rının ve kapasitelerinin artırılması

Bölgesel kariyer fuarları ilk yılında, fark-
lı bölgelerdeki 8 ilde, 87 üniversitemizin 
işbirliği ile düzenlenmiş olup 70.000’den 
fazla genç yeteneğimizi 351’i kamu ku-
rumu olmak üzere 1.315 işveren ile bu-
luşturmuştur.

2019 yılında yapılan
Bölgesel Kariyer Fuarları

FİRMA DAVET
DOSYASI



GÜNEY 
KARİYER 
FUARI 2019
Güney Kariyer Fuarı 
21-22 Mart 2019 tarih-
lerinde Akdeniz Üniver-
sitesi ev sahipliğinde, 
Antalya Mimar Sinan 
Kongre Merkezi’nde 8 
üniversitenin paydaşlığı 
ile düzenlenmiştir. Fuara 
52’si kamu olmak üzere 
toplamda 250 kurum 
katılmıştır. 

15 binden fazla üniversite öğrencisi-
nin katılım gösterdiği fuar kapsamın-
da kamu kurumları ve Batı Akdeniz 
bölgesindeki organize sanayi bölge-
leri ve diğer alanlardaki sanayi kuru-
luşlarıyla, oteller ve turizm firmaları-
nın açtığı stantlarda, öğrencilere ve 
mezunlara yönelik iş ve staj başvuru-
ları alınmıştır.

2019 yılında yapılan
Güney Kariyer Fuarı

FİRMA DAVET
DOSYASI



GÜNEY 
KARİYER 
FUARI 2020

Paydaş
Üniversiteler

Güney Kariyer Fuarı “Kariyer 
4.0” temasıyla, 16-17 Mart 
2020 tarihlerinde Süleyman 
Demirel Üniversitesi ev 
sahipliğinde, Isparta 
Gökkubbe Ulusal Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 15 
üniversitenin paydaşlığı 
ile düzenlenecektir. Fuara 
bölge üniversitelerinden 
15.000’den fazla öğrencinin 
katılması beklenmektedir. 

FİRMA DAVET
DOSYASI

Isparta’nın En Büyük Fuar Alanı

Bölgenin en büyük ve Isparta’nın ikin-
ci kongre ve fuar merkezi olan Gök-
kubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi 
yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine inşa 
edilmiştir. Modern ve estetik mimarisiy-
le ihtiyaçları karşılamada örnek oluş-
turacak bir yapıya sahiptir. Fuar alanı 
brüt toplam 8.000 m2 kapalı, 4.500 m2 
açık alandan oluşmaktadır. Isparta ve 
Göller Bölgesinin Fuar amacına yöne-
lik kazandırılan Gökkubbe ulusal ve 
uluslararası organizasyonları yapma 
kapasitesine sahiptir. 



l	Isparta, Afyon, Antalya, Burdur, Karaman ve  
Konya’da yer alan paydaş 15 üniversitenin 
öğrencilerine web sayfamız www.gunkaf.com 
aracılığıyla tanıtım fırsatı elde ederek marka 
bilinirliğinizi arttırabileceksiniz. 

l	Gençlerimizin kariyerleri için fırsat eşitliği 
yaratılmasını sağlayarak farkındalık yarata-
bileceksiniz. 

l	Farklı sosyal medya platformları üzerinden 
eş zamanlı olarak yapılacak tanıtım çalışma-
larında yer alabileceksiniz. 

l	Kariyer etkinlikleri sayesinde yetenekleri 
daha yakından keşfetme imkânı bulabile-
ceksiniz. 

l	Kitle iletişim araçlarında yer alarak reklam 
giderlerinizden tasarruf sağlayabileceksiniz.

l	Atölye çalışmalarında interaktif bir network 
ortamında birçok yeni fikri tartışabilecek, fir-
manız için geri dönüşüm sağlayabileceksiniz.

l	Üniversitelerimizin öğrenci toplulukları ve 
akademik birimleri ile bir araya gelip iş bir-
liği çalışmaları konusunda görüşmeler yapa-
bileceksiniz.

l	 İhtiyacınız olan pozisyonlara uygun öğrencileri 
tanıyıp iş ve staj imkanı sağlayabileceksiniz. 

l	Mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay 
çalışmaları düzenleyerek kariyer planlama 
süreçlerine destek olacabileceksiniz.

 
l	Firmanız için önceliği bulunan konulara iliş-

kin atölye çalışması düzenleyerek öğrencile-
rin yeteneklerini görebileceksiniz.

l	 Öğrencilere kariyer planlaması konusunda 
destek olabileceksiniz.

l Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
Başkanlığı destekleriyle üniversitelerin hiz-
metine sunulan hızlı ve doğru istihdamın 
sağlanması için, çevrimiçi bir platform olan 
“Yetenek Kapısı” platformu ile, paydaş üni-
versite öğrencilerine ve mezunlarına erişim 
sağlayabileceksiniz.

Sizin de Bu Heyecana Ortak 

Olmanızdan Mutluluk Duyacağız

NEDEN
KATILMALISINIZ?

FİRMA DAVET
DOSYASI
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