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AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
33.374

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
7.787

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2.896.762

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
19.296

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
32.851

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
10.111

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
67.498

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
29.429

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
30.167

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
15.432

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
10.284

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3.749

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
64.474

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
51.043

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
5.195

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
335

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
28.885

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
52.053

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
17.030

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
33.366

  Paydaş Üniversiteler     
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” 

temasıyla ilk defa 2019 yılında gerçekleşen bölgesel kariyer fuarları, tüm üniversite 

öğrencileri ve mezunlarını Türkiye’nin lider kurum ve kuruluşları ile bir araya getiren 

kariyer etkinlikleridir.  olarak isimlendirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı , 1-2 

Mart 2023 tarihlerinde Eskişehir’de, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi ev 

sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecektir. 

’ün paydaşları arasında, bir çok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum 

örgütleri de yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ticaret ve 

Sanayi Odaları, Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 

fuarın etkin paydaşları arasındadır.

Katılımcı kurum, kuruluş ve işletmeleri de insan kaynakları alanında destekleyecek 

olan ’te; tüm katılımcılar, meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinme, 

kariyer planlarına yön verme, bölgede faaliyet gösteren birçok firma ile tanışma, 

kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma 

fırsatı yakalayacaklardır. İşverenler, üniversitelerin öğrenci ve mezunları ile 

iletişim kurma ve iş/staj olanaklarını değerlendirme imkânı bulacaklardır. 

Ayrıca fuar süresince gerçekleşecek kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, 

seminerler, bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları 

gibi etkinliklerle gençlerin eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını 

belirlemelerine fırsat sunulması hedeflenmektedir.

Hakkında
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Sayın Yetkili,

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından ilki 2019 
yılında gerçekleştirilen “Yetenek Her Yerde” temalı “Bölgesel Kariyer 
Fuarları”, bütün üniversitelerin öğrencilerini ve mezunlarını ülkemizin 
lider kurum ve kuruluşlarıyla bir araya getiren etkinliklerdir. Bu yıl,11 
ili kapsayacak bu etkinliklerden biri de Anadolu Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde  (İç Anadolu Kariyer Fuarı 2023) adı ile 1-2 
Mart 2023 tarihinde, 19 paydaş üniversite ve çeşitli meslek odalarının 
iş birliğinde gerçekleştirilecektir. Fuar kapsamında kişisel ve mesleki 
gelişim etkinlikleri, seminerler, bilgilendirme oturumları, atölye 
çalışmaları, mülakat simülasyonları gibi etkinlikler ile gençlerimizin 
mesleki becerilerine ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. Katılımcı işverenler, üniversitelerin öğrenci ve 
mezunları ile iletişim kurma, nitelikli işgücüne katkıda bulunma; 
öğrenciler ise iş/staj olanaklarını değerlendirme, birçok firma ile 
tanışma, girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı 
yakalayacaklardır.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 
koordine edilen   etkinliğinin düzenlenmesinde ev sahibi 
üniversite olan Anadolu Üniversitesi adına, Eskişehir ile paydaş illerde 
faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve işletmeleri etkinliğe destek 
olan firmalar arasında yer almaya davet ediyorum. 

Prof. Dr. Fuat ERDAL
Anadolu Üniversitesi Rektörü

 Danışma Kurulu Başkanı



Geçmiş Fuarlardan
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Yetenek Her Yerde

Neden
Sponsorluk?



, 20 üniversitenin ortaklığı ile düzenlenen ve 500 binden fazla öğrenciye hitap eden, İç 
Anadolu’nun en büyük bölgesel kariyer fuarı olacak.

, yüz binlerce genç yeteneğin iki gün boyunca sektörün lider markaları ile birebir temas 
kurmasını sağlayacak.

Fuar süresince düzenlenecek iş ve staj mülakatları, atölye çalışmaları, etkinlikler ve kariyer söyleşileri, 
tüm katılımcılara zengin bir deneyim sunacak. 

Markanıza, Yetenek Kapısı platformuna (yetenekkapisi.org) erişim hakkı sağlanacak.

Markanız, Yetenek Kapısı üzerinden fuara katılacak tüm genç yeteneklerin profillerini fuar öncesinde 
inceleyerek belirlediği öğrencileri iş/staj mülakatlarına, atölye, tanıtım çalışmaları ve etkinliklerine 
davet edebilecek.

Markanız, 20 üniversitenin kariyer merkezleri ve öğrenci kulüpleri ile etkin bir ilişki kurarak insan 
kaynakları süreci ile ilgili çalışmalarını fuar sonrasında da devam ettirebilecek.

Markanız, fuar öncesi ve fuar süresince üniversitelerin sosyal medya hesapları ve kurumsal web 
siteleri üzerinden milyonlarca öğrenciye erişen gönderilerde kendisine yer bulacak.

Markanız, ürün ve marka tanıtım etkinlikleri gerçekleştirebilecek.

Genç yeteneklerle bir araya gelmek için siz de ’te hemen yerinizi alın.

•

•

•

•







Paydaş 20 Üniversitenin Sosyal Medya Görünürlüğü
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Toplam
Takipçi Sayısı

 Geleneksel Medya Görünürlüğü

Haber Sayısı Tiraj
79.013.12710.693

83721
1165

Basılı medya
İnternet haberleri 
Tv haberleri



Anadolu Üniversitesi                                    hesabı 247 bin takipçiye sahip, eğitim kurumları arasında 2. sırada

Anadolu Üniversitesi                                    hesabı 189 bin takipçiye sahip, eğitim kurumları arasında 3. sırada

Anadolu Üniversitesi                                    hesabı 211 bin takipçiye sahip, eğitim kurumları arasında 2. sırada

Sosyal Medya Görünürlüğü

B
U

R
S

A
UL U D A Ğ Ü NİVERS

İT
ESİ

A
F

Y
O

N
K

O C A T E P E Ü N İ V
E

R
S
İT

E
Sİ

1 9 9 2

1992

B
U

R
S

A
UL U D A Ğ Ü NİVERS

İT
ESİ

A
F

Y
O

N
K

O C A T E P E Ü N İ V
E

R
S
İT

E
Sİ

1 9 9 2

1992



ANA 
SPONSORLUK

•	 Firmanın	logosu	“Ana	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	
70m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Ana	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	 web	 sitesinde	 logo	 görünürlüğü	 sağlanacaktır	 ve	 firmanın	 web	 sitesine	
yönlendirme	yapılacaktır.

•	Firma	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabil	ecektir.

•	Fuara	katılan	firmaların	yer	aldığı	fuar	tanıtım	kitapçığının	arka	sayfasında	1	tam	sayfa	
ilan	yayınlanacaktır.

•	Firma	logolu	kırlangıç	bayraklar	fuar	alanlarına	asılacaktır.

•	Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk KategorileriSponsorluk Kategorileri
PLATİN 

SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Platin	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyallerinde	
yer	alacaktır.	

• İKAF’23	fuar	alanı	içerisinde	sektörüne	ilişkin	kariyer	koridorlarında	birincil	sırada	30m2	
stant	açma	imkânı	sağlanacaktır.	

• Sunum	aralarında	“Platin	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.	

• Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkânı	sağlanacaktır.	

• Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.	

• Firma	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabilecektir. 

• Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.	

• Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır. 

• Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

•	Firmanın	logosu	“Ana	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	 İKAF’23	fuar	alanı	 içerisinde,	sektörüne	 ilişkin	kariyer	koridorlarında,	birincil	sırada	
70 m2	stant	açma	imkânı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Ana	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkânı	sağlanacaktır.

• Fuar	 web	 sitesinde	 logo	 görünürlüğü	 sağlanacaktır	 ve	 firmanın	 web	 sitesine	
yönlendirme	yapılacaktır.

•	Firma,	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabilecektir.

•	Fuara	katılan	firmaların	yer	aldığı	fuar	tanıtım	kitapçığının	arka	sayfasında	1	tam	sayfa	
ilan	yayımlanacaktır.

•	Firma	logolu	kırlangıç	bayraklar	fuar	alanlarına	asılacaktır.

•	Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır.

• Firmanın logosu “Ana Sponsor” olarak tüm basılı ve elektronik tanıtım materyallerinde   
yer alacaktır.

• İKAF’23 fuar alanı içerisinde, sektörüne ilişkin kariyer koridorlarında, birincil sırada    
70 m2 stant açma imkânı sağlanacaktır.

• Sunum aralarında “Ana Sponsor” olarak logo görünürlüğü sağlanacaktır.

• Fuar boyunca mülakat, kurum/marka tanıtımı, atölye çalışması, söyleşi vb. programlar 
düzenleme imkânı sağlanacaktır.

• Fuar web sitesinde logo görünürlüğü sağlanacaktır ve firmanın web sitesine 
yönlendirme yapılacaktır.

• Firma, promosyon ürünleri dağıtabilecek, çekiliş düzenleyebilecektir.

• Fuara katılan firmaların yer aldığı fuar tanıtım kitapçığının arka sayfasında 1 tam sayfa 
ilan yayımlanacaktır.

• Firma logolu kırlangıç bayraklar fuar alanlarına asılacaktır.

• Firma üst düzey yetkilisine teşekkür plaketi sunulacaktır.

• Firmaya teşekkür plaketi sunulacaktır.

• Firmaya teşekkür belgesi sunulacaktır.
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•	Fuara	katılan	firmaların	yer	aldığı	fuar	tanıtım	kitapçığının	arka	sayfasında	1	tam	sayfa	
ilan	yayımlanacaktır.

•	Firma	logolu	kırlangıç	bayraklar	fuar	alanlarına	asılacaktır.

•	Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır.

ANA 
SPONSORLUK

•	 Firmanın	logosu	“Ana	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	
70m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Ana	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	 web	 sitesinde	 logo	 görünürlüğü	 sağlanacaktır	 ve	 firmanın	 web	 sitesine	
yönlendirme	yapılacaktır.

•	Firma	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabil	ecektir.

•	Fuara	katılan	firmaların	yer	aldığı	fuar	tanıtım	kitapçığının	arka	sayfasında	1	tam	sayfa	
ilan	yayınlanacaktır.

•	Firma	logolu	kırlangıç	bayraklar	fuar	alanlarına	asılacaktır.

•	Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk KategorileriSponsorluk Kategorileri
PLATİN 

SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Platin	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyallerinde	
yer	alacaktır.	

• İKAF’23	fuar	alanı	içerisinde	sektörüne	ilişkin	kariyer	koridorlarında	birincil	sırada	30m2	
stant	açma	imkânı	sağlanacaktır.	

• Sunum	aralarında	“Platin	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.	

• Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkânı	sağlanacaktır.	

• Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.	

• Firma	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabilecektir. 

• Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.	

• Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır. 

• Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

ANA 
SPONSORLUK

•	 Firmanın	logosu	“Ana	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	
70m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Ana	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	 web	 sitesinde	 logo	 görünürlüğü	 sağlanacaktır	 ve	 firmanın	 web	 sitesine	
yönlendirme	yapılacaktır.

•	Firma	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabil	ecektir.

•	Fuara	katılan	firmaların	yer	aldığı	fuar	tanıtım	kitapçığının	arka	sayfasında	1	tam	sayfa	
ilan	yayınlanacaktır.

•	Firma	logolu	kırlangıç	bayraklar	fuar	alanlarına	asılacaktır.

•	Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk KategorileriSponsorluk Kategorileri
PLATİN 

SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Platin	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyallerinde	
yer	alacaktır.	

• İKAF’23	fuar	alanı	içerisinde	sektörüne	ilişkin	kariyer	koridorlarında	birincil	sırada	30m2	
stant	açma	imkânı	sağlanacaktır.	

• Sunum	aralarında	“Platin	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.	

• Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkânı	sağlanacaktır.	

• Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.	

• Firma	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabilecektir. 

• Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.	

• Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır. 

• Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

100.000 ₺

• Firmanın	 logosu	 “Platin	 Sponsor”	 olarak	 tüm	 basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	
materyallerinde	yer	alacaktır.

•	İKAF’23	fuar	alanı	içerisinde,	sektörüne	ilişkin	kariyer	koridorlarında,	birincil	sırada	
30	m2	stant	açma	imkânı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Platin	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

• Fuar	 boyunca	 mülakat,	 kurum/marka	 tanıtımı,	 atölye	 çalışması,	 söyleşi	 vb.	
programlar	düzenleme	imkânı	sağlanacaktır.

• Fuar	 web	 sitesinde	 logo	 görünürlüğü	 sağlanacaktır	 ve	 firmanın	 web	 sitesine	
yönlendirme	yapılacaktır.

•	Firma,	promosyon	ürünleri	dağıtabilecek	ya	da	çekiliş	yapabilecektir.

•	Firma	üst	düzey	yetkilisine	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır.

• Firmanın logosu “Platin Sponsor” olarak tüm basılı ve elektronik tanıtım 
materyallerinde yer alacaktır.

• İKAF’23 fuar alanı içerisinde, sektörüne ilişkin kariyer koridorlarında, birincil sırada 
30 m2 stant açma imkânı sağlanacaktır.

• Sunum aralarında “Platin Sponsor” olarak logo görünürlüğü sağlanacaktır.

• Fuar boyunca mülakat, kurum/marka tanıtımı, atölye çalışması, söyleşi vb. 
programlar düzenleme imkânı sağlanacaktır.

• Fuar web sitesinde logo görünürlüğü sağlanacaktır ve firmanın web sitesine 
yönlendirme yapılacaktır.

• Firma, promosyon ürünleri dağıtabilecek, çekiliş düzenleyebilecektir.

• Firma üst düzey yetkilisine teşekkür plaketi sunulacaktır.

• Firmaya teşekkür plaketi sunulacaktır.

• Firmaya teşekkür belgesi sunulacaktır.



Sponsorluk Kategorileri

ALTIN 
SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Altın	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada										
15	m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Altın	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	 söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk Kategorileri
GÜMÜŞ 

SPONSORLUK

•	Firmanın	 logosu	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	 6	 m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

• Sunum	 aralarında	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 logo	
görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	 boyunca	 mülakat,	 kurum/marka	 tanıtımı,	
atölye	 çalışması,	 söyleşi	 vb.	 programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

BRONZ
SPONSORLUK

• Firmanın	 logosu	 “Bronz	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	birincil	 sırada	 	 6	m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır

50.000 ₺

•	Firmanın	logosu	“Altın	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

• İKAF’23	fuar	alanı	içerisinde	sektörüne	ilişkin	kariyer	koridorlarında	birincil	sırada	15	m2 
stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Altın	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır.

• Firmanın logosu “Altın Sponsor” olarak tüm basılı ve elektronik tanıtım materyallerinde 
yer alacaktır.

• İKAF’23 fuar alanı içerisinde sektörüne ilişkin kariyer koridorlarında birincil sırada 15 m2 

stant açma imkanı sağlanacaktır.

• Sunum aralarında “Altın Sponsor” olarak logo görünürlüğü sağlanacaktır.

• Fuar boyunca mülakat, kurum/marka tanıtımı, atölye çalışması, söyleşi vb. programlar 
düzenleme imkanı sağlanacaktır.

• Fuar web sitesinde logo görünürlüğü sağlanacaktır ve firmanın web sitesine yönlendirme 
yapılacaktır.

• Firmaya teşekkür plaketi sunulacaktır.

• Firmaya teşekkür belgesi sunulacaktır.



Sponsorluk Kategorileri

ALTIN 
SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Altın	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada										
15	m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Altın	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	 söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk Kategorileri
GÜMÜŞ 

SPONSORLUK

•	Firmanın	 logosu	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	 6	 m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

• Sunum	 aralarında	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 logo	
görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	 boyunca	 mülakat,	 kurum/marka	 tanıtımı,	
atölye	 çalışması,	 söyleşi	 vb.	 programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

BRONZ
SPONSORLUK

• Firmanın	 logosu	 “Bronz	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	birincil	 sırada	 	 6	m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır

50.000 ₺

•	Firmanın	logosu	“Altın	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

• İKAF’23	fuar	alanı	içerisinde	sektörüne	ilişkin	kariyer	koridorlarında	birincil	sırada	15	m2 
stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Altın	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk Kategorileri

ALTIN 
SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Altın	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada										
15	m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Altın	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	 söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk Kategorileri
GÜMÜŞ 

SPONSORLUK

•	Firmanın	 logosu	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	 6	 m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

• Sunum	 aralarında	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 logo	
görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	 boyunca	 mülakat,	 kurum/marka	 tanıtımı,	
atölye	 çalışması,	 söyleşi	 vb.	 programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

BRONZ
SPONSORLUK

• Firmanın	 logosu	 “Bronz	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	birincil	 sırada	 	 6	m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır

50.000 ₺

Sponsorluk Kategorileri

ALTIN 
SPONSORLUK

•	Firmanın	logosu	“Altın	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	
yer	alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	 kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada										
15	m2	stant	açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Sunum	aralarında	“Altın	Sponsor”	olarak	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	boyunca	mülakat,	kurum/marka	tanıtımı,	atölye	çalışması,	 söyleşi	vb.	programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Fuar	web	sitesinde	logo	görünürlüğü	sağlanacaktır	ve	firmanın	web	sitesine	yönlendirme	
yapılacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

Sponsorluk Kategorileri
GÜMÜŞ 

SPONSORLUK

•	Firmanın	 logosu	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	 6	 m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

• Sunum	 aralarında	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 logo	
görünürlüğü	sağlanacaktır.

•	Fuar	 boyunca	 mülakat,	 kurum/marka	 tanıtımı,	
atölye	 çalışması,	 söyleşi	 vb.	 programlar	
düzenleme	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Plaketi	sunulacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır.

BRONZ
SPONSORLUK

• Firmanın	 logosu	 “Bronz	 Sponsor”	 olarak	 tüm	
basılı	 ve	 elektronik	 tanıtım	 materyellerinde	 yer	
alacaktır.

•	İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	birincil	 sırada	 	 6	m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	Teşekkür	Belgesi	sunulacaktır

30.000 ₺

10.000 ₺

•	Firmanın	logosu	“Gümüş	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	
ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	yer	alacaktır.

• İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	 6	 m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

• Sunum	 aralarında	 “Gümüş	 Sponsor”	 olarak	 logo	
görünürlüğü	sağlanacaktır.

• Fuar	 boyunca	 mülakat,	 kurum/marka	 tanıtımı,	
atölye	çalışması,	söyleşi	vb.	programlar	düzenleme	
imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	plaketi	sunulacaktır.

• Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır.

•	Firmanın	logosu	“Bronz	Sponsor”	olarak	tüm	basılı	
ve	elektronik	tanıtım	materyellerinde	yer	alacaktır.

• İKAF’23	 fuar	 alanı	 içerisinde	 sektörüne	 ilişkin	
kariyer	 koridorlarında	 birincil	 sırada	 6	 m2	 stant	
açma	imkanı	sağlanacaktır.

•	Firmaya	teşekkür	belgesi	sunulacaktır

• Firmanın logosu “Gümüş Sponsor” olarak tüm basılı 
ve elektronik tanıtım materyallerinde yer alacaktır.

• İKAF’23 fuar alanı içerisinde sektörüne ilişkin 
kariyer koridorlarında birincil sırada 6 m2 stant 
açma imkanı sağlanacaktır.

• Sunum aralarında “Gümüş Sponsor” olarak logo 
görünürlüğü sağlanacaktır.

• Fuar boyunca mülakat, kurum/marka tanıtımı, 
atölye çalışması, söyleşi vb. programlar düzenleme 
imkanı sağlanacaktır.

• Firmaya teşekkür plaketi sunulacaktır.

• Firmaya teşekkür belgesi sunulacaktır.

• Firmanın logosu “Bronz Sponsor” olarak tüm basılı 
ve elektronik tanıtım materyallerinde yer alacaktır.

• İKAF’23 fuar alanı içerisinde sektörüne ilişkin 
kariyer koridorlarında birincil sırada 6 m2 stant 
açma imkanı sağlanacaktır.

• Firmaya teşekkür belgesi sunulacaktır.
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1. Öğrenci Yemekhanesi
2. İletişim Bilimleri Fakültesi 
3. Öğrenci Merkezi
4. AKM (Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi)
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Öğrenci Yemekhanesi

İletişim Bilimleri Fakültesi

Öğrenci Merkezi

Yunus Emre Kampüsümüzü dilerseniz 
3 boyutlu dilerseniz 360° Kampüs özelliğiyle 

gezebilirsiniz.



Stant paketine standart altyapı hizmetleri dahildir.

Firma Adı ve Logo Görünürlüğü
•  Firma adı Fuar kitapçığında “Sponsor/Katılımcı Firma” başlığı altında yer alacaktır.

•  Fuarda sponsor firma/kurumlar Sunum, Başvuru ve Mülakat, 

Atölye (Workshop) & Örnek Olay (Case Study) etkinlikleri fuar öncesi

bilgi vermek koşuluyla gerçekleştirebilirler.

•  Çay ve kahve ikramı ücretsizdir.

Stant Bilgileri



Prof. Dr. Fuat ERDAL

Anadolu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

Danışma Kurulu



Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nedim SÖZBİR
Düzce Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kamil ÇOLAK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adnan ÖZCAN
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
Kocaeli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Vural KAVUNCU

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan TOSUN

Mudanya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hamza AL

Sakarya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI

Yalova Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü



Düzenleme Kurulu
İKAF SORUMLUSU

Prof. Dr. Fatih TEMİZEL
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ftemizel@anadolu.edu.tr

İKAF KOORDİNASYON

Doç. Dr. Seda TEKELİ
Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü
sakyalcin@anadolu.edu.tr

Araş. Gör. Nihan VURAL
Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı
nihanvural@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. H. Hande KAYNAR
Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Uzmanı
hhkaynar@anadolu.edu.tr



İKAF KURUMSAL İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi Serhat KOCA
Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü
serhatkoca@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Engin KILIÇATAN
Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı
enginkilicatan@anadolu.edu.tr

İKAF SOSYAL MEDYA HESAP YÖNETİMİ

Araş. Gör. İsmail KAPLAN
Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 
Sosyal Medya Birim Yöneticisi
ismailkaplan@anadolu.edu.tr





Detaylı bilgi ve başvuru: yetenekkapisi.org

@ikafanadolu - @yetenekheryerde

facebook.com/ikafanadolu twitter.com/ikafanadolu instagram.com/ikafanadolu

ikaf.anadolu.edu.tr

Kariyer Merkezi İletişim: 0.222 335 05 80 / 4505

İÇ ANADOLU KARİYER FUARI
23İÇ ANADOLU KARİYER FUARI

Aradığınız yetenekler bu kapının arkasında

Detaylı bilgi ve başvuru: yetenekkapisi.org @ikafanadolu - @yetenekheryerdeDetaylı bilgi ve başvuru: yetenekkapisi.org @ikafanadolu - @yetenekheryerde

Detaylı bilgi ve başvuru: yetenekkapisi.org @ikafanadolu - @yetenekheryerde


