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TÜRKİYE MÜHENDİSLİK KARİYER FUARI

TÜMKAF’18

TÜMKAF’18
1 5 - 1 6  E K İ M  2 0 1 8  •  V O D A F O N E  P A R K

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği olarak, 
ülkemizin her bir köşesinde eğitim alan veya mezun 
mühendisleri bu sene dördüncü kez sizlerle bir araya 
getiriyoruz. Amacımız genç mühendislere fırsat eşitliği 
sağlamak, şirketleri ise ihtiyaç duydukları yeteneklerle 
buluşturmak.

Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı (TÜMKAF) her sene 
olduğu gibi bu senede öğretim dönemi başında, Ekim 
ayında Vodafon Park’da. 

Mühendislik alanına odaklanan TÜMKAF, sanayi ve 
teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaları, kamu 
teknoloji kuruluşlarını, meslek odalarını ve STK’lara 
önemli fırsatlar sunuyor. 

Dijital çağın olmazsa olmazı “4.0 Yeteneklerle” 
doğrudan iletişim kurabilmek için TÜMKAF’a katılarak;  

• “YETENEĞİ KEŞFEDİN VE KURUMUNUZA KAZANDIRIN”

• “İŞVEREN MARKA DEĞERİNİZİ ARTIRIN”

• “ULUSAL MÜHENDİSLİK, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
NETWORKÜNDE YERİNİZİ ALIN”

STANTLARINIZDA KİMLERLE BULUŞACAKSINIZ? 

Tüm Türkiye’den üniversitelerin 

• Mühendislik öğrencileri 

• Yeni mezun mühendisler 

• Deneyimli mühendisler

Düzenleyen : Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (KYYD)
Ev Sahibi : BJK
Catering Hizmetleri : Divan
Teknik Hizmetleri : Stagecraft
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MÜHENDİSLER SAHADA
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1. ÇAY SAATİ 
Yöneticilerin genç yeteneklerle doğrudan iletişim 
kurması, deneyimlerini paylaşması ve örgüt 
kültürlerine uygun adayları keşfetmesi amacıyla etkin 
bir ortam yaratıyoruz.

2. ATÖLYE (WORKSHOP) & ÖRNEK OLAY 
(CASE STUDY) ÇALIŞMALARI 
Kurumunuz için öncelikli konuları belirleyerek ilgi 
duyan öğrenci ve mezunların katılımıyla Atölye 
Çalışmaları düzenleyebilirsiniz. Pek çok yeni fikrin 
tartışıldığı beyin fırtınaları ve farklı uygulamalar için 
interaktif bir network ortamı oluşturabilirsiniz. Örnek 
olay çalışmaları ile gerçek bir konu veya sorun ile 
ilgili grup çalışmaları yaparak kısa zamanda büyük 
etki bırakan ve çözüm alternatifleri üreten bir oturum 
düzenleyebilirsiniz.

3. BAŞVURULAR VE MÜLAKATLAR 
Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu veya yakın gelecekte 
ihtiyaç duyacağı yetenekleri, TÜMKAF’ta keşfedebilir 
ve kurumunuza kazandırabilirsiniz. Fuardan önce 
KYYD Yetenek Platformu (KYYD-YEP) üzerinden 
on-line iş ve/ veya staj ilanları yayınlayabilirsiniz. 
İlanlarınıza başvuran ve fuar süresince tanışacağınız 
adaylarla görüşmelerinizi zaman kaybetmeden 
fuar alanında size ayrılacak özel localarda ya da 
stantlarınızda yapabilirsiniz. 

4. SÜRPRİZ ETKİNLİKLER 
Öğrenci ve mezunların kurumunuza olan ilgisini 
artırmak için size özgü oyunlar, yarışmalar, sürpriz 
hediyeler vb. etkinlikler sunabilirsiniz.

YETENEĞİ KEŞFETMEK:
KARİYER 
ETKİNLİKLERİ
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KYYD-YEP; üniversiteli öğrenci ve mezunların kendi 
kullanıcı hesapları ile özgeçmiş bilgilerini yüklediği, 
aynı zamanda firmaların da kendi kullanıcı hesapları 
üzerinden ilanlarını duyurduğu ve CV havuzuna 
ulaşabildiği çevrimiçi kariyer platformudur. 

CV taraması ve ilan yayınlamanın yanı sıra işverenler; 
kendi kurumsal profillerini düzenleyerek üniversiteli 
yetenekler arasında marka bilinirliklerini artırma fırsatı 
yakalarlar. 

Sadece KYYD kariyer etkinliklerine katılım gösteren 
firmaların yıl boyunca kullanım ayrıcalığına sahip olduğu 
KYYD-YEP’in güçlü yönü, sadece “Kariyer bilincine sahip 
üniversiteli yeteneklerin yer aldığı güncel bir veritabanı” 
olmasıdır.

KARİYER VE 
YETENEK YÖNETİMİ 
DERNEĞİ
YETENEK 
PLATFORMU
(KYYD-YEP)

“TÜMKAF katılımcısı firmalar 
yılda sadece 2 gün değil yıl 
boyunca yeteneklere doğrudan 
ulaşır”
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Üniversiteli yeteneklerin fuar hakkındaki farkındalıklarını 
artırmak ve bu yeteneklere ihtiyaç duyan kurumlara 
ulaşmak için ulusal ölçekte tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. 

TÜMKAF’18 Sponsorları ve katılımcıları da tüm bu 
çalışmalar için kullanılan 

• Ulusal basın ve spor medyasında 

• Sosyal medya, internet ve e-posta duyularında

• Üniversite yerleşkelerindeki tanıtımlarda ve

• Etkinlik yönlendirme broşüründe

yer alacak.

TANITIM
FIRSATLARI
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KATILIM 
ALTERNATİFLERİ

TÜMKAF’ta, sponsor ya da standart katılımcı olarak yer 
alabilirsiniz. 

Vodafone Arena’da standınızın yer alabileceği 2 alan 
mevcuttur: Panoramik Lounge ve 1903 Lounge. 

1903 Lounge öğrencilerin ilk giriş yaptığı alandır, 1903 
koridoru içindeki kapılar tribünlere doğrudan çıkış 
imkânı sunmaktadır. 1903 koridorunun devamında 
bulunan Panoramik Lounge ise saha manzaralı 
bölümdür. Saha tarafı tamamen cam duvar olan bu 
alandan tribünlere de geçilebilmektedir.   

Geçen senenin Sponsorlarını ve standart katılımcılarını 
incelemek için TIKLAYIN 

http://www.kyyd.org.tr/portfolio-item/iii-turkiye-muhendislik-kariyer-fuari/
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SPONSORLARA 
TANINAN HAKLAR

• Firmanın logosu ve ismi aşağıdaki alanlarda 
“Panoromik/1903 Lounge Sponsoru” olarak yer 
alacaktır. (Tanıtım alanları hakkında detaylı bilgi için 
“Tanıtım Fırsatları” bölümünü inceleyebilirsiniz.)

• TÜMKAF basılı materyalleri 

• KYYD web sitesi (firmanın kendi web sitesine 
bağlantı verilecektir) 

• KYYD-YEP öğrenci/mezun sayfası 

• Destekleyen üniversitelerin web siteleri, 

• TÜMKAF’18 tanıtımının yapılacağı tüm web siteleri 

• Mailing çalışmaları 

• Basın tanıtımları 

• Fuar alanındaki tüm yazılı ve görsel materyaller 

• İBB’ye ait raket afiş ve üst geçit tanıtımları

• Üniversite kampüslerindeki raket panolar

• Öğrenci ve mezunlara yönelik Çay Saati, mülakat, 
firma tanıtımı, mülakat gibi etkinlikler için 2 gün 
boyunca loca tahsis edilecektir. 

• Sponsor Logosu Vodafone Park girişinde tüm 
öğrencilere dağıtılan “Yönlendirme Broşüründe” yer 
alacaktır.

• Fuar alanında firma tercihine göre 7-12-15 veya 18 m2 
stant alanı tahsis edilecektir. 

• Sponsor her firma için 5 kişilik öğle yemeği 
verilecektir. 

• Sözleşmede talep edilmesi halinde, fuar alanında 
kullanılmak üzere 1 masa ve 2 sandalye sağlanacaktır.

• Fuar süresince katılımcılara promosyon malzemesi 
dağıtabilecek ve hediye çekilişi yapabilecektir. 

• TÜMKAF’19 web sayfasında “Geçtiğimiz Yılın 
Sponsorları” alanında firma logosuna yer verilecektir 
ve firmanın kurumsal web sitesine yönlendirme 
sağlanacaktır. 

KYYD-YEP platformunda; 

• Hizmetlerden yıl boyunca ücretsiz yararlanma hakkı 
tanınacaktır. 

• İşveren profili düzenlenmesinde destek verilecektir 
(materyaller sponsor tarafından temin edilecektir)

12 13
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STANDART 
KATILIMCILARA 
TANINAN HAKLAR

Firmanın ismi KYYD web sitesinde “Katılımcı Firmalar” 
alanında yer alacaktır. 

• KYYD Yetenek Platformu hizmetlerinden yıl boyunca 
yararlanma hakkı tanınacaktır. 

• Katılımcı her firma için 2 kişilik öğle yemeği 
verilecektir. 

• Fuar alanında firma tercihine göre minimum 4m2  ya 
da 6m2 stant alanı temin edilecektir.* 

• Çay Saati Oturumları, Atölye ve Örnek Olay Çalışması 
düzenlemek, Mülakat yapmak istemeleri halinde, 
localarda ücretsiz alan tahsis edilecektir. 

• Sözleşmede talep edilmesi halinde, fuar alanında 
kullanılmak üzere 1 masa ve 2 sandalye sağlanacaktır.

• Fuar süresince katılımcılara promosyon malzemesi 
dağıtabilecek ve hediye çekilişi yapabilecektir. 

• TÜMKAF’19 web sayfasında “Geçtiğimiz Yılın 
Katılımcıları” alanında firma ismine yer verilecektir 
ve firmanın kurumsal web sitesine yönlendirme 
sağlanacaktır.

* 6m2’lik stant alanları 2m derinlik ve 3m genişliğindedir, 
4m2 alanlar ise 2m derinlik ve 2 metre genişliğe sahiptir. 
Tavan yüksekliği maksimum 220cm’dir. Firmalar 2 adet 
standart katılım alanı satın almayı tercih edebilir.

MÜHENDİSLER
SAHADA

14
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GEÇEN YIL
TÜMKAF’TA

TEKİL
ZİYARETÇİ

 

FARKLI
BÖLÜM

İSTANBUL

DIŞINDAN

FARKLI

ÜNİVERSİTE99’u

136
145
6133

TOPLAM

 10.000+
MÜHENDİS ve 

MÜHENDİS ADAYI
ZİYRATEÇİ

%15,37

%11,54

%6,24

%5,94

%3,55

YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ

MARMARA
ÜNİVERSİTESİ

BAHÇEŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ

%18,25
%15,89

%12,54
%7,58

%5,49
%4,13
%3,71
%3,64
%3,57

%2,49

MAKİNA MÜH.

ENDÜSTRİ MÜH.

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜH.

BİLGİSAYAR MÜH.

İNŞAAT MÜH.

MEKATRONİK MÜH.

KİMYA MÜH.

METALURJİ VE MALZEME MÜH.

ELEKTRİK MÜH.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜH.

EN ÇOK ZİYARET EDEN İLK 5 ÜNİVERSİTE

ZİYARETÇİLERİN
SINIFLARA GÖRE
DAĞILIMI

EN ÇOK ZİYARET EDEN İLK 10 BÖLÜM

%4
HAZIRLIK

%25
MEZUN

%9
1. SINIF

%19
2. SINIF

%17
3. SINIF

%26
4. SINIF

KONFERANS
SALONUNDA

6 SUNUM

1,463 ETKİNLİK ÖNCESİ
BAŞVURU

36 LOCADA

129 ETKİNLİK

10,762 ETKİNLİK ÖNCESİ
BAŞVURU

RED LOUNGE’DA

4

477 ETKİNLİK ÖNCESİ
BAŞVURU

VODAFONE
ETKİNLİĞİ

TÜMKAF’17 fotoğraflarını incelemek için:
www.flickr.com/kyyd/albums

Öğrenci ve firma röportajlarını incelemek için:
www.youtube.com/KariyerveYetenekYönetimiDerneği 
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www.flickr.com/kyyd/albums
www.youtube.com/KariyerveYetenekY%C3%B6netimiDerne%C4%9Fi%20
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Kariyer ve Yetenek 
Yönetimi Derneği

info@kyyd.org.tr
0(212) 603 66 49 
0(542) 650 70 30
www.kyyd.org.tr
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