TÜMKAF’19
TÜRKİYE MÜHENDİSLİK KARİYER FUARI
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VODAFONE PARK
14 EKİM 2019

TÜRKİYE MÜHENDİSLİK KARİYER FUARI

TÜMKAF’19

14 EK İ M 2019 • VODAFONE PARK

Mühendislik mesleğine özel ilk ve tek ulusal ölçekli
kariyer fuarı olan Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı
(TÜMKAF), ülkemizin dört bir yanında mühendislik
eğitimi alan gençlerimizin kariyerleri için “fırsat eşitliği”
yaratmaya devam ediyor.
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TÜMKAF’19

Her sene olduğu gibi TÜMKAF, mühendislik, sanayi
ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaları, kamu
teknoloji kuruluşlarını, meslek odalarını ve STK’ları
ülkemizin nitelikli mühendis adayları ve deneyimli
mühendisleri ile buluşturuyor.
Yaklaşımıyla fark yaratan etkinliğimiz, bu yıl da Beşiktaş
Jimnastik Kulübü Ev Sahipliğinde Vodafone Park’ta,
MÜHENDİLER SAHADA!
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”
TÜMKAF’TA KİMLERLE BULUŞACAKSINIZ?

Düzenleyen
: Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (KYYD)
Ev Sahibi
: BJK
Catering Hizmetleri : Divan
Teknik Hizmetleri : Stagecraft

Tüm Türkiye’den
• Mühendislik öğrencileri
• Yeni mezun mühendisler
• Deneyimli mühendisler
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MÜHENDİSLER SAHADA
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YETENEĞİ DAHA
YAKINDAN TANIMAK İÇİN
KARİYER ETKİNLİKLERİ
DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ
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1. ÇAY SAATİ (TEA & TALK)
Yöneticilerinizin; genç yeteneklerle iletişim kurması ve
işveren marka değerini artırması için samimi bir etkileşim
ortamı 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
“Yetenek Kapısı” 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.
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5. DENEYİM MERKEZİ
Mühendis ve mühendis adaylarına ürünleriniz,
hizmetleriniz ve/veya kurumunuzda çalışmaları
halinde dahil olacakları süreçlere ilişkin gerçek bir
deneyim yaşatarak akıllarında kaybolmayacak bir yer
edinebilirsiniz.
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KARİYER VE YETENEK
YÖNETİMİ DERNEĞİ
YETENEK KAPISI

Yetenek Kapısı 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.
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CV taraması ve ilan yayınlamanın yanı sıra işverenler;
kendi kurumsal profillerini düzenleyerek üniversiteli
yetenekler arasında marka bilinirlikleri artırma fırsatı
yakalarlar.
Sadece KYYD kariyer etkinliklerine katılım gösteren
firmaların yıl boyunca kullanım ayrıcalığına sahip olduğu
Yetenek Kapısı’nın güçlü yönü, sadece “Kariyer bilincine
sahip üniversiteli yeteneklerin yer aldığı güncel bir
veritabanı” sağlamasıdır.

TÜMKAF katılımcısı
firmalar yılın her
günü yetenekelere
doğrudan ulaşır
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TANITIM
FIRSATLARI
TÜMKAF Sponsorları ve katılımcıları, ulusal ölçekteki
duyuru çalışmalarında kullanılan basılı ve dijital tüm
platformlarda yerlerini alacak.

ULUSAL BASIN ve SPOR MEDYASI
TÜMKAF’19a dair farkındalık sağlama ve ulusal düzeyde bilinirlik yaratmaya yönelik
• Basın bültenleri, gazete haberleri
• TÜMKAF öncesi haber ve röportajlar
• TÜMKAF süresince yapılacak haber ve röportajlar
• Fuar sonrasında basın bülteni, haber ve röportajlar düzenlenecek.
SOSYAL MEDYA
Farklı sosyal medya platformları üzerinden eş zamanlı yürütülecek çalışmalar ile
LinkedIn, Twitter, Instagram ve Facebook aracılığıyla 500.000’den fazla kullanıcıya
doğrudan ulaşılması hedefleniyor. Tüm bu çalışmalar Youtube ve Periscope ile
desteklenecek.

YERLEŞKELERDE TANITIM
Teknik üniversiteler başta olmak üzere TÜMKAF’a destek
veren tüm üniversitelerde tanıtım çalışmaları yapılacak
• Yerleşkelerde billboard afiş ve posterler aracılığıyla
öğrencilere ulaşılacak
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E-POSTA
Fuar başlangıcına kadar;
• Teknik Üniversitelerin yanı sıra mühendislik eğitimi veren üniversitelerin ilgili
fakültelerinde öğrenime devam eden özellikle 3. ve 4. Sınıf öğrencileri
• Üniversite Mezun Dernekleri & Birliklerine üye deneyimli mühendisler

• Üniversitelerin, mühendislik fakültelerinin ve kariyer
merkezlerinin web sitelerinde fuarla ilgili tanıtımlara
yer verilecek.

• Mühendislik meslek odaları ve üyesi deneyimli mühendisler

Üniversitelerin web sitesi, sosyal medya hesapları, dergi,
gazete, radyo, TV vb. yayın organlarında fuarla ilgili
haberler duyurulacak.

• Kamu kurumları

YÖNLENDİRME BROŞÜRÜ
TÜMKAF’19 sponsorlarının logoları, katılımcı firmaların
isimleri yerleşim planındaki yeri ile birlikte, Yönlendirme
Broşüründe yer alacak ve bu broşürler TÜMKAF’19a
katılan tüm ziyaretçilere dağıtılacak.

• Teknokentler ve bünyesindeki firmalar
• Kamu sanayi teknoloji şirketleri
• İK portallarına üye mühendis adayları, mühendisler ve firmalar
• Organize Sanayi Bölgeleri ve bünyesindeki firmalar
• Ticaret ve Sanayi Odaları ile üyesi yüzbinlerce işyeri
• Türkiye genelinde 81 ildeki İŞKUR şubesine kayıtlı binlerce iş arayan mühendis ve üye
işyeri
Elektronik posta yöntemi ile etkinliklerden ve katılımcı profilinden haberdar edilecek.

YEREL YÖNETİM İŞBİRLİKLERİ
Üniversiteli yeteneklerin fuar hakkındaki farkındalıklarını
artırmak için;

İNTERNET
Fuarla ilgili tanıtımlar ve etkinlikler, ulusal düzeyde pek çok farklı kuruma ait web
sitelerinde yer bulacak.

• İBB’ye ait üst geçit, billboard ve toplu taşıma
araçlarındaki reklam alanları ve

• TÜMKAF’a destek veren tüm
üniversiteler ve Mühendislik Fakülteleri

• Teknoparklar

• Köklü Üniversitelerin kampüslerinin bulunduğu ve
öğrencilerin yoğun olarak ziyaret ettiği İstanbul ilçe
belediyelerine ait afiş alanları kullanılacak.

• Mezun Dernekleri & Birlikleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Üniversite Kariyer Merkezleri

• İK Portalları

• Ticaret ve Sanayi Odaları

• Meslek Odaları
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KATILIM
ALTERNATİFLERİ
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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

MÜ
HEN
DİS
LER
SA
HA
DA
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SPONSORLARA
SAĞLANAN FIRSATLAR

• Firmanın logosu ve ismi aşağıdaki alanlarda
15
“Panoromik/1903 Lounge Sponsoru” olarak
yer alacaktır. (Tanıtım alanları hakkında
detaylı bilgi için “Tanıtım Fırsatları” bölümünü
inceleyebilirsiniz.)

• Öğrenci ve mezunlara yönelik Çay Saati, mülakat,
firma tanıtımı, mülakat gibi etkinlikler için gün
boyunca loca tahsis edilecek ve deneyim merkezi
kurmaları için alan sağlanacaktır.

■

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

■

Yetenek Kapısı öğrenci/mezun sayfası

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

■

Destekleyen üniversitelerin web siteleri,

■

TÜMKAF basılı materyalleri

KYYD web sitesi (firmanın kendi web sitesine
bağlantı verilecektir)

TÜMKAF’19 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

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

Yetenek Kapısında;
• Hizmetlerden yıl boyunca ücretsiz yararlanma
hakkı tanınacaktır.
• İşveren profili düzenlenmesinde destek
verilecektir (materyaller sponsor tarafından
temin edilecektir)
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STANDART
KATILIMCILARA
SAĞLANAN FIRSATLAR
• Firmanın ismi KYYD web sitesinde “Katılımcı
Firmalar” alanında yer alacaktır.
• Yetenek Kapısı hizmetlerinden yıl boyunca
yararlanma hakkı tanınacaktır.
• 2 kişilik öğle yemeği verilecektir.
• Fuar alanında firma tercihine göre minimum
4m2 ya da 6m2 stant alanı temin edilecektir.*
• Çay Saati Oturumu, Atölye/Örnek Olay
çalışması düzenlemek, Mülakat yapmak ve
Deneyim Merkezi kurmak istemeleri halinde
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’20 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.
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GEÇEN YIL
TÜMKAF’TA

EN ÇOK ZİYARET EDEN
İLK 10 BÖLÜM
ENDÜSTRİ MÜH.

4.525
TOPLAM

TEKİL
ZİYARETÇİ

8.500+

MAKİNA MÜH.
ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜH.
BİLGİSAYAR MÜH.
İNŞAAT MÜH.
ELEKTRİK MÜH.

MÜHENDİS ve
MÜHENDİS ADAYI
ZİYRATEÇİ

MEKATRONİK MÜH.
KİMYA MÜH.
METALURJİ VE MALZEME MÜH.
ÇEVRE MÜH.
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EN ÇOK ZİYARET EDEN
İLK 5 ÜNİVERSİTE
YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ

ZİYARETÇİLERİN
SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI

%15,78

%11,91
MEZUN

%8,35
%7,83

%18,25
%15,89
%12,54
%7,58
%5,49
%4,13
%3,71
%3,64
%3,57
%2,49

%13,85

%5

,39
HAZIRLIK

%25,65
4. SINIF

1. SINIF

%5,65
%3,60

TÜMKAF’18 fotoğraflarını incelemek için:
www.flickr.com/kyyd/albums

%21,36
2. SINIF

%21,84
3. SINIF

Öğrenci ve firma röportajlarını incelemek için:
www.youtube.com/KariyerveYetenekYönetimiDerneği
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GEÇEN YIL
TÜMKAF’TA

DÜZENLEYEN

EV SAHİBİ

PARTNERLER

SPONSORLAR
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KATILIMCI FİRMALAR

ADM Elektrik Dağıtım

Er-Bakır

Migros

Akçansa Çimento

ETS Tur

MTU Motor

Alpplas

ETÜ - Kristal Girişimcilik Merkezi Multinet Up

Anadolu Sigorta

Fater Group

Opet Fuchs

Arkel Elektrik Elektronik

Faurecia

OYAK Maden Metalurji Grubu

ASELSAN

FİGES Engineering

OYAK Renault

Asseco-See Türkiye

General Mobile

Atlas Eğitim

GDZ Elektrik Dağıtım

Öksüt Madencilik –
Centarragold

Atos Bilişim

Grundfos Pompa

Autoliv

Gürallar Cam Ambalaj

Aydınlı Grup

Hareket Proje

Bereket Enerji

HAVELSAN

Berlitz Dil Okulu

Hitit Bilgisayar

Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Huawei

Brisa

İpragaz

Candy Hoover Group

Johnson Controls

Ceva Lojistik

Jotun Boya

TMMOB – Makina Mühendisleri
Odası

CG Danışmanlık ve İnsan
Kaynakları

Kariyer.net

Toros Tarım

Kastamonu Entegre
Klüber Lubrication

TOYOTA Otomotiv Sanayi
Türkiye

Koza Altın

Turkcell

LAV

Turkish Technic

L’Oréal

Türk Hava Yolları
TÜBİTAK SAGE

Eksim Yatırım Holding

Mekatronik Mühendisleri
Derneği

Elif Holding

MechSoft Türkiye

Vodafone

Emlakjet

MedyaSoft

Yapı Merkezi

Engie Enerji Yönetimi

Mercedes-Benz Türkiye

Coşkunöz Holding
Çimsa Çimento
Dassult Systemes
EagleBurgmann
Eczacıbaşı Holding
İNTERNET İK SPONSORU

İNTERNET İLETİŞİM SPONSORU

AMBULANS DESTEK HİZMETİ

Procter and Gamble
Prysmian Group
Secret CV
Sigma Telecom
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
Tekfen İnşaat
TEMSA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
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info@kyyd.org.tr
0(212) 603 66 49
0(542) 650 70 30
www.kyyd.org.tr

