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Fuara Davet

Sayın Yetkili, 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin belirlediği amaçlar doğrultusunda 

kurulan kariyer merkezlerinin vizyonlarından birisi de değişime ve yeniliklere 

gösterdiği hızlı uyum ve reaksiyon kabiliyetidir. Artan bir hızla küresel olarak değişen

iş dünyası yapısının içerisinde kariyer planlama, iş arama, iş bulma, staj vb. konular giderek karmaşıklaşmakta ve 

bu durum özellikle üniversite öğrencilerinde “kendine güven sorunu” ortaya çıkarmaktadır. İşte bu çerçevede 

kariyer fuarları öğrenci, mezun ve iş dünyasının bir araya gelmesi açısından çok değerlidir.

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın gelecekteki işlerine dair bakış açılarını genişletmek, kariyer bilinci oluşturmak, 

firmalar, kurumlar ve meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacı ile 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde 

gerçekleştireceğimiz TOGÜ Kariyer Fuarı'nda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizlere daha detaylı bilgi vermek 

için sizlerle bir araya gelmek istiyoruz.

İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Fuar Düzenleme Kurulu Adına 

Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN



Fuarın Amacı

TOGÜ öğrencilerinin gelecekteki işlerine dair bakış açılarını genişletmek, 
kariyer bilinci oluşturmak, firmalar, kurumlar ve meslekler hakkında bilgi 

edinmelerini sağlamak amacı ile 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde TOGÜ 15 Temmuz 
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

Üniversitenin tüm akademik birimlerindeki öğrencilerin fuara etkin katılımını 
sağlayarak katılımcılar ile bir araya gelmeleri öncelikli hedefimizdir. Böylelikle 

katılımcıların ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, öğrencilerin staj 
ve kariyer fırsatları ile tanışması, kendilerine olan öz güvenlerinin gelişmesi ve 

ayrıcalıklı öğrenciler formasyonuna sahip olmaları ise alt hedef ve 
kazanımlarımızdır.



Fuar Merkezi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
•15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi

Şehitler Salonu
320 kişi

Milli İrade Salonu
500 kişi

8 Adet Amfi
150 kişi



Hedef Kitle 

•Öğrenci 30.000

•Akademik 
Birim32 

Tüm öğrencilerimizin 
ilçelerde öğretim görenler 
de dahil fuar alanını ziyaret 

etmesi sağlanacaktır.



Katılımcı Profili

TOGÜ öğrencilerine hitap eden 
tüm firma, kurum ve kuruluşlar 

katılımcı profilini 
oluşturmaktadır.



Katılımcı Kapasitesi 

2 

•Gün

10 

•Salon 

20 

•Oturum 

10

•Eğitim

60 

•Katılımcı
(Stant) 

20.000

•Ziyaretçi



Katılımcılardan Beklentiler

Üniversite öğrencilerini bilgilendirici etkinlikler 
düzenlemek, 

Stantların öğrencilerin ilgisini çekmesini 
sağlayarak öğrencilerle bir araya gelmek, iş/staj 
başvurusu almak,

Katılımcılardan gelecek öneriler doğrultusunda 
geliştirmeler sağlanabilir. 



Fuar Afişi

Fuar Afişi Türkiye’de 
Faaliyet Gösteren 207 

Üniversiteye 
Gönderilerek Öğrenci 

ve Personele İlan 
Edilmesi Sağlanacaktır.

Sponsorların Logoları 
Afişte Yer Alacaktır.  



Etkinlikler 

Eğitimler Mesleki 
eğitimler

Kariyer 
eğitimleri

Söyleşiler Seminerler Paneller Konferanslar

Stantlar İş ve staj 
başvuruları 

İş görüşmeleri
İş görüşmesi 

canlandırmaları
İş ve Meslek 
tanıtımları 

Geziler Teknik gezi ve 
ziyaretler

Sosyal geziler



Sponsorluk ve Stant Bilgileri 

Altın Gümüş Bronz Stant

SPONSORLUK ADEDİ 1 4 10 45
FUAR ALANI
Masa 6 5 4 1
Sandalye 8 6 4 2
Stant Alanı (m2) 40 30 20 6
Salon 2 1 * *
Teknik Destek + + + +
ETKİNLİKLERE KATILIM
Eğitim + + + +
Söyleşi + + * *
Mülakat + + +
KATILIMCI LOGOSU
Afiş

Tanıtımlarda “ALTIN 
SPONSOR” olarak ayrıca 

belirtilecektir.

Büyük Orta Küçük 
Sosyal Medya Paylaşımları + +
İnternet Sitesi + + +
DİĞER HAKLAR
Satış (Gıda Hariç) + + +
Katılımcı Yemek + + + +
Danışmanlık Hizmeti + + + +

KATILIM BEDELİ 1.500 ₺
+ %18 KDV

1.000 ₺
+ %18 KDV

750 ₺
+ %18 KDV

250 ₺
+ %18 KDV



Diğer Bilgiler

Stant alanının açık olduğu saatlerde, standın güvenliğinden stant yetkilileri, bilimsel program saatleri dışında ise kongre
merkezi güvenliği sorumlu olacaktır.

Meydana gelebilecek kayıp, zarar, çalıntı olaylarında KARMER sorumluluk kabul etmez.

Fuar alanında bulunan demirbaşlara verilecek olası zararlar katılımcılardan tazmin edilecektir.

Katılımcıya tahsis edilen alanlar dışında katılımcının tanıtım yapmaması, yapacaksa KARMER’e bilgi vermesi
gerekmektedir.

Stant alanında tanıtım için kullanılacak görsel ve işitsel ekipmanların diğer firmaları rahatsız etmemeli, diğer
katılımcıların alanlarını ve görsellerini kapatmamalıdır.

Stant alanı olarak belirlenmiş alandaki ölçülerin dışına çıkılmamalıdır.

Fuarda kullanılacak tanıtım görselleri, satışı yapılacak ürünler, kullanılacak salon ve ek alanlar, gerçekleştirilecek söyleşi
ve mülakat gibi sözleşmede belirtilen tüm konularda KARMER Fuar Düzenleme Kuruluna 28.10.2021 tarihine kadar bilgi
verilmelidir.

KARMER sponsorluk ve stant malzemelerinin fuar alanında teslim alınması veya fuar bitiminde firmaya gönderilmesi
veya teslimatından sorumlu değildir.

Katılım bedelinin ödendiğine dair dekontlar ve salon ve alan kullanımlarına dair talepler karmer@gop.edu.tr adresine
mutlaka gönderilmelidir.



İletişim - Sekreterya

• 0 356 252 16 16 - 1485

Telefon

• 0535 675 96 60

WhatsApp Hattı

• karmer@gop.edu.tr

e-posta 

• @togukarmer

Sosyal medya

• karmer.gop.edu.tr

İnternet Sitesi 
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