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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ‘‘Yetenek 
Her Yerde’’ temasıyla düzenlenen bölgesel kariyer fuarlarının Orta 
Karadeniz ayağı ‘‘Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’’ (OKAF) adı altında 2-3 
Mart 2022 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde 
Samsun’da gerçekleşecektir.

Üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş 
birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinliklerini kapsayan bu organi-
zasyonda, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, 
Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi olmak 
üzere 6 paydaş üniversitenin katkısı ve katılımıyla ortak hareket ede-
ceğiz. Kamu ve özel sektöre ait yüzlerce kurum binlerce öğrencimizle 
buluşacak, mezun ve mezun adayı öğrencilerimiz iş imkânı, öğrenci-
lerimiz ise staj imkânı bulabileceklerdir. Bu kapsamda sahadaki ge-
lişmeleri takip eden, alanında uzmanlaşmış, nitelikli öğrenci yetişti-
recek eğitim kurumları arasında olmayı hedefliyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak eğitimimizi olduğundan daha da 
güçlü hale getirmek için iş sahası temsilcilerinin istihdam alanın-
daki beklentilerini dikkate alarak karşılıklı faydanın yer alacağı bir 
iş birliğiyle hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. Samsun’un 
sanayi ve Ar-Ge alt yapısının gelişmesi ve üniversite sanayi iş bir-

liğinin güçlenmesi için çeşitli istişareler yaparak kamu-üniver-
site-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bilgi 

üretme ve bilgiye yön verme noktasında çeşitli stratejik 
hedefler belirledik. Eğitim ve araştırmanın birlikteliğiy-
le, üretilen bilginin üniversitede enerjiye dönüşmesi 
mümkün olacaktır.  Bu kapsamda üniversitelerin uzman 
olduğu alanlarda sektördeki paydaşlarıyla iş birliğine 
gitmesinin önemi göz ardı edilmemelidir. Üretilen bil-
ginin işletilmesi, güncellenmesi, yeni araştırmalarla 
dünyadaki gelişmeleri takip edecek, rol üstlenecek 
noktaya gelmesi gerekmektedir. Bu noktada Ar-Ge 
çalışmaları oldukça önemlidir. Bilhassa ülkemizin 
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ekonomisine, kültürüne, huzuruna ve devletimizin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacak 
değer üretmek gerekmektedir.

Eğitimimizi ve mezun gücümüzü olduğundan daha iyi hale getirmek için öğrencilerimizin ders 
müfredatlarının özenle gözden geçirilmesi, zorunlu ve seçmeli derslerinin içeriklerinin hazırlanma-
sı ve bu eğitimin uygulanması noktasında istihdam alanının beklentilerini karşılamaya yönelik bir 
mezun yeterliliği hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal seçmeli dersler, mesleki yeterliliği güçlendire-
cek seçmeli dersler ve ihtisas alanı seçmeli dersleri olarak seçmeli dersleri kategorilendirerek ayır-
mayı planladık. Sosyal seçmeli olarak tanımladığımız derslerle öğrencilerimizin sosyal etkinliklere 
katılmasının önünü açmayı hedefliyoruz. İhtisas alanı seçmeli dersler aracılığıyla, doktora yapabi-
lecek bir öğrenciyi henüz lisans dönemindeyken yetiştirmeyi hedefliyoruz. Mesleki yeterliliği güç-
lendiren seçmeli dersler aracılığıyla ise öğrencilerimizi sektördeki deneyimle buluşturmayı hedef-
liyoruz. Eğitim olanaklarını güçlendirme amaçlı attığımız tüm bu adımlarda; sahadaki gelişmeleri 
takip eden, alanında uzman ve nitelikli öğrenciler yetiştirecek bir yapının kurulmasını hedefliyoruz.

Ayrıca; öğrencilerimizin yeteneklerinin keşfedilmesinde ve geliştirilmesinde, sorumluluk almala-
rında stajlar büyük öneme sahip. Öğrencilerimizin de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlili-
ğe sahip olmak ve kendilerini geliştirmek adına daha talepkâr olmaları gerekmektedir. Zira değişen 
dünyada gelecek daha acımasız olacaktır. Bu noktada gençlerimize büyük bir görev düşmektedir.

Üniversitelerimizden mezun olan öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle aranan kişi olmalı. Bu noktada 
bizlerin sorumluluğu büyüktür. Eğitim olanaklarımızı daha da güçlendirmek için iş sahası temsilci-
leri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları gibi paydaşlarımızın istihdam alanındaki beklentilerini 
dikkate alarak bu tür organizasyonlarda olduğu gibi bütüncül bir şekilde hareket etmeliyiz. Zira 
nitelikli eğitim hepimizin talebi ve arzusu olduğuna göre, ortak motivasyonu da olabilir.

Her bir aşamasında iş birliğinin yoğun olarak hissedildiği bu büyük organizasyondaki başarıya 
ancak bu şekilde ortak bir motivasyonla hareket ederek ulaşmak mümkün. Başta bu etkinliği ko-
ordine ederek bir araya gelmemizi sağlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine teşekkür 
ederim. Daha sonra üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı bu oluşumda görev alan tüm akademik 
ve idari personelimize, yöneticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Ayrıca 6 paydaş üniver-
sitemize, katılım sağlayacak olan tüm kamu ve özel sektör kurumlarına, fuar alanlarını doldurarak 
kendilerine imkân verildiğinde dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip olan gençlerimize katkı-
larından dolayı şimdiden teşekkür ederim.



ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına 
taze bir dinamizm getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesidir. OMÜ, 
sağladığı yüksek standartlarda eğitim ile araştırma yapma ve tüm mezunların mesleki ve akade-
mik hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilik-
leri sağlama adına açık ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak için vizyonumuz 
bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en üst 
düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmaktır.

Adını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a ayak bastığı “19 Mayıs 1919” ta-
rihinden alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde; 19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 
enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2019 yılında “Yetenek Her Yerde” te-
masıyla yola çıkan bölgesel kariyer fuarları; üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek 
odalarının iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. 2019 yılında farklı bölgelerdeki 8 ilde 
87 üniversitenin iş birliği ile düzenlenen kariyer fuarları bu ilk yılında, 70 binden fazla genç yete-
neği 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturmuştur. Her yıl daha çok genç ye-
teneğe ulaşmayı hedefleyen kariyer fuarları 2020 yılında ise; 130 üniversitenin iş birliği ile 10 ilde 
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında COVID-19 salgınının etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelin-
de alınan önlemler nedeniyle düzenlenemeyen fuarlar, 2022 yılında alınan tedbirler çerçevesinde 
çeşitli bölgelerde etkinliklerine devam edecektir.

Hem öğrenciler ve mezunlar hem de sektör açısından kariyer noktasında önemli katkılar sağlayan 
bölgesel kariyer fuarları interaktif bir program çerçevesinde birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, 
meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasını hedeflenmektedir. 

 • Bu fuarlar ile özel sektörden yüzlerce firma ve kamu sektöründen çeşitli kurumlar bir araya 
gelme imkânı bulacaklardır. 

 • Gençlerin her birine birer yetenek olduklarını hissettirmeyi hedefleyen “Yetenek Her Yerde” 
etkinlikleri ile ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençlerin niteliklerine uygun iş ve staj 
fırsatlarına erişim sağlaması amaçlanmaktadır. İstihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ’le-
rin; insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarını ve kapasitele-

BÖLGESEL  
KARİYER FUARLARI VE OKAF 
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rini artırmak da etkinliklerin bir diğer amacıdır.

 • Üniversiteler bünyesindeki kariyer merkezlerini daha aktif hale getirerek, işverenler ile ilişki-
lerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca; öğrencilerin meslekler ve sektörler hakkında 
bilgiye erişim imkânı ile doğru kariyer planlanması oluşturmaları, firma ve kurum temsilcileri 
ile bire bir etkileşim sağlamaları gibi hedefler planlanmaktadır. 

 • Fuar etkinlikleri; özel sektör ve firmalar için de oldukça büyük avantajları ve kolaylıkları bera-
berinde getirmekte, firmaların tanınırlığını ve marka değerini artırmaları açısından fırsatlar 
yaratmakta ve bünyelerinde ihtiyaç duydukları pozisyonlara uygun yetenekli öğrenciler ile kar-
şılaşmalarına imkân sağlamaktadır. 

 • İstihdamda kalitenin artması için öğrencilere kariyer planlaması konusunda yol gösterme ve 
mentörlük yapma amacına hizmet eden firmalar fuar kapsamında gerçekleştirdikleri bilgilen-
dirme, seminer ve atölye çalışması gibi etkinliklerle öğrencilere kolaylıkla ulaşabilecek, onları 
yakından tanıyabilecek ve öğrencilerin çeşitli fırsatlarla buluşmasına imkân sağlayacaktır. 

Bu hedeflerle yola çıkan bölgesel kariyer fuarlarından biri olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF), 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sa-
hipliğinde ve OMÜ Kariyer Merkezi organizasyonuyla 02-03 Mart 2022 tarihlerinde Samsun eski 
Makro Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşecektir. 6 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek 
olan fuarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, 
Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi ile ortak etkinlikler düzenlenecektir. 

OMÜ ve paydaş üniversitelerin öğrencilerinin ve mezunlarının katılımıyla gerçekleşecek olan fuar; 
bölgede faaliyet yürüten kurumları, kuruluşları, işletmeleri ve üniversiteleri bir araya getirerek 
hem söz konusu firmaları insan kaynakları anlamında destekleme hem de katılımcı öğrencilerin 
meslekler hakkında detaylı bilgi alma, firmaları tanıma, girişimcilik, kendi işini kurma gibi konular-
da bilgilenmesini sağlayarak öğrencilere kariyer planlarına yön vermede yardımcı olmayı amaçla-
maktadır.  Firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş/staj fırsatları, kariyer imkânları gibi konular-
da ilk ağızdan bilgi alma imkanına sahip olacak olan öğrenciler ve mezunlar ayrıca çeşitli kişisel 
ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına, akademi-sektör iş birliğine, 
kariyer konuşmalarına ve firmaların insan kaynakları temsilcileriyle yapılacak görüşmelere katılma 
şansına sahip olacaklardır.
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Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki 7 üniversitenin öğrencilerinin/mezunlarının katılımına açık olan bu 
organizasyon;

 • İş fırsatı yakalamak isteyen öğrenciler ve mezunlar,

 • Staj imkânı arayan ara sınıf öğrencileri,

 • Kariyer hedeflerini farklılaştırmak ve geliştirmek isteyen ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenci-
leri, mezunlar ve tüm vatandaşların katılımına açıktır.

KATILIMCILAR

EV SAHİBİ ÜNİVERSİTE

PAYDAŞ ÜNİVERSİTELER
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Fuar kapsamında; katılımcı firma ve kurumlara; eski Makro Alışveriş Merkezi alanında 2 gün boyun-
ca stant açarak Orta Karadeniz bölgesindeki 7 üniversitenin farklı bölümlerinden katılım göstere-
cek olan öğrencilere /mezunlara kendilerini tanıtma olanağı verilecektir.

 • Stantlarda firmalar ve kurumlar iş ve staj için özgeçmişleri kabul edecektir.

 • Sektör-üniversite buluşması gerçekleştirilerek ortak çalışma zeminine imkân sağlanacaktır.

 • Mezun ve son sınıf öğrencilerimizle mülakat yapmak isteyen kurum ve şirketlere mülakat 
odası tahsis edilecektir.

 • Firma ve kurumlar stant açmak vb. için https://okaf.omu.edu.tr adresi üzerinden başvuru 
yapabileceklerdir.

FİRMA VE KURUMLAR
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ESKİ MAKRO  
ALIŞVERİŞ MERKEZİ 
(OTOGAR KARŞISI)

2-3 MART 2022 SAMSUN

ORTA  
KARADENiZ 
KARiYER 
FUARI

@okafresmi - @yetenekheryerdeDetaylı bilgi ve başvuru: https://okaf.omu.edu.tr

Bu Fuarda Kariyer Var.



SEKTÖR  
İŞ BİRLİĞİ VE  

B2B GÖRÜŞMELER
Sektör işbirliği kapsamında farklı alanlarda faaliyet gösteren firma-
ların ve sektörün öncü sanayicilerinin bir araya gelmesi, sektörel 
işbirliklerinin sağlanması, çalışma ağı oluşturulması, deneyim pay-
laşımı ve ortaklıkların sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda;

 • Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve biriki-
minin yönlendirilmesinde rol oynamak,

 • Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir nitelikteki 
şirketlerle işbirliği yapmak, 

 • Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından biri olan iş-
birliklerine ortak olmak,

 • Nitelikli işgücüne sanayi desteği ile istihdam oluşturmak gibi 
hedeflere ulaşılması planlanmaktadır.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öncülüğünde, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversi-
tesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi öğretim elemanları ve sanayi 
temsilcilerinin marka ve patent sunumlarına yer verilecektir.

MARKA PATENT SUNUMLARI

C



SEKTÖR-ÖĞRENCİ İŞ BİRLİĞİ 
Fuar kapsamında Samsun’da ve çevre illerde 
faaliyet gösteren sanayi firmaları, iş insanları, 
ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum kuruluş-
ları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya 
Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniver-
sitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversite-
si ve Tokat Üniversitesi yöneticileri, öğretim 
elemanları, öğrencileri ve mezunları bir araya 
gelecektir.

 • Üniversite-sektör iş birliğini etkin ve sü-
rekli kılmak,

 • Üniversitedeki araştırma altyapısının ve 
bilgi birikiminin sektör ile birlikte ekono-
mik değere dönüşmesine katkı sağlamak,

 • Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek 
ve desteklemek,

 • Alanda yetişmiş potansiyel iş gücü olan 
mezunlar için istihdam imkânları sağla-
mak,

 • Öğrenciler için staj imkânları oluşturmak,

 • Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın un-
surlarından biri olan iş birliklerine ortak 
olmak OKAF’ın amaçlarıdır.
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Sektör-akademi iş birliği kapsamında alanında uzman farklı çalışma alanlarındaki akademisyenle-
rin ve sektörün öncü sanayicilerinin bir araya gelmesi, sektörel iş birliklerinin sağlanması, çalışma 
ağı oluşturulması, deneyim paylaşımı ve ortaklıkların sağlanması amaçlanmaktadır. Sektör-akade-
mi iş birliği ile;

 • Karadeniz bölge sanayisi ve üniversitelerin Ar-Ge potansiyeli olan teknoloji ürünlerine yönelik 
fikirlerine ortak bulmak,

 • Akademisyenler arası tecrübe paylaşımı ve bilgi akışını sağlamak,

 • Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet sürdüren sanayi temsilcileri ile üniversitelerde faaliyet göste-
ren öğretim elemanlarını yatırım ve iş birliği yapmak amacıyla sağlıklı bir ortamda buluştura-
rak, projelerinin en doğru ortaklık yapısı ile ülke menfaatleri doğrultusunda hayata geçirilme-
sini sağlamak,

 • Türk ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak projelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesini 
sağlamak,

 • Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla sektö-
rel buluşmalar yapmak amaçlanmaktadır.

SEKTÖR-AKADEMİ İŞ BİRLİĞİ 
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PANELLER VE
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Alanında uzman kişilerce verilecek olan panellerle öğrencilerin farkındalıkları artırılacak ve panel-
ler yol gösterici olacaktır.

Düzenlenecek olan atölye çalışmalarıyla öğrenciler yine alanında uzman kişilerle birebir görüşme 
ve çalışma fırsatı yakalayacaklardır.

 • 3D Tasarım Atölyesi

 • Hat Sanatı Atölyesi

 • Ebru Sanatı Atölyesi

 • Çini Atölyesi

 • Robotik Kodlama Atölyesi

 • Bilişim ve Yazılım Atölyesi

 • Zekâ Oyunları Atölyesi
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KARİYER KONUŞMALARI
Katılımcılar, kariyer hayatına dair yeni bakış açısı kazandırmayı mümkün kılacak pek çok içerikle 
ve deneyim sahibi kişilerin hikâyelerini sunacakları konuşmalarla birçok kazanım elde edecektir. 
Konuşmalar arasından seçilecek ve katılımcıların kariyerine katkı sağlayacak konuşma planı aşa-
ğıda yer almaktadır. 

Bilişim Teknolojileri Sektör Temsilcisi    •

Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Temsilcisi    •

Ticaret (Satış ve Pazarlama) Sektör Temsilcisi    •

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Temsilcisi    •

Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Temsilcisi    •

Eğitim Sektör Temsilcisi    •

İş ve Yönetim Sektör Temsilcisi    •

Otomotiv Sektör Temsilcisi    •

Sağlık Sektör Temsilcisi    •

Tarım Sektör Temsilcisi    •
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Alanında uzman kişilerce verilecek olan eğitimlerle öğrencilerin farkındalıkları artırılacak ve bu 
eğitimler onlar için yol gösterici olacaktır.

 • Dış Ticaret Eğitimi

 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı 

 • E-Ticaret Eğitimi

 • Etkili İletişim ve Liderlik Eğitimi

 • Girişimcilik Eğitimi

 • İş Yaşamında Yazışma Teknikleri Eğitimi

 • Öğrenci Koçluğu

 • Proje Hazırlama Eğitimi

 • Şirketleşme Eğitimi

ONLİNE KARİYER EĞİTİMLERİ
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ORTA KARADENİZ BÖLGESİ 
EN İYİ KARİYER PROJE 
YARIŞMASI
02-03 Mart 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonu ve OMÜ iş 
birliği ile gençlerimizin yeteneklerini göstermelerini, proje yazma ve grup çalışma becerilerini artır-
malarını desteklemek amacıyla Yetenek Kapısı Proje Yarışmaları kapsamında “En İyi Kariyer Proje 
Yarışması” gerçekleştirilecektir.
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YARIŞMA SÜRECİ

Başvuru Tarihleri: 15 Şubat–28 Şubat 2022

Değerlendirme Süreci: Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi ve finale kalan takımların be-
lirlenmesi

Final Öncesi Geri Bildirim Süreci: Finale kalan takımlara jüri tarafından geri bildirim verilmesi

Final Aşaması: Finale kalan takımların 3 Mart 2022 tarihinde eski Makro Alışveriş Merkezi’nde 
projelerini sunması ve kazanan takımların ilan edilmesi*

*Başvuru sonrası süreçler hakkında adaylara başvurular tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapılacaktır.

Üçüncü takıma

5.000₺ 
ve OMÜ logolu 

hediyeler

İkinci takıma

7.500₺ 
ve OMÜ logolu 

hediyeler

Birinci takıma

10.000₺ 
ve OMÜ logolu 

hediyeler

ÖDÜLLER
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BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmaya en az 3 en çok 5 kişilik takımlar başvurabilir.

 • Yarışmaya 7 üniversitenin (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, 
Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesi) öğrencileri ve 
son iki yıl mezunları katılım sağlayabilir.

 • Proje takımı üyelerinin tümü 4’lük not sisteminde 2,50 ve üzerinde (diğer sistemlerde dengi) 
not ortalamasına sahip olmalıdır.

 • Takım lideri ve üyelerinin; önlisans 2.sınıf; lisans 2., 3., 4. sınıf; yüksek lisans öğrencisi veya son 
2 yıl içinde (2020 veya 2021 yılında) lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması 
gerekmektedir.

 • Yarışmaya hali hazırda desteklenmiş projeler ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

 • Daha önce herhangi bir kurumdan, kuruluştan ve yarışmadan destek ve/veya ödül almış pro-
jeler ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. Daha önce ödül ve/veya destek aldığı tespit edilen 
projeler herhangi bir kategoride ödül alamaz.

 • Proje önerileri Türkçe olarak kabul edilir.

 • Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilir.

 • Katılımcılar, etkinliğe başvurduğunda projenin fikri haklarının kendilerine ait olduğunu kabul 
ve beyan etmiş sayılır.

 • Yarışma, yukarıdaki koşulları sağlayan tüm öğrencilerin/mezunların başvurusuna açıktır, bö-
lüm kısıtlaması bulunmamaktadır.

 • Başvurular takım adına, takım lideri olarak belirlenen yalnızca bir kişi tarafından yapılmalıdır. 



BAŞVURU SÜRECİ

 • Yarışmaya katılmak için; en az 3 en çok 5 kişilik proje takımını oluştur,

 • Takım üyelerine ek olarak, eğer bir danışman var ise, danışman bilgisini de mutlaka proje 
dosyasına ekle,

 • Proje takımın için bir isim bul,

 • Takım üyeleri ile “Proje Öneri Formu” nu doldur, dosya adını “Proje Öneri Formu-Takım Adı” 
olacak şekilde düzenle,

 • Her bir takım üyesine ait PDF formatındaki öz geçmişleri, dosya adı “Ad-Soyad-CV” olacak şe-
kilde düzenle ve okaf@omu.edu.tr adresine mail at. 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra dokümanlar üzerinde düzenleme ve 
değişiklik yapılamaz.

 • Başvuru koşullarından herhangi birine uymadığı ve/veya gerçeğe aykırı, 
eksik, yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen proje grupları, yarışma-
nın hangi aşamasında bulundukları fark etmeksizin, bu durumun tespit 
edildiği aşamada yarışma sürecinin dışında bırakılır.

 • Adaylar yalnızca bir takımda yer alabilir ve bir takım yarışmaya yalnız-
ca bir proje ile başvurabilir.

ORTA KARADENİZ KARİYER FUARI 21
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ORTA KARADENİZ BÖLGESİ 
AR-GE PROJE PAZARI VE 
YARIŞMASI
Orta Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı kapsamında düzenlenecek etkinliklerden biri de “Karadeniz 
Bölgesi Ar-Ge Proje Pazarı ve Yarışması”dır. Üniversitelerde yürütülmekte olan ve/veya Ar-Ge çalış-
maları tamamlanmış olan, sanayiye uygulanabilir özgün çözümler getiren, nitelikli ve gelecek vaat 
eden projelerin sanayiye tanıtılması amacıyla yapılacak olan bu yarışma için aşağıda belirtilen 3 
tematik alandan biri seçilerek başvuru gerçekleştirilebilir.

 • Fen/Mühendislik Bilimleri

 • Sağlık Bilimleri

 • Sosyal Bilimler
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BAŞVURU KOŞULLARI

 • Proje başvuru formu doldurularak ilgili açıklama bölümünde yer alan; projenin konusu ve ama-
cı, özgün değeri, yöntemi, katma değeri gibi bilgiler forma yazılmalıdır.

 • Başvurular okaf@omu.edu.tr mail adresine tüm formların eksiksiz gönderilmesi yoluyla yapı-
lacaktır.

 • Ar-Ge Proje Pazarı’na önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri proje ve fikirleriyle başvuru 
yapıp katılım sağlayabilir.

 • Ar-Ge Proje Pazarı’na takım olarak katılımlarda takım lideri kişi dosyada belirtilmelidir.

 • Takım üyelerine ek olarak eğer bir danışman var ise, danışman bilgisi de mutlaka proje dosya-
sına eklenmelidir.

 • Hali hazırda ticarileşmiş bir ürün ile Proje Pazarı’na başvurulamaz.

 • Daha önce herhangi bir kurumdan, kuruluştan ve yarışmadan destek ve/veya ödül almış pro-
jeler Ar-Ge Proje Pazarı’nda yer alamaz. Daha önce ödül ve/veya destek aldığı tespit edilen 
projeler herhangi bir kategoride ödül alamaz.

 • Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce ödül almış olması ya da daha 
önce piyasaya sunulmuş olmasından doğacak yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Düzenle-
me komitesinin bu noktada sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • Katılımcılar, etkinliğe başvurduğunda projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş 
sayılır. Proje katılımcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle 
katılım sağlayabilir.

 • Proje önerileri Türkçe olarak kabul edilir.

 • Ar-Ge Proje Pazarı’na katılım ücretsizdir.

 • Katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilir.
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 • Orta Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı Düzenleme Komitesi gerekçe göstermeksizin etkinliği 
iptal etme hakkını saklı tutar. 

 • İlk 10’a seçilen projeler, Orta Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı alanında, belirlenen tarih ve saat-
lerde hem poster sergisi hem de proje sunumu gerçekleştirecektir. 

 • İlk 10’a seçilen proje sahiplerine etkinlik öncesinde sunum teknikleri eğitimi verilecektir. 

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projeler; başvuru koşullarına uygun olmaları durumunda sağlayacakları katma değer/fayda, içerdiği 
yenilik, uygulanabilirlik ve özgünlük açısından Proje Değerlendirme Komitesi tarafından değerlen-
dirilecektir. Seçilen projelerin sahipleri; proje fikirlerini 02-03 Mart 2022 tarihli Orta Karadeniz Böl-
gesi Kariyer Fuarı (OKAF) kapsamında Karadeniz Bölgesi Ar-Ge Proje Pazarı Sergisi’nde kendilerine 
tahsis edilen alanda belirlenecek poster formatında sunacaktır. Posterler PowerPoint programında 
70X100 cm boyutunda hazırlamalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Ar-Ge Proje Pazarı Başvuru Takvimi

 • Başvuru Başlangıç Tarihi........................................................: 20 Ocak 2022

 • Son Başvuru Tarihi .....................................................................: 15 Şubat 2022 (saat 23:59)

 • Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması ...........: 20 Şubat 2022

Ar-Ge Proje Pazarı Sunum, Sergi ve Ödül Töreni

 • Poster Teslim tarihi ................................................................... : 25. Şubat 2022

 • Sunum Teknikleri Eğitimi ...................................................... : 26 Şubat 2022

 • Sunum Teslim Tarihi ................................................................. : 28 Şubat 2022

 • Proje Sunum Tarih ve Saati .................................................. : 02 Mart 2022 / 14.00-16.00
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 • Poster Sergisi Tarihi .................................................................. : 02-03 Mart 2022

 • Saati .................................................................................................... : 09:00 – 17:00

 • Ödül Töreni Tarihi ....................................................................... : 03 Mart 2022

 • Yer ........................................................................................................ : Eski Makro Alışveriş Merkezi

AR-GE PROJE PAZARI ÖDÜLLERİ

Ar-Ge Proje Pazarı’na yapılan başvurular üzerinden Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacak 
değerlendirme sonucunda dereceye giren projeler belirlenecek ve Orta Karadeniz Bölgesi Kariyer 
Fuarı’nda gerçekleştirilecek törenle ilan edilecektir.

3 tematik alanda kazanan ilk 3’e verilecek ödüller;

 • Birinci: Dizüstü Bilgisayar

 • İkinci: Tablet

 • Üçüncü: Mini Tablet olarak belirlenmiştir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Projenin konusu ve amacı net bir şekilde açıklanmış mıdır?

 • Proje fikri yenilik içermekte midir? Proje konusu ulusal veya uluslararası alanda yeni bir fikir 
midir?

 • Projede, ülkemizin öncelik alanları ile sektördeki mevcut yatırımlar göz önüne alınmış mıdır? 
Proje çıktısının, teknik ve maliyet uygunluğu açısından ticarileşme potansiyeli var mıdır?

 • Proje çıktısı için patent/faydalı model araştırması yapılmış mıdır? Patent/faydalı model/en-
düstriyel tasarım çıkma potansiyeli var mıdır?

 • Proje ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırma, ülke kaynaklarının verimli kullanılması, ihracat 
potansiyeli gibi konularda ülke ekonomisine katkı sağlanabilecek midir?
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OKAF2022 
DÜZENLEME KURULU
OKAF2022 SORUMLUSU
 • Prof. Dr. Cengiz BATUK (Rektör Yardımcısı)

 
OKAF2022 KOORDİNATÖRÜ
 • Dr. Öğretim Üyesi Esat ŞANLI (Kariyer Merkezi Müdürü)

 
OKAF2022 ORGANİZASYON EKİBİ
 • Doç. Dr. Erol TERZİ (Ekip Lideri) 
 • Dr. Alaattin ALTIN
 • Öğr. Gör. Yahya KURT
 • Öğr. Gör. Mustafa Selim ALTINIŞIK
 • Ergün ALVER
 • Ahmet AVCI
 • Barış ALKUR
 • Mustafa AR

OKAF2022 KARİYER ETKİNLİKLERİ EKİBİ
 • Prof. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE-KAVAS (Ekip Lideri)
 • Arş. Gör. Furkan KİRAZCI
 • Arş. Gör. Zeynep Öznur ERGİN

 
OKAF2022 KURUMSAL İLİŞKİLER EKİBİ
 • Ekrem ALTAN (Rektör Danışmanı) (Ekip Lideri)
 • Arş. Gör. Merve YİĞİTER
 • Uzman Yaman ŞEKER
 • Nesibe ŞAHİN



OKAF2022 TANITIM EKİBİ
 • Öğr. Gör. Halil İbrahim ZENGİN (Rektör Danışmanı) (Ekip Lideri)
 • Arş. Gör. İsmail ÇETİN
 • Arş. Gör. Özlem DELAL 
 • Arş. Gör. Nilay TAN ÇAKIR 
 • Arş. Gör. Büşra ÇON 
 • Serhat KAYA
 • Ömer Faruk DEMİRER

OKAF2022 PROJE EKİBİ
 • Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ (Ekip Lideri)
 • Dr. M. Fatih BAŞOĞLU 

OKAF2022 FİRMA VE SPONSORLUK EKİBİ
 • Doç. Dr. Kemal YILDIZLI (Ekip Lideri)
 • Prof. Dr. Naci KURGAN
 • Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ
 • Doç. Dr. Mustafa ÖZBEY 
 • Doç. Dr. Mevlüt GÜRBÜZ
 • Doç. Dr. Bayram ÖZER 
 • Doç. Dr. İdris VARICI 
 • Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM

OKAF2022 SEKRETERYA VE İLETİŞİM
 • Hasan Galip YALÇIN ................................................................... 0 (362)312 1919/4179 C +90 532 711 79 79
 • Ayhan SERTKAYA ....................................................................................................................... 0 (362)312 1919/4183
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OKAF2022 
DANIŞMA KURULU
OKAF2022 DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Süleyman ELMACI (Amasya Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK (Hitit Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Ali AKDOĞAN (Ordu Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Mahmut AYDIN (Samsun Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü)

OKAF2022 
YÖNETİM KURULU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
 • Prof. Dr. Cengiz BATUK (Rektör Yardımcısı / Fuar Sorumlusu)
 • Dr. Öğretim Üyesi Esat ŞANLI (Kariyer Merkezi Müdürü / Fuar Koordinatörü)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 
 • Doç. Dr. Resul ÇEKİN (Kariyer Merkezi Müdürü)

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömür DEMİRER (Kariyer Merkezi Müdürü)

ORDU ÜNİVERSİTESİ 
 • Dr. Öğr. Üyesi Göksel KAYA (Kariyer Merkezi Müdürü)

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 
 • Dr. Öğr. Üyesi A. Yunus SARIYILDIZ (Kariyer Merkezi Müdürü)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN (Kariyer Merkezi Müdürü)

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
 • Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN (Kariyer Merkezi Müdürü)
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KARİYER MERKEZLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÜNİVERSİTE MÜDÜR/KOORDİNATÖR WEB ADRESİ EPOSTA TELEFON

Dr. Öğr. Üyesi Esat ŞANLI https://kariyer.omu.edu.tr/tr kariyer@omu.edu.tr 0 362 312 1919/4179

Doç. Dr. Resul ÇEKİN https://kariyer.amasya.edu.tr kariyer@amasya.edu.tr 0 358 211 5005/3661

Dr. Öğr. Üyesi Ömür DEMİRER https://kariyer.hitit.edu.tr kariyer@hitit.edu.tr 0 364 219 1948

Dr. Öğr. Üyesi Göksel KAYA https://kariyermerkezi.odu.edu.tr kariyermerkezi@odu.edu.tr 0 452 233 4865/4158

Dr. Öğr. Üyesi A.Yunus SARIYILDIZ https://kariyer.samsun.edu.tr kariyermerkezi@samsun.edu.tr 0 362 313 0055

Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN https://mezun.sinop.edu.tr sematan@sinop.edu.tr 0 368 271 5757/2097

Doç. Dr. Doğan BOZDOĞAN https://karmer.gop.edu.tr/ karmer@gop.edu.tr 0 356 252 1616/1481
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 • Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle hazırlanmıştır.

 • Öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturan ve sürekli iletişimde kalmalarını sağlayan bir inter-
net platformudur.

 • Öğrenciler, mezunlar ve firmalar ‘Yetenek Kapısı’nda profil oluşturarak, kariyer fuarları vb. et-
kinlikleri inceleyebilir ve katılım sağlayabilirler.

 • Firmalar “Yetenek Kapısı’ üzerinde doğru ve hızlı bir şekilde insan kaynağına ulaşabilirler, iş ve 
staj ilanı girebilirler.

 • https://www.yetenekkapisi.org

YETENEK KAPISI NEDİR? C TARA

NOT: Firma ve kurumların stant alanı, loca, sponsorluk, sunum vs. için ilk önce  
https://okaf.omu.edu.tr adresinden fuara kayıt olmaları gerekmektedir.
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Kariyer fuarlarına katılımı, staj ve iş ilanları-
na erişimi sağlar. 

 → http://yetenekkapisi.org adresinden 
“Öğrenci/Mezun Kaydı” butonuna tıklaya-
rak bilgilerini doldur, e-posta adresine gelen 
aktivasyon linkine tıklayarak şifreni oluştu-
rup hesabını aktifleştir ve sisteme giriş yap.  

 → Sisteme giriş yaptıktan sonra “Kariyer 
Fuarı” kısmına tıkla ve listelenen kariyer fu-
arlarından katılmak istediğin fuarı “İncele” 
butonuna tıklayarak açılan sayfada incele.

 → İncelediğin kariyer fuarına başvurmak 
istersen sayfadaki “başvur” butonuna tıkla. 
Başvurun tamamlanmış olacaktır.

 → Başvurduğun fuara katılım sağlayan fir-
maların etkinliklerine “Etkinlikler” sekmesi-
ne tıklayarak göz atabilir, katılmak istediğin 
etkinlikleri seçip etkinliğe başvurabilirsin.

YETENEK KAPISI 
ÖĞRENCİ/ MEZUN 
KAYIT

YETENEK KAPISI 
FİRMA/ KURUM 
KAYIT 

Kariyer Fuarlarına katılımı, doğru ve hızlı bir 
şekilde insan kaynaklarına erişimi sağlar. 

 → http://yetenekkapisi.org adresinden 
“İşveren Kaydı” butonuna  tıklayarak bilgi-
lerini doldur, e-posta adresine gelen aktivas-
yon linkine tıklayarak şifreni oluşturup hesa-
bını aktifleştir ve sisteme giriş yap. 

 → Giriş yaptıktan sonra bağlantı kuracağı-
nız üniversitelere istek gönderebilirsiniz. 

 → İstek gönderdikten sonra OKAF’22 fuar ev 
sahibi üniversite tarafından sisteme ekle-
neceksiniz. Fuara eklendikten sonra soldaki 
menüden “Kariyer Fuarı” sekmesine tıklayı-
nız. 

 → Açılan “Kariyer Fuarları” sayfasında “is-
tekler” butonuna tıklayarak size gelen ka-
riyer fuarları isteklerini görebilir aynı sayfa 
üzerinden istediğiniz fuarları onaylayabilir-
siniz. 

 → “Kariyer Fuarı” sekmesinden “Etkinlik 
Ekle” butonu ile fuarda düzenleyeceğiniz et-
kinlik bilgilerini girerek, öğrencilerin bu et-
kinliklere katılımını sağlayabilirsiniz. 



OKAF2022 FUAR ALANI
Samsun eski Makro Alışveriş Merkezi olarak belirlenen fuar merkezi; her bir katı 10.000 m2 olan 
üç katı ile 30.000 m2 kapalı alanı ve 500 araçlık açık otoparkı ile geniş ve ferah bir yapıya sahiptir. 
Fuarda binanın 20.000 m2’ye denk gelen iki katından belirli alanların kullanılması planlanmaktadır. 
Merkezi konumu nedeniyle hem toplu taşıma araçları hem de özel araçlar ile ulaşıma elverişli olan 
bu alan katılımcı ve ziyaretçilere her türlü hizmeti sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

ORTA KARADENİZ KARİYER FUARI32

C TARA
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 Fuar alanında birincil öncelikli alanda 
15 m2 stant açma imkânı sağlanacaktır. 
(Stant hizmeti içerisinde 2 masa, 4 san-
dalye, 1 çöp kutusu ve alınlık yazısı yer 
almaktadır.) 

 Fuar Alanı Giriş Cephesinde 150 m2 Rek-
lam Alanı tahsis edilecektir.

 Fuar iç alanında logo ve reklam alanları 
tahsis edilecektir.

 Bütün tanıtım materyallerinde ana 
sponsor olarak yer alacaktır.

 Fuar süresince firmanın stant görevli-
leri (En fazla 3 kişi) öğle yemeği ve çay 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır.

 Fuar Alanı LCD Sahnesinde Ana Sponsor 
olarak yer alacaktır.

 Firma yetkililerine fuar protokolünde 
yer verilecek ve protokol düzeyinde ağır-
lama gerçekleştirilecektir.

 B2B için V.I.P salon imkânı sağlanacaktır.
 Fuara katılan firmalara verilecek Te-

şekkür Belgelerinde Ana Sponsor logo ve 
ismine yer verilecektir.

 Atölye çalışması, seminer vb. için ücret-
siz alan kullanımı sağlanacaktır.

ANA SPONSORLUK

70.000₺
 Fuar alanında birincil öncelikli alanda 

12 m2 stant açma imkânı sağlanacaktır. 
(Stant hizmeti içerisinde 2 masa, 3 san-
dalye, 1 çöp kutusu ve alınlık yazısı yer 
almaktadır.) 

 Fuar Alanı Giriş Cephesinde 50 m2 Rek-
lam Alanı tahsisi

 Fuar iç alanında logo ve reklam alanları 
tahsis edilecektir.

 Bütün tanıtım materyallerinde Altın 
sponsor olarak yer alacaktır.

 Fuar süresince firmanın stant görevli-
leri (En fazla 3 kişi) öğle yemeği ve çay 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır.

 Fuar Alanı LCD Sahnesinde Altın Spon-
sor olarak yer alacaktır.

 Firma yetkililerine fuar protokolünde 
yer verilecek ve protokol düzeyinde ağır-
lama gerçekleştirilecektir. 

 B2B için V.I.P salon imkânı sağlanacaktır.

 Atölye çalışması, seminer vb. için ücret-
siz alan kullanımı sağlanacaktır.

40.000₺

ALTIN SPONSORLUK
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STANDART 
KATILIM

6 m2 Stant 2.000 ₺ 1 Masa, 2 sandalye, 1 çöp kutusu

9 m2 Stant 3.000 ₺ 1 Masa, 2 sandalye, 1 çöp kutusu

12 m2 Stant 4.000 ₺ 2 Masa, 3 sandalye, 1 çöp kutusu

 Fuar alanında birincil sırada 9 m2 stant 
açma imkânı sağlanacaktır. (Stant hizmeti 
içerisinde 1 masa, 2 sandalye, 1 çöp kutu-
su ve alınlık yazısı yer almaktadır.) 

 Bütün tanıtım materyallerinde Gümüş 
sponsor olarak yer alacaktır.

 Fuar iç alanında logo ve reklam alanları 
tahsis edilecektir.

 Fuar süresince firmanın stant görevli-
leri (En fazla 3 kişi) öğle yemeği ve çay 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır.

 Fuar Alanı LCD Sahnesinde Gümüş 
Sponsor olarak yer alacaktır.

 Firma yetkililerine fuar protokolünde 
yer verilecek ve protokol düzeyinde ağır-
lama gerçekleştirilecektir. 

 Atölye çalışması, seminer vb. için ücret-
siz alan kullanımı sağlanacaktır.

 Fuar alanında birincil sırada 6 m2 stant 
açma imkanı sağlanacaktır. (Stant hizmeti 
içerisinde 1 masa, 2 sandalye, 1 çöp kutu-
su ve alınlık yazısı yer almaktadır.) 

 Bütün tanıtım materyallerinde Bronz 
sponsor olarak yer alacaktır.

 Fuar iç alanında logo ve reklam alanları 
tahsis edilecektir.

 Fuar süresince firmanın stant görevlile-
ri (En fazla 2 kişi) öğle yemeği ve çay hiz-
metlerinden ücretsiz yararlanacaktır.

 Fuar Alanı LCD Sahnesinde Bronz Spon-
sor olarak yer alacaktır.

 Atölye çalışması, seminer vb. için ücret-
siz alan kullanımı sağlanacaktır.

25.000₺ 10.000₺

GÜMÜŞ SPONSORLUK BRONZ SPONSORLUK
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9-10 MART 
2022
GÜNEYDOĞU 
KARİYER 
FUARI

11-12 MART 
2022

İPEKYOLU 
KARİYER 

FUARI

4-5 MART 
2022
DOĞU 
KARADENİZ 
KARİYER FUARI

7-8 MART 
2022

DOĞU 
ANADOLU 

KARİYER FUARI

2-3 MART 2022  
ORTA KARADENİZ 
KARİYER FUARI

2022 KARİYER FUARLARI TAKVİMİ
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14-15 MART 
2022
DOĞU AKDENİZ 
KARİYER 
FUARI

16-17 MART 
2022

İÇ ANADOLU 
KARİYER 

FUARI

18-19 MART 
2022
GÜNEY 
KARİYER 
FUARI

21-22 MART 
2022
EGE 

KARİYER 
FUARI

23-24 MART 
2022
TRAKYA 
KARİYER 
FUARI

25-26 MART 
2022
BATI  

KARADENİZ 
KARİYER FUARI



Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru: https://okaf.omu.edu.tr - yetenekkapisi.org

@okafresmi - @yetenekheryerde


