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Adım 1 – Giriş: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinde “Giriş Yap” 
butonuna tıkladığınızda açılacak penceredeki form üzerinden, e-posta adresiniz 
ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.  



Adım 2 – Ana Sayfa:  Ana sayfadan, takvim ve bildirimlerinize ulaşabilirsiniz. 

2.1. Ana sayfadaki grafikte, ilanda belirtilen tüm ölçütler kapsamında yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, “mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilikler” 
başlıkları altında aldığınız puanları ve bu başlıklardaki puanların ağırlıklı ortalaması 
ile hesaplanan genel puanınızı bu bölümde görebilirsiniz. Ayrıca, bölümünüzün 
Türkiye ortalaması da aynı grafikte paylaşılmıştır. 

2.2. Takvim üzerinden, kabul ettiğiniz tekliflerin staj tarih aralıklarını takip 
edebilirsiniz. 

2.3. Ekranın sağ tarafında bulunan “Bildirimler” kısmında, bir işveren tarafından 
yetenek havuzuna eklendiğinize dair bilgiye ve aldığınız tekliflere ulaşabilirsiniz. 
Bunun yanı sıra, bu bölümde onayladığınız ve reddettiğiniz teklifleri de 
görebilirsiniz. 

2.4. Yetenek havuzuna eklenmeniz durumunda, sizinle yalnızca işverenin sektör 
bilgisi paylaşılacaktır. 

2.5. “Bildirimler” kısmında bulunan soru işareti (?) butonuna tıklayarak yetenek 
havuzu, teklif, yedek aday ve son onay işlemleri hakkında detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz. 



Adım 3 – Bilgilerim: Bilgilerim sayfasından, başvurunuz sırasında e-Devlet 
üzerinden paylaşmış olduğunuz kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizi görebilirsiniz. 
Ancak, bu kısımda güncelleme yapamazsınız. 

Adım 4 – Aktif İlanlar: Staj Seferberliği süreci boyunca bu programa dâhil olan 
işveren listesine “Aktif İlanlar” sayfasından ulaşabilirsiniz. Mevcut program sona 
erdiğinde açılacak olan yeni ilanları yine bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. 



Adım 5 – Başvurularım: Kariyer Kapısı üzerinden yaptığınız başvurulara ve ilan 
detaylarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Adım 6 – Aldığım Teklifler: İşverenler tarafından size gönderilen tekliflerin 
detaylarına, aldığım teklifler sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. 

6.1. İşverenler tarafınıza, “asil” ya da “yedek” alternatifleri ile teklif 
gönderebilmektedir. Asil adaylar, işveren tarafından staja uygun bulunan 
adaylardır. Yedek adaylar; staj hakkı kazanan asil adayların arasında herhangi bir 
sebeple staja başlayamaması durumunda, boş kalan kontenjan için uygun 
bulunan adayları ifade eder. 

6.2. Ekranın sol tarafında bulunan “Teklif Veren İşveren” başlığının altında, teklif 
gönderen işverene dair detaylara ve staj sorumlusunun iletişim bilgilerine 
ulaşabilirsiniz. 

6.3. Aldığım teklifler sayfasında size gönderilen teklifleri değerlendirip, işveren 
tarafından belirlenecek olan teklif son geçerlilik tarihine kadar söz konusu teklifi 
kabul etmeniz veya reddetmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, son geçerlilik 
tarihinde teklif otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir. 

6.4. Tarihleri çakışan staj tekliflerini kabul etmeniz mümkün olmayacaktır. Bu 
nedenle, teklifleri kabul ve reddetmeden önce tarihleri dikkatle incelemeniz 
önerilir.  Bir teklifi reddettiğinizde bu durumu değiştirmeniz mümkün 
olmayacaktır. 



6.5. “Staj Seferberliği” kapsamında, tarihleri çakışmamak kaydıyla en fazla 2 staj 
yapma hakkınız bulunmaktadır. İşverenler tarafından sizlere gönderilen teklifleri 
değerlendirirken bu durumu göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir. 

6.6. Size gelen teklifi kabul ettikten sonra, sizin talepleriniz ve işverenlerin 
değerlemesi ile süreç tamamlanmaktadır. Söz konusu süreç tamamlandığında 
stajınız işverenin ismi ile “Stajlarım” bölümüne işlenecektir. Kesinleşen stajınızı/
stajlarınızı “Stajlarım” bölümünden görebilirsiniz. 

Adım 7 – Mülakatlarım: Zorunlu olmamakla birlikte,	işverenler size çevrim içi 
görüşme talebi gönderebilirler. İşverenler tarafından gönderilen bu taleplere ve 
detaylarına “Mülakatlarım “ sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

7.1.  Çevrim içi görüşme detayları e-posta ile tarafınıza iletilecektir.  

7.2. Mülakatlarım sayfasında bulunan “Çevrim İçi Görüşme” butonuna 
tıklandığında sistem sizi, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı 
tarafından geliştirilen CAM platformuna yönlendirecektir. CAM uygulamasında 
kullanabileceğiniz giriş şifreniz “Çevrim İçi Görüşme” butonunun sol tarafında yer 
almaktadır. Her bir görüşme için ayrı bir şifre tanımlanacağından görüşmeye 
bağlanırken doğru şifreyi kullandığınızdan emin olunuz. 

7.3. İşveren, CAM uygulamasına “Toplantı Sahibi” olarak giriş yaptıktan sonra 
sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Eğer salona girdiğinizde ekranda “Toplantı sahibi 
bekleniyor” uyarısı görüyorsanız henüz işveren görüşme salonuna bağlanmamış 
demektir, işverenin giriş yapmasını beklemeniz gerekmektedir. İşveren giriş 
yaptıktan sonra sistem size şifrenizi soracaktır. 



Adım 8 – Stajlarım: Stajlarım sayfasında bulunan takvim üzerinden kesinleşen 
stajlarınızı takip edebilirsiniz. Takvimin sağ tarafında, staj yapacağınız işverenin 
bilgilerini ve staja dair tüm detayları görebilirsiniz.  


