
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

İŞVEREN MODÜLÜ
KULLANIM KILAVUZU



Adım 1 – Giriş: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden “Giriş Yap” butonuna 
tıkladığınızda açılacak form üzerinden, e-posta adresiniz ve sizin için tanımlanan 
şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.  



Adım 2 – Ana Sayfa:  Ana sayfada, profilim kısmında eklemiş olduğunuz tanıtım 
metni ve kurum logonuza ulaşabilirsiniz (Bu aşama adım 3’te açıklanmıştır). 
Sayfanın sağ tarafında ise, gerçekleştirdiğiniz işlemlere ait istatistikler bulunmaktadır. 

 

Adım 3 - Profilim: Sol menüdeki “Profilim” bölümünden kurum/kuruluşunuza 
dair bilgileri girerek profilinizi oluşturmalısınız. Öğrenciler kurum/kuruluşlar 
hakkında bilgi sahibi olmak istediklerinde “işveren profillerini” incelediğinden bu 
bölümü eksiksiz doldurmanız kurumunuzun marka değeri bakımından önem arz 
etmektedir. 

3.1. Profilim kısmında “Staj Sorumlusu” bilgilerini girmek zorunludur. Bu bilgiler 
sadece teklif gönderdiğiniz adaylar tarafından görüntülenebilmektedir.  



3.2. Staj kontenjanı, “Staj Seferberliği” programı kapsamında istihdam etmeyi 
planladığınız öğrenci sayısını belirtmekte olup, sistem üzerinden gönderebileceğiniz 
teklifleri ifade etmektedir. Burada belirteceğiniz stajyer sayısı daha sonra 
arttırılabilmekte ancak azaltılamamaktadır. Bu sebeple, staj kontenjanı dikkatle 
doldurulmalıdır. 

3.3. Belirlediğiniz kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek stajyer adayına 
teklif gönderebilirsiniz. Örneğin staj kontenjanınızı 10 olarak belirttiğinizde, 10 asil 
ve 10 yedek aday olmak üzere toplamda 20 farklı adaya teklif göndermeniz 
mümkün olacaktır. Ancak, sadece staj kontenjanınız olarak belirttiğiniz 10 kişiyi 
stajyeriniz olarak istihdam edebileceksiniz. 

Adım 4 - Kullanıcılar: “Kullanıcılar” kurum/kuruluşun yetkili kişisi (sistem 
yöneticisi) tarafından sisteme tanımlanan ilgili İnsan Kaynakları uzmanlarını ifade 
etmektedir. Kurum/kuruluş yetkilisi bu sayfada aşağıdaki adımları izleyerek yeni 
kullanıcı tanımlayabilir.  

4.1. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından tanımlanan sistem 
yöneticisi, ihtiyaç duyması halinde kendi kurum/kuruluşlarındaki uygun gördükleri 
insan kaynakları yetkililerine sisteme erişim yetkisi verebilmektedir (sistem 
kullanıcısı). Bu sayede işverenler, sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan 
işlemlerde, yetkili kişi sayısını arttırarak süreci hızlandırabilmektedir.  

4.2. Sistem kullanıcısı olarak tanımlayacağınız kişiye ait “ad-soyad”, “e-posta 
adresi” bilgileri tarafınızdan doldurulmalıdır. Unvan bölümü otomatik olarak 
“kullanıcı” şeklinde gelmektedir.  

4.3. Kullanıcı tanımlarken unvan, ad-soyad ve e-posta adresi bilgilerinin eklenmesi 
gerekmektedir. Tüm bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet ve Gönder” butonuna 
tıklayarak “Yeni Sistem Kullanıcısı Oluşturma” işlemi tamamlanacaktır. Böylelikle, 
ilgili kullanıcının e-postasına belirlenen şifrenin gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 
Şifre, sistem yönetici tarafından manuel belirlenebileceği gibi “anahtar” işareti 
aracılığıyla sistem tarafından oluşturulması da sağlanabilir.  



Adım 5 - Staj Takvimi: Adaylara teklif gönderirken staj takviminde belirlediğiniz 
tarih aralıklarından birini seçmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla adaylara teklif 
gönderebilmek için öncelikle “Staj Takvimi” sekmesinden staj dönemlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

5.1. Staj takvimi sayfasında; staj dönemi adı, uygun olan tarih aralıkları ve açıklama 
eklenmesi gerekmektedir. 

5.2. En az 1 en fazla 5 tarih aralığı eklenebilmektedir. 

Adım 6 - Adaylar: “Adaylar” sekmesi üzerinden tüm adaylara ve yeterlilik göstergelerine 
ulaşabilirsiniz. Adayları yetenek havuzunuza ekleyebilir veya adaylara teklif 
gönderebilirsiniz. 

6.1. Aradığınız ölçütlere uygun adayları görüntülemek için Adaylar sayfasında 
bulunan filtreleri kullanarak “Listele” butonuna tıklamanız yeterlidir. Adaylar, 
üniversite, bölüm, şehir tercihi, uyruk ve varsa YDS sınav sonuçları bazında 
filtrelenerek listelenebilmektedir. 

6.2. “Adayı görüntüle” butonuna tıklayarak, başvuru aşamasında alınan e-Devlet 
bilgileri ve öğrenci beyanlarını görüntüleyebilirsiniz. Adayın tüm beyanları, adayın 



üniversitesinin kariyer merkezi tarafından kontrol edilmiş ve kontroller sonucu 
onaylanmış veya reddedilmiştir. İşverenlere gösterilen beyanlar “onaylanan” 
bilgilerdir.  

6.3. “Yetenek Havuzu”, işverenlerin adayın yeterlilik durumlarını ve profillerini 
inceledikten sonra, şirket/kurum ihtiyaçlarına uygun olduğunu düşündüğü 
adayları eklediği bir havuzdur. Aday profillerini incelerken uygun olduğunu 
düşündüğünüz adayları “Yetenek Havuzuna” ekleyebilirsiniz. Böylelikle, teklif 
göndermek isteyebileceğiniz adaylara daha kolay ulaşabilirsiniz. “Yetenek 
Havuzuma Ekle” butonuna tıklayarak uygun gördüğünüz adayları kendi yetenek 
havuzunuza dâhil edebilirsiniz. Ayrıca, adayı yetenek havuzuna eklerken adaya 
ilişkin görüşlerinizi yazabileceğiniz bir “not” bölümü bulunmaktadır.  Bu alana 
aldığınız notlar sadece sistem yetkiliniz ve sistem kullanıcılarınız tarafından 
görüntülenebilir. 

6.4. Yetenek Havuzunuza eklediğiniz adaylara profillerinin bir işveren tarafından 
“Yetenek Havuzuna” eklendiğine dair bildirim gönderilmektedir. Bildirimde 
adaylara kurum bilgisi verilmeden sadece işverenin sektör bilgisi iletilecektir. 

6.5. Adaylara teklif gönderirken, daha önce sisteme eklediğiniz staj 
dönemlerinden birini seçmeniz gerekmektedir. Teklifin, staj başlangıç tarihinden 
en az 14 gün önce gönderilmesi tavsiye edilmektedir. Staj süresinin en az 20 iş 
günü olması önerilmektedir. Staj süresinin belirlenmesinde kurumun imkânlarıyla 
birlikte adayın taleplerinin de göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır. 

6.6. İşveren, adaya teklif gönderirken “asil” ya da “yedek” stajyer olmak üzere teklif 
statüsü belirtilmelidir. Asil adaylar, işveren tarafından öncelikli olarak staja uygun 
bulunan adaylardır. Yedek adaylar; staj hakkı kazanan asil adaylar arasında 
herhangi bir sebeple staja yerleşemeyenlerin olması durumunda, boş kalan 
kontenjan için işverenler tarafından tekrar değerlendirmeye alınacak adayları 
ifade eder. 

6.7. İşverenler adaylara staj teklifi gönderirken teklif geçerlilik süresi belirlemelidir. 
Söz konusu süre 2 ile 7 gün arasında değişebilmektedir. Aday bu süre aralığında 
dönüş yapmadığı takdirde teklif sistem tarafından geri çekilmektedir.  



6.8. Teklif gönderirken ekleyeceğiniz “açıklama” sadece işverenlere görünür 
olacaktır. Adaya iletilmek istenen notlar, açıklama kısmının altındaki kutucuğa 
eklenebilmektedir. 

Adım 7 – Yetenek Havuzum: Adaylar listesinden yetenek havuzunuza eklediğiniz 
adayları “Yetenek Havuzum” sayfasında görüntüleyebilir, teklif gönderebilir veya 
havuzdan çıkarabilirsiniz. 

7.1. Altıncı adımda açıklanan teklif aşamaları “Yetenek 
Havuzum” kısmından da gerçekleştirilebilmektedir.  

Adım 8 - Tekliflerim: Teklif gönderdiğiniz adaylara “Tekliflerim” sayfasından 
ulaşabilirsiniz.  

8.1. Tekliflerim sayfasında sağ tarafta bulunan “Durumu” başlığı altında teklife 
adayların ne şekilde cevap verdikleri takip edilebilmektedir. Bu kısımda bulunan 
kutucuk, kabul edilen teklifler için yeşil, bekleyen teklifler için sarı ve reddedilen 
teklifler için kırmızı olmaktadır.  

8.2. Üst alanda yer alan arama ölçütlerini kullanarak, gönderdiğiniz tekliflerin 
durumuna göre arama yapabilirsiniz.  



8.3. Mülakat aşaması zorunlu olmamakla birlikte, sistem çevrim içi mülakat 
yapmanıza da imkan sağlamaktadır. Tekliflerim sayfasından “Mülakat Yap” 
butonuna tıklayarak ilgili aday için mülakat randevusu oluşturulabilmektedir. 
Mülakat randevusu oluştururken tarih ve saat belirtilmelidir. “Mülakata Davet Et” 
butonuna tıklandığında randevu bilgileri adaya sistem tarafından e-posta ile 
bildirilmektedir. 

Adım 9 - Mülakatlar: Teklifler kısmında oluşturulan mülakat randevuları 
“Mülakatlar” sayfasında listelenecektir.  

9.1. Çevrim içi görüşme uygulamasında kullanacağınız kullanıcı adı ve şifre bilgileri  
ekranda arama bölümünün sağında bulunmaktadır. 

  

9.2. Çevrim içi görüşme butonuna tıklandığında sistem kullanıcıyı T.C. 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından geliştirilen CAM 
platformuna yönlendirecektir. Açılan sayfaya 9.1.’de belirtilen kullanıcı bilgileriyle 
giriş yapılabilmektedir. 

9.3. İşverenlerin CAM uygulamasına “Toplantı Sahibi” olarak giriş yapmaması 
durumunda adaylara çevrimiçi toplantı odasına giriş yetkisi verilmemektedir. Bu 
nedenle işverenin, belirlenen toplantı saatinden en az 15 dakika önce CAM’a giriş 
yapması önerilmektedir. 

Adım 10 – Son Onay:  Tekliflerinizi kabul eden adaylara “Son Onay” sayfasından 
ulaşabilirsiniz. Son onay aşaması işverenlerin değerlemesi ve adayların taleplerine 
göre stajyer seçme sürecinin tamamlandığı aşamadır.  



10.1. İşverenlerin, staj teklifini kabul eden adayların staj durumunu kesinleştirmesi 

gerekmektedir. Son onay süresi; asil olarak teklif gönderdiğiniz adaylar için 7 gün 
iken, yedek adaylar için 14 gündür. 

10.2. Verilen süre içerisinde işlem yapılmayan adayların süreci sona erecektir. Bu 
nedenle, belirtilen süre içerisinde adaylara dönüş yapılması önem arz etmektedir. 
“Son Onay” kısmında, ekranın sağ tarafında “Adayı görüntüle” butonunun altında 
bir sayaç olacaktır. Bu sayaç üzerinden, son onay için kalan sürenizi takip 
edebilirsiniz. 

Adım 11 - Stajyerlerim: Adaylara son onayı verdiğiniz zaman, süreci olumlu 
sonuçlanan adaylar “Stajyerlerim” sayfasında listelenecektir. Stajyeriniz stajını 
tamamladığında ya da staj süreci farklı bir şekilde sona erdiğinde “Stajyerlerim” 
bölümünden adayın stajının son durumuna ilişkin bilgiler güncellenmelidir. 

11.1. Adayın stajını başarıyla tamamlaması durumunda, işveren T.C. 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nca hazırlanıp bu alana 
eklenecek olan “Staj Belgesi” şablonunu indirerek şablon üzerindeki ilgili alanlara 
kendi kurum/kuruluş bilgilerini ve adaya ilişkin bilgileri girip, yetkili kişiye 
imzalatarak tekrar sisteme yüklemelidir. Böylece stajını başarıyla tamamlayan 
adaylar staj belgelerini sistem üzerinden indirebileceklerdir. 

11.2. Bu alana ayrıca şu an çalışmaları devam eden “Stajyer Değerleme Formu” 
eklenmesi planlanmaktadır. Bu form aracılığıyla işverenin, adayın staj 
performansını değerlemesi beklenecektir. (Stajyer Değerleme Formu konusunda 
tüm işverenler ilerleyen zamanda bilgilendirilecektir.) 



11.3. Staj sürecinin iptal edilmesi ya da tamamlanmaması durumunda gerekçenin 
not kısmında belirtilmesi gerekmektedir. 

Adım 12 - Raporlar: “Raporlar” sayfasında “Liste Türü” seçilerek, uygun verilere 
ulaşabilmekte ve aynı zamanda listeler Excel dosyası olarak indirilebilmektedir. 

Önemli Not: Staj Seferberliği Programı kapsamında gerçekleşecek olan bütün 
işlem ve aşamalar (mülakat, teklif vb.) Kariyer Kapısı platformu üzerinden 
sürdürülmelidir.


