
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” 
sloganıyla birçok farklı ilde işverenler ve üniversitelerin iş birliği ile düzenlenen Bölgesel 
Kariyer Fuarları’na katılabilirsin.

Kamu ve özel sektörden birçok kurumun insan kaynakları yetkilileriyle tanışabilir ve 
kurumların düzenledikleri mülakatlar, yarışmalar, atölye çalışmaları vb. etkinliklere 
katılarak yetkinliklerini insan kaynakları profesyonellerine sunma fırsatı yakalayabilirsin! 
İşverenlerden geri bildirim alarak gelişime açık yönlerini keşfedebilir ve kariyer yolculuğuna 
bir adım önde başlayabilirsin! 

Ulusal Staj Programıyla tüm kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşları tarafından 
sunulan staj olanaklarına erişebilirsin. Projede anlık sınav performansını ölçmek yerine, 
eğitim hayatın boyunca kazandığın yetkinliklerin esas alındığını biliyor muydun? 
İşverenlerden staj teklifleri alarak seçilen değil, seçen taraf olabilirsin.

Kariyer yolculuğunda sana yardımcı olacak eğlenceli dersler, proje yarışmaları ve ödüllü canlı 
yayınlar YTNK.TV’de seni bekliyor!

Ülkemizde yürütülen mega projeler ve bu projelerdeki kariyer imkanlarını merak ediyorsan seni 
YTNK.TV üzerinden yapılan canlı yayınları izlemeye davet ediyoruz! Bu sayede, mega projelerde 
görev alan genç yeteneklerden kariyer serüvenlerini dinleyebilir, canlı yayında yapılan 
yarışmalara katılarak projeleri yerinde görme fırsatı yakalayabilirsin.

Kariyerin için farkındalık yaratmak, kariyer yolculuğunda sana destek sunmak amacıyla 
geliştirilen ve 14 haftalık içerikten oluşan video derslere YTNK TV’den erişebilirsin.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
Koordinasyonunda Düzenlenen Ulusal Projeler ile Yanındayız!

KM olarak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Aşağıda 
gördüğün ulusal ölçekte gerçekleştirilen tüm bu projeler ile kariyer yolculuğun boyunca 
yanında olacağız.

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Peki Tüm Bu Hizmetlerimizden Nasıl Faydalanırsın?

Bu hizmet ve etkinliklerden haberdar olmanın, incelemenin, istediklerine başvurmanın/kayıt 
olmanın ya da kariyer danışmanlarımız ile görüşebilmenin çok kolay bir yolu var:

Nedir Bu “Yetenek Kapısı” ?

Üniversiteli gençlerin, işverenlerin ve kariyer merkezlerinin zaman ve mekândan bağımsız 
olarak  iletişim kurduğu dijital kariyer platformudur.

Tek bir tık ile;
• Binlerce işverenin üniversitemiz öğrenci ve mezunları için başvuruya açtığı iş/staj ilanlarına ve yarı       
 zamanlı çalışma imkânlarına,
• Profesyonel kariyer danışmanlarımızın desteğine,
• Kariyer Merkezimizin yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız hizmetlerine

Yetenek Kapısı ile hemen ulaşabilirsin.

yetenekkapisi .org

Bir tık uzağındaki Yetenek Kapısı!

@yetenekapisi

Kaydını tamamladıktan sonra profil bilgilerini eksiksiz tamamla ki hem biz seni daha iyi tanıyıp 
sana uygun kariyer fırsatlarını ulaştırabilelim hem de işverenler seninle iletişim kurabilsin. 

Son Bir Hatırlatma
Web sitemizde yer alan iletişim bilgilerimizden bize her zaman ulaşabilir, sosyal medya hesapla-
rımızı takip edebilirsin.  

yetenekkapisi .org

Yetenek Kapısı’na Hoş Geldin!

E-posta adresin ve 
şifren ile sisteme 

giriş yap.

www.yetenekkapisi.org
adresinden “Kayıt Ol”

butonuna tıkla.

KAYIT OL

Formdaki bilgileri 
doldur.

FORM DOLDUR

E-posta adresine 
gelen aktivasyon 

linkine tıkla ve şifreni 
oluştur.

ŞİFRE OLUŞTUR

 Sol menüdeki “Profil” 
sayfasından öz 

geçmişini oluştur.

PROFİL OLUŞTUR

Yetenek Kapısı’nda 
yer alan iş/staj/etkinlik 

ilanlarına ve kariyer 
fuarlarına başvur.

BAŞVURGİRİŞ YAP

Yetenek Kapısı’nı Nasıl Kullanırsın?

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


