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@ulusalstajprg

Ulusal Staj Programı, fırsat eşitliği çerçevesinde ve 
liyakat esaslarına uygun olarak tüm üniversiteli gençlerin 
kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenler 
tarafından sağlanan staj olanaklarından faydalanmasını 
sağlamak amacı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi koordinasyonunda başlatılan ve yürütülen bir 
programdır.

Değerlemeler, öğrencilerin yaşam boyu 
sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya 
yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları 
göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. 
Öğrencilerin “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” 
ve “sportif“ yeterlilik puanları hesaplanmakta ve 
puanlar profillerine eklenmektedir. Akabinde 
adayların profili; üniversite isimleri, kimlik, cinsiyet 
ve iletişim bilgileri gizlenerek işverenlerin erişim 
sağlayabileceği “aday havuzu”na aktarılmaktadır. 
İşverenler ise tekliflerini bu havuz üzerinden, 
yeterlilik puanlarını esas alarak gönderebilmektedir. 

kariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Program’ın tüm aşamaları, e-Devlet ile entegre 
yerli ve milli yazılım Kariyer Kapısı Platformu 
üzerinden yürütülerek süreçler şeffaf, ölçülebilir 
ve izlenebilir hale getirilmektedir. 

ÜLKE
33+

ÜNİVERSİTE
330+

ÖĞRENCİ
289.000+

İL
81

BÖLÜM
1500+

Ulusal Staj Programı aracılığıyla; 

Teknik lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
hatta 33 farklı ülkeden, ihtiyaç duyduğumuz her 
nitelikteki gencimize, herhangi bir aracıya veya 
maliyete katlanmadan ulaşabilirsiniz.

Gençlerimizin iş yaşamını mezun olmadan önce 
deneyimleyebilmelerine, başarılı olabilecekleri 
alanları yakından tanımalarına imkân 
sağlayarak istihdam edilebilirliklerini 
destekleyebilirsiniz.

Genç yetenekleri staj sürecinde izleyebilir ve 
gelişimlerini sağlayarak işletmenize 
kazandırabilirsiniz.

Her bir stajyerin sigortaları, bölüm fark 
etmeksizin ve zorunlu ya da gönüllü staj ayrımı 
yapılmadan, eğitim kurumları tarafından 
karşılanmaktadır.  

Program ile ulusal ve uluslararası firmaların yanı 
sıra ekonomimizin bel kemiği KOBİ ve start-upların 
yetenek kazanımı konusunda desteklenmesi ve 
kamu/özel sektörün ihtiyaç duyguğu nitelikte insan 
kaynağı ile buluşturulması hedeflenmektedir. 



Yetenek Kapısı, işverenlere yüksek öğretim öğrenci 
ve mezunlarıyla zaman ve mekandan bağımsız, 
sürekli olarak iletişim kurma fırsatı sunan ve 
işverenlerin aradığı nitelikli iş gücünü kolaylıkla 
bulmalarını sağlayan çevrim içi bir kariyer 
platformudur.

Tüm işverenlere Yetenek Kapısı'nı ücretsiz olarak 
kullanma hakkı sunulmuştur ve herhangi bir özel 
üyelik tipi söz konusu değildir.

ÖĞRENCİ/MEZUN
1.100.000+

İŞVEREN
8100+

ÜNİVERSİTE
2200+

ÜLKE
120+

İlanlarınızı yalnızca aradığınız kriterdeki 
öğrenci/mezunların erişimine açabilirsiniz. 
Böylelikle, aradığınız pozisyon ile ilgili olmayan 
eğitim seviyesi veya bölümden yapılan 
başvurularla zaman kaybetmezsiniz.

Oluşturacağınız şirket profili, düzenleyeceğiniz 
etkinlikler ve paylaşacağınız ilanlar ile firmanız 
ve sağladığınız kariyer fırsatları hakkında 
öğrencilere/mezunlara bilgi verebilir, genç insan 
kaynağı arasındaki marka bilinirliğinizi 
artırabilirsiniz.

yetenekkapisi .org

Üniversite Kariyer Merkezleri ile iletişime geçerek 
İnsan Kaynakları Departmanlarınızdaki 
profesyonelleri Yetenek Kapısı platformuna 
“Kariyer Danışmanı” olarak tanımlayabilir, böylece 
öğrencilere/mezunlara kariyer yollarında destek 
sağlayabilirsiniz.

Yetenek Kapısı aracılığıyla; 

Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversitelerce 
kullanılmaktadır. Üniversitelerin kariyer 
merkezleri ile sistem üzerinden bağlantı 
kurabilirsiniz. 

Yalnızca üniversite öğrenci ve mezunlarının  yer 
aldığı Platform ile ihtiyaç duyduğunuz insan 
kaynağına doğrudan ve hızlı bir şekilde 
ulaşabilirsiniz. 

Üniversiteler tarafından düzenlenen kariyer 
fuarlarına katılabilir ve söz konusu fuarlarda 
düzenleyeceğiniz etkinliklere sistem üzerinden 
başvuru alarak katılımcı sayınızı önceden 
görebilir, takip edebilirsiniz. Bu sayede 
etkinliklerinize katılım sayısını arttırabilir, ilgi 
çeken içeriklerle etkinliklerinizi öne 
çıkartabilirsiniz.

Sağladığınız kariyer fırsatlarını , iş/staj ilanlarınızı, 
etkinliklerinizi doğrudan öğrenci/mezunlara 
duyurabilir, dönüşlerini sistem üzerinden 
yapabilirsiniz.



@ytnktv

YTNK TV, Yetenek Kapısı’nın dijital eğitim platformudur. 

Platformda gençlerimizin kariyer gelişimlerini 
desteklemek ve farkındalıklarını artırmak için farklı eğitim 
içerikleri, sertifika programları, canlı yayın etkinlikleri ile bu 
etkinliklerin kayıtları yer almaktadır. 

Kariyer Planlama Dersi, üniversite öğrencilerinde 
kariyer farkındalığı yaratmak, onlara kariyer 
yolculuklarında destek sunmak amacıyla 
geliştirilen ve 14 haftalık içerikten oluşan bir derstir. 
173 üniversite zorunlu ya da seçmeli olarak bu dersi 
vermektedir.

Kariyer Planlama Dersi aracılığıyla; 

Derse yönelik içerik geliştirerek öğrencilerin 
kariyer farkındalığının artmasına katkı 
sağlayabilirsiniz. Ayrıca işletme faaliyetleriniz ve 
kariyer imkanlarınız hakkında öğrencilere bilgi 
sunabilirsiniz.

Ücretsiz olarak kullanıma açık olan platformun 
hedef kitlesi başta yükseköğretim öğrencileri 
olmak üzere tüm gençlerdir.  YTNK TV Platformu, 
yaklaşık bir buçuk yıl önce kullanıma sunulmuş 
ve 12 milyondan fazla kez görüntülenmiştir.

YTNK TV aracılığıyla; 

Gençlere yönelik etkinlik, eğitim ve 
projelerinizi yürütebilir ve daha geniş kitlelere 
ulaşabilirsiniz.

https://ytnk.tv

Söz Yetenekte, ülkemizde yürütülen mega projeleri 
ve söz konusu projelerdeki kariyer imkânlarını genç 
yeteneklere tanıtmaktadır.  İzleyicilere farklı proje ve 
kariyer alternatiflerinin yanı sıra çeşitli çalışma 
alanlarını yakından tanıma fırsatı sunmaktadır. 

Öğrenci/mezunların mesleki ve sektörel bilgilerini 
arttırarak kendilerine uygun meslekleri tanımalarını, 
kendilerini hedefleri doğrultusunda geliştirmelerini 
ve potansiyellerini keşfetmelerini desteklemektedir. 
Sosyal medya ve YTNK TV üzerinden canlı yayımlanan 
Söz Yetenekte programları 17 milyondan fazla kez 
görüntülenmiştir.

Söz Yetenekte aracılığıyla; 

Projelerinizi ve projelerdeki kariyer imkanlarını 
gençlere tanıtabilir ve işletmenizin marka 
bilinirliğini artırabilirsiniz.

CANLI YAYINLAR SÖZ YETENEKTEKARİYER
SÖYLEŞİLERİ

KARİYER
PLANLAMA DERSİ VİDEO İÇERİKLER



@talentforbiz

Günümüzde yeteneklerin, dünyanın her yerinde ülke sınırları 
içinde kalmayıp hareket halinde olduğu gerçeğinden yola çıkan 
TalentforBIZ, ülkemizin uluslararası alanda faaliyet gösteren 
değerli markalarına her milletten genç yetenekler ile buluşma 
fırsatı sağlamayı ve başka ülkelerde yükseköğretim gören 
gençleri Türkiye’deki kariyer fırsatlarından haberdar etmeyi 
hedefleyen kariyer etkinlikleridir.

TalentforBIZ 2022 yılında ise; Hollanda, İngiltere, 
Almanya, ABD, Özbekistan, Endonezya ve 
Malezya olmak üzere 7 farklı ülkede genç 
yetenekler ile işverenleri bir araya getirecektir.  

TalentforBIZ aracılığıyla;

Hem işletmenizin marka bilinirliğini artırabilir 
hem de yurt dışındaki fuarlara katılarak ihtiyaç 
duyduğunuz insan kaynağına doğrudan 
ulaşabilme fırsatı elde edebilirsiniz.

TalentforBIZ kariyer fuarları, yurt dışında yaşayan 
genç yeteneklerin, Türk şirketlerinin sunduğu 
kariyer fırsatları hakkında doğrudan kurum 
yetkilileri tarafından bilgilendirilmesine yönelik, 
2019 yılında 4 ülkede gerçekleştirilmiş, 5 binin 
üzerinde Türk ve yabancı genç yeteneği 17’si 
kamu olmak üzere sektörlerinin lideri 
konumundaki 69 Türk kurum ve kuruluşu ile bir 
araya getirmiştir.

2020 yılında ise 8 ülkede gerçekleştirilmesi 
planlanan etkinlikler, COVID-19 salgını nedeniyle 3 
ülkede düzenlenmiş olup, 5 binin üzerinde öğrenci 
ve mezun ile 7’si kamu kurumu olmak üzere 49 
kurum ve kuruluş katılım göstermiştir.

talentforbiz.org

ROTTERDAM
MAY 14 MAY 21 MAY 27, 28 
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@yetenekheryerde

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları; 
üniversite, kamu-özel sektör kurumları ve meslek 
odalarının iş birliği ile düzenlenen kariyer etkinlikleridir.

Katılımcı işverenlerimizin marka bilinirliğinin 
arttırılması, nitelikli öğrenci ve mezunların 
kurum/kuruluşlara kazandırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, fuarlar ile tüm gençlere üniversite adına 
bakılmaksızın birer yetenek olduklarının hissettirilmesi 
ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması 
amaçlanmaktadır.

2022’de ülkemizin her bölgesindeki gençlerimiz 
için istihdamda fırsat eşitliği sağlanması 
hedefiyle gerçekleştirilen fuarlarda 250.000’e 
yakın öğrenci/mezun 3.000’den fazla işveren ile 
buluşmuştur.

Yetenek Her Yerde aracılığıyla;

Çok sayıda öğrenci ve mezuna ulaşabilir, 
fuarlarda tanıtım, sunum, atölye çalışması, bire bir 
mülakat gibi farklı etkinlikler düzenleyebilirsiniz. 

Fuarlara Yetenek Kapısı Platformu üzerinden 
kayıt yaptıran katılımcıları kendi belirlediğiniz 
kriterlere göre etkinliklerinize davet ederek işe 
alım süreçlerini hızlandırma fırsatı 
yakalayabilirsiniz.

2019’da 8 bölgede düzenlenen Yetenek Her 
Yerde Fuarlarına, yaklaşık 1.300 işveren ve 
70.000’e yakın öğrenci katılım göstermiştir. 

2020’de ise COVID-19 salgını nedeniyle yalnızca 4 
bölgede düzenlenebilmesine rağmen 60.000 
öğrencimiz, 1.000’den fazla işveren ile bir araya 
gelerek etkinliklere katılma şansı bulmuştur. 

yetenekheryerde.org

Gençlerimiz; kamu kurumları, özel sektör 
kuruluşları, STK’lar ve ülkemizde genç 
istihdamının büyük bir bölümünü karşılayan 
KOBİ’lerimizin yer aldığı bu kapsamlı Fuarlara, 
yetenekkapisi.org adresinden kayıt 
yapabilmekte ve fuar boyunca mülakatlara, 
örnek olay çalışmalarına, bilgilendirme 
toplantılarına ve atölye çalışmalarına katılma 
imkânı bulmaktadırlar.

ÜNİVERSİTE
125

ÖĞRENCİ
250.000+

ŞEHİR
11

İŞVEREN
3000+


