






Danışman hocalarımız OBS sistemi üzerinden öğrencilerimizin e-postalarına toplu bir mail 
gönderecek: 

"Arkadaşlar, tüm öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan Türkiye'deki firmalar ile network
oluşturmak adına (iş/staj imkanlarını elde etmek ve kariyerlerine yön vermek için)
www.yetenekkapisi.org'a üye olmalarını bekliyoruz, bu platformdan kaydolan öğrencilerimizi aynı
zamanda Batı Karadeniz Kariyer Fuarına başvurmalarını bekliyoruz. Fuarın web adresi:
http://batikaf.com/. Fuar Bolu'da 6-7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşecektir, çeşitli firma/kamu
kuruluşları vb. kurumlar ile fuarda birebir görüşme yapma imkanını bulacaksınız, mülakatlar
yapılabilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından eğitimlere katılabileceksiniz. Öğle yemeği büyük ihtimal
Bolu Abant İzzet BAYSAL Üniversitesi, günübirlik ulaşım ise büyük ihtimal Üniversitemiz tarafından
karşılanacaktır. Ekte kayıt işlemi ile ilgili detaylı şemayı ve videoyu bulabilirsiniz. Sisteme kaydolan
öğrencilerimizin mutlaka kayıt işlemini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Sisteme kaydolan
öğrencilerimizi üniversite olarak da takip etme imkanına sahibiz. İyi çalışmalar dilerim.«

OBS - Kullanıcı İşlemleri - Gönderilen Mesajlar - Yeni Mesaj - Danışmanlık Yapılan Öğrenciler -
Gönderim tipi (E-posta) şeklinde toplu mail gönderebilirsiniz. 





İŞ AKIŞI ŞEMASI

Yetenek Kapısı

Şema Konusu Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Kayıt İşlemleri

İlgili Bazı Haberler Bağlantıları:
https://www.cbiko.gov.tr/haberler/cumhurbaskanligi-insan-kaynaklari-ofisi-nden-kariyer-merkezleri-icin-3-yeni-hizmet
http://www.aa.com.tr/tr/egitim/insan-kaynaklari-ofisi-3-yeni-hizmeti-universitelerin-erisimine-acti/1667311
http://hurriyet.com.tr/gundem/insan-kaynaklari-ofisi-3-yeni-hizmeti-universitelerin-erisimine-acti-41392439
http://dha.com.tr/yurt/insan-kaynaklari-ofisinden-kariyer-merkezleri-icin-3-yeni-hizmet/haber-1741475
http://www.memurlar.net/haber/871839/
https://www.haberler.com/insan-kaynaklari-ofisi-3-yeni-hizmeti-12698863-haberi/

Yetenek Kapısı Sistemine kayıt 
yaptırılması.

e-posta adresi ve oluşturulan 
şifre kullanılarak sisteme girişi 

yapılması.

«Sisteme tanımladığınız e-posta adresine gelen 
link vasıtasıyla şifre oluşturulmaktadır.»

Sistem Gİrişi

Öğrenci / 
Mezun

Açılan kullanıcı ekranında yan 
menüden «Kariyer Fuarları» 

seçilmesi.

Listelenen fuarlardan «Batı Karadeniz 
Kariyer Fuarı» hizasındaki incele tuşuna 

basılması.

Öğrenci

Öğrenci

«Batı Karadeniz Kariyer Fuarı» 
Sayfasının üst tarafındaki başvur butonu 

ile başvurunun yapılması.

Tanımlanan e-posta adresine başvuru 
sonrası bir karekod gönderilmesi

«Karekod fuar girişi için kullanılacaktır.» 

Öğrenci

Öğrenci

Sistem

Öğrenciler ve mezunlar, 
'Yetenek Kapısı'nda profil 

oluşturarak, kariyer ağına ilk 
adımı atabilecek; oluşturulan 

profil aracılığıyla, kariyer 
fuarları, etkinlikler ve 

eğitimler incelenebilecek ve 
ayrıca 'Yetenek Kapısı' 

işverenler için de doğru ve 
hızlı insan kaynağına ulaşmayı 

kolaylaştıracaktır.

Neden Yetenek Kapısı?

Ayrıca katılımcı firmaların 
kariyer fuarı kapsamında 

düzenleyecekleri bilgilendirme 
oturumları, mülakatlar, örnek 

olay çalışmaları vb. bu 
platform üzerinden öğrenciler 

ile paylaşılacaktır. 

Sosyal Medya Hesapları

6-7 Nisan 2020 
Bolu

Örnek Kayıt Videosu

https://www.cbiko.gov.tr/haberler/cumhurbaskanligi-insan-kaynaklari-ofisi-nden-kariyer-merkezleri-icin-3-yeni-hizmet
http://www.aa.com.tr/tr/egitim/insan-kaynaklari-ofisi-3-yeni-hizmeti-universitelerin-erisimine-acti/1667311
http://hurriyet.com.tr/gundem/insan-kaynaklari-ofisi-3-yeni-hizmeti-universitelerin-erisimine-acti-41392439
http://dha.com.tr/yurt/insan-kaynaklari-ofisinden-kariyer-merkezleri-icin-3-yeni-hizmet/haber-1741475
http://www.memurlar.net/haber/871839/
https://www.haberler.com/insan-kaynaklari-ofisi-3-yeni-hizmeti-12698863-haberi/
https://beta.yetenekkapisi.org/
https://www.instagram.com/p/B6AhtN1D0Fg/?igshid=14bgut0nt0rq4
https://www.linkedin.com/posts/tccbiko_yetenekheryerde-activity-6611188656415756289-9F_e
https://www.facebook.com/339814543251736/posts/560596767840178?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/tccbiko/status/1205421219299962880?s=12
https://goo.gl/maps/nhYcrBqE8eYJ7GWF8
https://www.youtube.com/watch?v=ODJjWs0whd0

