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1. KARİYER KAPISI ÇEVRİM İÇİ İŞE ALIM SİSTEMİ

Kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin artırılması ve iş ilanlarının kamuoyu ile daha 
etkin ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasına yönelik e-Devlet entegrasyonu ile Kariyer 
Kapısı çevrim içi platformu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 
geliştirilmiştir. Platform ile iş başvurularının standardize edilmesi, takip edilebilirliğinin 
artırılması, işe alım süreçlerinin şeffaf ve izlenebilir yöntemler ile yönetilmesi 
hedeflenmektedir. İşe alım süreçleri iş ilanını açan kurumlar tarafından belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 

2. ANA SAYFA

1. Ana      sayfada     (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)        aktif         ilanlar
görüntülenir.
2. Aktif ilanlar  sayfasının başında  yer alan menüdeki seçeneklere  göre  lanlar
filtrelenebilir.
3. İlan    detaylarını     görüntülemek     için     “İlana Git”    seçeneğine    tıklanır.
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3. SİSTEME GİRİŞ VE ANA MENÜLER

1. Sisteme  "e-Devlet ile giriş"  seçeneğine tıklanarak e-Devlet şifresi ile giriş  
yapılır. Sisteme  giriş   yapılması  ardından adaylar  ana  menülere  ulaşır  ve  
görüntülenen ilanlarda doğrudan e-Devlet’e yönlendirilerek başvuru yapılabilir.

2. Giriş yapıldığında   görüntülenen    sol    menüdeki   “İlanlar”   seçeneği    ile
sistemdeki ilanlara erişilir.
3. Sol menüdeki “Başvurularım”   seçeneği   ile   aday   tarafından   yapılan   iş
başvurularına ilişkin bilgilere erişilir.
4. Sol menüdeki “Sınavlarım/Mülakatlarım” seçeneği ile adayın davet edildiği
sınav/mülakat bilgilerine ve sonuçlarına erişilir.
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4. İLAN GÖRÜNTÜLEME

4.1.    Aktif İlan Görüntüleme
1. Ana sayfada görüntülenmekte olan ilanları sisteme girişin ardından görmek
için; sol menüden “İlanlar” başlığına tıklanır.
2. Aktif ilanları görüntülemek için “Aktif İlanlar” seçeneğine tıklanır.

3. İlan detaylarını görüntülemek için “İlana Git” seçeneğine tıklanır.
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4. İlan sayfasında ana ilan metni ve ana ilana ilişkin bilgiler görüntülenir.

5. İlan metni alanında alt ilanlara (pozisyonlara) ilişkin bilgileri görüntülemek
için tıklanır.
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4.2.    Arşiv İlanları Görüntüleme
1. Arşiv  ilanları  görüntülemek   için   “Arşiv İlanlar”   seçeneğine   tıklanır. Arşiv

İlanlar başvuru süresi dolmuş ilanlardır.
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5. İLANLARA BAŞVURU

Kariyer Kapısı Sistemi üzerinde aktif ilanlara başvurular ana sayfadan veya 
Kariyer Kapısı Sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilir.

Ana Sayfadan İlanları Görüntüleme
1. Kariyer    Kapısı      Sistemine     giriş      yapmadan      ana     sayfada     ilan

görüntülendiğinde; "Başvur" seçeneğine tıklanır.

Sisteme Giriş Yaptıktan Sonra İlanları Görüntüleme
2. Kariyer Kapısı Sistemine giriş yapılarak ilan görüntülendiğinde; “Başvur”

seçeneğine tıklanır.

6



@tccbiko  @kariyerkapisi

e-Devlet Üzerinden Başvuru Yapma
3. Başvuru yapabilmek için e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.
4. “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklanır.

5. Yeni Başvuru tıklandığında İlan Listesi sayfasına ulaşılır.
6. “Başvur” seçeneğine tıklanır.
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7. İlan başlığı altında ilan detaylarını içeren metin yer almaktadır.
8. İlerlemek   için   “Yukarıdaki  bilgilendirme  yazsını   okudum   ve    kabul

ediyorum.” alanında işaretleme yapılır.
9. “Devam Et” seçeneğine tıklanır.

8



@tccbiko  @kariyerkapisi

10. Başvuru yapılacak alt ilan (pozisyon) seçilir.
11. “Devam Et” seçeneğine tıklanır.

12. Seçilen alt ilan (pozisyon) için ilan metni görüntülenmektedir.
13. İlerlemek   için   “Yukarıdaki   bilgilendirme  yazısını  okudum  ve  kabul

ediyorum.” alanında işaretleme yapılır.
14. “Kaydet ve İlerle” seçeneğine tıklanır.
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15. Başvuru için   talep   edilen   tüm   bilgiler   e-Devlet   üzerinde   sırasıyla
onaylanır/girilir.

16. Tüm aşamalar sırasıyla “Kaydet ve İlerle” seçeneğini tıklayarak geçilir.
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Başvuru Sırasında Bilgi Beyanı
Başvuru esnasında adaylardan bazı bilgiler beyan usulü talep edilebilir veya 

e-Devlet üzerinden sorgulanamayan bazı bilgileri adaylar beyan edebilir. Beyan
edilebilen bilgiler; Lise Mezuniyet Bilgileri, Üniversite Mezuniyet Bilgileri, Yan Dal
Öğrenim Bilgileri, Değişim Programı Bilgileri, Çalışma Bilgileri, Mecburi Hizmet
Bilgileri, Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileri ve Diğer Beyan Bilgileridir.

Bilgilerini beyan etmek isteyen adaylar aşağıdaki adımları izler.

17. Üniversite Mezuniyet Bilgilerini beyan etmek için tıklanır.
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18. Üniversite Mezuniyet Bilgileri ilgili alanlara  giriş  yapılarak  tüm  alanlar
doldurulur. 

19. “Kaydet ve İlerle” seçeneğine tıklanır.
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Yabancı Dil Sınav Bilgilerini beyan etmek için;

20. Yabancı Dil Sınav Bilgilerini beyan etmek için “Var” seçeneğine tıklanır.
21. Yabancı Dil Sınav Sonucuna ilişkin bilgiler ilgili alanlara girilerek tüm

alanlar doldurulur.  
22. “Ekle” seçeneğine tıklanır.
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23. Eklenen Yabancı Dil Sınavı Bilgileri gösterilir.
24. “Kaydet ve İlerle” seçeneğine tıklanır.

25. Son aşama olan ön izleme ekranında tüm bilgiler  tekrar  görüntülenir.
26. Herhangi bir aşamada hatalı / eksik bilgi varsa  “Güncelle”  seçeneğine

tıklanır.
27. İlerlemek   için  “Yukarıdaki  bilgilendirme  yazısını  okudum   ve  kabul

ediyorum.” alanında işaretleme yapılır.
28. “Başvur” seçeneğine tıklanır.
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29. Başvuru başarı ile tamamlandığında olumlu bildirim görüntülenir.
30. “Başvurularım” seçeneğine tıklanır.

31. Tamamlanan başvurular listede görüntülenir.
32. Başvuru Bilgilerini görüntülemek için “Başvuru Bilgileri” seçeneğine

tıklanır.   Başvuru     bilgileri      aynı       zamanda       Kariyer       Kapısı       üzerinden 
görüntülenebilmektedir (Bakınız: Bölüm 6).
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6. BAŞVURU GÖRÜNTÜLEME/İPTAL ETME/TAKİBİ

6.1.    Başvuru Bilgilerini Görüntüleme
1. Kullanıcı ana sayfasında yer alan sol menüden “Başvurularım” seçeneğine

tıklanır. 
2. Bekleyen veya onaylanmış başvuruları görüntülemek için “Başvurularım”

seçeneğine tıklanır.
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3. Tamamlanan başvurulara ilişkin ilan bilgileri, başvuru durumu ve adayın
bilgileri gösterilir. Durum sütunu altında gösterilen; Başvuru Bekliyor başvurunun 
henüz onaylanmadığını göstermektedir. Başvuru kurum tarafından 
onaylandığında durum sütununda Başvuru Onaylandı, başvuru iptal edildiğinde 
ise Başvuru İptal Edildi gösterilir.

4. Detaylı başvuru bilgilerini görüntülemek için “Bilgiler” seçeneğine
tıklanır.

3. Bilgiler tıklandığında başvuru esnasında onaylanan/beyan edilen bilgiler
gösterilir. 

Önemli Not: Bu bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi önem arz 
etmektedir. Bilgilerin hatalı olduğunu düşünüyorsanız ilanına başvuru yaptığınız 
kurum ile iletişime geçiniz.
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6.2.    Başvuru İptal Etme
1. Başvuru iptal etmek için Başvurularım sayfasındaki “Başvuruyu İptal Et”

seçeneğine tıklanır. 
Önemli Not: İlanın başvuru bitiş tarihine kadar başvuru iptal edilerek tekrar 

başvuru gerçekleştirilebilir. İlan başvuru tarihi geçtikten sonra başvuru iptal edilemez.

2. Kurum veya aday tarafından iptal edilen başvuruları görüntülemek için sol
menüden “İptal Edilen Başvurularım” seçeneğine tıklanır.
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3. İptal edilen başvuruların durumunda Başvuru İptal Edildi gösterilir.
4. Başvuru kurum   tarafından   iptal   edildiğinde   Aday   Bilgileri   sütununda

kurum tarafından belirtilen iptal nedeni gösterilir.

6.3.    Değerleme Sürecine İlişkin Bilgilerin Takibi
1. Adayın bulunduğu değerleme aşamasının bilgisi Başvurularım sayfasındaki

Değerleme Aşaması sütununda görüntülenir.
2. Adaya ait değerleme sürecinin   sonuçları   açıklandığı   zaman   Değerleme

Sonuçları sütununda görüntülenir (Bakınız: Bölüm 8).
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7. SINAV/MÜLAKAT BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME

7.1.    Sınav/Mülakat Bilgileri Görüntüleme
1. Sınavlara/Mülakatlara ilişkin bilgileri görüntülemek için sol menüden

“Sınavlarım/Mülakatlarım” seçeneğine tıklanır. 

2. Bekleyen veya onaylanmış başvuruları görüntülemek için “Başvurularım”
seçeneğine tıklanır.

3. Davet edildiğiniz sınav/mülakat aşamasının tarih/saat bilgileri, sınav/mülakat
puanı ve aşamadaki olumlu/olumsuz/bekliyor durumu gösterilir. Kurum tarafından 
sonuçların onaylanmasının ardından aşamaya ilişkin puan ve durum bilgileri 
güncellenir.
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7.2.   Çevrim İçi Mülakata Katılım Sağlama
1. Davet edildiğiniz çevrim içi mülakata ilişkin kurum, birim ve ilan bilgileri

gösterilir.
2. Davet edildiğiniz çevrim içi mülakat aşamasının tarih/saat bilgileri,

sınav/mülakat puanı, aşamadaki olumlu/olumsuz/bekliyor durumu gösterilir. Ayrıca 
çevrim içi mülakat katılım sağlamak için şifre görüntülenir.

3. Mülakat tarih ve saati geldiğinde “Çevrim İçi Görüşme” seçeneğine tıklanır, 
tıklandığında açılan CAM Uygulaması sayfasında şifre girişi yapılarak mülakat katılım 
sağlanır.
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8. DEĞERLEME VE YERLEŞTİRME AŞAMASI

1. Değerleme aşamalarının tamamlanması ve kurum tarafından sonuçların
açıklanması ardından adayların değerleme sonuçları Başvurularım sayfasında 
“Değerleme Aşaması” sütunu altında görüntülenir.

2. Değerleme sonuçlarını görüntülemek “Değerleme Sonuçları” seçeneğine
tıklanır.

3. Değerleme sonuçlarında aşamalara ilişkin puan ve durum bilgileri ile adayın
işe yerleştirilmesine ilişkin asil/yedek/olumsuz durumu gösterilir.

4. Adayın sınav bilgileri gösterilir.
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