
İŞKUR
İŞ ARAYAN KAYDI

BİLGİ REHBERİ

Evde
çocuk bakımı

işi arayan
çocuk bakıcıları!

İŞKUR web sitesi üzerinden 
üyelik oluşturarak, 

iş ilanlarını görüntüleyip 
başvuru yapabileceğinizi

biliyor muydunuz?



2

1- Öncelikle www.iskur.gov.tr adresi üzerinden “İnternet Şubesi” 

sekmesine tıklanır.

2- Ekranın sol kısmında bulunan “İş Arayan” bölümünden daha önceden 

üye olunmuş ise “Giriş Yap”, ilk kez kayıt olunacak ise “Üye Ol” butonuna 

tıklanır. 

Üyelik Oluşturma/Üye Girişi Yapma
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3- Daha önceden üyelik var ise TCKN ve Şifre ile giriş yapılır. 
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4- Daha önceden üyelik yok ise “Üye Ol” dedikten sonra ekranda “Üye-
lik Sözleşmesi” açılır. “Onaylıyorum” seçeneği tıklandıktan sonra kimlik 
bilgileri doldurulur, güvenlik kontrolü için ekrandaki sayı yazılır ve en altta 
bulunan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gere-
ği; Türkiye İş Kurumu’’na bildireceğim kişisel verilerimin; kaydedeceği, 
sınıflandıracağı, işleneceğini, saklanacağını, veri kanalları ile güncelle-
nebileceğini ve yürürlükte bulunan mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişi-
lere verilerimin paylaşılabileceği hususu bilgim dahilindedir.” kutucuğu 
işaretlendikten sonra “İleri” seçeneğine tıklanır. 
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5- Akabinde özgeçmiş sayfasında yer alan “Öğrenim Bilgileri” ile “Mes-
lek Bilgileri” alanları doldurulmalı ve “Kişisel Bilgiler” alanında yer alan “İş 
Arama Statüsü” kısmına tıklayarak iş arama statüsü aktif hale getirilmeli-
dir. Ayrıca, varsa ilgili mesleğe ilişkin iş tecrübesi, sürücü belgesi, yabancı 
dil ve sınav bilgileri gibi diğer bilgiler de eklenebilir.

6- İlana başvuru yapmak için sertifika istenildiği için ek özellik kısmında 
yer alan nitelik sekmesine girilerek mesleki belge ve sertifika eklenmelidir.
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1- Üyelik yapıldıktan veya üye girişi yapıldıktan sonra açılan ana sayfa 
ekranında “İş İlanları” kısmına tıklanır.

2- Açılan ekranda üstteki “Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri, 
firma adını yazınız” kısmına “Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı” 
yazılır. Sol tarafta bulunan “İl” kısmından hangi proje ilinde iş aranıyorsa 
seçilir, isteğe göre ilçe seçilir. Sağda bulunan “Meslek” kısmından da 
“Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı” seçilir. Altında bulunan “İşyeri 
Türü” kısmından “Bireysel İşveren” seçilir ve ara butonuna basılır. 

İş İlanı Görüntüleme ve Başvurma
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3- Ekranın alt kısmında aranan özelliklere uygun iş ilanları listesi çıkacaktır. 

4- İlanların üzerine tıklandığında ilan detaylarını içeren farklı bir sekme 
açılacaktır. Başvurmak istenen ilan sahibinin iletişim bilgileri bu sayfada 
mevcut olup, iş başvurusu için iletişim kurulabilir. 
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Evde
çocuk bakımı

işi arayan
çocuk bakıcıları!

İŞKUR web sitesi üzerinden 
üyelik oluşturarak, 

iş ilanlarını görüntüleyip 
başvuru yapabileceğinizi

biliyor muydunuz?

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sorumluluğu altındadır 

ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin görüşlerini 
yansıtmak zorunda değildir.

/sgkegitimlibakici www.sgkegitimlibakici.org
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Ankara Yerel Proje Ofisi 
Çankaya Sosyal Güvenlik Merkezi
Milli Müdafaa Cd. No: 24 Kat: 2 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 414 50 83 – 0312 414 44 79 – 0312 414 42 55  

İstanbul Yerel Proje Ofisleri
Anadolu Yakası: Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi
Bağlarbaşı Mah. Santral Sk. Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü A Blok Kat: 2
Maltepe/İSTANBUL 
Telefon: 0216 388 72 20 - 0216 388 72 00/40119-40120
Avrupa Yakası: Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi 
Karagümrük Mah. Adnan Menderes Bulv. (Vatan Cd.) No: 68-70 Kat: 4 
Fatih/İSTANBUL 
Telefon: 0212 511 47 90 - 0212 520 81 28 - 0212 511 09 90/34150-34147

İzmir Yerel Proje Ofisi
SGK Konak Tesisleri
Milli Kütüphane Caddesi B Blok No: 14/G (Üst Pasaj)
Konak/İZMİR
Telefon: 0232 441 37 25 - 0232 445 64 88


