
İŞKUR web sitesi üzerinden 
bireysel işveren kaydı açarak,
iş ilanı oluşturabileceğinizi ve 

başvuru yapan bakıcıların
bilgilerini görebileceğinizi

biliyor muydunuz?

Çocuk
Bakıcısı

Arayan Anneler!
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1- Öncelikle www.iskur.gov.tr adresi üzerinden “İnternet Şubesi” 
sekmesine tıklanır.

2- Sitede ekranın üst kısmında yer alan “Kısayollar” menüsünden  “Ev, 
Çocuk, Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri için Eleman Arayanlar” kısmı se-
çilir ve ekranda çıkan “… SGK Sicil numaranız yok ise kayıt yapmanız 
gerekmektedir.” Uyarısına “Tamam” denir. 

Bireysel İşveren Kaydı Oluşturma
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3- Ekrana “Genel Koşullar” gelecektir.

Ekranın aşağısında “Okudum, kabul ediyorum” seçeneği seçilir ve “İleri” 
butonuna basılır.

4- Bireysel işveren kimlik bilgileri doldurulur. (TC No, Ad ve Soyadı doldu-
rulması yeterlidir.) “İleri” butonuna bastıktan sonra;

 a. Eğer daha önceden İŞKUR sisteminde kayıt var ise ekranda 
şifre hatırlatma ile ilgili uyarı çıkacaktır. Mevcut şifre girilerek işlem yapılır. 

 b. Eğer kayıt yok ise başvurunun tamamlanması için ekranda çı-
kan “İletişim”, “İkamet”, “İş adresi” ve “Şifre” bilgileri doldurulur. 

5- Bilgiler doldurulduktan sonra ekranın üst tarafında bulunan “Başvuruyu 
Tamamla” butonuna tıklanır ve bireysel işveren kaydı tamamlanır. 

6- Kayıt oluştuktan sonra ikamet adresinize göre bulunduğunuz ilde yer 
alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne onaya düşer.

7- Bireysel işveren kaydı onaylandıktan sonra diğer işlemlere devam 
edilebilecektir. Bu işlem birkaç gün sürebilmektedir. 
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Yeni İlan Oluşturma 

1- Bireysel işveren kaydı onaylandıktan sonra esube.iskur.gov.tr adresine 
gidilir.

2- Ekranın üst kısmında yer alan “Kısayollar” menüsünden “Ev, Çocuk, 
Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri için Eleman Arayanlar” kısmı seçilir, çıkan 
uyarı ekranında “Tamam” seçildikten sonra sağ üstte “İşveren Girişi” ne 
tıklanır ve TC No ve şifre bilgilerini girerek ve firma (kişi) seçilerek giriş ya-
pılır. 

3- Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda “İşveren Kullanıcısı” adı altında 
“Yeni İlan Oluştur” kısmına tıklanır. 
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4- Açılan ekranda “Meslek Bilgisi” kısmına “Çocuk bakıcısı/çocuk bakım 
elemanı” yazılmalıdır. “Nitelik ve Beceriler” kısmına ise projenin bakıcı 
şartı olan “0-36 ay çocuk bakımını içeren İŞKUR, MEB, MYK veya üniver-
siteden onaylı sertifika/diploma sahibi olmak” yazılmalıdır. Böylece proje 
kapsamına uygun özelliklere sahip bakıcılara daha kolay ulaşılabilir.

5- Çalışma şekli “Tam zamanlı”, il “İstanbul, Ankara veya İzmir”, cinsiyet 
seçimi “Kadın” olarak yapılmalıdır. Proje için olması gereken bu detaylar 
dışındaki alanlar işverenin kendi tercih ettiği şekilde doldurulur ve kaydet 
butonuna basılarak ilan yayınlanır. 

1- İlan yayınlandıktan sonra bireysel işveren hesabına giriş yapılarak çı-
kan sayfada “İş İlanları İşlemleri” kısmına tıklanır.

2-  Sayfanın en altında “İş İlanları Listesi” mevcuttur ve ilanın solunda 
bulunan turuncu ok işaretine tıklanarak ilanın durumu görüntülenir.

İş İlanına Yapılan Başvuruları Görüntüleme
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3- İlan açıldığında ekranın üst kısmında aktive olan “Aday İşlemleri” kıs-
mına tıklandığında açılan “Başvuranlar” kısmına giderek ilana başvuru 
yapan kişiler listelenir.

4- Kişilerin üzerine tıklayarak açılan pencerede özgeçmiş görüntülemesi 
yapılır ve başvuran kişinin iletişim bilgilerine ulaşılır. 
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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


