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1 GİRİŞ 

İş Arayan ve İşveren sistemleri ile kullanıcı türüne uygun işlemleri, sistem üzerinden gerçekleştirme 

imkânı sağlanmaktadır.  

 

1.1 AMAÇ 

İş Arayan ve İşveren sistemleri ile kullanıcı türüne uygun işlemleri, sistem üzerinden gerçekleştirme 

imkânı sağlamak amacıyla Dış Kullanıcı İş Arayan Kullanım Kılavuzu hazırlanmıştır. 

2 İŞ ARAYAN  

İş Arayan kullanıcı türü ile sisteme giriş yapabilmek için açılan ekranda iş arayan kaydınız var ise İş 

Arayan alanı kullanılmalıdır. Giriş butonuna basılarak açılan ekranda TC Kimlik No ve Şifre girilerek İş 

Arayan Giriş butonuna basılmalıdır.  
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TC Kimlik No: Bu alan, İş Arayan olarak sisteme giriş yapacak olan kullanıcının TC Kimlik numarasını 

girdiği alandır. 

Şifre: Bu alana kullanıcı kendi tanımladığı şifresini girmelidir.  

Şifremi Unuttum: Bu butona basılınca Şifre İşlemleri ekranı açılmaktadır. Açılan ekranda T.C. Kimlik 

No ve Güvenlik alanları doldurularak İleri butonuna basılmalıdır.  

 

Açılan ekranda TC Kimlik No alanı dolu olarak gelmektedir. Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi, Cilt 

No, Aile Sıra No, Sıra No ve Güvenlik alanları doldurularak İleri butonuna basılmalıdır.  
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Yeni Şifre ekranına ulaşılmaktadır. Yeni Şifre ve Yeni Şifre Tekrar alanına şifre bilgisi girilerek Kaydet 

butonuna basılır.  

 
 

“Şifreniz başarıyla değiştirildi” mesajı görüntülenerek, kullanıcı işlem ekranına geçiş yapmaktadır.  
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Üye Ol 

 

Üye Ol butonuna basılınca açılan ekranda Üyelik Sözleşmesi görüntülenir. 

Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri 

okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar. 

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.  

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir. 

 

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa 

mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.  

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.  

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.  
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Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu 

olmayacaktır. 

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.  

Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit 

etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.  

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan 

Kurum sorumlu tutulamaz. 

 

 

Onaylamıyorum butonuna basıldığında Anasayfa’ya geçiş yapılır.  

 

Onaylıyorum butonuna basılınca Kimlik Bilgileri ekranı açılır. 
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Ekranda Kimlik bilgileri ve Güvenlik Kontrolü alanındaki alanlar doldurularak İleri butonuna 

basılmalıdır.  

 

Güvenlik Kontrolü girilerek İleri butonuna basılmalıdır. 
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Adres Bilgileri, iletişim bilgileri ve Şifre belirlenerek Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et butonuna basılarak 

üyelik kaydı oluşturulur. 

2.1 Online İşlemler 

T.C. Kimlik No ve Şifre girilerek Giriş butonuna basıldığında kullanıcının işlem yapabileceği Bireysel 

Kullanıcı ekranı açılır. 



 
 

 

 

 

 
 

www.iskur.gov.tr 

 

Kullanıcı Online İşlemler menüsü altındaki seçenekleri kullanarak işlem yapabilmektedir. 

Online İşlemler menüsü altında; 

 İstihdam 

 Tazminat ve Fon 

 İş ve meslek Danışmanlığı 

 Kurs / Programlar 

 Özel İstihdam Büroları 

 Kullanıcı İşlemleri 

 Meslekler Sözlüğü ekranları yer almaktadır.  

2.1.1 İstihdam 

2.1.1.1 Açık İş İlanları 

Online İşlemler - İstihdam – Açık İş İlanları menüsü seçilerek Açık İş İlanları ekranına ulaşabilirsiniz. 

Açılan ekranda İl ve İlçeye Göre, İl ve mesleğe Göre, İl meslek ve Kişisel Duruma Göre, Hızlı Arama, 

Detaylı Arama, Talep Numarasına Göre, Anahtar Kelime İle seçenekleri kullanılarak Açık İş İlanları 

görüntülenebilir.  
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İl ve İlçeye Göre: Bu butona basılarak il ve ilçeye göre sistemde kayıtlı olan açık işleri görmek için 

sorgulama yapabilirsiniz.  

 

İl ve İlçe açılır liste kutusundan seçim yapılarak Ara butonuna basılarak girilen kriterlere uygun 

sonuçlar listelenir. 

 

Geri Dön: Bu butona basılarak önceki ekrana geçilir.  

İl ve Mesleğe Göre: Bu butona basılarak il ve mesleğe göre sistemde kayıtlı olan açık işleri görmek 

için sorgulama yapabilirsiniz. 
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Arama Anahtarı alanında kriter girip Ara butonuna basılınca kritere uygun meslekler görüntülenir.  

 

Meslek alanında Ekle butonuna basılarak açılan popup ekranda meslek fare ile seçilerek Ekle 

butonuna basılır.  

Arama Anahtarı alanında kriter girip Ara 

butonuna basılınca kritere uygun 

meslekler görüntülenir. 

Meslek alanında Ekle butonuna basılarak 

açılan popup ekranda meslek fare ile 

seçilerek Ekle butonuna basılır.  
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Popup ekranda seçilen meslek bilgisi, meslek alanında görüntülenir. 

İl açılır iste kutusundan il seçilerek Ara butonuna basılarak sorgulama başlatılır. 

 

İl, Meslek ve Kişisel Duruma Göre: Bu butona basılarak il, meslek ve kişisel duruma göre sistemde 

kayıtlı olan açık işleri görmek için sorgulama yapabilirsiniz. Ekle butonu ile meslek alanına meslek 

bilgisi aktarılarak, Kişisel Durum ve il seçimi yapılarak Ara butonuna basılarak kriterlere uygun 

sonuçlar listelenir (Kayıt sayısı 1000 den fazla ise mutlaka kriter girerek arama yapmanız 

gerekecektir). 

 

Hızlı Arama: Bu butona basıldığında, sistemde kayıtlı olan açık işleri görmek için Kişisel Durum, İşyeri 

Türü, Çalışma Yeri, Çalışma Şekli ve İl kriterlerine göre sorgulama yapabilirsiniz.  

Kriterler girilerek Ara butonuna basıldığında uygun sonuçlar listelenir.  
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Listelenen ilanlardan Talep No alanında talep numarasına tıklanarak iş ilanı ile ilgili detaylar 

görüntülenir.  
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Bu ekranda iş arayan kullanıcı isterse ekranın altında yer alan Başvur butonuna basarak ilana başvuru 

yapabilmektedir. Başvuru yapılamadığında sistem kullanıcıyı mesaj görüntüleyerek 

bilgilendirmektedir.  
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Detaylı Arama: Bu butona basıldığında, sistemde kayıtlı olan açık işleri görmek için Meslek, Kişisel 

Durum, İşyeri Türü, Çalışma Yeri, Çalışma Şekli, İş alanı, Pozisyon, İşyeri Unvanı İl ve İlçe kriterlerine 

göre sorgulama yapabilirsiniz.  
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Kriterler girilerek Ara butonuna basıldığında uygun sonuçlar listelenir.  

 

Talep Numarasına Göre: Bu butona basıldığında, sistemde kayıtlı olan açık işleri görmek için talep 

numarası kriterine göre sorgulama yapabilirsiniz. 
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Anahtar Kelime İle Arama: Bu butona basıldığında, sistemde kayıtlı olan açık işleri görmek için 

anahtar kelimeye göre sorgulama yapabilirsiniz. 

 

2.1.1.2 Özgeçmiş Düzenleme 

Özgeçmiş Düzenleme ekranını kullanarak özgeçmişinizi hazırlayabilirsiniz. İş aramak, bir işe 

başvurmak ve Türkiye İş Kurumu aracılığıyla düzenlenen kurslara katılmak için özgeçmiş 

hazırlamalısınız. 

Online İşlemler - İstihdam – Özgeçmiş Düzenleme menüsü seçilerek Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı 

ekranına ulaşabilirsiniz. 
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Bu sihirbazda alt kısımda yer alan İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemlerinizi 

sihirbazın yönlendirmesiyle gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ekranın solundaki bağlantılar da Özgeçmiş 

Düzenleme ile ilgili sayfaya ulaşmanızı sağlayacaktır Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın İşlem Sonu 

sayfasındaki Kaydet butonuna tıklayarak özgeçmişinizi kaydetmeyi unutmayınız. 

 İşlem yaptığınız sayfadan bir önceki sayfaya geri dönmek istediğinizde ekranın alt kısmında 

bulunan Geri butonunu kullanabilirsiniz. Ekranda Geri butonu görünmüyor ise bu ilk sayfada 

olduğunuzu göstermektedir. 

Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı şu sayfalardan oluşmaktadır. 

 Kişisel Bilgiler  

 Öğrenim Bilgileri  

 Meslek Bilgileri  

 Kişisel Belgeler  

 Ek Özellikler 

 İş Tercihleri  

 İş Tecrübesi  

 Özgeçmiş Ekleme 

 Fotoğraf Yükleme  

 Yabancı Dil Bilgileri  

 Sınav Bilgileri  

 Referanslar  

 İşlem Sonu  

http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#Meslek_Bilgileri
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#İş_Tercihleri
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#İş_Tecrübesi
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#Fotoğraf
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#Yabancı_Dil
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#Sınav_Bilgileri
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#Referanslar
http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/CVPROFILE.htm#İşlem_Sonu
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Kişisel Bilgiler 

Kişisel Bilgiler sayfasını kullanarak kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz.  

 

 Bayanlar için Askerlik Durumu "Muaf" seçili olarak gelecek ve bu değer değiştirilemeyecektir.  

 Kişisel Durum ve Öncelik Bilgileri bölümünde, eğer kanunen bazı işgücü istemlerine 

yerleşmenizde öncelik ve/ya ayrıcalık tanınmasına neden olan bir özelliğiniz var ise, listeden 

size uygun olanları işaretleyiniz.  

İleri butonuna tıklayarak Başvuru/Kayıt Düzenleme işlemine devam edebilirsiniz. 

Öğrenim Bilgileri  

Öğrenim Bilgileri sayfasını kullanarak öğrenim bilgilerinizi girebilirsiniz. Yanında * işareti bulunan 

alanlar bilgi girişi zorunlu olan alanlardır.  

Eğer kanunen bazı işgücü istemlerine 

yerleşmenizde öncelik ve/ya ayrıcalık tanınmasına 

neden olan bir özelliğiniz var ise, listeden size uygun 

olanları işaretleyiniz.  
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 Öğrenci iseniz Devam Eden Okulunuzun Seviyesi alanına da öğrenci olduğunuz okulun seviyesini 

girmelisiniz.  

Ekranda bulunan Ekle / Değiştir / Çıkar komutları öğrenim gördüğünüz okul bilgilerini girmek için 

kullanılacaktır. Yanında * işareti bulunan alanlar bilgi girişi zorunlu olan alanlardır. 

 Bitirdiğiniz okullar için Bitirme Yılı bilgisini girmelisiniz. Sadece okumakta olduğunuz okul bilgisi 

için Bitirme Yılı bilgisi girmeyebilirsiniz. 

Yeni okul bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girişi yaptıktan sonra Ekle butonuna tıklayınız. 

Eklediğiniz okul bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

Eklediğiniz herhangi bir okul bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz okul bilgisini listeden 

solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  

Herhangi bir okul bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz okul bilgisini listeden solundaki 

yardımıyla seçiniz. Okul bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Değiştir butonuna 

tıklayınız. 

Öğrenim bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 
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 Mesleğiniz ile öğrenim durumunuz arasındaki ilişki sistem tarafından kontrol edilmektedir. 

Öğrenim bilgilerinizde yaptığınız değişikliğe göre girdiğiniz meslek bilgisi uymuyorsa meslek 

bilginiz sistem tarafından otomatik olarak silinecektir. Örneğin; meslek olarak Bilgisayar 

Mühendisliği seçtiğiniz halde öğrenim durumunuzu Lise olarak belirttiyseniz sistem Bilgisayar 

Mühendisliği kaydınızı silecektir. 

 Eğer mesleğinizi Meslek alanındaki açılır listede göremiyorsanız, öncelikle soldaki Öğrenim 

Bilgileri bölümüne gidip, öğrenim durumunuzu ve mezun olduğunuz okulları doldurmanız 

gerekmektedir. 

 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz ya da eklediğiniz okul bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında okul bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin listenin 

kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla listenin bir 

sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. Önceki butonu 

aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son sayfasında 

bulunuyorsunuz. 

Meslek Bilgileri 

Meslek Bilgileri sayfasını kullanarak meslek bilgilerinizi girebilirsiniz. Yanında * işareti gördüğünüz 

alanlar bilgi girişi zorunlu olan alanlardır. 
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Yeni meslek bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girişi yaptıktan sonra Ekle butonuna tıklayınız. 

Eklediğiniz meslek bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

 Meslek alanına bilgi girmek için + işaretine tıklamalısınız. Açılan Arama ekranında meslek bilgisi 

için seçebileceğiniz değerler listelenmektedir. Listeden istediğiniz değeri seçerek Ekle butonuna 

tıklayınız. Eklediğiniz değer meslek alanında görülecektir. Seçtiğiniz değeri çıkarmak için Çıkar 

butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz değer ilgili alandan çıkarılacaktır.  

Eklediğiniz herhangi bir meslek bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz meslek bilgisini listeden 

solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  

Herhangi bir meslek bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz meslek bilgisini listeden 

solundaki  yardımıyla seçiniz. Meslek bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Değiştir 

butonuna tıklayınız. 

Meslek bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 

 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz ya da eklediğiniz meslek bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında meslek bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin 

listenin kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla 

listenin bir sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son 

sayfasında bulunuyorsunuz. 

Kişisel Belgeler 

Kişisel Belgeler sayfasını kullanarak sürücü belgesi, pasaport gibi belgelere ilişkin bilgilerinizi 

girebilirsiniz. 
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Ekranda bulunan Ekle / Değiştir / Çıkar komutları sürücü belgesi bilgilerini girmek için kullanılacaktır. 

Yeni bir sürücü belgesi bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girişi yaptıktan sonra Ekle butonuna 

tıklayınız. Eklediğiniz sürücü belgesi bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

Eklediğiniz herhangi bir sürücü belgesi bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz sürücü belgesi 

bilgisini listeden solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  

Herhangi bir sürücü belgesi bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz sürücü belgesi bilgisini 

listeden solundaki ok yardımıyla seçiniz. Sürücü belgesi bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan 

sonra Değiştir butonuna tıklayınız. 

 Birden fazla sürücü belgesi bilgisi girebilirsiniz. Sürücü belgesi sınıfları arasındaki ilişkiler (Örn: C 

sınıfı sürücü belgesi olan sürücülerin B sınıfı araçları da kullanabilmesi, vb gibi) sistemde 

tanımlanmış olduğundan, üst sınıfta sürücü belgesi olan iş arayanlar alt sınıf için verilmiş olan 

işgücü istemlerine başvurabilir veya seçilebilir. 

 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz ya da eklediğiniz sürücü belgesi bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında sürücü belgesi bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve 

sizin listenin kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla 

listenin bir sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son 

sayfasında bulunuyorsunuz. 
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Sürücü belgesi bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine 

devam edebilirsiniz. 

Ek Özellikler 

Ek Özellikler sayfasını kullanarak, mesleğinizle ilgili sahip olduğunuz belgeler ve sertifikalar varsa Ekle 

butonunu kullanarak bu sayfada ekleyebilirsiniz. 

 

Açılan Arama ekranında ilgili alan için seçebileceğiniz değerler listelenmektedir. Listeden istediğiniz 

değeri seçerek Ekle butonuna tıklayınız. Eklediğiniz değer ilgili alanda listelenecektir. Seçtiğiniz 

değerlerden birini çıkarmak için Çıkar butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz değer ilgili alandaki listeden 

çıkarılacaktır.  

 Birden fazla değer eklemek ya da çıkarmak için klavyenin Ctrl tuşuna basarak seçim 

yapabilirsiniz.  
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Seçme işlemi tamamlandığında Ekle butonuna basılarak seçilen kayıtlar Ek Özellikler alanına 

eklenmektedir. 

  

İlgili alanlara bilgi girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 

İş Tercihleri 

İş Tercihleri sayfasını kullanarak çalışma koşulları ve iş tercihlerinize ilişkin bilgileri girebilirsiniz. 

Seçme işlemi tamamlandığında Ekle butonuna 

basılarak seçilen kayıtlar Ek Özellikler alanına 

eklenmektedir. 
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Açılan Arama ekranında ilgili alan için seçebileceğiniz değerler listelenmektedir. Listeden istediğiniz 

değeri seçerek Ekle butonuna tıklayınız. Eklediğiniz değer ilgili alanda listelenecektir. Seçtiğiniz 

değerlerden birini çıkarmak için Çıkar butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz değer ilgili alandaki listeden 

çıkarılacaktır. 
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 Birden fazla değer eklemek ya da çıkarmak için klavyenin Ctrl tuşuna basarak seçim 

yapabilirsiniz.  
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İlgili alanlara bilgi girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 

İş Tecrübesi 

İş Tecrübesi sayfasını kullanarak daha önce çalışmış olduğunuz işyerlerine ilişkin bilgileri girebilirsiniz. 
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Yeni bir iş tecrübesi bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girişi yaptıktan sonra Ekle butonuna 

tıklayınız. Eklediğiniz iş tecrübesi bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

Eklediğiniz herhangi bir iş tecrübesi bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz iş tecrübesi bilgisini 

listeden solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  

Herhangi bir iş tecrübesi bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz iş tecrübesi bilgisini 

listeden solundaki ok yardımıyla seçiniz. İş tecrübesi bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra 

Değiştir butonuna tıklayınız. 

 Eğer bir işyerinde farklı zamanlarda farklı pozisyonlarda çalıştıysanız, ya da farklı meslekleriniz ön 

plana çıktıysa, aynı işyerini 'İşe Başlama Tarihi' ve 'İşten Ayrılma Tarihi' alanlarını 'Pozisyon 

Başlama Tarihi' ve 'Pozisyon Bitiş Tarihi' gibi düşünerek farklı satırlar olarak eklemeniz 

gerekmektedir. 

 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz ya da eklediğiniz iş tecrübesi bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında iş tecrübesi bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin 

listenin kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla 

listenin bir sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. 
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Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son 

sayfasında bulunuyorsunuz. 

İş tecrübesi bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 

Özgeçmiş Ekleme 

Özgeçmiş Ekleme sayfasını kullanarak DOC ya da PDF formatında hazırlanmış özgeçmişinizi sisteme 

yükleyebilirsiniz. 

 

Özgeçmişinizin adını ve Gözat düğmesi yardımıyla Dosya Yolu'nu girdikten sonra Özgeçmiş Yükle 

butonuna tıklayarak .doc ya da .pdf formatında hazırlanmış özgeçmişinizi sisteme yükleyebilirsiniz.  
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Sisteme yüklemek istediğiniz dosyanın büyüklüğü en fazla 1 Mb boyutunu geçmemelidir. 

Eklenen özgeçmiş dosyası ekranın altında listelenecektir. Listelenen özgeçmişlerden içeriğini görmek 

istediğinizin yanındaki Görüntüle butonuna tıkladığınızda özgeçmiş dosyası açılacaktır. 

Özgeçmiş dosyanızı sisteme yükledikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme 

işlemine devam edebilirsiniz. 

Fotoğraf Yükleme 

Fotoğraf Yükleme sayfasını kullanarak JPEG ya da GIF dosya formatındaki bir fotoğrafınızı sisteme 

yükleyebilirsiniz.  

 

Gözat düğmesi yardımıyla fotoğraf dosyanızın Dosya Yolu'nu girdikten sonra Fotoğraf Yükle 

butonuna tıklayarak JPEG ya da GIF dosya formatındaki fotoğrafınızı sisteme yükleyebilirsiniz. 

Sisteme yüklemek istediğiniz dosyanın büyüklüğü en fazla 300 Kb olmalıdır. Eklenen fotoğraf ekranın 

üst kısmında görüntülenecektir.  

 Sisteme sadece bir fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz. İkinci bir fotoğraf yüklemek istediğinizde ilk 

yüklediğiniz fotoğraf silinecektir. 
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Eklediğiniz herhangi bir fotoğrafı çıkarmak için Fotoğraf Sil butonuna tıklayınız.  

Fotoğraf yükleme işleminizi tamamladıktan sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme 

işlemine devam edebilirsiniz. 

Yabancı Dil Bilgileri 

Yabancı Dil Bilgileri sayfasını kullanarak yabancı dil bilgilerinizi girebilirsiniz. Yanında * işareti 

gördüğünüz alanlar bilgi girişi zorunlu olan alanlardır. 

 

Yeni bir yabancı dil bilgisi eklemek için açılır liste kutusundan dil seçimi yapılarak Ekle butonuna 

tıklayınız. Eklediğiniz yabancı dil bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

Eklediğiniz herhangi bir yabancı dil bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz yabancı dil bilgisini 

listeden solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  

Herhangi bir yabancı dil bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz yabancı dil bilgisini listeden 

solundaki ok yardımıyla seçiniz. Yabancı dil bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Değiştir 

butonuna tıklayınız. 

 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 
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 Listelediğiniz ya da eklediğiniz yabancı dil bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında yabancı dil bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin 

listenin kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla 

listenin bir sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son 

sayfasında bulunuyorsunuz. 

Yabancı dil bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 

Sınav Bilgileri 

Sınav Bilgileri sayfasını kullanarak girmiş olduğunuz sınavlara ilişkin bilgilerinizi girebilirsiniz. Yanında 

* işareti gördüğünüz alanlar bilgi girişi zorunlu olan alanlardır. 

 

Yeni bir sınav bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girişi yaptıktan sonra Ekle butonuna tıklayınız. 

Eklediğiniz sınav bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

Eklediğiniz herhangi bir sınav bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz sınav bilgisini listeden 

solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  
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Herhangi bir sınav bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz sınav bilgisini listeden solundaki 

ok yardımıyla seçiniz. Sınav bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Değiştir butonuna 

tıklayınız. 

Sınav Bilgilerini Getir: Bu butona basıldığında Sınav Bilgileri ÖSYM’den çekilerek yenilenir. 

 

 İş Tercihleri sayfasında çalışmak istediğiniz kurum türü olarak Kamu'yu seçmişseniz Kamu'nun iş 

alımlarında kriter olarak gösterdiği sınav bilgilerinizi mutlaka girmelisiniz. 

 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz ya da eklediğiniz sınav bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında sınav bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin listenin 

kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla listenin bir 

sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. Önceki butonu 

aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son sayfasında 

bulunuyorsunuz. 

Sınav bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 
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Referanslar 

Referanslar sayfasını kullanarak size referans olabilecek kişilere ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Yanında * 

işareti gördüğünüz alanlar bilgi girişi zorunlu olan alanlardır. 

 

Yeni bir referans bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girişi yaptıktan sonra Ekle butonuna tıklayınız. 

Eklediğiniz referans bilgisi ekranın altında listelenecektir. 

 

Eklediğiniz herhangi bir referans bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz referans bilgisini listeden 

solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.  

Herhangi bir referans bilgisini değiştirmek için işlem yapmak istediğiniz referans bilgisini listeden 

solundaki ok yardımıyla seçiniz. Referans bilgisinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Değiştir 

butonuna tıklayınız. 
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 Ekleme, çıkarma ve değiştirme işlemleriniz Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasında yer 

alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiş, silinmiş ya da değiştirilmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz ya da eklediğiniz referans bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde 

görüntülenecektir. Ekranın altında referans bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin 

listenin kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla 

listenin bir sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son 

sayfasında bulunuyorsunuz. 

Referans bilgilerini girdikten sonra İleri butonuna tıklayarak Özgeçmiş Düzenleme işlemine devam 

edebilirsiniz. 

İşlem Sonu 

Bu sayfa Özgeçmiş Düzenleme Sihirbazı'nın son sayfasıdır. Kaydet butonuna tıkladığınızda 

Başvuru/Kayıt Düzenleme Sihirbazı'nın tüm sayfalarında eklediğiniz ya da değiştirdiğiniz bilgiler 

kaydedilecek, çıkarılmasını istediğiniz bilgiler silinmiş olacaktır. 

 Kaydınızı güncellerken güncellediğiniz bilgilerin yaptığınız iş başvurularını etkileyebileceğini 

unutmayınız. Güncellediğiniz bilgilere göre bazı iş başvurularına uygun olmayabilirsiniz. Bu iş 

başvurularınız “Geçersiz” olarak güncellenecektir. 

2.1.1.3 Bana Uygun İşler 

Online İşlemler - İstihdam – Bana Uygun İşler menüsü seçilerek Bana Uygun İşler ekranına 

ulaşabilirsiniz.  
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Bana Uygun İşler ekranını kullanarak Türkiye İş Kurumu aracılığıyla ilan edilmiş işgücü istemlerinden 

durumunuza uygun olanları görebilir, bu işlere başvurabilirsiniz.  

İstihdam menüsünden Bana Uygun İşler'i seçerek Bana Uygun İşler ekranına ulaşabilirsiniz. 

Bana Uygun İşler ekranı ilk açıldığında alanlar boş olarak görüntülenecektir.  

Ara butonuna tıklayarak durumunuza uygun olan mevcut işgücü istemlerini (iş ilanlarını) listeleyiniz. 

Belli bir kriterde bir işgücü istemi aramak için istediğiniz kriteri ilgili alana girerek Ara butonuna 

tıkladığınızda girdiğiniz bilgilere ilişkin işgücü istemleri ekranda listelenecektir. 

 Listelediğiniz işgücü istemleri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde görüntülenecektir. 

Ekranın altında işgücü istemlerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin listenin kaçıncı 

sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla listenin bir sonraki 

sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. Önceki butonu aktif 

değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son sayfasında 

bulunuyorsunuz. 

Listelenen işgücü istemlerinin detayını görmek için detayını görmek istediğiniz işgücü isteminin 

yanında yer alan işgücü istemi numarasına tıklayınız. Açılan İşgücü İstemi Detayı sayfasında işgücü 

isteminin özelliklerini görebilirsiniz.  

İşgücü İstemi Detayı sayfasında ayrıntılarını gördüğünüz işgücü istemine başvurmak için Başvuru 

Önyazınız alanına kendinizi tanıtıcı bilgiler girerek Başvur butonuna tıklayınız. Başvurunuz Türkiye İş 

Kurumu ve işgücü istemi ilanını veren işyeri tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

 Başvuru bilgilerinizi ve başvurunuzun durumunu İş Başvurularım ekranından takip edebilirsiniz. 

Bu işlemle ilgili ayrıntılı bilgi İş Başvurularım bölümünde yer almaktadır. 

2.1.1.4 İş Başvurularım 

Online İşlemler – İstihdam – İş Başvurularım menüsü seçilerek İş Başvurularım ekranına 

ulaşabilirsiniz. 

http://help.iskur.gov.tr/Help/PORTALBIREYSEL/ISTBASVURULARIM.htm


 
 

 

 

 

 
 

www.iskur.gov.tr 

 

İş Başvurularım ekranını kullanarak yapmış olduğunuz iş başvurularınızı görebilir, başvurularınızın 

durumunu takip edebilirsiniz. 

İş Başvurularım ekranı ilk açıldığında Tarih Aralığı alanındaki tarih alanlarında günü tarihi seçili olarak 

görüntülenecektir. Durumunu görmek istediğiniz iş başvurularınızın tarih aralığını girerek Ara 

butonuna tıkladığınızda iş başvurularınız ekranda listelenecektir.  

 

İşgücü isteminin yanındaki renkli yuvarlaklar işgücü istemine uygunluğunuzu göstermektedir.  

Yeşil yuvarlak Geçerli, Kırmızı yuvarlak Geçersiz, Turuncu yuvarlak Yetersiz anlamına gelmektedir. 

Profilinizde yaptığınız değişiklikler başvurduğunuz işgücü istemlerinin geçersiz ya da yetersiz 

olmasına sebep olabilir. Hangi konularda geçersiz ya da yetersiz olduğunuzu fare ile, ilgili işgücü 

isteminin yanındaki yuvarlağın üzerine gelerek görebilirsiniz. 

 Tarih Aralığı alanına tarih alanlarının yanındaki  düğmesine tıkladığınızda açılan takvim 

aracılığıyla bilgi girişi yapabilirsiniz. Açılan takvimde günün tarihi seçili olarak gelmektedir. 

Seçmek istediğiniz ay ve yıl bilgisini takvim ekranının üst kısmındaki açılır menüler yardımıyla 

seçip istediğiniz gün bilgisine tıkladığınızda seçtiğiniz tarih bilgisi tarih alanına aktarılacaktır. 

Takvim ekranındayken Temizle düğmesine bastığınızda tarih alanı boş olarak görüntülenecektir. 
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 Listelediğiniz iş başvuruları 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde görüntülenecektir. Ekranın 

altında iş başvurularınızın toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin listenin kaçıncı sayfasını 

gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla listenin bir sonraki sayfasına, 

Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. Önceki butonu aktif değilse 

listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son sayfasında bulunuyorsunuz. 

Listelenen iş başvurularından ayrıntılarını ve başvurularınızı durumunu görebilmek için işlem yapmak 

istediğiniz işgücü isteminin yanında bulunan numaraya tıklayınız.  

 

Açılan İşgücü İstemi Detayı sayfasında işgücü isteminin ayrıntılı bilgilerini görebilirsiniz.  

Ayrıca aynı sayfanın Başvuru Detayı bölümünde 

başvurunuzun durumu hakkındaki son bilgileri de 

görebilirsiniz. 
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Ayrıca aynı sayfanın Başvuru Detayı bölümünde başvurunuzun durumu hakkındaki son bilgileri de 

görebilirsiniz.  

 Eğer bir işgücü istemine seçilmişseniz bu bilgi Başvuru Detayı bölümünde "Seçme Onay Bekliyor" 

olarak görüntülenecektir. Seçmeyi Kabul Et butonuna tıklayarak seçmeyi onayladığınızı 

belirtebilirsiniz. Seçmeyi onaylamıyorsanız Seçmeyi Reddet butonuna tıklayınız. 

2.1.1.5 İş Arama / Kayıt Durumu 

Online İşlemler – İstihdam – İş Arama / Kayıt Durumu menüsü seçilerek İş Arama / Kayıt Durumu 

ekranına ulaşabilirsiniz.  

 

Kayıtlar işlem tarihinden itibaren 18 ay aktifte kalır. Bu süre içerisinde yenilenmeyen kayıtlar işlemden 

kaldırılacaktır. Kayıtların tekrar aktife alınması için Başvuru/Kayıt Düzenleme menüsünden girip işlem 

sonundan kayıt güncellenmelidir. 

2.1.1.6 Toplum Yararına Programlar 

2.1.1.6.1 TYP Arama 

Online İşlemler – İstihdam – Toplum Yararına Programlar – TYP Arama menüsü seçilerek TYP Arama 

İşlemleri ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

Ekranda istenilen kriterler kullanılarak Ara butonuna basıldığında, kriterlere uygun sonuçlar listelenir.  
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Listede TYP No tıklanarak TYP hakkında bilgi verilen ekran görüntülenebilir. Aynı ekranda TYP’ye 

başvuru yapabilirsiniz. 
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2.1.1.6.2 TYP Başvuru 

Online İşlemler – İstihdam – Toplum Yararına Programlar – TYP Başvuru menüsü seçilerek TYP 

Başvuru Listesi İşlemleri ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

Ara butonuna basılarak sistemde kayıtlı, kriterlere uygun TYP bilgileri listelenir. 

 

Listede TYP No alanında TYP numarası tıklanarak TYP bilgilerinin gösterildiği ekran açılır. Bu ekran 

üzerinde TYP’ye başvuru işlemi yapılabilmektedir.  
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2.1.2 Tazminat ve Fon 

2.1.2.1 İKT/İÖ/KÇÖ Bildirgesi 

2.1.2.1.1 Ödeme Planı Sorgulama 

Online İşlemler – Tazminat ve Fon – İKT/İÖ/KÇÖ Bildirgesi – Ödeme Planı Sorgulama menüsü 

seçilerek Ödeme Planları ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

Bildirge Kayıt No girerek Onaylanmış Bildirge Ara butonuna basılarak uygun sonuçları 

listeleyebilirsiniz. 
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Ödeme Planını Göster butonuna basılarak sistemde kayıtlı ödeme planı bilgilerini 

görüntüleyebilirsiniz. 

2.1.2.2 Talep Dilekçesi 

2.1.2.2.1 Dilekçe Girişi 

Online İşlemler Tazminat ve Fon – İKT/İÖ/KÇÖ Bildirgesi – Dilekçe Girişi menüsü seçilerek Taahhüt 

ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

“Yukarıdaki metni okudum kabul ve/veya taahhüt ederim” metni yanındaki kutucuk işaretlendiğinde 

ekrandaki Talep Bilgileri ve İşveren Bilgileri aktif hale gelir ve Kişi ve Talep Bilgileri ekranı açılır.  
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Ekrandaki zorunlu alanlar doldurularak İleri butonuna basılır. İşveren /İşlem Sonu ekranına ulaşılır. 

 

İşyeri İli ve İşyeri İlçesi açılır liste kutusundan seçim yapılarak Kaydet butonuna basılır.  
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Talep Dilekçesi sisteme kaydedilerek mesaj görüntülenir. 

2.1.2.2.2 Dilekçe Listeleme 

Online İşlemler – Tazminat ve Fon – Talep Dilekçesi – Dilekçe Listeleme menüsü seçilerek Dilekçe 

Listeleme ekranına ulaşılmaktadır. 

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş olan dilekçeler ekrandaki Ara butonuna basılarak listelenebilir.  

 

Üzerinde değişiklik yapılmak istenilen dilekçe  butonuna basılarak işaretlenir ve Güncelle 

butonuna basılır. İstenilen değişiklikler yapılarak Kaydet butonuna basılır.  

2.1.2.2.3 UGF Dilekçe Listeleme 

Online İşlemler – Tazminat ve Fon – Talep Dilekçesi – UGF Dilekçe Listeleme menüsü seçilerek UGF 

Dilekçesi Listeleme ekranına ulaşılır.  
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Ara: Bu butona basılarak sistemde kayıtlı olan UGF dilekçeleri listelenir.  

Güncelle: Ara işlemi ile sistemde kayıtlı olan UGF dilekçeleri listelenir. Listeden kayıt seçilerek bu 

butona basıldığında dilekçe bilgilerini güncelleyebilirsiniz. 

2.1.3 İş ve Meslek Danışmanlığı  

2.1.3.1 Randevu Talebinde Bulunma 

Online İşlemler – İş ve Meslek Danışmanlığı – Randevu Talebinde Bulunma menüsü seçilerek 

Randevu Talebinde Bulunma ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

Randevu Talebinde Bulunma ekranını kullanarak iş ve meslek konularında danışmanlık almayı talep 

edebilirsiniz. 

Randevu Talebinde Bulunma ekranı ilk açıldığında daha önce talep etmiş olduğunuz randevu bilgileri 

ekranda listelenmiş olacaktır. 

 Listelediğiniz randevu bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa şeklinde görüntülenecektir. 

Ekranın altında randevu dosyası bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin listenin 

kaçıncı sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla listenin 

bir sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına 

ulaşabilirsiniz. Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse 

listenin son sayfasında bulunuyorsunuz. 
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Yeni bir randevu talebinde bulunmak için ekrandaki alanlara danışmanlık almak istediğiniz birim ile 

almak istediğiniz danışmanlık türünü seçtikten ve danışmanlık alma nedeninizi girdikten 

sonra Kaydet butonuna tıklayınız. 

Danışmanlık talebiniz Türkiye İş Kurumu tarafından değerlendirilerek görüşme günü ve tarihi 

belirlenecektir. Bu görüşme gün ve tarihini yine bu ekrandan takip edebilirsiniz. 

Danışmanlık talebiniz karşılığında Türkiye İş Kurumu tarafından randevu verildiğinde ekranda 

listelenmiş olan randevu bilgilerinde görüşülecek danışman, görüşme gün ve saati de 

görüntülenecek ve ekranda Randevu Durumu "Danışan Onayı Bekliyor" olarak değiştirilmiş 

olacaktır. Onayla butonunu kullanarak belirtilen gün ve saatin uygun olduğunu ve randevu bilgileri 

onayladığınızı belirtebilirsiniz. 

 Onaylama işlemini gerçekleştirmediğiniz takdirde randevunuz kesinleşmiş sayılmayacaktır. 

2.1.4 Kurs / Programlar 

2.1.4.1 Kurs Bilgileri 

Online İşlemler – Kurs / Programlar – Kurs Bilgileri menüsü seçilerek Kurs Bilgileri ekranına 

ulaşabilirsiniz. 

  

Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü yetiştirmeye yönelik kursları, İşkur Portalı üzerinden inceleyebilir 

ve bu kurslara "kursiyer" olabilme amacıyla başvuru yapabilirsiniz. Açılacak statüsündeki kursları 

sorgulamak için, sorgu alanlarına veri girişi yapabilir veya tüm kursları görmek için veri girişi 

yapmadan Ara butonuna basınız. Sorgu alanlarını temizlemek için Temizle butonuna basarak tekrar 

arama işlemi yapabilirsiniz. 
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 Listeden kurslar, tüm Türkiye'de açılacak olan kurslardır. Başvuru yapmadan önce kurs il 

bilgisini kontrol ediniz. 

 Sadece Açılacak statüsündeki kurslar listelenecektir (Herhangi bir kursta kursiyer iseniz, bu 

kursta listede görüntülenir) 

 Aynı kursa birden fazla başvuru yapılamaz. 

 Herhangi bir kursa kursiyer olarak kabul edildiyseniz, İstihdam menüsü altındaki Profil 

Ayarlarım menüsünde, İş Arama Durumunuz "Kurs Eğitiminde" olarak görüntülenecektir. 

Kurstan mezun olduğunuz zaman bu ifade kalkacaktır. 

 Herhangi bir kursta kursiyer iseniz başka bir kursa seçilmezsiniz. 

 Herhangi bir kursta kursiyer olmanız, iş arayan olarak seçilmenize engel olmaz. 

Arama işlemi ile işgücü yetiştirmeye yönelik kurslar ekranın altında listelenecektir. Kursa 

başvurabilmek için profilinizi oluşturmuş olmanız gerekmektedir. 

 Profilinizdeki bilgilere göre, sistem kursa uygunluğunuzu kontrol edecek ve uygunsa aday 

kursiyer olarak başvurunuzu kabul edecektir. 

Kursa ait detay bilgilere ulaşmak için Kurs No alanındaki kurs numarasına tıklayınız. Açılan ekranda 

kurs hakkındaki detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Başvur butonuna tıklayarak kursa başvuru 

yapabilirsiniz. 



 
 

 

 

 

 
 

www.iskur.gov.tr 

 

2.1.4.2 Kursiyer Geçmiş Bilgisi Sorgulama 

Online İşlemler – Kurs / Programlar – Kursiyer Geçmiş Bilgisi Sorgulama menüsü seçilerek Kursiyer 

Geçmiş Bilgisi Sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. 

Ekranda kursiyerin ad soyad ve doğum yılı ile devam ettiği kurslar ve aday olduğu kurslar hakkında 

bilgiler görüntülenir. 
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2.1.5 Özel İstihdam Büroları 

2.1.5.1 Özel İstihdam Büroları Raporlar 

2.1.5.1.1 Özel İstihdam Büroları Listesi (Açık) 

Online İşlemler – Özel İstihdam Büroları – Özel İstihdam Büroları Raporlar – Özel İstihdam Büroları 

Listesi (Açık) menüsü seçilerek Faaliyeti Devam Eden Özel İstihdam Büroları ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

Raporu Oluştur (Excel): Bu butona basıldığında rapor oluşturularak kullanıcıya mesaj görüntülenir.  

 

Mesajdaki “Tıklayınız” a basarak oluşturulan raporu açarak görüntüleyebilir ya da bilgisayarınız 

kaydedebilirsiniz. 
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Raporu Oluştur (Pdf): Bu butona basıldığında rapor oluşturularak kullanıcıya mesaj görüntülenir. 
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Mesajdaki “Tıklayınız” a basarak oluşturulan raporu açarak görüntüleyebilir ya da bilgisayarınız 

kaydedebilirsiniz. 

 

Aç butonuna basılarak rapor PDF olarak görüntülenebilmektedir.  

 

2.1.5.1.2 Özel İstihdam Büroları Listesi (Kapalı) 

Online İşlemler – Özel İstihdam Büroları – Özel İstihdam Büroları Raporlar – Özel İstihdam Büroları 

Listesi (Kapalı) menüsü seçilerek Faaliyeti Sona Eren Özel İstihdam Büroları ekranına ulaşabilirsiniz. 
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Raporu Oluştur (Excel): Bu butona basıldığında rapor oluşturularak kullanıcıya mesaj görüntülenir.  

 

Mesajdaki “Tıklayınız” a basarak oluşturulan raporu açarak görüntüleyebilir ya da bilgisayarınız 

kaydedebilirsiniz. 

 

Aç butonuna basılarak rapor PDF olarak görüntülenebilmektedir.  
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Raporu Oluştur (Pdf): Bu butona basıldığında rapor oluşturularak kullanıcıya mesaj görüntülenir.  
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Mesajdaki “Tıklayınız” a basarak oluşturulan raporu açarak görüntüleyebilir ya da bilgisayarınız 

kaydedebilirsiniz. 

 

Aç butonuna basılarak rapor PDF olarak görüntülenebilmektedir.  

 

2.1.6 Kullanıcı İşlemleri 

2.1.6.1 Kullanıcı Hesabı İşlemleri 

2.1.6.1.1 Kullanıcı Bilgileri Güncelleme 

Online İşlemler – Kullanıcı İşlemleri – Kullanıcı Hesabı İşlemleri – Kullanıcı Bilgileri Güncelleme 

menüsü seçilerek Kullanıcı Bilgileri ekranına ulaşabilirsiniz. 
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Ekranda İkamet Adresiniz, İş Adresiniz, İletişim Bilgileri panellerindeki zorunlu alanlar doldurularak 

Kaydet butonuna basılarak, bilgiler sisteme kaydedilir.  

 

2.1.6.2 Mesajlarım 

Online İşlemler – Kullanıcı İşlemleri – Mesajlarım menüsü seçilerek Mesajlarım ekranına 

ulaşabilirsiniz. 

 

Ara: Bu butona basılarak kullanıcıya gelen mesajlar listelenir. 

Sil: Listeden mesaj seçilerek bu butona basıldığında mesaj silinir.  
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2.1.7 Meslekler Sözlüğü 

2.1.7.1 Türk Meslekler Sözlüğü 

Online İşlemler – Meslekler Sözlüğü – Türk Meslekler Sözlüğü menüsü seçilerek Meslekler Sözlüğü 

ekranına ulaşabilirsiniz.  

 

Meslek Sözlüğü menüsünden, meslek bilgi sistemi işlemlerine yönelik olarak; 

 Türk Meslekler Sözlüğünün idamesi, 

 Meslek bilgi dosyalarının idamesi, 

 Eğitim dosyalarının sistem üzerinden takibi, 

işlemleri takip edilmektedir. 

Türk Meslekler Sözlüğü'nde kayıtlı olan meslekleri görmek için Ara butonuna tıklayınız. Yapılan 

sorgulama sonucunda 1000’den fazla sonuç içeriyor ise sistem uyarı mesajı görüntüler. Bu durumda 

arama kriterleri belirlemeniz gerekmektedir.  
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Meslek bilgileri ekranda listelenecektir. Listeden bulmak istediğiniz meslek bilgisini daha kısa sürede 

bulmak için ekranın üst kısmında yer alan bilgilerden bir ya da birkaçına ilgili mesleğe ait bilgileri 

girerek Ara butonuna tıklayınız. Ekranda girdiğiniz bilgilere ilişkin meslek bilgileri listelenecektir. 

 

 Listelediğiniz meslek bilgileri 15’den fazla ise birden fazla sayfa şeklinde görüntülenecektir. 

Ekranın altında meslek bilgilerinin toplam kaç sayfada listelendiği ve sizin listenin kaçıncı 
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sayfasını gördüğünüz yazmaktadır. Bu bilgilerin yanındaki Sonraki butonuyla listenin bir 

sonraki sayfasına, Önceki butonuyla da listenin bir önceki sayfasına ulaşabilirsiniz. Önceki 

butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son 

sayfasında bulunuyorsunuz. 

 

Listede Meslek Kodu alanında kod bilgisine tıklanarak meslek hakkında özet bilgilerin yer aldığı Türk 

Meslekler Sözlüğü Meslek Bilgileri ekranına ulaşabilirsiniz. 
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2.2 Kısayollar 

2.2.1 Özgeçmişim 

Kısayollar – Özgeçmişim menüsü seçilerek özgeçmiş bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. 
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2.2.2 Başvurularım 

Kısayollar – Başvurularım menüsü seçilerek İş Başvurularım ekranına ulaşabilirsiniz.  

 

Bu ekranda iş başvurularınızı tarih aralığı girerek listeleyebilirsiniz. 
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2.2.3 Bana Uygun İşler 

Kısayollar – Bana Uygun İşler menüsü seçilerek Bana Uygun İşler ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

İstenilen kriterler girilerek Ara butonuna basıldığında kriterlere uygun iş bilgileri listelenir. 

2.2.4 Nihai Listeler 

Kısayollar – Nihai İşler menüsü seçilerek Nihai Listeler ekranına ulaşabilirsiniz. 

 

Bu ekranda sadece başvurusu olan işgücü istemleri için nihai liste oluşmaktadır. İl seçilerek Ara 

butonuna basıldığında uygun sonuçlar listelenmektedir.  


