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1 GĠRĠġ
ĠĢ Arayan ve ĠĢveren sistemleri ile kullanıcı türüne uygun iĢlemleri, sistem üzerinden gerçekleĢtirme
imkânı sağlanmaktadır.

1.1 AMAÇ
ĠĢ Arayan ve ĠĢveren sistemleri ile kullanıcı türüne uygun iĢlemleri, sistem üzerinden gerçekleĢtirme
imkânı sağlamak amacıyla DıĢ Kullanıcı ĠĢveren Kullanım Kılavuzu hazırlanmıĢtır.

2 ĠĢ Veren
ĠĢ Veren kullanıcı türü ile sisteme giriĢ yapabilmek için açılan ekranda ĠĢ veren kaydınız var ise ĠĢ
Veren alanı kullanılmalıdır.
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GiriĢ butonuna basılarak açılan ekranda TC Kimlik No ve ġifre girilerek ĠĢveren GiriĢ butonuna
basılmalıdır.

ġifre ve Firma alanları görüntülenir. ġifre yazılır, açılır liste kutusundan Firma seçimi yapılarak ĠĢveren
GiriĢ butonuna basılır.

TC Kimlik No: Bu alan, ĠĢ Veren olarak sisteme giriĢ yapacak olan kullanıcının TC Kimlik numarasını
girdiği alandır.
ġifre: Bu alana kullanıcı kendi tanımladığı Ģifresini girmelidir.
ġifremi Unuttum: Bu butona basılınca Açılan ekranda kullanıcı T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Bilgileri,
ĠletiĢim Bilgileri ve Yeni ġifre ekranlarına ulaĢabilmektedir.
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T.C. Kimlik Numarası girilerek Ġleri butonuna basılır. Gizli Soru ekranına ulaĢılır.

ġifre oluĢturma iĢlemi sırasında kullanılan Gizli Soru görüntülenir. ġifre oluĢturma iĢlemi sırasında gizli
soruya verilen cevap Cevabı alanına girilerek Ġleri butonuna basılır. Eğer iletiĢim bilgilerinde eksiklik
var ise ĠletiĢim Bilgileri Ekranına ulaĢılır.
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Ekrandaki zorunlu alanlar doldurularak Ġleri butonuna basılır. Yeni ġifre ekranına ulaĢılır.

Yeni ġifre: Bu alana yeni Ģifre yazılmalıdır.
Yeni ġifre Tekrar: Bu alana yeni Ģifre bilgisi tekrar yazılmalıdır.

Kaydet: Bu butona basılarak Yeni ġifre sisteme kaydedilir.
ĠĢveren GiriĢ butonuna basılarak ĠĢveren Kullanıcısı ekranına ulaĢabilirsiniz.
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Üye Ol

Genel KoĢullar: Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Genel KoĢullar” baĢlığı altında bulunan
maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar. ĠġKUR portalına üye olan kullanıcılar verdikleri her
bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
Üyeler, sisteme üye olurken tercih ettikleri iletiĢim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM
numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir. Tüm bildirimlerde ve yazıĢmalarda üye
olurken verilen iletiĢim bilgileri esas alınır. Kurum gerekli gördüğü durumlar ve iĢlemler için bildirilen
fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından Ģifre belirlenmektedir. Bu Ģifrenin gizliliği kullanıcının
sorumluluğundadır. Kullanıcı, Ģifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu
haberdar etmekle yükümlüdür.
ġifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan ve
Kuruma yanlıĢ beyan edilen iletiĢim bilgisinden dolayı oluĢabilecek hatalardan ĠġKUR sorumlu
olmayacaktır.
Okudum, kabul ediyorum kutucuğu iĢaretlendiğinde Sistem Tüzel KiĢi Bilgileri ekranına ulaĢır.
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Okudum, kabul ediyorum kutucuğu
iĢaretlendiğinde Sistem Tüzel KiĢi
Bilgileri ekranına ulaĢır.

Tüzel KiĢi Bilgileri ekranında zorunlu ve diğer alanlar doldurularak Ġleri butonuna basılır.
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Tüzel KiĢi Yetkilisi Bilgileri ekranı açılır. Ekrandaki zorunlu ve diğer alanlar doldurularak BaĢvurumu
Tamamla butonuna basılarak üyelik iĢlemi tamamlanır.
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Okudum, kabul etmiyorum kutucuğu iĢaretlendiğinde sistem kullanıcıyı Anasayfa’ya yönlendirir.

Okudum, kabul etmiyorum kutucuğu
iĢaretlendiğinde sistem kullanıcıyı Anasayfa’ya
yönlendirir.
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2.1

Online ĠĢlemler

T.C. Kimlik No ve ġifre girilerek GiriĢ butonuna basıldığında kullanıcının iĢlem yapabileceği ĠĢveren
Kullanıcı ekranı açılır.

2.1.1

2.1.1.1

Ġstihdam

Açık ĠĢ Ġlanları

Online ĠĢlemler - Ġstihdam – Açık ĠĢ Ġlanları menüsü seçilerek Açık ĠĢ Ġlanları ekranına ulaĢabilirsiniz.
Açılan ekranda Ġl ve Ġlçeye Göre, Ġl ve mesleğe Göre, Ġl meslek ve KiĢisel Duruma Göre, Hızlı Arama,
Detaylı Arama, Talep Numarasına Göre, Anahtar Kelime Ġle seçenekleri kullanılarak Açık ĠĢ Ġlanları
görüntülenebilir.

Ġl ve Ġlçeye Göre: Bu butona basılarak il ve ilçeye göre sistemde kayıtlı olan açık iĢleri görmek için
sorgulama yapabilirsiniz.
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Ġl ve Ġlçe açılır liste kutusundan seçim yapılarak Ara butonuna basılarak girilen kriterlere uygun
sonuçlar listelenir.

Geri Dön: Bu butona basılarak önceki ekrana geçilir.
Ġl ve Mesleğe Göre: Bu butona basılarak il ve mesleğe göre sistemde kayıtlı olan açık iĢleri görmek
için sorgulama yapabilirsiniz.
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Arama Anahtarı alanında kriter girip Ara
butonuna basılınca kritere uygun
meslekler görüntülenir.

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.

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.
Ġl açılır iste kutusundan il seçilerek Ara butonuna basılarak sorgulama baĢlatılır.

Ġl, Meslek ve KiĢisel Duruma Göre: Bu butona basılarak il, meslek ve kiĢisel duruma göre sistemde
kayıtlı olan açık iĢleri görmek için sorgulama yapabilirsiniz. Ekle butonu ile meslek alanına meslek
bilgisi aktarılarak, KiĢisel 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 iĢleri görmek için KiĢisel Durum, ĠĢyeri
Türü, ÇalıĢma Yeri, ÇalıĢma ġekli ve Ġl kriterlerine göre sorgulama yapabilirsiniz.

Kriterler girilerek Ara butonuna basıldığında uygun sonuçlar listelenir.
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Listelenen ilanlardan Talep No alanında talep numarasına tıklanarak iĢ ilanı ile ilgili detaylar
görüntülenir.
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Bu ekranda iĢ arayan kullanıcı isterse ekranın altında yer alan BaĢvur butonuna basarak ilana baĢvuru
yapabilmektedir.

BaĢvuru

yapılamadığında

sistem

kullanıcıyı

mesaj

görüntüleyerek

bilgilendirmektedir.

Detaylı Arama: Bu butona basıldığında, sistemde kayıtlı olan açık iĢleri görmek için Meslek, KiĢisel
Durum, ĠĢyeri Türü, ÇalıĢma Yeri, ÇalıĢma ġekli, ĠĢ alanı, Pozisyon, ĠĢyeri Unvanı Ġl ve Ġlçe 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 iĢleri görmek için talep
numarası kriterine göre sorgulama yapabilirsiniz.
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Anahtar Kelime Ġle Arama: Bu butona basıldığında, sistemde kayıtlı olan açık iĢleri görmek için
anahtar kelimeye göre sorgulama yapabilirsiniz.

2.1.1.2

ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri

Online ĠĢlemler – Ġstihdam – ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri menüsü seçilerek ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri ekranına
ulaĢabilirsiniz.
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ĠĢgücü istemi üzerinde iĢlem yapmak için öncelikle turuncu ok ile iĢgücü istemi seçilmelidir. ĠĢgücü
istemi seçildikten sonra üstte yer alan butonlar aktif hale gelir.
ĠĢgücü Ġstemi Detayı: ĠĢgücü istemi detayına ulaĢılır, iĢgücü istemi değiĢiklikleri yapılabilir. DeğiĢiklik
yapılması halinde iĢlem sonunda kaydedilmelidir.
Eleman Seç: Uygun iĢgücünü seçme iĢlemi yapılır.
Aday Gör: Seçilen ve baĢvuran adayların yer aldığı aday listesine ulaĢılarak davet, görüĢme iĢlemleri
yapılır.
Kapat: ĠĢgücü istemi kapatma iĢlemini yapar.
Ġptal Et: Açılan iĢgücü istemini iptal etme iĢlemini yapar. Ġptal et butonu aktif değilse iĢgücü istemi
detayı iĢlem sonundan silinmelidir.
Ara butonuna tıklayarak iĢgücü istemlerinizi listeleyiniz. Aradığınız iĢgücü istemine iliĢkin bildiğiniz
bilgileri ekranın üst kısmındaki ilgili alanlara girerek Ara butonuna tıkladığınızda girdiğiniz bilgilere
iliĢkin iĢgücü istemleri ekranda listelenecektir. ĠĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok
yardımıyla seçiniz.


Listelediğiniz iĢgücü istemleri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir.
Ekranın altında iĢgücü 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
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butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.


ĠĢgücü isteminin yanındaki
engellilere,

resmi iĢgücü isteminin terör mağduru olanlara,

resmi

resmi eski hükümlülere yönelik olduğunu göstermektedir.

ĠĢgücü isteminin yanındaki iĢgücü istemi numarasına tıklayarak iĢgücü istemini iĢ ilanı Ģeklinde
görüntüleyebilirsiniz.
Daha önce girmiĢ olduğunuz bir iĢgücü isteminin ayrıntılarını görmek ya da güncellemek için iĢlem
yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Detayını Gör butonuna
tıklayınız. Açılan ĠĢgücü Ġstemi Sihirbazı yardımıyla iĢgücü isteminin detaylarını görebilir, gerekli
güncellemeleri yapabilirsiniz. Aktif bir iĢgücü istemine iĢçi seçme yapmak için iĢlem yapmak
istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Eleman Seç butonuna tıklayarak
ĠĢçi Seçme ekranına geçebilirsiniz.
Aktif bir iĢgücü isteminin adaylarına iliĢkin iĢlemleri takip etmek için iĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü
istemini solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Aday Gör butonuna tıklayarak Aday Listesi ekranına
geçebilirsiniz.
Bir iĢgücü istemini kapatmak için iĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla
seçtikten sonra Kapat butonuna tıklayarak ĠĢgücü Ġstemi Kapatma ekranına geçebilirsiniz.
Bir iĢgücü istemini iptal etmek için iĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla
seçtikten sonra Ġptal Et butonuna tıklayarak Ġptal ĠĢlemleri ekranına geçebilirsiniz.
ĠĢgücü Ġstemini Detaylı OluĢturmak Ġstiyorum: Bu butona basıldığında ĠĢgücü Ġstemi Sihirbazı ekranına
ulaĢabilirsiniz.
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ĠĢ arayan ve iĢveren eĢleĢtirmelerinde, iĢ arayanın Son BaĢvuru Tarihi'nde iĢe uygunluğu kontrol
edilmektedir. Bundan dolayı; tarih içeren alanları doldururken, Son BaĢvuru Tarihi'ni dikkate alarak
doldurunuz.
Mesleki Özellikler, KiĢisel Durum, ÇalıĢma ġartları, Öğrenim Durumu, Fiziksel Özellikler ve YaĢ,
Yabancı Dil, Sınav Gereksinimi, Sürücü Belgesi, Askerlik ġartı, ÇalıĢma Adresi, Olanaklar, GörüĢme
Adresi,

Talep

Özellikleri

ekranlarında

gerekli

alanları

doldurduktan

ĠĢlem Sonu bölümünden iĢlemlerinizi kaydetmeyi unutmayınız.
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sonra

2.1.1.3

Yeni ĠĢgücü Ġstemi

Online ĠĢlemler – Ġstihdam – Yeni ĠĢgücü Ġstemi menüsü seçilerek ĠĢgücü Ġstemi Kaydetme ekranına
ulaĢabilirsiniz.

Ekrandaki

alanlar

doldurularak

Kaydet

butonuna

basılmalıdır.

Sistem

oluĢturulmuĢtur” Ģeklinde mesaj vermektedir.
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“Kayıt

baĢarıyla

2.1.1.4

Raporlar

Online ĠĢlemler – Raporlar – ĠĢverene Yönelik menüsünü kullanarak aĢağıda listelenen raporları
alabilirsiniz.
Bunun için Raporlar seçeneklerinden almak istediğinizi seçtiğinizde ilgili ekran açılacaktır.


ĠĢgücü Ġstemi Seçim Listesi,



ĠĢgücü Ġstemi Gönderme Listesi,



ĠĢgücü Ġstemi GörüĢme Listesi,



ĠĢgücü Ġstemi Sonuç Listesi,

2.1.1.4.1 ĠĢverene Yönelik

2.1.1.4.1.1 ĠĢgücü Ġstemi Seçim Listesi
Online ĠĢlemler – Raporlar – ĠĢverene Yönelik – ĠĢgücü Ġstemi Seçim Listesi menüsü seçilerek Seçim
Listesi ekranına ulaĢabilirsiniz.
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Raporlama ekranı ilk açıldığında Rapor Hazırlama sayfası görüntülenecektir. Bu sayfada raporun
alınacağı kriterleri belirledikten sonra Raporu OluĢtur butonuna tıklayınız. Belirlediğiniz kriterlere göre
oluĢturulan rapor Acrobat Reader ve Excel formatında ekranda görüntülenecektir. Acrobat Reader ve
Excel ekranında Bir Kopya Kaydet düğmesine tıklayarak raporunuzun bir kopyasını .pdf yada .xls
formatında kaydedebilir, Yazdır düğmesine tıklayarak yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.
Belirlediğiniz kriterlere uygun bilgi bulunamazsa rapor oluĢturulmayacak, ekranda “Girdiğiniz
kriterlere uygun kayıt bulunamadı” mesajı görüntülenecektir.


Sadece kendi iĢyerinize ait iĢgücü istemleri için rapor alabilirsiniz.

2.1.1.4.1.2 ĠĢgücü Ġstemi Gönderme Listesi
Online ĠĢlemler – Raporlar – ĠĢverene Yönelik – ĠĢgücü Ġstemi Gönderme Listesi menüsü seçilerek
Gönderme Listesi ekranına ulaĢabilirsiniz.

Raporlama ekranı ilk açıldığında Rapor Hazırlama sayfası görüntülenecektir. Bu sayfada raporun
alınacağı kriterleri belirledikten sonra Raporu OluĢtur butonuna tıklayınız. Belirlediğiniz kriterlere göre
oluĢturulan rapor Acrobat Reader ve Excel formatında ekranda görüntülenecektir. Acrobat Reader ve
Excel ekranında Bir Kopya Kaydet düğmesine tıklayarak raporunuzun bir kopyasını .pdf yada .xls
formatında kaydedebilir, Yazdır düğmesine tıklayarak yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.
Belirlediğiniz kriterlere uygun bilgi bulunamazsa rapor oluĢturulmayacak, ekranda “Girdiğiniz
kriterlere uygun kayıt bulunamadı” mesajı görüntülenecektir.


Sadece kendi iĢyerinize ait iĢgücü istemleri için rapor alabilirsiniz.
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2.1.1.4.1.3 ĠĢgücü Ġstemi GörüĢme Listesi
Online ĠĢlemler – Raporlar – ĠĢverene Yönelik – ĠĢgücü Ġstemi Gönderme Listesi menüsü seçilerek
GörüĢme Listesi ekranına ulaĢabilirsiniz.

Raporlama ekranı ilk açıldığında Rapor Hazırlama sayfası görüntülenecektir. Bu sayfada raporun
alınacağı kriterleri belirledikten sonra Raporu OluĢtur butonuna tıklayınız. Belirlediğiniz kriterlere göre
oluĢturulan rapor Acrobat Reader ve Excel formatında ekranda görüntülenecektir. Acrobat Reader ve
Excel ekranında Bir Kopya Kaydet düğmesine tıklayarak raporunuzun bir kopyasını .pdf yada .xls
formatında kaydedebilir, Yazdır düğmesine tıklayarak yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.
Belirlediğiniz kriterlere uygun bilgi bulunamazsa rapor oluĢturulmayacak, ekranda “Girdiğiniz
kriterlere uygun kayıt bulunamadı” mesajı görüntülenecektir.


Sadece kendi iĢyerinize ait iĢgücü istemleri için rapor alabilirsiniz.

2.1.1.4.1.4 ĠĢgücü Ġstemi Sonuç Listesi
Online ĠĢlemler – Raporlar – ĠĢverene Yönelik – ĠĢgücü Ġstemi Sonuç Listesi menüsü seçilerek Sonuç
Listesi ekranına ulaĢabilirsiniz.

Raporlama ekranı ilk açıldığında Rapor Hazırlama sayfası görüntülenecektir. Bu sayfada raporun
alınacağı kriterleri belirledikten sonra Raporu OluĢtur butonuna tıklayınız. Belirlediğiniz kriterlere göre
oluĢturulan rapor Acrobat Reader ve Excel formatında ekranda görüntülenecektir. Acrobat Reader ve
Excel ekranında Bir Kopya Kaydet düğmesine tıklayarak raporunuzun bir kopyasını .pdf yada .xls
formatında kaydedebilir, Yazdır düğmesine tıklayarak yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.
Belirlediğiniz kriterlere uygun bilgi bulunamazsa rapor oluĢturulmayacak, ekranda “Girdiğiniz
kriterlere uygun kayıt bulunamadı” mesajı görüntülenecektir.
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Sadece kendi iĢyerinize ait iĢgücü istemleri için rapor alabilirsiniz.

2.1.1.5

Toplum Yararına Programlar

2.1.1.5.1 TYP Takip ĠĢlemleri
Online ĠĢlemler – Ġstihdam – Toplum Yararına Programlar – TYP Takip ĠĢlemleri Menüsü seçilerek
TYP Listeleme ĠĢlemleri ekranına ulaĢabilirsiniz.

TYP Numarası girilerek
Ara butonuna
basılmalıdır.

Ekranda istenilen kriterler girilerek Ara butonuna basılmalıdır.
Devam takip iĢlemleri menüsüne girilir.
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Devamsızlık iĢlenecek kiĢi ve ayı seçilir Listele butonuna basılır.

www.iskur.gov.tr

Devamsızlık yaptığı gün tıklanır uygun devam türü girilir Kaydet butonuna basılır.

YanlıĢ eklenmiĢ devamsızlık türü ve günü değiĢtirmek için devamsızlık yapılan gün seçilir ve silinir
daha sonra yeni bilgi eklenir.
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2.1.1.5.2 TYP Arama
Online ĠĢlemler – Ġstihdam – Toplum Yararına Programlar – TYP Arama menüsü seçilerek TYP Arama
ĠĢlemleri ekranına ulaĢabilirsiniz.

Ekranda istenilen kriterler girilerek Ara butonuna basılmalıdır.
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2.1.2

2.1.2.1

Tazminat ve Fon

ĠKT/ĠÖ/KÇÖ Bildirgesi

2.1.2.1.1 Listeleme
Online ĠĢlemler – Tazminat ve Fon – ĠKT/ĠÖ/KÇÖ Bildirgesi – Listeleme menüsü seçilerek Kayıtlı
Bildirgeler ekranına ulaĢabilirsiniz.

ĠĢleme BaĢlanmadan Önce Birim, Firma ve Ardından Bildirge Seçilmelidir. Ara butonuna basılarak
kriterlere uygun sonuçlar listelenebilir.
2.1.3

2.1.3.1

ĠĢgücü Piyasası

ĠĢveren Bilgileri

Online ĠĢlemler – ĠĢgücü Piyasası – ĠĢveren Bilgileri menüsü seçilerek ĠĢveren Bilgileri ekranına ulaĢılır.

Listeden kayıt seçerek

butonuna tıklandığında ekrandaki diğer butonlarda aktif olmaktadır.
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Detayını Gör: Bu butona basıldığında ĠĢveren bilgilerinin detayı görüntülenmektedir. Açılan Genel
Bilgiler ekranında ĠĢyeri Bilgileri yer almaktadır. AĢağıda yer alan iĢveren ekranlarından eksik
bilgilerinizi iĢleyebilir ya da gerekli değiĢiklikleri yapabilirsiniz.

Ġstenilen alanlarda veri giriĢi yapılarak Ġleri butonuna basılmalıdır.
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Adres Bilgileri ekranına geçiĢ yapılır. Bu ekranda ĠĢveren Adres bilgileri görüntülenir. Ġstenilen veri
giriĢi yapılarak Ġleri butonuna basılmalıdır.

ĠletiĢim Bilgileri ekranına geçiĢ yapılır.

Listeden kayıt seçip

butonuna basıldığında ekrandaki diğer butonlar aktif olur.

Bu ekranda istenilen bilgi giriĢi yapılarak Ġleri butonuna basılmalıdır.
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Açılan Ġlgili Bilgileri ekranında istenilen bilgi giriĢi yapılarak Ġleri butonuna basılmalıdır.

Diğer Bilgiler ekranına geçiĢ yapılması sağlanır. Bu ekranda istenilen değiĢiklikler yapılarak Ġleri
butonuna basılmalıdır.
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Genel Bilgiler, Adres Bilgileri, ĠletiĢim Bilgileri, Ġlgili Bilgileri, Diğer Bilgiler ekranında ilgili alanlar
doldurulduktan sonra ĠĢlem Sonu ekranında Kaydet butonu kullanılarak bilgiler sisteme
kaydedilmelidir.
ĠĢgücü Piyasası menüsünden, iĢgücü piyasasına ait bilgilerin değerlendirilmesine yönelik olarak;


ĠĢverenler ile ilgili bilgilerin toplanması ve yönetilmesi,



ĠĢverenlerin tabi olduğu yasal zorunlulukların takibi,



ĠĢgücü piyasasını yansıtan istatistiklerin üretilmesi iĢlemleri takip edilmektedir.

ĠĢveren olarak ĠĢgücü Piyasası menüsünü kullanarak;


ĠĢyeri künyesini sisteme tanıtabilir,



Merkez ve Ģube iĢyeri bilgilerini sorgulayabilir, bu bilgiler üzerinde güncelleme

yapabilir,


Aylık ĠĢgücü Çizelgesini sisteme iĢleyebilir,



Ġstihdamı zorunlu olanlar kapsamında çalıĢtırdığınız personele yönelik bilgileri sisteme

iĢleyebilir,


Ġstihdamı zorunlu olanlar kapsamında kontenjan durumunuzu görebilir,



Toplu iĢten çıkarma bildiriminde bulunabilir,



Anket doldurabilirsiniz.

ĠĢveren Listeleme ekranını kullanarak aynı il içindeki merkez ve Ģube iĢyerlerinize iliĢkin bilgileri
listeleyebilirsiniz.


Türkiye ĠĢ Kurumu merkez iĢyeri olarak aynı il içinde bir iĢyerini kabul etmektedir. Farklı iki ilde
iki iĢyeriniz var ise her ikisi de kendi ilinde merkez iĢyeri olarak iĢlem görmektedir. Aynı ilde
birden fazla Ģubeniz var ise Ģubelerden biri merkez iĢyeri, diğerleri bu merkez iĢyerinin
Ģubeleri olarak değerlendirilmektedir.

ĠĢgücü Piyasası menüsünden ĠĢveren Bilgileri'ni seçerek ĠĢveren Listeleme ekranına ulaĢabilirsiniz.
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Ekran ilk açıldığında merkez ve Ģube iĢyerleriniz ekranda listelenecektir. Listeden üzerinde çalıĢmak
istediğiniz iĢyerini daha kısa sürede bulmak için ekranın üst kısmında yer alan Unvan, SSK Numarası
ya da Vergi Numarası bilgilerinden bir ya da birkaçına, ilgili iĢyerine ait bilgileri girerek Ara butonuna
tıklayınız. Ekranda girdiğiniz bilgilere iliĢkin iĢyeri bilgileri listelenecektir. ĠĢlem yapacağınız iĢyerini
solundaki ok yardımıyla seçiniz.


Listelediğiniz iĢyeri bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir.
Ekranın altında iĢyeri 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.

2.1.3.2

ĠĢgücü Çizelgesi

Online ĠĢlemler – ĠĢgücü Piyasası – ĠĢgücü Çizelgesi menüsü seçilerek ĠĢgücü Çizelgesi Listele
ekranına ulaĢabilirsiniz.
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ĠĢgücü Çizelgesi ekranını kullanarak Aylık ĠĢgücü Çizelgelerinizi girebilir, daha önce girmiĢ olduğunuz
Aylık ĠĢgücü Çizelgelerinizi sorgulayabilir, son Aylık ĠĢgücü Çizelgeniz üzerinde güncelleme
yapabilirsiniz. ĠĢgücü çizelgeleri sıralı olarak girilmelidir sistem yeni çizelge ekle denildiğinde en son
girilen çizelgeden sonraki ay ve yılı kabul etmektedir.

ĠĢgücü Çizelgesi ekranına ĠĢgücü Çizelgesi Listeleme ekranında iĢlem yapmak istediğiniz Aylık ĠĢgücü
Çizelgesini seçip Detayını Gör butonuna tıklayarak ya da yeni bir Aylık ĠĢgücü Çizelgesi ekliyorsanız
Yeni Çizelge Ekle butonuna tıklayarak ulaĢabilirsiniz.
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ĠĢgücü Çizelgesi ekranı ilk açıldığında ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı görüntülenecektir. Bu sihirbazda alt
kısımda yer alan Ġleri butonuna tıklayarak ĠĢgücü Çizelgesi iĢlemlerinizi sihirbazın yönlendirmesiyle
gerçekleĢtirebilirsiniz. Ayrıca ekranın solundaki bağlantılar da ĠĢgücü Çizelgesi ile ilgili sayfaya
ulaĢmanızı sağlayacaktır. ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı'nın ĠĢlem Sonu sayfasındaki Kaydet butonuna
tıklayarak iĢlemlerinizi kaydetmeyi unutmayınız.


ĠĢlem 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.

ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı Ģu sayfalardan oluĢmaktadır.


ĠĢyeri GeliĢimi



Çizelge Detayları



Mesleklere Göre Dağılım



Muafiyet Bilgileri



Ġstihdam Bilgileri



KarĢılanmasında Güçlük Çekilen Meslekler



ĠĢlem Sonu

ĠĢyeri GeliĢimi
ĠĢyeri GeliĢimi sayfası, Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ÇalıĢanlar bölümü bir önceki ayın Aylık ĠĢgücü
Çizelgesine sonucuna göre doldurulmuĢ olarak açılacaktır ve bu bilgiler değiĢtirilemeyecektir. Sadece
Ġlk kez sisteme çizelge iĢleniyor ise Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ÇalıĢanlar bölümüne veri giriĢine izin
verilmektedir.
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Ġlk girdiğiniz Aylık ĠĢgücü Çizelgesi için Geçen Ay Sonu Ġtibarıyla ÇalıĢanlar bölümündeki
bilgiler "0" (sıfır) olacaktır.

Bu sayfada Ay Ġçinde ĠĢe Alınanlar ve Ay Ġçinde ĠĢten Ayrılanlar bölümlerinde yer alan bilgileri
iĢyerinizdeki değiĢime göre doldurmalısınız. Ay Ġçinde ĠĢe Alınanlar ya da Ay Ġçinde ĠĢten Ayrılanlar
yoksa ilgili alanları "0" (sıfır) olarak bırakabilirsiniz. Ay Sonu Ġtibarıyla ÇalıĢanlar bölümündeki alanlara
bilgi otomatik olarak hesaplanarak getirilecektir.
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Yanında * iĢareti bulunan alanlara Engelli, Eski Hükümlü ve Terörden Etkilenenler olarak çalıĢanların
dıĢındakilerin sayısını girmelisiniz.
Yanında ** iĢareti bulunan alanlara varsa Kısmi Zamanlı ĠĢ SözleĢmesine göre çalıĢanların sayısını
girmelisiniz.
Yanında *** iĢareti bulunan alanlara Terörle Mücadele Kanunu kapsamında çalıĢan Ģehit ve
çalıĢamayacak derecede malul olanların yakınları ile çalıĢabilecek durumdaki malullerin sayısını
girmelisiniz.


Geçen ay sonu itibarıyla çalıĢanlar, ay içinde iĢe alınanlar, ay içinde iĢten ayrılanlar ve ay sonu
itibarıyla çalıĢanlar sütunlarında Belirsiz, Belirli ve Kısmi Zamanlı ĠĢ SözleĢmelerine göre yer
altı ve su altı iĢlerinde çalıĢanlar da dahil edilerek gösterilecektir.



Yer altı ve su altı iĢlerinde çalıĢanlar, Kurumca engelli kontenjan hesaplamasına dahil
edilmeyecektir. Ayrıca, engelliler yer altı ve su altı iĢlerinde çalıĢtırılmayacaktır.

Ġleri butonuna tıklayarak Aylık ĠĢgücü Çizelgesi ekleme ya da güncelleme iĢlemine devam
edebilirsiniz.
Çizelge Detayları
Çizelge Detayları sayfasını kullanarak ĠĢyeri GeliĢimi sayfasında sayısını belirttiğiniz ay içinde iĢe alınan
ve iĢten ayrılan personel bilgilerini girebilirsiniz. Yanında * iĢareti bulunan alanlar bilgi giriĢi zorunlu
olan alanlardır.

Herhangi bir personel bilgisini değiĢtirmek için iĢlem yapmak istediğiniz personel bilgisini listeden
solundaki ok yardımıyla seçiniz. Personel bilgisinde gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra DeğiĢtir
butonuna tıklayınız.
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Ay içinde iĢe alınan ve iĢten ayrılan personel bilgilerini girdikten sonra Ġleri butonuna tıklayarak Aylık
ĠĢgücü Çizelgesi ekleme ya da güncelleme iĢlemine devam edebilirsiniz.


Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemleriniz ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı'nın son sayfasında yer
alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiĢ, silinmiĢ ya da değiĢtirilmiĢ olacaktır.



ĠĢlem yaptığınız Aylık ĠĢgücü Çizelgesi yeni girdiğiniz ya da son girdiğiniz çizelge değilse Ekle,
Çıkar ve DeğiĢtir komutları aktif olmayacaktır. Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemlerini
sadece son çizelge ya da yeni girmekte olduğunuz çizelge için yapabilirsiniz.



Listelediğiniz ya da eklediğiniz meslek bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde
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 ulaĢabilirsiniz.
Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.

Mesleklere Göre Dağılım
Mesleklere Göre Dağılım sayfasını kullanarak Aylık ĠĢgücü Çizelgesini doldurduğunuz ay içinde
çalıĢanlarınızın mesleklere göre dağılımını girebilir ya da değiĢtirebilirsiniz. Yanında * iĢareti
gördüğünüz alanlar bilgi giriĢi zorunlu olan alanlardır.

Daha önceki aylarda girilmiĢ olan mesleğe göre dağılım bilgileri ekranda listelenecektir. ĠĢgücü
çizelgesini girdiğiniz ay içerisinde; listelenen mesleklere göre çalıĢan sayılarından değiĢenleri
güncellemeniz, herhangi bir meslekte çalıĢan sayısı "0" (sıfır) olmuĢsa o meslek bilgisini çıkarmanız,
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ekranda listelenen meslekler haricinde bir meslekte çalıĢanınız olmuĢsa o mesleğe göre çalıĢan
sayısını eklemeniz gerekmektedir.
Yeni bir mesleğe göre çalıĢan sayısı bilgisi eklemek için Meslek ve ÇalıĢan Sayısı alanlarına bilgi
girdikten sonra Ekle butonuna tıklayınız. Eklediğiniz mesleğe göre çalıĢan sayısı bilgisi ekranın altında
listelenecektir.


Listelediğiniz ya da eklediğiniz mesleklere göre dağılım bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla
sayfa Ģeklinde görüntülenecektir. Ekranın altında mesleğe göre çalıĢan 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki
butonu aktif değilse listenin son sayfasında bulunuyorsunuz.

Herhangi bir mesleğe göre çalıĢan sayısı bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz bilgiyi listeden
solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.
Herhangi bir mesleğe göre çalıĢan sayısı bilgisini değiĢtirmek için iĢlem yapmak istediğiniz bilgiyi
listeden solundaki ok yardımıyla seçiniz. Ġlgili bilgide gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra DeğiĢtir
butonuna tıklayınız.


Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemleriniz ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı'nın son sayfasında yer
alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiĢ, silinmiĢ ya da değiĢtirilmiĢ olacaktır.



ĠĢlem yaptığınız Aylık ĠĢgücü Çizelgesi yeni girdiğiniz ya da son girdiğiniz çizelge değilse Ekle,
Çıkar ve DeğiĢtir komutları aktif olmayacaktır. Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemlerini
sadece son çizelge ya da yeni girmekte olduğunuz çizelge için yapabilirsiniz.

Mesleklere göre çalıĢan sayılarını girdikten sonra Ġleri butonuna tıklayarak Aylık ĠĢgücü Çizelgesi
ekleme ya da güncelleme iĢlemine devam edebilirsiniz.
Ġstihdam Bilgileri
Ġstihdam Bilgileri sayfasını kullanarak Türkiye ĠĢ Kurumu ile ortaklaĢa meslek edindirme, geliĢtirme ve
değiĢtirme kursu düzenleme isteğinizi, Türkiye ĠĢ Kurumu'nun iĢletmelerdeki eğitim faaliyetlerinden
yararlanma isteğinizi, bir sonraki ay içinde iĢgücünüzde olmasını tahmin ettiğiniz geliĢmeyi, bir sonraki
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ay içinde çırak gereksiniminizin olup olmayacağını, zorunlu istihdam konusundaki isteğe bağlı
tercihinizi Türkiye ĠĢ Kurumu'na bildirebilirsiniz.

Ġlgili alanlara tercihlerinizi girdikten sonra Ġleri butonuna tıklayarak Aylık ĠĢgücü Çizelgesi ekleme ya da
güncelleme iĢlemine devam edebilirsiniz.
KarĢılanmasında Güçlük Çekilen Meslekler
KarĢılanmasında Güçlük Çekilen Meslekler sayfasını kullanarak eleman ihtiyacı duyduğunuz meslek
bilgilerini Türkiye ĠĢ Kurumu'na bildirebilirsiniz. Yanında * iĢareti bulunan alanlar bilgi giriĢi zorunlu
olan alanlardır.

Yeni bir mesleğe göre ihtiyaç bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi giriĢi yaptıktan sonra Ekle
butonuna tıklayınız. Eklediğiniz meslek ve personel sayısı bilgisi ekranın altında listelenecektir.
Eklediğiniz herhangi bir mesleğe göre ihtiyaç bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğiniz bilgiyi
listeden solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.
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Herhangi bir mesleğe göre ihtiyaç bilgisini değiĢtirmek için iĢlem yapmak istediğiniz bilgiyi listeden
solundaki ok yardımıyla seçiniz. Gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra DeğiĢtir butonuna tıklayınız.
KarĢılanmasında güçlük çekilen meslekler ile ilgili bilgileri girdikten sonra Ġleri butonuna tıklayarak
Aylık ĠĢgücü Çizelgesi ekleme ya da güncelleme iĢlemine devam edebilirsiniz.


Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemleriniz ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı'nın son sayfasında yer
alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiĢ, silinmiĢ ya da değiĢtirilmiĢ olacaktır.



ĠĢlem yaptığınız Aylık ĠĢgücü Çizelgesi yeni girdiğiniz ya da son girdiğiniz çizelge değilse Ekle,
Çıkar ve DeğiĢtir komutları aktif olmayacaktır. Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemlerini
sadece son çizelge ya da yeni girmekte olduğunuz çizelge için yapabilirsiniz.



Listelediğiniz ya da eklediğiniz personel bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde
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 ulaĢabilirsiniz.
Önceki butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.

ĠĢlem Sonu
Bu sayfa ĠĢgücü Çizelgesi Sihirbazı'nın son sayfasıdır. Kaydet butonuna tıkladığınızda ĠĢgücü
Çizelgesi Sihirbazı'nın tüm sayfalarında eklediğiniz ya da değiĢtirdiğiniz bilgiler kaydedilecek,
çıkarılmasını istediğiniz bilgiler silinmiĢ olacaktır.



ĠĢlem yaptığınız Aylık ĠĢgücü Çizelgesi yeni girdiğiniz ya da son girdiğiniz çizelge değilse
Kaydet butonu aktif olmayacaktır. Kaydetme iĢlemini sadece son çizelge ya da yeni girmekte
olduğunuz çizelge için yapabilirsiniz.
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2.1.3.3

Kontenjan Durumu

Online ĠĢlemler – ĠĢgücü Piyasası – Kontenjan Durumu ekranını kullanarak istihdamı zorunlu personel
(engelli / eski hükümlü / terör mağduru) çalıĢtırma konusundaki kontenjan durumunuzu
görebilirsiniz.

Kontenjan Durumu ekranına Kontenjan Durumu Listeleme ekranında ayrıntılarını görmek istediğiniz
kontenjan bilgisini seçerek ulaĢabilirsiniz.
Kontenjan Durumu ekranı açıldığında kontenjan hesaplamasının yapıldığı ay bilgisi, iĢyerinin
kontenjan hesaplamasına esas çalıĢan sayısı ve iĢyerinin kontenjan durumu görüntülenecektir.
4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 ncu maddesine göre 50 ve daha fazla sayıda iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin,
her yılın Ocak ayı baĢından itibaren yürürlüğe girecek Ģekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek
oranlarda engelli ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 nci maddesinin
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(B) fıkrasında yer alan terör mağduru (özel sektör için) iĢçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun
iĢlerde çalıĢtırmaları gerekmektedir.

2.1.3.4

Toplu ĠĢten Çıkarma

Online ĠĢlemler – ĠĢgücü Piyasası – Toplu ĠĢten Çıkarma menüsü seçilerek Toplu ĠĢten Çıkarma
Listeleme ekranına ulaĢabilirsiniz.

Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri ekranını kullanarak yasayla belirlenen oranda ya da sayıda elemanı
iĢten çıkardığınızda bu bilgiyi toplu iĢten çıkarma olarak Türkiye ĠĢ Kurumu’na bildirebilirsiniz.
Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri ekranına Toplu ĠĢten Çıkarma Listeleme ekranında iĢlem yapmak
istediğiniz toplu iĢten çıkarma bilgisini seçip Detayını Gör butonuna tıklayarak ya da yeni bir toplu
iĢten çıkarma bildirimi yapıyorsanız Yeni Çıkarma Bildir butonuna tıklayarak ulaĢabilirsiniz.

Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri ekranı ilk açıldığında Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri Sihirbazı
görüntülenecektir. Bu sihirbazda alt kısımda yer alan Ġleri butonuna tıklayarak Toplu ĠĢten Çıkarma
iĢlemlerinizi sihirbazın yönlendirmesiyle gerçekleĢtirebilirsiniz. Ayrıca ekranın solundaki bağlantılar da
Toplu ĠĢten Çıkarma iĢlemleri ile ilgili sayfaya ulaĢmanızı sağlayacaktır. Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri
Sihirbazı'nın ĠĢlem Sonu sayfasındaki Kaydet butonuna tıklayarak iĢlemlerinizi kaydetmeyi
unutmayınız.


ĠĢlem 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.
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Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri Sihirbazı Ģu sayfalardan oluĢmaktadır.


Genel Bilgiler



Detay Bilgiler



ĠĢlem Sonu

Genel Bilgiler
Genel Bilgiler sayfası, toplu iĢten çıkarmaya ait genel bilgilerin girileceği bölümdür.



Genel Bilgiler Sayfasında yer alan Toplam Erkek Sayısı ve Toplam Kadın Sayısı alanlarına bilgi
Detay Bilgiler sayfasında girilen iĢten çıkarılan erkek ve kadın bilgilerine göre toplanarak
getirilir. Bu alanlardaki bilgileri değiĢtiremezsiniz.



Çıkarma Tarihi alanına yanındaki

düğmesine tıkladığınızda açılan takvim aracılığıyla bilgi

giriĢi 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 boĢ olarak görüntülenecektir.


Bildirme Tarihi, toplu iĢten çıkarma bilgisinin Türkiye ĠĢ Kurumu kayıtlarına kaydedildiği tarihi
göstermektedir. Yeni eklediğiniz toplu iĢten çıkarma bilgisi için iĢlem yaptığınız tarih Bildirme
Tarihi olarak kabul edilecektir. Bu bilgi değiĢtirilemeyecektir.

Bu sayfada ilgili alanlara bilgi girdikten sonra Ġleri butonuna tıklayarak Toplu ĠĢten Çıkarma bilgisi
ekleme ya da güncelleme iĢlemine devam edebilirsiniz.
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Detay Bilgiler
Detay Bilgiler sayfasını kullanarak toplu iĢten çıkarma iĢleminin yapıldığı merkez ve / veya Ģube
iĢyerlerine iliĢkin bilgileri girebilirsiniz. Yanında * iĢareti bulunan alanlar bilgi giriĢi zorunlu olan
alanlardır.

Merkez iĢyeri ya da Ģubelerden birinden yeni bir iĢten çıkarma bilgisi eklemek için ĠĢyeri alanına ilgili
iĢyerini seçerek iĢten çıkarılan personel sayılarını giriniz ve Ekle butonuna tıklayınız. Eklediğiniz iĢyeri
ve iĢten çıkarılan personel sayıları ekranın altında listelenecektir.
Eklediğiniz herhangi bir iĢyerine göre iĢten çıkarma bilgisini çıkarmak için çıkarmak istediğinizi
listeden solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Çıkar butonuna tıklayınız.
Herhangi bir iĢyerine göre iĢten çıkarma bilgisini değiĢtirmek için iĢlem yapmak istediğinizi listeden
solundaki ok yardımıyla seçiniz. Personel sayısında gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra DeğiĢtir
butonuna tıklayınız.
ĠĢten çıkarılan tüm personelin sayılarını girdikten sonra Ġleri butonuna tıklayarak Toplu ĠĢten Çıkarma
bilgisi ekleme ya da güncelleme iĢlemine devam edebilirsiniz.


Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemleriniz Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri Sihirbazı'nın son
sayfasında yer alan Kaydet butonuna tıkladığınızda kaydedilmiĢ, silinmiĢ ya da değiĢtirilmiĢ
olacaktır.



Bildirim Tarihinden bir ay sonra görüntülediğiniz toplu iĢten çıkarma bilgisinde Ekle, Çıkar ve
DeğiĢtir komutları aktif olmayacaktır. Ekleme, çıkarma ve değiĢtirme iĢlemlerini sadece
Bildirim Tarihinin üzerinden bir ay geçmemiĢse ya da yeni girmekte olduğunuz toplu iĢten
çıkarma bilgisi için yapabilirsiniz.
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Listelediğiniz ya da eklediğiniz iĢyerine göre iĢten çıkarılan personel sayıları 15’ten fazla ise
birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir. Ekranın altında iĢyerine göre iĢten çıkarılan
personel sayılarının 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki butonu
aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son sayfasında
bulunuyorsunuz.

ĠĢlem Sonu
Bu sayfa Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri Sihirbazı'nın son sayfasıdır. Kaydet butonuna tıkladığınızda
Toplu ĠĢten Çıkarma ĠĢlemleri Sihirbazı'nın tüm sayfalarında eklediğiniz ya da değiĢtirdiğiniz bilgiler
kaydedilecek, çıkarılmasını istediğiniz bilgiler silinmiĢ olacaktır.



ĠĢlem yaptığınız toplu iĢten çıkarma bilgisi sadece Bildirim Tarihinin üzerinden bir aydan fazla
süre geçmemiĢse güncellenebilir. Bildirim Tarihinden bir ay sonra toplu iĢten çıkarma
bilgilerinde güncelleme yapamazsınız. Bildirim Tarihinden bir ay sonra Kaydet butonu aktif
olmayacaktır. Kaydetme iĢlemini sadece Bildirim Tarihinin üzerinden bir ay geçmemiĢse ya
da yeni girmekte olduğunuz toplu iĢten çıkarma bilgisi için yapabilirsiniz.

2.1.4

2.1.4.1

Kurs/Programlar

Kurs Bilgileri

Online ĠĢlemler – Kurs/Programlar – Kurs Program Bilgileri menüsü seçilerek Kurs Bilgileri ĠĢlemleri
ekranına ulaĢabilirsiniz.
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Kurs Bilgileri ĠĢlemlerinden, PlanlanmıĢ statüsü dıĢındaki diğer statüye sahip kursların iĢlemleri
gerçekleĢtirilir. Konu anlatımında da kurslar üzerinde yapılan iĢlemlere göre aldıkları statü sırası göz
önünde tutularak hangi iĢlemlerin yapılacağı anlatılacaktır. Benzer Ģekilde sayfanın sol kenarındaki
sayfa bağlantıları, kursun statüsüne göre aktif veya pasif olur. Bağlantı linkleri aĢağıda özet olarak
verilmiĢ olup, her statüyü anlatan konu baĢlığının altında, hangi sayfa bağlantılarının hangi statüde
aktif olacağı ayrıca belirtilecektir.
Sayfa ilk açıldığında Kurs Bilgileri ekranı görüntülenecektir. Kurs Bilgileri ekranı, Açılacak ve üstü
statüdeki kursların sorgulanacağı ve detay bilgilerinin görüntüleneceği ekrandır. Hangi kurs üzerinde
iĢlem yapılmak isteniyorsa öncelikle bu ekran üzerinden ilgili kursun sorgulanması ve seçilmesi
gerekmektedir.


Seçilen kursun statüsüne ve kullanıcının yetkilerine bağlı olarak, sayfa bağlantıları aktif
olacaktır.

KURS BĠLGĠLERĠ
AÇILACAK STATÜSÜ
Kurs Bilgileri ekranı sadece sorgu amaçlıdır. Birim kullanıcısı kendi birimindeki kursları sorgular,
Genel Müdürlük Kullanıcısı ve Kurumsal Kullanıcılar tüm Türkiye’deki kursları sorgular.
Açılacak statüsündeki bir kursu sorgulamak için Statü açılır alanından Açılacak seçeneğini seçin ve
Ara butonuna basınız. Açılacak statüsündeki kurslar listelenecektir. Kursun genel bilgilerini
görüntülemek için listeden ilgili kursu seçin. Yapılan seçimle kursa ait genel bilgiler ilgili alanları
dolduracaktır.
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Listeden seçilen kursun Ġlçe Kod-Ġlçe Açıklama, BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi, Mesleği ve Statüsü
açıklama alanında da görüntülenir ve sol taraftaki sayfa bağlantıları ile geçiĢ yapıldığında bu
bilgi hangi kurs üzerinde iĢlem yaptığınızı görmeniz açısından ekranda kalır.



Ġli alanı otomatik olarak bağlanılan birimin il bilgisi gelecektir ve değiĢtirilemez.

HAZIRLIK AġAMASINDA STATÜSÜ
Sorgu amaçlıdır. Birim kullanıcısı sadece kendi birimindeki kursları sorgular, Genel Müdürlük
Kullanıcısı tüm Türkiye’deki kursları sorgular. Hizmet Sağlayıcı ise, sadece hangi kursa Hizmet
Sağlayıcı olarak atanmıĢsa Hazırlık AĢaması statüsündeki o kursu sorgular.
Sorgu sonrasında listelenen kurslar arasından Hazırlık AĢamasında statüsündeki bir kurs seçilirse
Kursu Aç butonu aktif hale gelecektir. Kursu açma yetkisi sadece Birim Kullanıcısındadır.
Hazırlık AĢamasında statüsündeki bir kursu sorgulamak için, Statü açılır alanından Hazırlık
AĢamasında seçeneğini seçin ve Ara butonuna basınız. Hazırlık AĢamasında statüsündeki kurslar
listelenecektir. Kursun genel bilgilerini görüntülemek için listeden ilgili kursu seçin. Yapılan seçimle
kursa ait genel bilgiler ilgili alanları dolduracaktır.


Listeden seçilen kursun Ġlçe Kod-Ġlçe Açıklama, BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi, Mesleği ve Statüsü
açıklama alanında da görüntülenir ve sol taraftaki sayfa bağlantıları ile geçiĢ yapıldığında bu
bilgi hangi kurs üzerinde iĢlem yaptığınızı görmeniz açısından ekranda kalır.



Birim Kullanıcısına, Ġli alanı otomatik olarak bağlanılan birimin il bilgisi gelecektir ve
değiĢtirilemez.



Kursun açılması için, Kriter Bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

AÇILMIġ STATÜSÜ
Hazırlık AĢamasında statüsünde anlatıldığı üzere Kursu Aç iĢlemi yapılmıĢ kurslar AçılmıĢ statüsüne
gelecektir. Kursu AçılmıĢ statüsüne getirme hakkı sadece Birim Kullanıcısındadır. AçılmıĢ
statüsündeki kurslar, kursa uygun Kursiyer seçme sürecini ifade eder. Kurum Kullanıcısı ve Hizmet
Sağlayıcı kursiyer seçebildiği gibi, kursiyer olabilecek Bireysel Kullanıcılar da ĠġKUR Portal üzerinden
AçılmıĢ statüsündeki kurslara, profillerinin uygun olması durumunda baĢvurabilirler.
Birim kullanıcısı sadece kendi birimindeki kursları sorgular, Genel Müdürlük Kullanıcısı tüm
Türkiye’deki kursları sorgular. Hizmet Sağlayıcı ise, sadece hangi kursa Hizmet Sağlayıcı olarak
atanmıĢsa AçılmıĢ statüsündeki o kursu sorgular. Bireysel Kullanıcılar tüm Türkiye’deki AçılmıĢ
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statüsündeki kursları sorgulayabilirler. Sorgulama iĢleminden sonra, listelenecek AçılmıĢ statüsündeki
kurslardan seçim yaparak BaĢvur butonunu seçebilir. Davet-GörüĢme bölümünde anlatıldığı üzere,
bu kursiyerler BaĢvuranlar Listesinde görüntülenir.


ĠġKUR Portal üzerinden, kursa baĢvuru yapan bireysel kullanıcıların ÖzgeçmiĢ Bilgilerini
oluĢturmaları ve profil ayarlarında, Profil Bilgisinin Aktif olması gerekmektedir.



ĠġKUR Portal üzerinden, kursa baĢvuru yapan bireysel kullanıcıların son 24 ay içerisinde
gördüğü kurs varsa, baĢvuru iĢlemi engellenir.

AçılmıĢ statüsündeki bir kursu sorgulamak için, Statü açılır alanından AçılmıĢ seçeneğini seçiniz ve
Ara butonuna basınız. AçılmıĢ statüsündeki kurslar listelenecektir. Kursun genel bilgilerini
görüntülemek için listeden ilgili kursu seçin. Yapılan seçimle kursa ait genel bilgiler ilgili alanları
dolduracaktır.


Listeden seçilen kursun Ġlçe Kod-Ġlçe Açıklama, BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi, Mesleği ve Statüsü
açıklama alanında da görüntülenir ve sol taraftaki sayfa bağlantıları ile geçiĢ yapıldığında bu
bilgi hangi kurs üzerinde iĢlem yaptığınızı görmeniz açısından ekranda kalır.



Birim Kullanıcısına, Ġli alanı otomatik olarak bağlanılan birimin il bilgisi gelecektir ve
değiĢtirilemez.

DEVAM EDEN STATÜSÜ
Kursiyer Aday Listesinin onaylanması ile kurs Devam Eden statüsünü alır. Devam Eden statüsü,
kursun eğitim sürecinin baĢladığı anlamına gelir ve eğitimlerin tamamlandığı anlamına gelen Kursu
Sonlandırma iĢlemine kadar bu statü korunur.
Sorgu amaçlıdır. Birim kullanıcısı sadece kendi birimindeki kursları sorgular, Genel Müdürlük
Kullanıcısı tüm Türkiye’deki kursları sorgular. Hizmet Sağlayıcı ise, sadece hangi kursa Hizmet
Sağlayıcı olarak atanmıĢsa Devam Eden statüsündeki o kursu sorgular. Bireysel kullanıcılar, bir kursa
kursiyer olarak seçilmiĢse Devam Eden statüsündeki o kursu sorgular.
Devam Eden statüsündeki bir kursu sorgulamak için, Statü açılır alanından Devam Eden seçeneğini
seçiniz ve Ara butonuna basınız. Devam Eden statüsündeki kurslar listelenecektir. Kursun genel
bilgilerini görüntülemek için listeden ilgili kursu seçin. Yapılan seçimle kursa ait genel bilgiler ilgili
alanları dolduracaktır.
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Listeden seçilen kursun Ġlçe Kod-Ġlçe Açıklama, BaĢlangıç ve BitiĢ Tarihi, Mesleği ve Statüsü
açıklama alanında da görüntülenir ve sol taraftaki sayfa bağlantıları ile geçiĢ yapıldığında bu
bilgi hangi kurs üzerinde iĢlem yaptığınızı görmeniz açısından ekranda kalır.



Birim Kullanıcısına, Ġli alanı otomatik olarak bağlanılan birimin il bilgisi gelecektir ve
değiĢtirilemez.

2.1.4.2

Eğitici Bilgileri

Online ĠĢlemler – Kurs/Programlar – Eğitici Bilgileri menüsü seçilerek Kurs Eğiticisi Bilgileri ekranına
ulaĢabilirsiniz.

Kursa atanacak eğiticilerin daha önceden Eğitici Bilgileri Sayfasından girilmesi gerekmektedir. Hizmet
Sağlayıcı kursa atandığı zaman, bu kursta kullanacağı eğiticileri, Genel Bilgiler bölümünde anlatıldığı
üzere, Eğitici Seç butonu ile Eğitici Bilgileri sayfasından girdiği eğitmenler arasından seçer (Bu iĢlemi
Kurum Kullanıcısı da yapabilir).
ĠġKUR Portalı’na kurum kullanıcısı veya kurumsal kullanıcı olarak giriĢ yaptıktan sonra görüntülenen
Kurs menüsünü kullanılarak Eğitici Bilgileri ĠĢlemleri gerçekleĢtirilebilir.
Daha önceden kayıtlı olan bir eğiticiyi sorgulamak için ilgili alanlara kriter girebilir veya herhangi bir
kriter girmeden Ara butonunu seçebilirsiniz. Sisteme kaydedilmiĢ eğiticiler listelenecektir. Yeni bir
eğitici ekleme için ilgili alanlara bilgi giriĢi yaparak Ekle butonunu seçiniz.
Daha önceden bilgi giriĢi yapılmıĢ bir eğiticiyi silmek için sorgu sonrasında görüntülenen listeden
eğiticiyi seçeniz. Yapılan seçimle eğiticinin bilgileri ilgili alanları dolduracaktır. Sil butonuna basınız.
Ġlgili kiĢi eğiticiler listesinden silinecektir.
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Her hizmet sağlayıcı, kendi girdiği eğiticiyi kursa ekleyebilir.

2.1.4.3

Kurum DıĢı Kurs

Online ĠĢlemler - Kurs / Programlar – Kurum DıĢı Kurs menüsü seçilerek Kurum DıĢı Kurs ĠĢlemleri
ekranına ulaĢabilirsiniz.

Kurum DıĢı Kurs ofisleri, ĠġKUR’un planlayarak açtığı kurslara benzer kurslar açmaktadırlar. Açılan bu
kursların kontrolü ve Kurum DıĢı Kurs Ofislerinin, ĠġKUR Portal’da kayıtlı iĢ arayan bilgilerinden
faydalanarak kursiyer bulmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Kurum DıĢı Kurs Ofisi kullanıcısından açacağı kursu girmesi beklenir. Kurum Kullanıcısı kaydedilmiĢ
kursu onaylamak için, kursu sorgulaması gerekir. Kursu sorgulamak için ilgili alanlara kriter girebilir
veya herhangi bir kriter girmeden Ara butonunu seçebilirsiniz. Sisteme kaydedilmiĢ kurslar
listelenecektir. Onaylamak için Onayla butonunu seçiniz.


Kurs ĠĢlemleri baĢlığı altında anlatılan ve Kurum DıĢı Kurslarda da kullanılan ekranların,
ekran kullanımları aynıdır.
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2.1.4.4

Kurs Raporları

2.1.4.4.1 Kursiyer Raporları

2.1.4.4.1.1 Asil-Yedek Listesi
Online ĠĢlemler – Kurs / Programlar – Kurs Raporları – Kursiyer Raporları – Asil/Yedek Listesi
menüsü seçilerek Asil-Yedek Listesi ekranına ulaĢabilirsiniz.

Kurs Seç: Bu butona basıldığında rapor alınacak kurs bilgilerinin seçileceği Arama ĠĢlemleri ekranı
açılmaktadır.

Ekranda istenilen kriterler girilerek Ara butonuna basılmalıdır.
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Kriterlere uygun sonuçlar listelenir.

Listede rapor alınmak istenilen kurs

butonuna basılarak seçilir. Seçilen Kurs bilgisi Kurs Seç

alnında gösterilir.
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Seçilen kurs bilgisi Kurs Seç
alanında görüntülenmektedir.

Rapor OluĢtur (Excel): Bu butona basıldığında seçilen kurs için Excel raporu oluĢturularak mesaj
görüntülenir.

Mesajdaki Tıklayınız’a basılarak rapor açılabilir ya da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Aç butonuna basılarak oluĢturulan Excel rapor görüntülenebilir.

www.iskur.gov.tr

GörüĢme Sonuç alanında, Uygun Bulundu olarak iĢaretlenen kiĢiler, Aday Kursiyer Listesinden
görülebilir. Listenin tamamlandığı zaman dondurulur. Listenin dondurulması Hizmet Sağlayıcıdan
beklenen bir iĢlemdir (Bu iĢlemi Kurum Kullanıcısı da yapabilir) Listenin dondurulması için Listeyi
Dondur butonunu seçiniz. Bu iĢlem Aday Kursiyer Listesinin Kurum onayına sunulduğu anlamına
gelmektedir. DondurulmuĢ bir listeyi Kurum Kullanıcısı Listeyi Onayla butonunu seçerek onaylar.
Kurs Kriterler sayfasında E-ÖĞRENME iĢaretli hale getirilmiĢse, onaylanan Kursiyer Listesi e-öğrenme
modülüne de bildirilecektir. E-öğrenme modülü içerisinden eğitim süreci tamamlandığı zaman,
kursiyer listesi, kursiyerlerin baĢarı durumları ile beraber tekrar kurs modülüne bildirilir. Kursiyerlerin
e-öğrenmedeki baĢarı durumları Kurs Sonlandırma sayfasından takip edilebilir.


Aday Kursiyer Listesi linki AçılmıĢ statüsündeki kurslarda aktiftir.

Rapor OluĢtur (Pdf): Bu butona basıldığında seçilen kurs için pdf raporu oluĢturularak mesaj
görüntülenir.
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Mesajdaki Tıklayınız basılarak rapor açılabilir ya da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Aç butonuna basılarak oluĢturulan Excel rapor görüntülenebilir.

www.iskur.gov.tr

2.1.4.4.2 Kursiyer Ġstihdam Raporları,
2.1.4.4.2.1 Kursiyer Ġstihdam Ġzleme Raporları(Kümülatif)
Online ĠĢlemler – Kurs / Programlar – Kurs Raporları – Kursiyer Ġstihdam Raporları – Kursiyer
Ġstihdam Ġzleme (Kümülatif) menüsü seçilerek Kursiyer Kümülatif SGK Döküm ekranına ulaĢabilirsiniz.

Bu ekranda kurs seçimi yapılarak Raporu OluĢtur (Excel), Raporu OluĢtur (Pdf) kullanılarak rapor
oluĢturabilirsiniz.
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Seçilen kurs bilgisi Kurs Seç alanında görüntülenmektedir.
Seçilen kurs bilgisi Kurs Seç
alanında görüntülenmektedir.

Raporu OluĢtur (Excel): Bu butona basıldığında sistem, Raporunuz OluĢturuldu Ģeklinde mesaj
görüntüler.
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Mesajdaki Tıklayınız butonuna basılarak rapor görüntülenebilir.
Aç butonuna basılarak rapor açılabilir ya da Kaydet butonuna basılarak raporu bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.
Rapor OluĢtur (Pdf): Bu butona basıldığında sistem, Raporunuz OluĢturuldu Ģeklinde mesaj
görüntüler.

Mesajdaki Tıklayınız butonuna basılarak rapor görüntülenebilir.
Aç butonuna basılarak rapor açılabilir ya da Kaydet butonuna basılarak raporu bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.

2.1.4.5

Etki Analizi Anketi

2.1.4.5.1 Genel Anket
Online ĠĢlemler – Kurs / Programlar – Etki Analiz Anketi – Genel Anket menüsü seçilerek Kurs Genel
Anket ĠĢlemleri ekranına ulaĢabilirsiniz.
ĠĢgücü Piyasası menüsünden, iĢgücü piyasasına ait bilgilerin değerlendirilmesine yönelik olarak;


ĠĢverenler ile ilgili bilgilerin toplanması ve yönetilmesi,
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ĠĢverenlerin tabi olduğu yasal zorunlulukların takibi,



ĠĢgücü piyasasını yansıtan istatistiklerin üretilmesi

iĢlemleri takip edilmektedir.
ĠĢveren olarak ĠĢgücü Piyasası menüsünü kullanarak;


ĠĢyeri künyesini sisteme tanıtabilir,



Merkez ve Ģube iĢyeri bilgilerini sorgulayabilir, bu bilgiler üzerinde güncelleme

yapabilir,


Aylık iĢgücü çizelgesini sisteme iĢleyebilir,



Ġstihdamı zorunlu olanlar kapsamında çalıĢtırdığınız personele yönelik bilgileri sisteme

iĢleyebilir,


Ġstihdamı zorunlu olanlar kapsamında kontenjan durumunuzu görebilir,



Toplu iĢten çıkarma bildiriminde bulunabilir,



Anket doldurabilirsiniz.

Genel Anket Listeleme ekranını kullanarak daha önce girmiĢ olduğunuz anketleri listeleyebilirsiniz.
Her yıl için bir anket doldurabilirsiniz. Anket, bir önceki yılın performansı ve bir sonraki yıla dair yapılan
planları değerlendirmek üzere kullanılacağından yılın ilk ayında doldurulması daha uygun olacaktır.


Anket merkez iĢyeri tarafından aynı il içinde bulunan merkez iĢyeri ve bu merkez iĢyerinin
Ģubelerindeki bilgilerin toplamı olacak Ģekilde girilecektir.



ġubeler anket dolduramazlar.



Türkiye ĠĢ Kurumu merkez iĢyeri olarak aynı il içinde bir iĢyerini kabul etmektedir. Farklı iki ilde
iki iĢyeriniz var ise her ikisi de kendi ilinde merkez iĢyeri olarak iĢlem görmektedir. Aynı ilde
birden fazla Ģubeniz var ise Ģubelerden biri merkez iĢyeri, diğerleri bu merkez iĢyerinin
Ģubeleri olarak değerlendirilmektedir.

ĠĢgücü Piyasası menüsünden Genel Anket'i seçerek Genel Anket Listeleme ekranına ulaĢabilirsiniz.
Ekran ilk açıldığında daha önce girmiĢ olduğunuz anket bilgileriniz en son girdiğiniz en üstte olacak
Ģekilde ekranda listelenecektir. Listeden üzerinde çalıĢmak istediğiniz anket bilgisini daha kısa
sürede bulmak için ekranın üst kısmında yer alan Yıl alanına ilgili ankete ait yıl bilgisini girerek Ara
butonuna tıklayınız. Ekranda girdiğiniz bilgilere iliĢkin anket bilgileri görüntülenecektir. ĠĢlem
yapacağınız anketi solundaki ok yardımıyla seçiniz.
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Listelediğiniz anket bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir.
Ekranın altında anket 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.

Yeni bir anket doldurmak için Yeni Anket Doldur butonuna tıklayınız. Açılan Anket ĠĢlemleri Sihirbazı
yardımıyla yeni bir anket doldurabilirsiniz. Bu iĢlem hakkındaki detaylı bilgiye Genel Anket ĠĢlemleri
bölümünde yer verilmiĢtir.
Daha önce girmiĢ olduğunuz anket bilgilerinden birinin detay bilgilerini görmek ve bu bilgilerde
değiĢiklik yapmak için iĢlem yapmak istediğiniz anketi solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra
Detayını Gör butonuna tıklayınız. Açılan Anket ĠĢlemleri Sihirbazı yardımıyla iĢlem yapmak istediğiniz
ankete dair bilgileri görebilir ve güncelleme yapabilirsiniz. Bu iĢlem hakkındaki detaylı bilgiye Genel
Anket iĢlemleri bölümünde yer verilmiĢtir.
2.1.4.5.2 Kurs Bazında
Online ĠĢlemler – Kurs / Programlar – Etki Analiz Anketi – Genel Anket menüsü seçilerek Kurs Bazlı
Anket ĠĢlemleri ekranına ulaĢabilirsiniz.

2.1.4.6

Aday Kursiyer Mülakat

AÇILMIġ statüsünde Davet-GörüĢme:

BaĢvuranlar
Seçilenler
Listeden Çıkarılanlar
Davet Edilenler
GörüĢme Sorgu

:

Hizmet sağlayıcı ve protokol bilgileri

:

BaĢarılı, baĢarısız, istihdam kursiyer sayıları ve eğitici bilgileri

:

Kurs süresince gerçekleĢtirilecek faaliyet Bilgileri

:

Kurs, ders gün ve saat bilgileri

:

Harcama türü bazında ayrılan ödenek bilgileri
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Alt sayfaların isimlendirilmesinden de anlaĢılacağı üzere kursa uygun kursiyer seçiminde belli bir
sıranın takip edilmesi gerekmektedir. Bu sıra özetle; Aday olabilecek kursiyerlerin seçimi ve uygun
olabilecek kursiyerlerin bir listede toplanması.


AĢağıda anlatılacağı üzere, adaylar üzerinde yapılan iĢlemlerin sonucu olarak farklı listelere
aktarılması iĢlemi, Kaydet iĢleminden sonra gerçekleĢir.

BaĢvuranlar
ĠġKUR Portal üzerinden AçılmıĢ statüsündeki kurslara baĢvuran Bireysel kullanıcıların listesi gelir.
BaĢvuran kiĢinin ismi üzerine fare ile gelinerek seçim yapıldığında ÖzgeçmiĢi görüntülenir.
Kullanıcının adı-soyadı nın karĢısında

resmi görüntülenir. Bu resim üzerine fare ile tıklandığında

halini alacaktır ve BaĢvuru yapan bireysel kullanıcının Ad Soyadının üzeri çizilecektir. Bu iĢlem,
baĢvuran Bireysel Kullanıcının bu listeden çıkartılmak istendiğini gösterir ve Kaydet iĢleminden sonra
Listeden Çıkarılanlar sayfasına aktarılır. BaĢvuru yapan Bireysel Kullanıcı’nın isminin yanındaki
GörüĢme Tarihi alanına bilgi giriĢi yapılırsa, Kaydet iĢleminden sonra Davet Edilenler sayfasına
aktarılır.
Seçilenler
Kursiyer Seçme iĢlemi esnasında sorgu sonrası potansiyel kursiyerler listesinden iĢaretlenmiĢ olan
aday kursiyerler listelenecektir. BaĢvuranlar alt sayfasında anlatılan iĢlemler bu sayfada da aynı
Ģekildedir.

Ģekline getirilen kursiyerler Kaydet iĢleminden sonra Listeden Çıkarılanlar sayfasına

aktarılır. GörüĢme Tarihi alanına bilgi girilen kursiyerler Kaydet iĢleminden sonra Davet Edilenler
sayfasına aktarılır
Listeden Çıkarılanlar
Çıkartılan adaylar

Ģeklinde iĢaretlenmiĢ olarak listelenir. Listeden çıkarılmıĢ olan kursiyerin ad

soyadlarının karĢısındaki

Ģekli

Ģekline geri çevrilebilir. Bu durumda Kaydet iĢleminden sonra

BaĢvuranlar/Seçilenler listesine geri dönecektir.
Davet Edilenler
BaĢvuranlar veya Seçilenler alt sayfasından GörüĢme Tarihi girilen aday kursiyerler listelenir. Ekranda
davet edilen aday kursiyerin Adı Soyadı, Davet Cevabı, GörüĢme Tarihi, ve GörüĢme Sonucu alanları
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her bir aday kursiyer için görüntülenir. Aday kursiyerin ĠġKUR Portal üzerinden davete icabet etmesi
ile Davet Cevabı alanı Kabul Etti olarak değiĢecektir. Aday Kursiyer görüĢmeyi reddettiyse, Davet
Cevabı alanı, davete icabet etmediği anlamına gelen Reddetti olarak değiĢecektir. Posta veya
telefonla davete cevap veren adayların, davet cevapları Kurum Kullanıcısı veya Hizmet Sağlayıcı
tarafından girilir. Davete icabet eden ve görüĢülen her bir Aday Kursiyer için görüĢme sonucu
girilebilir. GörüĢme sonucu olumlu olanlar Uygun Bulundu (Asil veya Yedek) olarak iĢaretlenir. Uygun
olarak iĢaretlenen aday kursiyerler Kursiyer Aday Listesi sayfasından takip edilir. ĠĢsizlik sigortası
alanlara yönelik kurslarda, görüĢme sonucu Kursu gerekçesiz reddeden Aday Kursiyerler ise ĠĢsizlik
Sigortası Kesme sayfasından takip edilebilir.
GörüĢme Sonucu alanına bilgi girilen kursiyerler, Kaydet iĢleminden sonra GörüĢme Sorgu sayfasına
aktarılacaktır.
GörüĢme Sorgu
Davet Edilenler alt sayfasından, GörüĢme Sonucu alanına bilgi girilen aday kursiyerler listelenir.
Kursiyerin görüĢme sonucunda bir değiĢiklik olması durumunda her bir kursiyer için son durum bu
sayfadan değiĢtirilir. GörüĢme sonucu alanı değiĢtirilirse, yapılan seçime göre aday kursiyer Davet
Edilenler sayfasında anlatıldığı gibi ilgili sayfalardan takip edilir.
Davet-GörüĢme iĢlemlerini, Hizmet Sağlayıcı da Kurum Kullanıcısı ile aynı haklara sahip olarak yapar.
Davet-GörüĢme ĠĢlemlerinde, Uygun Bulundu olarak iĢaretlenen kiĢiler, Aday Kursiyer Listesinden
görülebilir.
DEVAM EDEN statüsünde Davet-GörüĢme;
Devam eden statüsündeki kurslarda herhangi bir sebeple kursiyer sayısında eksilme (kurstan
çıkma/çıkarılma) olması durumunda yedek kursiyer listesi kullanılır. Eksilen kursiyer sayısı kadar
yedek kursiyer bulunamaması durumunda potansiyel kursiyer seçme iĢlemi gerçekleĢtirilir. Devam
Eden statüsündeki kurslarda, Kursiyer Seçme iĢlemleri AçılmıĢ statüsündeki kurslarda anlatıldığı
gibidir.


Devam Eden statüsündeki kurslarda Hizmet Sağlayıcı bu sayfaya eriĢemez.



Parametrik olarak belirlenen kursun tamamlanma yüzdesi (Ģu an için %10) aĢıldıysa, bu sayfa
bağlantısı pasif olarak görüntülenir ve eriĢilemez.
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Davet-GörüĢme; Devam Eden statüsündeki kursların Davet-GörüĢme ĠĢlemleri, AçılmıĢ statüsündeki
kurslarla aynıdır.
2.1.5

YurtdıĢı Ġstihdam

YurtdıĢı menüsünden, yurtdıĢındaki iĢlerde Türk iĢçisi çalıĢtırılması ile ilgili iĢlemlerin takibine yönelik
olarak;


ĠĢyeri bilgilerini görebilir ve güncelleyebilir,



YurtdıĢı proje bilgilerinizi görebilir,



Sevk bildiriminde bulunabilir,



Sevk için süre uzatımı talep edebilir,



Projeler arası kontenjan aktarımı yapabilir,



Alt yükleniciye kontenjan aktarımı yapabilirsiniz.

YurtdıĢı Projelerim ekranını kullanarak yurtdıĢındaki tüm projelerinize iliĢkin bilgileri görebilirsiniz.
YurtdıĢı menüsünden YurtdıĢı Projelerim’i seçerek YurtdıĢı Projelerim ekranına ulaĢabilirsiniz.
YurtdıĢı Projelerim ekranı ilk açıldığında projeleriniz ekranda listelenecektir.


Listelediğiniz proje bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir.
Ekranın altında proje 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.

Ayrıntılarını görmek ya da güncellemek istediğiniz yurtdıĢı projeyi solundaki ok yardımıyla seçiniz.
Açılan YurtdıĢı Proje Sihirbazı’nı kullanarak istediğiniz iĢlemi gerçekleĢtirebilirsiniz.

2.1.5.1

Sevklerim

Online ĠĢlemler – YurtdıĢı Ġstihdam – Sevklerim menüsü seçilerek Sevk ĠĢlemleri ekranına
ulaĢabilirsiniz.
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Sevk ĠĢlemleri ekranını kullanarak kayıtlı projelerinize iliĢkin sevk iĢlemlerinizi girebilir, takibini
gerçekleĢtirebilir, gerekirse süre uzatımı talep edebilirsiniz. Türkiye ĠĢ Kurumu kullanıcıları bu ekran
aracılığıyla sevk ya da süre uzatım taleplerinizi onaylayacaktır.
YurtdıĢı menüsünden Sevklerim’i seçerek Sevk ĠĢlemleri ekranına ulaĢabilirsiniz.
Ekran ilk açıldığında ekrandaki alanlar boĢ olarak görüntülenecektir. Ara butonuna tıklayarak mevcut
sevk bilgilerini listeleyebilirsiniz. Üzerinde çalıĢmak istediğiniz sevk bilgisini daha kısa sürede bulmak
için ekranın üst kısmında yer alan alanlara bilgi girerek Ara butonuna tıklayınız. Ekranda girdiğiniz
bilgilere iliĢkin sevk bilgileri listelenecektir. ĠĢlem yapacağınız sevk bilgisini solundaki ok yardımıyla
seçiniz.


Listelediğiniz sevk bilgileri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir.
Ekranın altında sevk 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.

Yeni bir sevk bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayınız.
Eklediğiniz sevk bilgisi ekranın altında listelenecektir.
Eklediğiniz herhangi bir sevk bilgisini silmek için silmek istediğiniz sevk bilgisini listeden solundaki ok
yardımıyla seçtikten sonra Sil butonuna tıklayınız.
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Herhangi bir sevk bilgisini güncellemek için iĢlem yapmak istediğiniz sevk bilgisini listeden solundaki
ok yardımıyla seçiniz. Sevk bilgisinde gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna
tıklayınız.
Eklediğiniz bir sevk için iĢçi bilgisi ekleyebilir, silebilir ya da güncelleyebilirsiniz. Bu iĢlemler için
öncelikle iĢlem yapmak istediğiniz sevk bilgisini listeden solundaki ok yardımıyla seçmelisiniz.
Yeni bir iĢçi bilgisi eklemek için ilgili alanlara bilgi giriĢi yaptıktan sonra ĠĢçi Kaydet butonuna tıklayınız.
Eklediğiniz iĢçi bilgisi ekranın altında listelenecektir.
T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı alanına iĢçinin bilgilerini girerek Bilgileri Getir butonuna tıklayınız.
Diğer kimlik bilgisi alanlarına bilgi Kimlik PaylaĢım Sistemi (KPS)'nden otomatik olarak getirilecektir.


ĠĢçinin bilgilerini bilmiyorsanız Kayıtlardan Seç butonuna tıklayarak açılan DıĢ Kullanıcı Seçme
sayfasında sistemde kayıtlı bireysel kullanıcılar arasından seçebilirsiniz. DıĢ Kullanıcı Seçme
ekranında Ara butonuna tıklayarak sistemdeki bireysel kullanıcıları listeleyebilirsiniz. Ekranın
üst kısmındaki kriterlere bilgi girerek Ara butonuna tıkladığınızda girdiğiniz kriterlere uyan
bilgiler ekranda listelenecektir. Listelenen bireysel kullanıcılardan seçmek istediğinizin
solundaki Seç butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz bireysel kullanıcıya iliĢkin bilgiler Sevk ĠĢlemleri
ekranına aktarılacaktır.



ĠĢçinin sistemde kayıtlı adres bilgilerini ekrandaki adres alanlarına aktarmak için KiĢi Adres ve
ĠletiĢim Bilgilerini Yükle butonuna tıklayınız.



Meslek alanına bilgi girmek için + iĢaretine 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.



Girilen iĢçi sayısı projenin ülkesi için sevk tarihini içeren tarih aralığında belirlenen kotayı
geçemez.



Belirli bir meslekte girilen iĢçi sayısı projenin ülkesi ve ilgili meslek için sevk tarihini içeren
tarih aralığında belirlenen kotayı geçemez.

Eklediğiniz herhangi bir iĢçi bilgisini silmek için silmek istediğiniz iĢçi bilgisini listeden solundaki ok
yardımıyla seçtikten sonra ĠĢçi Sil butonuna tıklayınız.
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Herhangi bir iĢçi bilgisini güncellemek için iĢlem yapmak istediğiniz iĢçi bilgisini listeden solundaki ok
yardımıyla seçiniz. ĠĢçi bilgisinde gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra ĠĢçi Güncelle butonuna
tıklayınız.


OnaylanmıĢ bir sevk bilgisi üzerinde güncelleme, iĢçi ekleme, silme, güncelleme
yapamazsınız.



Sevk kapsamında gönderilen iĢçilerin sayısı sevk onaylandıktan sonra kota bilgilerine
Kullanılan Kota olarak yansıyacaktır.

2.1.5.2

Projeler Arası ĠĢçi Aktarımı

Online ĠĢlemler – YurtdıĢı Ġstihdam – Projeler Arası ĠĢçi Aktarımı menüsü seçilerek YurtdıĢı Projelerim
Arası ĠĢçi Aktarımı ekranına ulaĢabilirsiniz.

Projeler Arası Kontenjan Aktarımı ekranını kullanarak projeleriniz arasında iĢçi aktarma bildirimlerinizi
yapabilirsiniz.
Ekranda iĢçi aktaracak ve iĢçi aktarılacak projelerinizi seçtikten sonra listelenen iĢçi / iĢçileri seçiniz.
Birden çok seçim yapabilmek için klavyenin Ctrl tuĢunu kullanabilirsiniz. > butonuna tıklayarak
seçtiğiniz iĢçileri ilgili projeye aktarınız. >> butonuna tıkladığınız aktaracak projedeki tüm iĢçiler
aktarılacak projeye aktarılmıĢ olacaktır.


2.1.5.3

ĠĢçi aktaracak ve iĢçi aktarılacak projeler aynı ülkede olmalıdır.

Alt Yükleniciye Kontenjan Aktarımı

Online ĠĢlemler – YurtdıĢı Ġstihdam – Alt Yükleniciye Kontenjan Aktarımı menüsü seçilerek Kontenjan
Aktarımı ekranına ulaĢabilirsiniz.
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Alt Yükleniciye Kontenjan Aktarımı ekranını kullanarak alt yüklenicilerinize iĢçi aktarma bildirimlerinizi
yapabilirsiniz.
Alt Yükleniciye Kontenjan Aktarımı ekranı ilk açıldığında alanlar boĢ olarak görüntülenecektir. Ara
butonuna tıklayarak daha önce girilmiĢ aktarma bilgilerini listeleyebilirsiniz.
Ekranda kontenjan aktaracak projenizi seçtikten sonra hedef iĢyerinin bilgileri giriniz.


Hedef iĢyeri bilgileri için ĠġKUR No alanına bilgi girerek Bilgileri Getir butonuna tıklayınız.
ĠĢyerinin unvanı otomatik olarak getirilecektir. ĠĢverenin ĠġKUR Numarasını bilmiyorsanız Seç
butonuna tıklayarak açılan ĠĢveren Seçme sayfasında sistemde kayıtlı iĢverenler arasından
seçebilirsiniz. ĠĢveren Seçme ekranında Ara butonuna tıklayarak sistemdeki iĢverenleri
listeleyebilirsiniz. Ekranın üst kısmındaki kriterlere bilgi girerek Ara butonuna tıkladığınızda
girdiğiniz kriterlere uyan bilgiler ekranda listelenecektir. Listelenen iĢverenlerden seçmek
istediğinizin solundaki Seç butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz iĢverene iliĢkin bilgiler Alt
Yükleniciye Kontenjan Aktarımı ekranına aktarılacaktır.

Hedef iĢyerinin kontenjan aktarımı yapılacak projesini ve transfer sayısını girdikten sonra Kaydet
butonuna tıklayınız. Kaydettiğiniz aktarma bilgileri ekranın altında listelenecektir.
Bir aktarma bilgisini silmek için listelenen bilgilerden silmek istediğinizi solundaki ok yardımıyla
seçerek Sil butonuna tıklayınız. Silinen aktarma bilgisi listeden çıkarılacaktır.
2.1.6

2.1.6.1

Özel Ġstihdam Büroları

Özel Ġstihdam Büroları

Online ĠĢlemler – Özel Ġstihdam Büroları – Özel Ġstihdam Büroları menüsü seçilerek Özel Ġstihdam
Büroları sayfasına ulaĢabilirsiniz.
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Bilgilendirme
Özel Ġstihdam Büroları’nın sisteme kayıt olabilmeleri için, ĠĢveren olarak üye olmaları gerekmektedir.
ĠĢyerinin SGK Numarası’na bakılmaksızın, Tüzel KiĢiliği olan ĠĢyerleri, Tüzel ĠĢveren olarak üye
olmalıdır; Gerçek KiĢi’ler ise Bireysel (Gerçek) ĠĢveren olarak üye olmalıdır. Aday Özel Ġstihdam
Büroları, iĢveren olarak üyelikleri sırasında otomatik olarak oluĢturulan ĠġKUR Numaraları’yla birlikte
baĢvurularını yapmalıdırlar.
Bu iĢlemlerin sonucunda; Özel Ġstihdam Büroları, dönem raporlarını vermelerinin yanı sıra, bir
iĢverenin ĠġKUR aracılığıyla gerçekleĢtirebileceği (ĠġKUR’un sağladığı) bütün iĢlemleri online olarak
gerçekleĢtirebileceklerdir.

(ĠĢgücü

Ġstemi oluĢturarak,

ĠġKUR’a

baĢvuran ĠĢ

Arayanları

istihdam edebileceklerdir.)

Özel Ġstihdam Bürosu
Bilgilendirme ekranında Ġleri butonuna basılarak Özel Ġstihdam Bürosu ekranına ve Kurum tarafından
Büronuz için yapılan iĢlemleri ve bilgi giriĢlerini görebilirsiniz.
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2.1.6.2

Özel Ġstihdam Büroları Raporlar

2.1.6.2.1 Özel Ġstihdam Bürolarının Listesi
Online ĠĢlemler – Özel Ġstihdam Büroları – Özel Ġstihdam Büroları Raporlar – Özel Ġstihdam Listesi
menüsü seçilerek açılan ekranda kriterler belirlenerek Rapor OluĢtur butonuna basılmalıdır.

Rapor OluĢtur butonuna basıldığında sistem Raporunuz OluĢturuldu Ģeklinde mesaj görüntüler.

www.iskur.gov.tr

Mesajda yer alan Tıklayınız butonuna basarak raporu görüntüleyebilir ya da bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.
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2.1.6.3

Dönem ĠĢlemleri

Online ĠĢlemler – Özel Ġstihdam Büroları – Dönem ĠĢlemleri menüsü seçilerek Rapor Dönemi ekranına
ulaĢabilirsiniz. Ara butonuna bastığınızda daha önce kaydettiğiniz dönem raporlarını listeleyebilir, satır
baĢındaki turuncu oka tıklayarak detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

GĠZLĠLĠK ĠLKESĠ: Özel Ġstihdam Büroları Yönetmeliği madde:15 Fıkra:3 Özel istihdam bürolarından
alınan bilgilerin Kurumca kullanımında, bu bilgilerin hizmete özel olduğu hususu dikkate alınır.
Rapor Dönemini ve Rapor Yılını seçerek dönem raporu oluĢturunuz.
Mevcut döneme ait raporunuzu kaydetmek için rapor dönemini, yılını ve kayıt tarihini seçip devam
tuĢuna basmanız yeterlidir.

Gelen ekranda soldaki menülerde ilgili alanlara bilgi giriĢi yaparak dönem raporu iĢlemlerinizi
tamamlayabilirsiniz.

www.iskur.gov.tr

2.1.7

2.1.7.1

Kullanıcı ĠĢlemleri

Yönetimsel ĠĢlemler

2.1.7.1.1 Kullanıcı Rol Yönetimi
Online ĠĢlemler – Kullanıcı ĠĢlemleri – Yönetimsel ĠĢlemler - Kullanıcı Rol Yönetimi menüsü seçilerek
açılan Kullanıcı Rolleri ekranın, iĢyeriniz için baĢka yetkili kullanıcılar ve bu kullanıcıların yetkilerini
tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kullanıcı Roller, ekranı ilk açıldığında alanlar boĢ olarak görüntülenecektir. Yetkilileri Listele butonuna
tıklayarak daha önce girilmiĢ yetkili bilgilerini listeleyebilirsiniz. ĠĢlem yapmak istediğiniz yetkiliyi
solundaki ok yardımıyla seçiniz.
ĠĢyeriniz için yeni bir yetkili kullanıcı tanımlamak için T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad alanına bilgi
girerek Bilgileri Getir butonuna tıklayınız. Kullanıcının bilgileri ekranda görüntülendikten sonra Yetkili
OluĢtur butonuna tıklayınız.


KiĢiye ait bilgiler Kimlik PaylaĢım Sistemi'nden otomatik olarak getirilecektir.



Eklemek istediğiniz yetkili kullanıcı daha önce sisteme kaydolmuĢ bir bireysel
kullanıcı olmalıdır.

Bir yetkili kullanıcıya yetkiler vermek için listelenen yetkililerden iĢlem yapmak istediğinizi solundaki
ok yardımıyla seçiniz. Ekranın altında ki Kullanıcı Hesabı Bilgileri bölümü görüntülenmektedir:


Eklemek istediğiniz kiĢinin rol atamasını yönetici olarak iĢaretlerseniz bu kiĢi iĢyerine
ait tüm iĢlemleri yapabilir ve iĢveren adına sistemde iĢlem yapacak diğer kiĢilere yeni
rol atama tanımlamalarını yapabilir.



Eklemek istediğiniz kiĢinin rol ataması için hangi yetkileri vermek istiyor iseniz ilgili kutucuklar
iĢaretlemeniz gerekmektedir.
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Hesap Kapanma Tarihi alanına bir tarih girerseniz iĢlem yaptığınız kullanıcı belirttiğiniz tarihten
sonra ĠġKUR Portalı'nda iĢyeriniz adına iĢlem yapamayacaktır.


Hesap Kapanma Tarihi alanına yanındaki Temizle düğmesine bastığınızda tarih alanı boĢ olarak
görüntülenecektir.

Kilitli alanındaki onay kutusunu iĢaretlerseniz iĢlem yaptığınız kullanıcı ĠġKUR Portalı'nda iĢlem
yapamayacaktır.
ĠĢlem yaptığınız yetkilinin de yönetici olmasını istiyorsanız (sadece yönetici Kullanıcı Rol Yönetimi
ekranına eriĢip yetkili ve rol düzenlemesi yapabilecektir) listelenen yetkililerden iĢlem yapmak
istediğinizi solundaki ok yardımıyla seçiniz.
ĠĢlem yapmak istediğiniz kullanıcının rol ve iĢlem haklarını düzenledikten sonra yaptığınız
düzenlemelerin geçerli olabilmesi için Kaydet butonuna tıklayınız.
ĠĢyerinin Yönetici Kullanıcısının rollerini değiĢtiremezsiniz.
2.1.8

Meslekler Sözlüğü

2.1.8.1

Türk Meslekler Sözlüğü

Online ĠĢlemler – Meslekler Sözlüğü – Türk Meslekler Sözlüğü menüsü seçilerek Meslekler Sözlüğü
ekranına ulaĢabilirsiniz.

Meslek Sözlüğü menüsünden, meslek bilgi sistemi iĢlemlerine yönelik olarak;


Türk Meslekler Sözlüğünün idamesi,



Meslek bilgi dosyalarının idamesi,



Eğitim dosyalarının sistem üzerinden takibi,
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iĢlemleri 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.

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 iliĢkin meslek bilgileri listelenecektir.
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Listelediğiniz meslek bilgileri 15’den fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.
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Listede Meslek Kodu alanında kod bilgisine tıklanarak meslek hakkında özet bilgilerin yer aldığı Türk
Meslekler Sözlüğü Meslek Bilgileri ekranına ulaĢabilirsiniz.
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2.2
2.2.1

Kısayollar
ĠĢgücü Ġstemi OluĢtur

Kısayollar - ĠĢgücü Ġstemi OluĢtur menüsü seçilerek ĠĢgücü Ġstemi Kaydetme ekranına ulaĢabilirsiniz.
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Ekrandaki alanlar doldurularak Kaydet butonuna basılmalıdır. Sistem “Kayıt baĢarıyla oluĢturulmuĢtur”
Ģeklinde mesaj vermektedir.
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2.2.2

ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri

Kısayollar – ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri menüsü seçilere ĠĢgücü Ġstemi ĠĢlemleri ekranına ulaĢabilirsiniz.

ĠĢgücü istemi üzerinde iĢlem yapmak için öncelikle turuncu ok ile iĢgücü istemi seçilmelidir. ĠĢgücü
istemi seçildikten sonra üstte yer alan butonlar aktif hale gelir.
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ĠĢgücü Ġstemi Detayı: ĠĢgücü istemi detayına ulaĢılır, iĢgücü istemi değiĢiklikleri yapılabilir. DeğiĢiklik
yapılması halinde iĢlem sonunda kaydedilmelidir.
Eleman Seç: Uygun iĢgücünü seçme iĢlemi yapılır.
Aday Gör: Seçilen ve baĢvuran adayların yer aldığı aday listesine ulaĢılarak davet, görüĢme iĢlemleri
yapılır.
Kapat: ĠĢgücü istemi kapatma iĢlemini yapar.
Ġptal Et: Açılan iĢgücü istemini iptal etme iĢlemini yapar. Ġptal et butonu aktif değilse iĢgücü istemi
detayı iĢlem sonundan silinmelidir.
Ara butonuna tıklayarak iĢgücü istemlerinizi listeleyiniz. Aradığınız iĢgücü istemine iliĢkin bildiğiniz
bilgileri ekranın üst kısmındaki ilgili alanlara girerek Ara butonuna tıkladığınızda girdiğiniz bilgilere
iliĢkin iĢgücü istemleri ekranda listelenecektir. ĠĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok
yardımıyla seçiniz.


Listelediğiniz iĢgücü istemleri 15’ten fazla ise birden fazla sayfa Ģeklinde görüntülenecektir.
Ekranın altında iĢgücü 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 ulaĢabilirsiniz. Önceki
butonu aktif değilse listenin ilk sayfasında, Sonraki butonu aktif değilse listenin son
sayfasında bulunuyorsunuz.



ĠĢgücü isteminin yanındaki
engellilere,

resmi iĢgücü isteminin terör mağduru olanlara,

resmi

resmi eski hükümlülere yönelik olduğunu göstermektedir.

ĠĢgücü isteminin yanındaki iĢgücü istemi numarasına tıklayarak iĢgücü istemini iĢ ilanı Ģeklinde
görüntüleyebilirsiniz.
Daha önce girmiĢ olduğunuz bir iĢgücü isteminin ayrıntılarını görmek ya da güncellemek için iĢlem
yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Detayını Gör butonuna
tıklayınız. Açılan ĠĢgücü Ġstemi Sihirbazı yardımıyla iĢgücü isteminin detaylarını görebilir, gerekli
güncellemeleri yapabilirsiniz. Aktif bir iĢgücü istemine iĢçi seçme yapmak için iĢlem yapmak
istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Eleman Seç butonuna tıklayarak
ĠĢçi Seçme ekranına geçebilirsiniz.
Aktif bir iĢgücü isteminin adaylarına iliĢkin iĢlemleri takip etmek için iĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü
istemini solundaki ok yardımıyla seçtikten sonra Aday Gör butonuna tıklayarak Aday Listesi ekranına
geçebilirsiniz.
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Bir iĢgücü istemini kapatmak için iĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla
seçtikten sonra Kapat butonuna tıklayarak ĠĢgücü Ġstemi Kapatma ekranına geçebilirsiniz.
Bir iĢgücü istemini iptal etmek için iĢlem yapmak istediğiniz iĢgücü istemini solundaki ok yardımıyla
seçtikten sonra Ġptal Et butonuna tıklayarak Ġptal ĠĢlemleri ekranına geçebilirsiniz.
2.2.3 Yetkili Tanımla
Kısayollar – Yetkili Tanımla menüsü seçilerek açılan Kullanıcı Rolleri ekranın, iĢyeriniz için baĢka
yetkili kullanıcılar ve bu kullanıcıların yetkilerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kullanıcı Roller, ekranı ilk açıldığında alanlar boĢ olarak görüntülenecektir. Yetkilileri Listele butonuna
tıklayarak daha önce girilmiĢ yetkili bilgilerini listeleyebilirsiniz. ĠĢlem yapmak istediğiniz yetkiliyi
solundaki ok yardımıyla seçiniz.
ĠĢyeriniz için yeni bir yetkili kullanıcı tanımlamak için T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad alanına bilgi
girerek Bilgileri Getir butonuna tıklayınız. Kullanıcının bilgileri ekranda görüntülendikten sonra Yetkili
OluĢtur butonuna tıklayınız.


KiĢiye ait bilgiler Kimlik PaylaĢım Sistemi'nden otomatik olarak getirilecektir.



Eklemek istediğiniz yetkili kullanıcı daha önce sisteme kaydolmuĢ bir bireysel
kullanıcı olmalıdır.

Bir yetkili kullanıcıya yetkiler vermek için listelenen yetkililerden iĢlem yapmak istediğinizi solundaki
ok yardımıyla seçiniz. Ekranın altında ki Kullanıcı Hesabı Bilgileri bölümü görüntülenmektedir:


Eklemek istediğiniz kiĢinin rol atamasını yönetici olarak iĢaretlerseniz bu kiĢi iĢyerine
ait tüm iĢlemleri yapabilir ve iĢveren adına sistemde iĢlem yapacak diğer kiĢilere yeni
rol atama tanımlamalarını yapabilir.
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Eklemek istediğiniz kiĢinin rol ataması için hangi yetkileri vermek istiyor iseniz ilgili kutucuklar
iĢaretlemeniz gerekmektedir.
Hesap Kapanma Tarihi alanına bir tarih girerseniz iĢlem yaptığınız kullanıcı belirttiğiniz tarihten
sonra ĠġKUR Portalı'nda iĢyeriniz adına iĢlem yapamayacaktır.



Hesap Kapanma Tarihi alanına yanındaki

Temizle düğmesine bastığınızda tarih alanı boĢ

olarak görüntülenecektir.
Kilitli alanındaki onay kutusunu iĢaretlerseniz iĢlem yaptığınız kullanıcı ĠġKUR Portalı'nda iĢlem
yapamayacaktır.
ĠĢlem yaptığınız yetkilinin de yönetici olmasını istiyorsanız (sadece yönetici Kullanıcı Rol Yönetimi
ekranına eriĢip yetkili ve rol düzenlemesi yapabilecektir) listelenen yetkililerden iĢlem yapmak
istediğinizi solundaki ok yardımıyla seçiniz.
ĠĢlem yapmak istediğiniz kullanıcının rol ve iĢlem haklarını düzenledikten sonra yaptığınız
düzenlemelerin geçerli olabilmesi için Kaydet butonuna tıklayınız.
ĠĢyerinin Yönetici Kullanıcısının rollerini değiĢtiremezsiniz.
2.2.4

ĠĢgücü Çizelgesi Toplu Personel Bildirim Formu

Kısayollar – ĠĢgücü Çizelgesi Toplu Personel Bildirim Formu menüsü seçilerek ĠĢgücü Çizelgesi KiĢi
Detaylarına ulaĢabilirsiniz.
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