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1. GİRİŞ 

İŞKUR aracılığı ile ilan edilen kamu işçi alım ilanlarına başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ 

adresi veya e-Devlet üzerinden online kullanıcı girişi yapılarak ya da Alo 170 hattı üzerinden 

yapılabilmektedir. Bu kapsamda, kamu işçi alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/ adresi 

üzerinden nasıl başvuru yapılacağını göstermek amacıyla bu rehber hazırlanmıştır. 

2. İŞ ARAYAN KAYDI OLUŞTURMA 

Öncelikle kamu işçi alımlarına başvuru yapabilmek için eğer İŞKUR’a kaydınız yoksa 

https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “üye ol” seçeneğini tıklayarak ve gerekli bilgileri 

doldurarak kaydınızı yapmanız gerekmektedir. 

 

Akabinde özgeçmiş sayfanızda yer alan “öğrenim bilgileri” ile “meslek bilgileri” alanlarını 

doldurmanız ve “kişisel bilgiler” alanında yer alan “İş Arama Statüsü”ne tıklayarak iş arama 

statünüzü aktife almanız gerekmektedir. 

Ayrıca, varsa ilgili mesleğe ilişkin iş tecrübesi, sürücü belgesi, yabancı dil ve sınav bilgileri 

gibi diğer bilgiler de eklenebilir. 

İlana başvuru yapmak için sertifika isteniyorsa ek özellik kısmında yer alan nitelik sekmesine 

girilerek mesleki belge ve sertifikanızı ekleyebilirsiniz. 

 

https://esube.iskur.gov.tr/
https://esube.iskur.gov.tr/
https://esube.iskur.gov.tr/
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3. ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ, TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL 

SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) VE ÖNCELİKLİ İŞ 

ARAYAN KAYDI 

Engelli, eski hükümlü, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) 

statüsünde iseniz veya kamu ilanlarına öncelik hakkı ile başvuru yapmanıza neden olan bir 

durumunuz var ise gerekli bilgileri ve belgeleri özgeçmişinizde yer alan “Kişisel Durum” 

alanına eklemeniz gerekmektedir. (Gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi için 

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/kayit/ adresini, ilgili Yönetmelik için  

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.200915188.pdf  adresini ziyaret 

edebilirsiniz.)  

Sisteme yüklemeniz sonrasında belgeniz gerekli şartları sağlıyor ise il müdürlüğü/hizmet 

merkezi yetkilileri tarafından onaylanacaktır. Onay işlemi yapıldıktan sonra kişisel 

durumunuza uygun kamu ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. Onay işlemi yapılmadan engelli, 

eski hükümlü, TMY statüsündeki ilanlara veya ilanların öncelikli listelerine başvuru yapılamaz. 

4. İLANLARI GÖRÜNTÜLEME  

Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan 

sayfanızda “İş İlanları” sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi 

alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. “Bana Uygun İşler” sekmesine tıkladığınızda ise sadece 

özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) 

ilanlara ulaşabilirsiniz. 

 

 

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/kayit/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.200915188.pdf
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“İş İlanları” sekmesine tıkladığınızda aşağıda yer alan ekran karşınıza çıkacaktır. İlgili ekranda 

bulunan “İşyeri Türü ” kutucuğu “Kamu” seçilip diğer kutucuklarda ise isteğe bağlı seçimler 

yaparak filtreleme yapabilirsiniz. 

 

 

İşyeri türünü “Kamu” olarak seçmeniz ve diğer seçeneklerde herhangi bir filtreleme 

yapmamanız durumunda Türkiye genelinde başvurusu devam eden (ülke, bölge, il, ilçe,  geneli 

açıldığına bakmaksızın) tüm kamu işçi ilanları listelenecektir.  

 

5. İLANLARA BAŞVURU 

İlgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, 

meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayına ulaşabilirsiniz.  
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Dikkat! İlana başvuru yapabilmek için ilan kapsamında aranan meslek, öğrenim, sertifika ve 

diğer kişisel şartları sağlamanız gerektiği ve özgeçmişinizde yer alan meslek, öğrenim, sertifika 

ve diğer kişisel bilgileriniz ile eşleşmesi gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, aşağıdaki ilana 

başvuru yapabilmek için ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla Konya il sınırları içerisinde ikamet 

ediyor olmak, ortaöğretim düzeyinde ilanda belirtilen bölümlerden birinden mezun olmak, 

özgeçmişinde bu öğrenim bilgisi ile “klinik destek elemanı hastane” mesleğinin ekli olması 

ve yaş şartını taşıyor olmanız gerekmektedir. 
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İlana ilişkin detayları inceledikten ve başvuru şartlarını karşıladığınızdan emin olduktan sonra 

aşağıda ekran görüntüsünde gösterilen ve verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu ifade eden 

taahhüt metnini işaretleyip başvur butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. 

 

Önemli Uyarı! Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek ve 

yasal olarak sorumlu tutulacaklardır. 

6. ADRES KONTROLÜ  

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresleri dikkate alınmaktadır. İlçe, il veya 

bölge düzeyinde açılmış ilanlara tercih edilen yerleşim yeri dışında ikamet edenler ve adresini 

ilan yayımlandığı gün ve sonrasında ilanın açıldığı yere taşıyanlar başvuru yapamazlar. Bu 

durumdaki kişiler başvuru yapmak istediğinde aşağıda ekran görüntüsünde yer alan uyarıyı 

alacaktır. 
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Ancak adayın ilan yayımlanmadan önceki adresinin bulunduğu yerde yayımlanan ilana 

başvurusu kabul edilir. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus 

Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma 

tarihi esas alınır. 

Örnek 1. 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında Trabzon ilini kapsayacak şekilde ilan edilen bir 

talebe 15 Ocak veya öncesinde Trabzon’a taşındığını Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu 

ile Kurum birimlerine müracaat ederek belgeleyen adayın başvurusu alınır. 

Örnek 2. 18 Ocak tarihinde ikametini Aydın ilinden Manisa iline taşıyan bir kişinin; 16-20 

Ocak 2023 tarihleri arasında Manisa ili düzeyinde yayımlanan ilana başvurusu yapılmaz.  

Ancak; başvuru süresi içinde Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu Kurum birimine ibraz 

ederek başvuru başlangıç tarihinde adresinin Aydın ilinde olduğunu ispatlayan adayın Aydın 

ilinde açılmış olan ilana başvurusu yapılır. 

Öte yandan başvuru tarihleri içerisinde ilanın açıldığı yer içerisinde adresini taşıyanların 

başvuruları kabul edilecektir.  

Örnek 3.  16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul ilini kapsayacak şekilde yayımlanan bir 

ilana 17 Ocak tarihinde ikametini Bahçelievler ilçesinden Beşiktaş ilçesine taşıyan bir kişinin 

başvuru süresi içinde Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu Kurum birimine ibraz etmesi 

durumunda ilgili ilana başvurusu yapılır. 

 


