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2008 yılından beri hizmet 
veriyorsunuz, bakiciburada.com 
hangi ihtiyacın ürünü?

Bakiciburada.com’un hangi ihtiyacın 
ürünü olduğunu anlatabilmek için önce-
likle unisbul.com’un kuruluş öyküsünü 
özetlemem gerekecek. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde okurken 2 arkadaş 
hem harçlığımızı kazanabileceğimiz, 
hem de kendimizi geliştirebileceğimiz 
part-time işler arıyorduk. Fakat bulmakta 
zorlanıyorduk. Bu sırada “Madem böyle 

bir ihtiyaç var. Neden buna biz öncülük et-
meyelim?” diye 2008 yılında başladığımız 
serüven bugün bakiciburada.com ‘un 
kurulmasına olanak sağlamıştır. 

Unisbul.com’da part-time iş ilanları 
yayınlarken, ailelerimizden part-time 
bakıcılık yapacak üniversite öğrencileri 
arayanlar oldu. Biz de bu hizmetimizi 
biraz daha genişleterek ev ödevlerine, 
okul derslerine yardımcı üniversiteli abla 
- abi, oyun ablası – abisi, saatlik bakıcı 
gibi hizmetleri de unisbul.com üzerinden 
duyurmaya başladık. Unisbul.com’da 
hem kurumlara, hem de ailelere hizmet 
vermeye başlamıştık. Üniversiteli oyun 
ablası – abisi arayan ailelerimiz, unisbul.
com’dan yatılı full time çalışacak çocuk 
bakıcısı ya da ev işlerine yardımcı bu-
labilir miyim dediği anda unisbul.com 
üniversite öğrencisi hedefinden çıkmaya 
başlamıştı. Biz de unisbul.com’u bu he-
definde tutmak ve ailelerimize daha özel 
hizmet vermek amaçlı bakiciburada.com ‘u 
geliştirdik.

Bakiciburada.com’da adayların 
bakıcı özelliklerini en iyi şekilde ailelere 
sunabileceği ortamlar oluşturduk. 
Adayların çaldığı enstrümandan, 
ilgilendiği spor dallarına, yüzme, satranç 

bilgisine, gece yatılı kalıp, seyahat ede-
bilmesine, makineye çamaşır atabilme, 
yemek pişirebilme, market alışverişi yapa-
bilme gibi 70’den fazla kriterde bakıcıları 
ailelerimize sunmaya başladık.

Çocuğunuz için 
üniversieli bir bakıcı 

iser misiniz?
Çocuğu için bakıcı bulmak anne 
babayı en zorlayan konulardan 
biri. Güven ve sevgi ilk aranan şey 
ancak donanımlı ve eğlenceli bir 
bakıcı da hiç fena olmaz. 8 yıldır 
ailelere hizmet veren ve çalışma 
biçimiyle fark yaratan unisbul.
com bünyesindeki  Bakiciburada.
com’un Genel Koordinatörü Ce-
mil Erol sorularımızı yanıtladı. 

Berna PAŞAHAN

Bakiciburada.com, 
kariyer.net iştirakidir. Ayrıca özel 
istihdam bürosu olup, Türkiye İş 

Kurumu’ndan izinli olarak bu 
hizmeti vermektedir. Bakıcıların 

kimliklerini doğrulamakta, öğrenci-
mezun olduğuna dair belgelerini 

onaylamakta, referans doğrulamalarını 
yapmakta ve bakıcı adaylarının 

referansları tarafından puanlanmasını 
sağlamaktadır.
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Aynı şekilde iş arayanların da aileler 
hakkında bilgi edinebilmesi için ailemi-
zin hangi meslekte çalıştığı, kaç çocuğu 
olduğu, çocuklarının yaşları, evinde siga-
ra içilip-içilmediği, hangi semtte oturduğu 
gibi bilgileri bakıcı adaylarına sunuyoruz. 
Her iki tarafı en iyi şekilde buluşturmanın 
yollarını dizayn etmiş olduk. Bakicibura-
da.com ‘la birlikte hizmetlerimizi de 
çeşitlendirdik. Çocuk-Bebek bakıcısı, 
Üniversiteli Oyun Ablası-Abisi, Saatlik 
Bakıcı, Okul Derslerine Yardımcı Abla-Abi, 
Hasta bakıcısı ve Refakatçi, Yaşlı Bakıcısı, 
Ev İşlerine Yardımcı hizmet alanlarımızı 
oluşturuyor.

Ailelere üniversiteli abla/ağabeyler 
gidiyor. Bu yardımcılar da özel 
seçim değil mi?

✔ Üniversiteli abla ve ağabeyleri 
ailelerimiz normal bir bakıcıdan farklı 
olarak tercih ediyorlar. Part-time 
olabileceği gibi, yaz tatili boyunca 
dönemsel de tercih ediyorlar. Üniversiteli 
abla ve ağabeyler şu görevleri yapar;

✔ Çocukları okuldan alır ve ailemiz 
eve gelinceye kadar hoş vakit geçirtir.

✔ Tatillerde çocuklara bakar, ailemiz 
rahat bir tatil geçirir.

✔ Çocukların ev ödevlerine – okul 
derslerine yardımcı olur,

✔ Çocuklara oyunla yabancı dil 
(İngilizce, Fransızca, Almanca vb.) öğretir.

✔ Ailemiz eşi ve dostlarıyla bir akşam 
yemeğine çıktığında, o çocuklarla evde 
ilgilenir.

✔ Doktor tavsiyeli olup, çocukların 
kişisel gelişimi ve motor gelişimini 
hızlandırır.

✔ Ev geçindirmek gibi bir derdi 
olmadığı için uygun ücretle çalışır.

✔ Çocuklara kitap okuma alışkanlığı 
kazandırır.

✔ En iyi üniversitelerde okuyan abla-
abi, çocuklara vizyon katar.

✔ Çocukları kültürel ve sanatsal etkin-
liklerle (tiyatro, opera, sinema) buluşturur.

✔ Çocukları spora teşvik eder, havuza 
girdiğinde yanında olur, birlikte basketbol 
oynar.

✔ Ailelerimizin büyük çoğunluğu 
çalıştığı için, çocukla oyun ablası ilgilenir 
ve çalışan anne, baba işine motive olur.

Sistem nasıl işliyor?
Sistem iki şekilde işliyor. 
Birincisi; bakıcı arayan bir aile, bakıcı 

ilanını oluşturuyor ve kendisiyle çalışmak 

isteyen bakıcıların başvurularını bekliyor.  
Bakıcılar oluşturdukları profillerle ilana 
başvuru yapıyorlar ve aileler bu bakıcılarla 
iletişim kurabiliyor. 
İkincisi; bakıcı arayan bir aile, bakıcı 

arama sayfasına girip, aradığı niteliklerde-
ki bakıcılarla iletişim kurabiliyor. 

Bu süreçler için aileler ister Bakicibura-
da.com’dan online, isterse telefonla 
müşteri temsilcileri vasıtasıyla hizmet 
alabiliyor.

8 yıl oluyor. Geri dönüşler nasıl?
Harika. Bakiciburada.com internet ü-

zerinden hızlı, kolay ve uygun maliyetle 
bakıcı bulunabileceğini ailelere gösterdi. 
Bakiciburada.com’u duyan anne & ba-
balar hep böyle bir site olsun istedik, so-
nunda siz başardınız diyorlar. Genellikle 
bizi çevrelerinden duyuyorlar. Tavsiye 
üzerine büyümek de bizi çok mutlu ediyor. 
Ünlüler, iş adamları, çalışan kadınlar bizim 
müşteri kitlemizi oluşturuyor. 

Bakıcılar da çok memnun. Zaman 
zaman bakıcı işi bulup, hayatı değişen 
adayları sayfamızda yayınlıyoruz. On-
lar için de büyük bir değer. Üniversite 
öğrencisiyken, bulduğu bakıcılık işi 
sayesinde aileyle birlikte yurtdışına çıkıyor, 
tatil yapıyor, yabancı dilini geliştiriyor. Bu 
gelişmeler bize haz veriyor. 

Samsun’dan, Kastamonu’dan, 
Muğla’dan Türkiye’nin dört bir yanından 
bakıcı bulanlar var. Bu da doğru bir yolda 
olduğumuzu gösteriyor. 

Ailelerin en çok istedikleri ve 
tercih ettikleri kıstaslar nelerdir?

✔ Çocuk gelişimi, okul öncesi 
öğretmenliği, psikoloji, sosyoloji, sınıf 
öğretmenliği vb. özel eğitim içeren üni-
versitelerden eğitim almış, pedagojik 
formasyona sahip olması 

✔ Referans verebilmesi 
✔ Çocuk bakımı konusunda tecrübeli 

olması
✔ Sigara kullanmayan
✔ Çocuklarla iyi iletişim kurabilmesi
✔ Bazen yatılı kalabilmesi 
✔ Seyahat edebiliyor olması

Bakıcı arayan ailelere güvenlik ve 
en iyi hizmet açısından neleri ön 
planda tutmalarını önerirsiniz?

Öncelikle adaylardan daha önce 
çalıştıkları aileden referans almalarını 
ve bu referansları arayıp bakıcı adayı 
hakkında bilgi almalarını öneririz. Eğer 
çalıştığı daha önce bir aile yoksa okuduğu 
okulun hocasından kendisi hakkında bilgi 
edinilmesi gerekmektedir. 

Bakıcı adayının adli sicil belgesi, sağlık 
belgesi, ikamet adresi, kimlik bilgileri işe 
alınmadan önce muhakkak alınmalıdır. Bu 
belgeleri işe alımlarda firmalar da talep 
etmektedir. Ayrıca öğrenci ya da mezun 
olduğuna dair öğrenci belgesi ya da 
diploma da istenebilir. 

Anne ve babaların aday seçimi konu-
sunda hissiyatına güveniyoruz. Anne ve 
babanın işe alımdan önce adayla yüz 
yüze görüşmesi, olumlu olması halinde 
de çocukla da görüştürmeleri önemlidir. 
Eğer çocukla elektriği uyuşmadıysa da, 
görüşme sonlandırılabilir. 

İşe başlamadan önce adaya yapacağı 
görevler sözlü olarak bildirilmelidir. Hatta 
yazılı olarak da görevleri belirtilip, ken-
disinden onay alınabilir. 

Bakıcı işe başladıktan sonra anne veya 
baba kontrolünde bir süre çalışması hem 
çocuğun yeni bakıcısına alışması, hem 
de bakıcının görevlerini yakından takip 
için önemlidir.

Bakiciburada.com’da adayların 
bakıcı özelliklerini en iyi şekilde 

ailelere sunabileceği ortamlar 
oluşturduk. Adayların çaldığı enstrü-
mandan, ilgilendiği spor dallarına, 

yüzme, satranç bilgisine, gece yatılı 
kalıp, seyahat edebilmesine, makineye 
çamaşır atabilme, yemek pişirebilme, 

market alışverişi yapabilme gibi 
70’den fazla kriterde bakıcıları 
ailelerimize sunmaya başladık.

unisbul.com&bakiciburada.com kurucuları: 
Cemil Erol ve Uğur Akkuş 




