
2021 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ(SÖZLÜ) 

SINAVINA İLİŞKİN ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS  

İSTENİLEN BELGELER 

 

TÜM POZİSYON UNVANLARI İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER; 
 

1. Sınav başvuru esnasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 

yayınlanan “Sınav Başvuru” linki aracılığıyla www.turkiye.gov.tr internet adresi 

üzerinden erişilerek aday tarafından elektronik ortamda doldurulmuş ve imzalanmış 

resimli İş Talep Formu(Link: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi-personel-

sinav-basvurusu). 11.06.2021 tarihinden itibaren alınabilecektir. 

2. Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti. 

(Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz 

edilmek kaydıyla fotokopileri; Merkez Teşkilatında ilan edilen pozisyonlara 

başvuranlar için Bakanlığımızca, Taşra Teşkilatında ilan edilen pozisyonlara 

başvuranlar için ise Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince tasdik edilebilecektir. (E-

devlet üzerinden çıktısı alınan “Mezuniyet Belgesi” de kabul edilecektir)  

3. 2020 yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi(internet çıktısı), 

4. http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” 

sayfasından temin edilecek “Mal Bildirim Formu” ve “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

Formu”, 

5. http://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında 

Kullanılacak Fotoğrafın Standartları” na uygun olarak çekilen fotoğrafın CD’si, 

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev 

yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi fesih edilen ya da sözleşmesini tek taraflı 

fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı hizmet belgesi, 

AŞAĞIDAKİ POZİSYON UNVANLARI İÇİN AYRICA İSTENECEK EK BELGELER; 
 

* Avukat pozisyonuna başvuruda bulunan adaylardan, Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya 

noterden onaylı örneği, 

* Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuruda bulunan adaylardan, ilanda istenilen bölümlerden mezun 

olmayanlar için, Osmanlı Paleografyası, Arapça veya Farsça derslerinden herhangi birinin 

eğitimini aldığına dair onaylı transkript belgesi,(E-devlet üzerinden çıktısı alınan “Transkript 

Belgesi” de kabul edilecektir)  

* Çözümleyici pozisyonuna başvuruda bulunan adaylardan, C, C++, C#, Java, 

Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğuna 

dair transkript belgesi veya bu programlama dillerinden en az ikisini içerecek şekilde Milli 

Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikası,(E-devlet üzerinden çıktısı 

alınan “Transkript Belgesi” de kabul edilecektir)  

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesi(internet 

çıktısı) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya onaylı 

örneği, 

* Şoför pozisyonuna başvuruda bulunan adaylardan, en az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi(Aslı 

ibraz edilecek), 

 

 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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