
                           ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YARDIM KLAVUZU 

 

Önemli: 

* Bu ilanla ilgili gerek başvuru gerekse tüm sonuçlar ve 
duyurular sadece “11.08.2022” tarihli “4/B Sözleşmeli 
Personel Alımı” isimli bu sayfadan yapılacaktır. Tüm süreci 
kolay takip edebilmeniz için her yeni duyuru yine bu sayfaya 
eklenecek olup, duyurunun ilk yayınlanma tarihi 11.08.2022 
olduğu için yeni duyuru eklenmemiş diye düşünülmemesi ve 
adayların düzenli olarak 11.08.2022 tarihli bu sayfayı takip 
etmeleri kendi sorumluluklarındadır. 

*Daha önceki ilanlarımızdan edindiğimiz tecrübeler 
göstermektedir ki, her ilanımızda yüzlerce başvuru ve binlerce 
arayan olmaktadır.  

* Sayıca az olan personelimizin mesai içinde telefonlara bakma 
dışında ayrıca günlük bitirmeleri ve takip etmeleri gereken 
çok yoğun ve acil diğer resmi işleri de bulunduğu için arayan 
binlerce adayın tamamının telefonlarına cevap verebilmeleri 
mümkün olmamaktadır. 

 Bu sebeple başvuru, maaş, kira, servis, belgeler vb. konulardaki 
sorularınızın cevapsız kalmaması ve de sizlere yardımcı olmak 
amacıyla; sorabileceğiniz TÜM Sorular için soru-cevap şeklinde 
bu kılavuzu oluşturduk. 

* Kılavuzu okuduğunuzda ilgili maddede BAŞVURU 
LİNKİ’ne ulaşacaksınız. 

* Soru sormak için aramadan önce lütfen aşağıdaki kılavuzu 
inceleyiniz! 



* Aşağıdaki kılavuzu incelemenize rağmen kılavuzda cevabını 
bulamadığınız sorular varsa sorunuzu personel@sirnak.edu.tr 
e-posta adresimize iletebilirsiniz. Size en kısa zamanda dönüş 
yapılacaktır. 

 

MAAŞ / ÇALIŞMA / KADRO / NAKİL DURUMU 

  

1) Atanmak için “Mülakat” ve “Yazılı - Sözlü Sınav” tarihi 
ne zaman? 

* 4/B Sözleşmeli Personel alımımızda; 

- Mülakat yoktur. 

- Yazılı sınav yoktur. 

- Sözlü sınav yoktur. 

* Şartları taşıyorsanız KPSS Puan sıralamasına göre atamanız 
yapılacaktır. 

 

2) Göreve başladığımda unvanım ne olacak? 

* İlanda yer alan tabloda yazan unvanlardan hangisine 
başvurduysanız, atanmanız durumunda başvurduğunuz unvanı 
almış olacaksınız. 

  

3) Ne iş yapacağım? 

* Başvurduğunuz pozisyonla ilgili amirleriniz tarafından size 
verilen tüm iş ve işlemleri yapmakla yükümlüsünüz. 

 

mailto:personel@sirnak.edu.tr


4) Nerede çalışacağım? 

* Üniversitemizin Merkez, Cizre, Silopi, İdil yerleşkeleri 
bulunmaktadır. 

* İhtiyaca göre bu yerleşkelerden birisinde çalışacaksınız. 

* Hangi yerleşkede çalışacağınız şu an belli değildir. 

* Yerleşke durumunuz, atamalar sonuçlanıp kaç kişi yerleştiğine 
ve kaç boş pozisyon kaldığına göre netleşeceği için atamaların 
tamamı sonuçlanmadan net bilgi verme imkanımız yoktur. 

* Ayrıca şu yerleşkede çalışacaksınız denilse bile, üniversitemizin 
diğer tüm personeli gibi ihtiyaç oluştuğunda üniversitemizin farklı 
bir yerleşkesinde çalışmak üzere görevlendirilebileceğiniz için 
çalışma süreniz boyunca da tam kesinlik bulunmayacaktır. 

5) Ne kadar maaş alacağım? 

* Sözleşmeli personelin maaş miktarları üniversitemiz tarafından 
değil mevzuat gereği Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı 
tarafından belirlenmektedir. 

*Başvurulan pozisyona göre yaklaşık 8.500-10.000 Tl civarında 
olabilmektedir. 

 6) Kadrolu mu çalışacağım? 

* 4/B’li personel alımı ilanımıza başvuran tüm adaylarımız 
kadrolu değil sözleşmeli olarak çalışacaklardır. 

* Her yıl sözleşme metni imzalanarak, çalışmaları devam 
edecektir. 

 

 

 



7) Sözleşmeliyken kadroya geçebilir miyim? 

* Üniversitemizin, sözleşmeli personeli kadroya geçirme 
yetkisi yoktur. 

* Kadroya geçirme kararı devletin ilgili kurumlarınca verilebilir. 

* Sizi de kapsayacak şekilde bir karar verilirse, siz de 
sözleşmeliyken kadroya geçebilirsiniz. 

 

8) Atandıktan sonra, eş durumu/zorunlu mazeret vb. 
nedenlerle üniversite dışında başka kuruma veya şehre 
gidip çalışma imkanım var mıdır? 

* Üniversitemizin personel ihtiyacı olduğu için personel alımı 
yapmaktayız. 

* Kendi ihtiyacımız varken personelimizi başka kuruma/şehre 
göndermemizin mantıklı olmayacağı açıktır. 

* Ayrıca “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 
uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen 
tayini mümkün değildir. 

 

 

SERTİFİKA 

  

9) Sertifikalarda onay gerekli midir? 

* Evet. Sertifikaların tamamının alınan kurumdan onaylı olması 
gerekmektedir. 

  



 

 

10) İlanınızda sertifika istendiğini gördüm. Şuan hemen 
gidip 1-2 gün içinde sertifika alsam geçerli midir? 

* Hayır. Sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış olması 
gerekmektedir. 

  

 

11) Sertifika istenen bir pozisyona başvurmak istiyorum. 
Sertifikam yok ama istenilen sertifikalara dair lisede veya 
üniversitede ders gördüm. Sertifika yerine transkript 
geçerli midir? 

* Eğer transkriptinizde ilgili sertifikayı/sertifikaları içeren dersleri 
gördüğünüz net bir şekilde mevcutsa, sertifika yerine transkript 
belgeniz geçerlidir. 

  

12) Sertifika istenen bir pozisyona başvurmak istiyorum. 
Sertifikam yok ama istenilen sertifikaları kapsayan bir 
ortaöğretim veya üniversite mezunuyum. Sertifika yerine 
ilgili diplomam geçerli midir? 

* Eğer diplomanız ilgili sertifikayı/sertifikaları içeren bir alanı 
kapsıyorsa sertifika yerine ilgili diploma geçerlidir. 

 

 

 

 



SAĞLIK RAPORU 

 13) Başvuran tüm adaylardan sağlık raporu isteniyor 
mu? 

* Başvuran tüm adaylardan sağlık ile ilgili beyan formu isteniyor. 

* Eğer aday atanmaya hak kazandıysa o zaman sağlık raporu 
isteniyor. 

 

 14) Sağlık Raporu nasıl olmalı? 

*  Temizlik ve ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü 
devlet veya üniversite hastanesinden rapor istenmektedir. 

  

SÜREYİ KAÇIRMA / YANLIŞ / HATA DURUMLARI 

15) Başvuru esnasında e-posta adresimi yanlış girmişim. 
Ne yapmalıyım? 

* Kayıt esnasında girdiğiniz tüm bilgilerinizi evrak teslimi 
yaptığınız personel daire başkanlığımıza müracaat ederek 
düzeltebilirsiniz. 

 

 

16) Çok önemli mazeretim vardı! Başvuruyu / Belge 
Teslimini vb. kaçırdım. Ne yapmalıyım? 

* Başvurunuz iptal olur ve atamanız yapılamaz! 

* İlanla ilgili tüm süreci takip etmek, başvuruyu zamanında 
yapmak ve belgeleri eksiksiz/hatasız girmek sizin 
sorumluluğunuzdadır. 



* Tarafımızca herhangi bir şey yapılamaz. 

 

BAŞVURU SONUÇLARI 

 17) Kazanıp kazanmadığımı nasıl öğreneceğim? 

* Size herhangi bir yolla (sms, e-posta, faks vb..) 
tebligat yapılmayacaktır. 

* İlanla ilgili tüm süreç (duyurular, tarihler, belgeler 
vb..) https://sirnak.edu.tr/pdb resmi internet sitemiz üzerinden 
duyurulacak olup takip etmeniz sizin sorumluluğunuzdadır. 

 

18) Göreve başlama tarihi ne zaman? 

* Kılavuzun başında ilan takvimi bulunmaktadır. 

* Arşiv araştırması Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve 
2 hafta ile 2 ay arası sürebilmektedir. 

* Bu sebeple kesin olmamakla birlikte en erken ….. başlamış 
olabilirsiniz. (Yedekler için tarih değişebilecektir) 

  

19) Yedek listesindeyim. Ne yapmalıyım ve ne zaman 
atanırım? 

* Asıl kazanan adayların gelmeme/belgesini teslim etmeme gibi 
sebeplerle atamasının iptali durumunda, yedek listesinde yazan 
sırayla, yedek adaylar çağrılacaktır. 

* Yedek adaylara herhangi bir yolla (sms, e-posta, faks vb..) 
tebligat yapılmayacaktır. 

https://sirnak.edu.tr/pdb


* İlanla ilgili tüm süreç (duyurular, tarihler, belgeler vb..) 
üniversitemizin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. 

* İlanla ilgili tüm süreci şahsen takip etmeniz sizin 
sorumluluğunuzdadır. 

 

 

 

 

 

ATANMAKTAN VAZGEÇME 

 20) Atanmaya hak kazandım. Başka kuruma atanma ya 
da ailevi sebeplerle vb. üniversitenizde başlamak 
istemiyorum? 

* Asıl veya yedek listesinde isminiz yoksa yapmanız gereken bir 
şey zaten yoktur. 

* Ancak asıl veya yedek listesine isminiz varsa internet 
sitemizin formlar kısmında bulunan “Feragat Dilekçesi”ni 
doldurmanız gerekmektedir. 

ARŞİV ARAŞTIRMASI 

 21) Atanmaya hak kazandım. Başlama belgelerimin 
asıllarını size teslim ettim. Arşiv araştırması yapılacak 
mı? 

* Kamu kurumundan üniversitemize geçişlerde arşiv araştırması 
yoktur. 

* Başlama işlemleriniz hemen yapılır. 



* Diğer atamalarda ise öncelikle arşiv araştırması yapılacaktır. 

 

22) Arşiv araştırmam ne zaman başlar? 

* Başvurular bittikten ve atanmaya hak kazandıysanız başlama 
evrakınızı tarafımıza teslim ettikten sonra Emniyet Müdürlüğü ile 
gerekli yazışmalar hemen başlatılacaktır. 

23) Arşiv araştırması ne kadar sürer? 

* Arşiv araştırması üniversitemiz tarafından değil Emniyet 
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

* Bu sebeple ne zaman sonuçlanacağına dair kesin süre 
verememekteyiz. 

* Kesin olmamakla birlikte geçmiş tecrübelerimize göre; 
başlama evraklarınızı üniversitemize teslim etmenizden sonra 2 
hafta ile 2 ay arasında sürebilmektedir. 

* Araştırma sonucunuz olumlu geldiğinde, tarafımızca size 
ulaşılacak, göreve başlamanız için davet edileceksiniz. 

 

EV KİRALAMA / SERVİS / ULAŞIM 

 24) Atanmaya hak kazandım. Geldiğimde nerde 
konaklayabilirim? 

* Üniversitemize ait konukevi vardır. 

 *Ayrıca Şırnak’ta ikamet eden bir akrabanızın yanında veya 
internetten telefon numaralarını öğrenerek öğretmenevlerinde ve 
farklı kurumların misafirhanelerinde yer ayırtıp ücreti mukabilinde 
konaklayabilirsiniz. 

 



 25) Atanmaya hak kazandım. Hemen ev kiralayayım mı? 

* Çalışacağınız yerleşke belli olmadan ev kiraladığınızda bu evin 
çalışacağınız yerleşkeye çok uzak veya ulaşımı sıkıntılı olması 
durumunda iş yerinize gidip gelmeniz aşırı zorlaşabileceği için 
tercih tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 

 

 

26) Kiralar ne kadar? 

* Çalışacağınız yerleşkeye bağlı olarak, kiralamayı düşündüğünüz 
ev kaç odalı ve kaçıncı katta olacak bilemediğimiz için bu 
sorunuzun net bir cevabı yoktur. 

* Ancak Şırnak’ta 3+1 ev kiraları muhit, konum, kat, oda sayısı 
ve bina yaşına göre 1.000-2.000 arasındadır. 

 

27) Başladığımda üniversiteye nasıl gelip – gidebilirim? 

* Atamanız merkez yerleşkesindeki birimlerden birisine olursa, 
kampüse çeşitli semtlerden servisler mevcuttur. Bu servislerin 
güzergahına yakın bir ev tutarsanız şehiriçi minibüslerini 
kullanabilirsiniz. Üniversitemize ait ücretsiz servis imkanımız 
yoktur 

. Kendi aracınız, otobüs, dolmuş vb. araçlarla işe gidip gelmeniz 
gerekmektedir. (İhtiyaca binaen alındığınız için yerleşke tercih 
etme imkanınız yoktur.) 

  

  

 



İZİN DURUMLARI 

 28) Yıllık izin hakkım var mı? 

* Eğer daha önce bir kamu kuruluşunda veya KİT’te sözleşmeli 
veya kadrolu olarak en az bir yıl çalıştıysanız yılda 20 gün yıllık 
izin hakkınız vardır. 

* Eğer çalışmadıysanız yıllık izniniz yoktur. 

 

 

29) Mazeret izni hakkım var mı? 

* Evet. Eğer yasal bir mazeretiniz mevcutsa, yılda 10 gün mazeret 
izni hakkınız vardır. 

 

 

ATANAMAMA SEBEPLERİ 

 30) Başvuru yaptım ancak ne asıl ne de yedek listesinde 
ismim yok! Sebebi nedir? 

* Başvuruların incelenmesi sonrasında “Sonuç Listesi” 
yayınlanmaktadır. 

* Bu listede; atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin isimleri 
vardır. 

* Ayrıca asıl/yedek listesindeki son kişinin KPSS Puanından daha 
yüksek puan almasına rağmen atanamayan kişilerin de 
yüksek puan almasına rağmen niçin atanamadığın 

öğrenebilmeleri için isimleri ve niçin atanamadıkları da bu listede 
yer almaktadır. 



* Ancak; asıl/yedek listesindeki son kişinin puanından 
daha düşük puanı olup sıralamaya zaten giremeyenlerin 
isimleri ise bu listede yoktur. 

* Örnek: 

- 1 kişi alınacak olan “teknisyen” ilanına müracaat ettiğinizi ve 
KPSS Puanınızın 95 olduğunu varsayalım. 

- Bu pozisyon için; 1 kişi asıl + 4 kat yedek (1x4=4) yani 
toplamda 5 kişilik liste ilan edilecektir. 

- İlan edilecek bu asıl/yedek listesindeki son kişinin yani 5. 
kişinin KPSS Puanı 94 ise; siz daha yüksek puan almış olduğunuz 
için ilan şartlarını sağlıyorsanız “Başvurusu Geçerli” veya ilan 
şartlarını sağlamıyorsanız “Başvurusu Geçersiz” yazarak sonuç 
listesinde isminiz olacaktı. 

- İlan edilecek bu asıl/yedek listesindeki son kişinin yani 5. 
kişinin KPSS Puanı 96 ise sizin puanınız 95 olduğu yani zaten son 
kişinin puanından daha aşağıda olup sıralamaya hiç 
giremediğiniz için sonuç listesinde isminiz olmayacaktır. 

 

31) KPSS Puanım atananlardan yüksek. Fakat 
atanamadım. Sebebi nedir? 

* KPSS Puanı tek başına atanma hakkı sağlamaz. 

* Başvurduğunuz ilandaki diğer şartları da sağlamalısınız. 

* Yüksek puana rağmen atanamama sebepleriniz şunlar 
olabilir: 

- Forma yazdığınız puan ile resmi KPSS Belgenizdeki 
puan farklı ise 



- İlanda istenilen KPSS Puan türü dışında farklı bir puan türüyle 
müracaat etmişseniz, 

- KPSS Puanınız ve türü de doğru ama ilan şartlarını (Yaş, 
sertifika, SGK Dökümü vb..) sağlayamıyorsanız, 

 

32) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan 

Şartlarını Sağlamıyor (Tecrübe)” yazıyor. Bu ne demek? 

* İlanda tecrübe istenilmiş ve siz tecrübeyle ilgili doğru belgeyi 
temin edemediniz, 

*  SGK Hizmet Dökümünüzün barkodlu halini başvuru evraklarına 
koymadıysanız, 

* SGK Hizmet Dökümünüzdeki başvurduğunuz pozisyonla ilgili 
Meslek Kodu yoksa, 

* SGK Hizmet Dökümünüzde yazan Meslek Kodu, başvurduğunuz 
pozisyonla ilgili değilse, 

* Başvurduğunuz pozisyonla ilgili yıl şartı istenilmiş ama o 
pozisyonla ilgili yıl şartını sağlamıyorsanız, 

 

33) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan 
Şartlarını Sağlamıyor (Mezuniyet)” yazıyor. Bu ne 
demek? 

* Mezun olduğunuz lise/ön lisans/lisans ilanda istenilen lise/ön 
lisans/lisans değilse,  

* Lise, ön lisans, lisans olarak istenilen yerden mezunsunuz ama 
ilanda bölüm/alan da istenilmiş ve siz bu bölüm/alan mezunu 
değilseniz, 



34) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan 
Şartlarını Sağlamıyor (KPSS Puan Türü)” yazıyor. Bu ne 
demek? 

* Başvurduğunuz pozisyonda istenilen KPSS Puan Türü dışında 
bir puan türüyle müracaat etmişseniz atamanız yapılamaz. 

 

35) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan 
Şartlarını Sağlamıyor (Sertifika)” yazıyor. Bu ne demek? 

* İlanda sertifika istenilmiş ve siz sertifika belgesi vermemişseniz, 

* Sertifika verilmiş ama ilanda istenilen sertifikadan farklı bir 
sertifikaysa, 

* Sertifika diye Katılım Belgesi verilmişse, 

* MEB/Üniversite onayı olmayan sertifika verilmişse, 

* Sertifika yerine istenilen sertifikaları kapsamayan bir 
ortaöğretim veya üniversite diploması yüklemişseniz, 

* Sertifika yerine verdiğiniz Transkriptteki ders, ilanda istenilen 
sertifikayı karşılamıyorsa, 

 

36) Atanamadım. İsmimin karşısında “Geçersiz – İlan 
Şartlarını Sağlamıyor (Rapor)” yazıyor. Bu ne demek? 

* İlanda sağlık raporu istenilmiş ve siz bu raporu teslim 
etmemişseniz, 

* İstenilenin dışında farklı bir sağlık raporu teslim ettiyseniz, 

 

 



BOŞ KALAN POZİSYONLAR 

 37) Atama sonuçları açıklandı. Bazı pozisyonlarda 
atanmaya hak kazanan kimse gözükmüyor. Bu 
pozisyonlar için tekrar ilana çıkılacak mı? Tekrar 
başvurabilir miyim? 

* Bir pozisyon için; kimse atanmaya hak kazanamadıysa veya 
atanmaya hak kazanan asıl ve yedekler göreve başlamadıysa boş 
kalan bu pozisyon için yıl içinde Resmi Gazete kanalıyla tekrar 
ilana çıkılacaktır. 

* Bu ilana başvurmuş ama atanamamış veya hiç başvurmamış bir 
kişi boş kalan bu pozisyonlardan herhangi birisine şartları 
taşıması halinde başvurabilecektir. 

 

MESLEK KODU 

 38) Meslek Kodu nedir, nerede yazar, ne işe yarar? 

* Tecrübe istenilen pozisyonlara başvuruyorsanız,  SGK Hizmet 
Dökümünü evraklara koymak zorundasınız. 

* SGK Hizmet Dökümünüzdeki Meslek Kodu sütununda “1375” 
benzeri bir kod olması gerekmektedir. 

* Bu kod İş-Kur’un meslekler sözlüğünde bir meslek adını 
göstermektedir. 

* Siz; ilandaki tecrübe istenilen pozisyonda mı çalıştınız yoksa 
başka bir pozisyonda mı çalıştınız bu koda göre öğrenilmektedir. 

 

 

 



39) Meslek Kodum yok! Ne yapmalıyım? 

* Önceki işyerleriniz tarafından meslek kodu SGK 
sistemine girilmediyse SGK Hizmet Dökümünüzde bu 
kod bulunmaz. 

*Meslek kodu yoksa SGK Hizmet Dökümüyle çalıştığınızı 
belgeleseniz bile başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınızı 
belgeleyememiş olursunuz. 

* Daha önce çalışmış olduğunuz ilgili işyerinden, ilanımıza 
başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınıza dair Çalışma 
Belgesi almalısınız. 

40) Meslek Kodum hatalı girilmiş! Ne yapmalıyım? 

* Çalıştığınız işyeri tarafından meslek kodu SGK sistemine yanlış 
girilmiş olabilir. Örnek: 

- Güvenlik olarak çalışmış olmanıza rağmen işyeriniz tarafından 
temizlik personeli kodu girilmiş olabilir. 

- Bu yüzden; güvenlik olarak çalıştığınız işyerinden güvenlik 
olarak çalıştığınıza dair Çalışma Belgesi almalısınız. 

 

41) Önceki iş yerim kapandı. Meslek Kodumu 
ispatlayamıyorum. Ne yapmalıyım? 

* Devletin dili yazı olduğu için resmi belge olmadan ispat 
olmaz. İspat ise sizin sorumluluğunuzdadır. Örnek: 

- Teknisyen ilanımıza başvurdunuz. 

- Meslek Kodu boş bırakılmış. Boş bırakan işyeri iflas etmiş ve 
kapanmış. 



- Bu yüzden Çalışma Belgesi de alamadığınız için SGK Hizmet 
Dökümüyle o kurumda çalıştığınızı ispatlayabiliyorsunuz 
ama teknisyen olarak çalıştığınızı ispatlayamıyorsunuz. 

- Bu durumda; sizin ispatlayamadığınız bir konu hakkında 
tarafımızca yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. Atamanız 
yapılamaz. 

42) Meslek kodum yok, çalışma belgem yok, tecrübe 
yılını da karşılayamıyorum ama yeterli tecrübem var diye 
düşünüyor ve mutlaka atamamın yapılmasını istiyorum. 

* Devlette belge esastır.Belge sunamıyorsanız atama yapılmaz.  

 

 ÇALIŞMA BELGESİ 

  

43) Çalışma Belgesi nedir? 

* Eğer ilanımızdaki tecrübe şartı olan bir pozisyona 
başvurduysanız ve SGK Hizmet Dökümünüzde ilgili Meslek 
Kodu yoksa veya meslek kodu farklı/hatalı ise, internet 
sitemizin Formlar menüsünden indirip eksiksiz doldurmanız ve 
SGK Hizmet Dökümünde ismi yazan işyerinden ilgili pozisyonda 
çalıştığınızı beyan eden ve ıslak imza + kaşe ile ya da elektronik 
imza ile onaylatmanız gereken belgedir. 

 

 

44) Çalışma Belgesi ne işe yarar? 

* Eğer tecrübe istenilen bir pozisyona başvuruyorsanız ve SGK 
Hizmet Dökümünüzde istenilen tecrübeye ait Meslek Kodu 
yazıyorsa başkaca herhangi bir hata da yoksa çalışma belgesine 
ihtiyacınız yoktur. 



* Ancak tecrübe istenilen bir pozisyona başvuruyorsanız, tecrübe 
istenilen pozisyonda çalışmanıza rağmen SGK Hizmet 
Dökümünüzde bu pozisyonda çalıştığınıza dair Meslek Kodu 
yazmıyorsa veya meslek kodu yazıyor ama farklı / hatalı bir 
meslek kodu yazıyorsa, işyerinizden alacağınız bu belge, 
başvurduğunuz pozisyonda çalıştığınızı, tecrübeniz olduğunu 
ispatlamanızı sağlayacaktır.  

Örnek: 

- Önceki yıllarda özel bir şirkette “büro personeli” olarak çalıştınız. 
Şu an üniversitemizin 1 yıl büro personeli tecrübesi istediği bir 
pozisyona başvurmak istiyorsunuz. Ancak daha önce çalıştığınız 
işyeri SGK Hizmet Dökümünüzde sizi “temizlik personeli” olarak 
çalıştı şeklinde göstermiş. 

- Bu sebeple öncelikle hatalı veri girişi yapan bu işyerine gidip 
“temizlik personeli” olarak değil “büro personeli” olarak 
çalıştığınıza dair bu belgeyi onaylatmanız gerekmektedir. Bu 
belgeyi alamazsanız atamanız yapılmaz. 

- Çalışma Belgesi aldınız ancak SGK Hizmet Dökümünüzde bu 
belgeyi aldığınız işyerinde çalıştığınız yazmıyorsa da atamanız 
yapılmaz. 

- Çalışma Belgesi aldınız ve SGK Hizmet Dökümünüzde de bu 
belgeyi aldığınız işyerinde çalıştığınız yazıyor ancak bu iş yerinde 
toplamda 1 yıl yerine daha az (mesela 11 ay) çalıştığınız yazıyorsa 
atamanız yine yapılmaz. 

 

 

 

 

 

 



 45) Çalışma Belgesini e-devletten alabilir miyim? 

* Eğer, e-devletten aldığınız SGK Hizmet Dökümünüzde meslek 
kodu yoksa veya hatalıysa Çalışma Belgesi istiyoruz. 

* E-devletten alınan SGK Hizmet Dökümünüzde yukarıdaki 
eksikler varsa yine e-devletten aldığınız Çalışma Belgesi’nde de 
aynı eksikler olacaktır. 

* Bu sebeple Çalışma Belgesini e-devletten değil eksik veya 
hatalı veri girişi yapan çalıştığınız işyerinden almalısınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 


