
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş 

Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 

05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında açık iş ilanlarına yapılan başvurular sonucunda 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylara 26/04/2021 

tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. 

Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek adaylardan istenilen belgelerin incelenmesi 

sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad, soyad ve sınav tarihleri Ek-1 ve 

Ek-2 de yer alan listelerde yayınlanmıştır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki tablolarda her bir pozisyon için 

belirtilen konu başlıklarından sözlü sınava alınacaklardır. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 

KONU BAŞLIĞI PUANLAMA 

Genel Kültür, Mesleki Alan Soruları 50 

Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki 

Alanı 
30 

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme 

yeteneği ve muhakeme gücü 
10 

Temizlik Görevlisi, 

KONU BAŞLIĞI PUANLAMA 

Genel Kültür, Mesleki Alan Soruları 50 

Bakanlık Teşkilatı/ Bakanlık Görev ve Yetki 

Alanı 
30 

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 

Yapılan sözlü sınav sonucunda sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan 

başlanmak üzere açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayı kadar yedek aday belirlenebilecektir. 



SÖZLÜ SINAV İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1) Sözlü sınav Bakanlığımız Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek/ANKARA adresinde bulunan

Konferans salonunda (E Blok) yapılacaktır.

2) Adaylar listede ad ve soyadının karşısında belirten tarih ve saatten yarım saat önce sınav

yerinde bulunmaları gerekmekte olup geç kalan aday sınava alınmayacaktır.

3) Adayların sözlü sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını yanlarında

bulundurmaları gerekmektedir.

4) Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sınav yerine sadece sınava girecek adaylar

alınacak olup, refakatçı alınmayacaktır.

5) Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle adaylardan sınav yerine girişte HES kodu talep

edilecek ve adayların ateş ölçümü yapılacaktır.

6) Adaylar sözlü sınava gelirken Ek-3’de yer alan aday tanıtım formu A4 kağıdına çıktı

aldıktan sonra el yazıları ile doldurarak sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri

gerekmektedir.

7) Sözlü sınav tarihinde yapılacak olan değişiklik durumunda Bakanlığımız resmi internet

adresi www.uab.gov.tr adresinden duyurulacak olup adayların internet adresimizi düzenli

olarak takip etmeleri gerekmektedir.

8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için sözlü sınav öncesinde boy ölçümü yapılacaktır.

9) Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin açıklama Bakanlığımız resmi internet adresinde

www.uab.gov.tr ilan edilecek olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı ilanen

duyurulur. 

Ek-1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar İçin 

Tıklayınız. 

Ek-2 Temizlik Görevlisi Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız. 

Ek-3 Aday Tanıtım Formu Temizlik Görevlisi İçin Tıklayınız.
         Aday Tanıtım Formu Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin Tıklayınız.

http://www.uab.gov.tr/
http://www.uab.gov.tr/
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-alimi-sozlu-sinavi-duyurusu/koruma-ve-guvenlik-gorevlisi-sozlu-sinava-katilacak-aday-listesi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-alimi-sozlu-sinavi-duyurusu/temizlik-gorevlisi-sozlu-sinava-katilacak-aday-listesi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-alimi-sozlu-sinavi-duyurusu/aday-tanitim-formu-temizlik-gorevlisi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-alimi-sozlu-sinavi-duyurusu/aday-tanitim-formu-koruma-ve-guvenlik-gorevlisi.pdf

