
SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi kadrosunda 

çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılan 

130 sürekli işçi kadrosu için 26 Nisan 2021 tarihinde Bakanlığımız Konferans Salonunda Ankara 43. 

Noterliğince yapılan bilgisayarla kura çekimi ile 520 asıl ve 518 yedek olmak üzere toplam 1.038 aday 

belirlenmiştir. 

Adaylardan alınan başvuru evraklarının incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartlara haiz il 

açık iş sayısının 4 katına kadar olan adaylara 14-28 Haziran 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız 

Konferans Salonunda sözlü sınav yapılmıştır. 

Sözlü sınavda il bazında en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, yapılan sıralama 

sonucunda belirlenen il açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek adaya ilişkin listeler aşağıdaki 

bağlantıda yer almaktadır. 

Sözlü sınav sonucunda asıl listede yer alan adayların 13 Ağustos 2021 tarihi saat 17.00’ye 

kadar aşağıda belirtilen belgeleri bir dilekçe ekinde Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek/Ankara 

adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile teslim etmeleri 

gerekmektedir. (Dilekçesiz yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan 

başvurularda eksik belge, onaysız belge veya postadaki gecikmelerden dolayı kurumumuz sorumlu 

olmayıp, belirtilen tarihten sonra gelen başvurular da dikkate alınmayacaktır.) 

Geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayan, süresi içinde istenilen belgeleri teslim 

etmeyen, başvuru belgelerinde eksik ya da gerçeğe aykırı beyanı olduğu tespit edilen, ataması yapıldığı 

halde süresi içinde göreve mazeretsiz olarak başlamayan ve gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan 

adayların atama işlemleri yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, güvenlik ve arşiv 

araştırması sonucunda atamaya engel hali bulunanların atamaları yapılmayacaktır. 

Adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı atamaları yapılmayanlar veya iptal edilenler ile atama 

işleminden vazgeçenlerin yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre çağrılacaktır. 

İşbu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Bu nedenle, Bakanlığımızın resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruların takip edilmesi 

gerekmektedir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi asıl ve yedek listesi için tıklayınız. 

Temizlik Görevlisi asıl ve yedek listesi için tıklayınız. 

Asıl Listede İsmi Bulunan Adaylardan İstenilen Belgeler; 
1- Dilekçe (Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.)

2- (Erkek adaylar için) Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi, askerliğini yapmamış

olan adaylar için e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış askerlik durum belgesi 

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna müracaat eden adaylar için; Bir hastaneden veya 
yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ,

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmadığı,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmadığı,

c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmadığı,
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek

işitme kaybı olmadığı, ibarelerinin yer alması gerekiyor.
( Sonuçların açıklama tarihi 09.07.2021 tarihinden önce son bir ay içinde alınmış olan 

raporlar kabul edilecektir. Daha eski tarihli raporlar kabul edilmeyecektir.)
4- 3 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 

Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde 

çekilmiş) 

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha olarak elektronik ortamda
düzenleyip imzalayınız.) (Belgeye ulaşmak için tıklayınız.)

6- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Belgeye ulaşmak için tıklayınız.)

7- Adres Beyanı (Belgeye ulaşmak için tıklayınız.)

8- Sigortalı Hizmet Dökümü (e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu belge kabul
edilecektir) 

9- En son bitirilen okulun mezuniyet belgesi (e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu

belge kabul edilecektir) 

https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/2-temizlik-sozlu-sinav-sonucu-09-07-2021-ilan.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/dilekce-ornegi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/1-guvenlik-sozlu-sinav-sonucu-09-07-2021-ilan.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/2-temizlik-sozlu-sinav-sonucu-09-07-2021-ilan.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/dilekce-ornegi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/adres-beyani.pdf
https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/130-surekli-isci-sozlu-sinav-sonuc-duyurusu/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-formu.xls

