
sııaAvA BAslruRu vE sIı{AvA İLİsKiı{ BİLGİLER,

1- Başvurular, yeni personel allml ale ilgili olarak 01.1ı.2022 - 09,1'.,2022 (Mesai Bitimi) tarihleri
araslnda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün httDs:/fuakilİlan.aiıe.oov.trl/ adresinden online olarak allnacak
Ve sistem taraflndan KPssP3 puan kontrolleri yapılacaktlr. Yeni p€rsonel ahmı için müracaatlar internet
üzerinden yapılacağı için Vakfımza yapılan müracnat|ar ile bu tarahten sonra yap||an başvurular kabui
edilmeyecektir.

2- Sözlü Stnav için mülakata çağrılan adayların, Kurumumuz tarafından aranan belgeleri incelendikten
sonra eksik belgesi olanlann başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 9izlü Sınav; Vakf Başkanı ve 4 (üirt) Vakf Mütevelli Heyeti üyesinden oluşan Mülakat Komisyonu
tarafından, t4.|1.2o22 tarihi saat 14:00'te gerçekleştirilecektir.

Il_Aı{Eı{ DuYURuLuR o1.11.2022

4- BaŞVurular arasından iş alınacak personel sayislnln 5 kah kadar sayıda kişi mülakata alınacak olup
r.nqPkata alım sürecinde kişiler KPss puan slraslna göre slralanlp, en yüksek puandan en düşük puana
doğru olmak üzere allnacak personel sayısının 5 kab kadar kaşi mülakatta değerlendirilecektii.

5- Yapl|an mülakahn sonucunda, işe alınması uygun görüİen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet
toplanugnda görüşülerek uygun görülmesi sonucu. Bütünleşik Sosyal Yardlm Balga sistemi üzerinden
değerlendİrilmek Ve onay Verilmek üzere Sosyal Yardımlai cenei ırıudıirltigtinJ internet üzerinden
bildirilecektir, Başan puan sıralaması sonucunda puan|ann eşit olması halinde; adaylar arasından
mezuniyet tarihi itibanyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olmasl halinde de yaşı büyük olana öncelik
tan ınaca ktı r.

9- Şrv.ı Yardlmlaşma Ve Dayanlşmayl Teşvik Fon Kuru|unca, L6.o2.2or2 tarih Ve 20ı211 saylh Kurul
karan ile Yürürlüğe konulan Vakıf|arda çalışcak personelin niteliklerini belirleyen "Sosyal yardımLşma ve
D.ayanlŞma Vak]flan Personelinin Norm Kadro Standartlarl, Nitelikleri, Özlük iakları ve çalışma Şart|annallişkin Esaslar" uyarınca sosyal yardımlaşma ve Dayanşma Genel Müdürlüğünün onay'vermesi
durumunda iş başlatılacaktır.

7- veralen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da
aranllan şartlarl taşımadığı sonradan anlaşılanların atamalan iptal edilecektir.

8- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
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SAKARYA/XAYNARCA İLÇESİ SYD VAKFİİ{A

sosYAL YARDIIıi vE İıtcELEı,lE Gönwı-İsi ıuır İı_ıırı

sAKARyAy'KAyNARcA ilçEsi sosyAl vARDIMLAşMA vE DAvANIşMA vAKR BAşKANuĞINA sozı_rşıııı-i
1 (Bir) sosYAL YARDIM VE İı,ıceı-rpır cÖnevÜsİ UNVANu PERSoNEL İsrİHDaı,4 roİLrceıffİn.

Kaynarca İlçsi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanşma VaKına aşğlda belirtilen natelİkte Sosyal Yardımlaşma
Ve Dayan§may Teşvik Fon Kurulunca I6,o2.2oL2 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan
Vakıflarda çişcak personelin niteliklerini belirleyen "Sosyal Yardımlaşma ve Dayan|şma Vakıfla1
Personelinin Norm Kadro standartlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Qhşma Şartlarına İlişkin Esaslaı'' ve
4857 sayılı İş Yasası uyannca KPSS snavına giren, 202L ve ?O22 yıllarİnda İasans mezunları için yapılan
KPSSP3 Puan türünden 60 puan ve daha yukan puan alanlar arasından mülakat ale 1 (Bir) adet sözleşmela
personel alınacaktır.

ts iciır ıııırır ırirıüxı-en

i§n Süresi: B€lirsiz sürelı

İstenilen İşgücü Sayı§r 1 (bir)

Meslek: Sosyal Yardım ve İnceleme Görev|isi.

ADAYı^RDA ARAilAil ı|iTELİKLER
GE]IEL SARTLAR

1-Türkiye cumhuriyeti vatandaşl o|mak.

2-Medeni haklannı ku|lanma ehliyetine sahıp olmak.

3- 18 yaşnl bitirmiş olmak ve başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamş olmak.

4- 657 saYlll Devlet Memurlan Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahap o|mak.

5- Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bı|e; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir Yll VeYa.daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa ugİamİş oısa oıe aevıetin güv;nlıjir,. 'ıaş, srçıar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine kaçı suçlar, zirimeÇ'irtikap, rüşveç hırsiziık, ."İİt İİıı,,'
dolandnrcılık, güVeni kötüYe kullaıma, hileli llİas, i-haleye fesat karı$ırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini ak|ama veya kaçkçılık suçlarından mahkum olmamak.

6' Alınması DüŞünülen sosyal Yardım ve İnceleme Girevlisi için ilgili esaslarda belartalen Ek(VIII) .deki İş
I3l!'|nd! 8e|irtildiği üzere; Üniversitelerin dört yıllık lisans progrİmlannoan mezun oımİı,] tİjİÖı;.Eğitimin sosYal Hazmetler, Sosyo|oji,. Psikoloji, psiİ<objik oanşmİnik ve Rehberlik, eııÖisaraİMlİ;naisıigı,
Piıısı.l_Şistemle1 ve Teknolojileri, Bilgisayaiöğretrnenıigi, inian xaynaı<lan, iiiiıi iEkidikö;i *
Idari Bilimler Fakültesi ve 4 yılhk Usans prograhlarındari mezun olmak.) Frtlan urunj-rc,.. 

---

7^' 202I.ve 2022 Yıllarında ÖSYM tarafından_Lisans Mezunlan için yapılan geçerli Kamu personeli seçmeslnaunda KPss P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

8- kamu haklarından mahrum bulunmamak.

?,Y 9Trd" bilgisaYar kullanıYor olmak. ( Personel Alma Komisyonu adayn Bi|gisayar kullanımını testedecektir.)

10- Askerlik görevini yapmlş olmak Veya askerlıkten muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.

11- B Slnfl_Sürücü belgesine sahiP olmak. (Personel Alma Komisyonu tarafından test sürüşü ile yeterlilik
durumu değerlendirilecektir. )
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özrı- sınrı_ın

a-öztı_ şınrı_ıı
1- Orgün eğitimin 4 ylhk lisans programlarından Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik

Danışmanhk Ve Rehberlik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim sistemlerİ ve Teknolojileri, Bilgisayar
oğretmenliği, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, İktısadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin
birinden mezun olmaÇ

2- 20z1- ve 2022 yıllannda ÖsYM taraflndan Lisans Mezun|an için yapılan geçerli Kamu Personeli
Seçme Sınavında KPss P3 puan türüne göre en az 50 puan almış olmak.

3- Varsa yabancı dil (İngilizce, Arapça) olana belge ile ispat halinde öncelik veralecektir.
4- windows ve Mİcrosoft Qffice Program|anna hakim, iyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak,

Noter onay|l veya kurumumuzca "aslı 9ibidir" onayıl Bilgisayar işletmeni Sertifikası istenilecektir.
(Personel Alma Komisyonu adayın Bilgisayar kullanımını test edecektir.)

5- Işin süresi; Belarsiz süreli (2 Ay Deneme süreli)
5- soz|eşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri Ve pozasyonlarda istihdam edildiğinden, Dev|et

memurlarında olduğu 9ibi kurumlar içinde Veya kurumlar arasında naklen atamalanna dair
meyzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştİralen personel herhangi bir nedenıe
(eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

7- Adayın Vakfın bulunduğu İlçe Sınırları içerisinde ikamet etrnesi gerekmektedir. İlçe sınırlan
dışından başvuru kabul edilmeyecektir. Kaynarca ilçsinde başvuru tarihinden önce en az 6 Ay
ikamet etmiş olma şart aranacaktr.

8- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (personel Alma komisyonu taraflndan test sürüşü ile
yeterlilik durumu değerlendirilecehir.)

],iÜı-AKATA CAĞRIı_ACAK ADAYLAR iciil isTEıüEıü BEIGEIER

1- Özgeçmiş (İmzah ve Fotdraflı)

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin asiı ve fotokopisi.

3- Nüfus cüzdanl ash ve fotokopasi.

4- KPSS gnav sonuç belgesi asi ve fotokopisi.

5- 2 adet vesikahk fotoğraf.

5- Askerlik terhİs belgesi aslı ve fotokopisi ile askerlikten muaf ve asker|ikle ilişiği bulunmadğına dair
belgenin ash ve fotokopİsi.

7- Tam teŞekküllü hastaneden alınmış, çalıynasına engel teşkil edecek bir hastalığı bulunmadğına daİr
heyet raporu (Mülakab geçen adaydan istenecekth.)

8- Bilgisayar İşletrnenliği sertifikag ve bu durumu kanıtlayıcı belgenin aslı ve fotokopisi.

9- Yabancı dil bilenler İçin sertifika ve/veya kanıtlayrcı belgenin aslı ve fotokopisi.

9- Yurt dŞlndaki Ünaversiteıerden mezun olanİar için Yüksek Öğretİm Kurulu'ndan alınacak denk|ik
belgesinin ash ve fotokopisi.

10- Varsa iş deneyim belgeleri.

Not: Yukarda istenen be|g€lerin fotokopileri Vakf Başkanlğımzca tasdik edilerek ahnaca! asılları başvuru
sahiplerine teslim edilecektir.
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