
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi Cumhur Başkanlğının 9.1|.2022 tarih ve
l 17456 sayılı yazısı ile 'Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayançma Merkezi (soDAM)
projelerinin uygulanması Hakkrnda ilke kıran'uygun görülmüş olup, sosyal yardımlar Genel
M!{İ.]üğ! Proje Değerlendirme Genel Müdür|üğünün 78.|1.2027 kaytt tarihİi,5553l70 sayılı ve
ADEM, SODAM Projeleri konulu yazı gereğince Kaynarca ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfın 4857 sayılı İş Yasası uyarınca KPSS sınavına giren, ZlZl ve İOZZ yıllarınja lisans mezunlan
iÇin YaPılan KPSSP3 puan tilründen 60 puan ve daha yukarı puan alanlaı arasından mülakat ile l (Bir)
adet sözleşmeli SODAM Pğe Eğtici personel alınacaktır.

SA(ARYA,/KAYNARCA iLÇESİ sYD VAKFINA
SAKARYA,/KAYNARCA iLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA \.E DAYANIŞMA VAKFI
BAşKAı.LIĞINA SÖZLEŞMELİ ı 1nır) so»ııı BAYAIı PRoJE ıĞirİcfprnsoxEı,

ALIMI.

Işin Siresi: Belirli Slireli (l2 Ay)

İbtenilen İ$gücü Sayısı: l (bir)

Meslek: Bayan Eğtici Penonel.

ADAYLARDA ARANAN NiT RG sARTLAR

l -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olmak.

3- 20 yaşını bitirmiş olmak ve başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

4- 657 saYllı Devlet Memurlaıı Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özeI şart|ara sahip olmak.

5- Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde tıelirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtandolayı bir yıl veya daha fazla süreyle_hapis cezasrna yada-afia ugamş olsa bile djetin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal diizene ve.bu düzenin işleyişine karşı suç-lar, zihmet, irtikap, ruşvJı ııırszlııqsahtecjlik, dolandıncılık, güveni kötüye kuıianma ııiıeİ iRL, ihaleye fesat 'ü.rşİrr.", *ço"kayıaklanan mal varlığ değerlerini aklama veya kaçakçıIık suçlanndan ınahkum oımam'ak.

G,Alıllas.ı Düşünülen hoje Eğitici perso19li için ilgili Genelgede belirtildiği lizere; SoDAM
aÇılacak bölgeYi sosYokülttirel açrdan bilen, üniveİsitele-rin egitimhı<ıııteıerınaeİ, t".r"Ş" "ırşolmasr .şartıyla fen-edebiyat fakü]telerinden veya psikoloji, 

-psikolojik 
danışmanl* ,. 'r"İr*ıiı.,

sosYoloji,.Çocık geliŞimi, sosYal hizmet alanlarından'lisans 
-mezunu 

olan ve sosyal projelerde tecrübe
edinmiş olmak.

7_- 202l ve 2o22 yıllannda ÖSYM tarafından Lisans Mezunlan için yaprtan geçerli Kamu Personeli
Seçme Sınavında KPSS P3 puan tiirüne göre en az 60 puan almıj olmak. -

8- kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9- Bilgisayar kuIlanıyor o|mak.



öı,r.ı,

ı_özrr şınrr,an

|- Alınması DüşünüIen Proje Eğitici personel için ilgili Genelgede belirtildiği üzere; SODAM
açılacak bölgeyi sosyokülttirel açıdan bilen, Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon
almış olması 9rtıy|a fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve
rehberlilq sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal himıet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal
projelerde tecrübe edinmiş olmak.

2- 202l ve 2022 yıllarında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu
Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

3- Windows ve Microsoft Qffice Program|anna hakim, bilgisayar kullanabiliyor olmak,
4- İşin Süresi; Belirli Süreli (l2 Ay)
5- Adayın Vakfin bulunduğu İlçe Sınırlan içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. İlçe sınırlan

dışından başvuru kabul edilmeyecektir. Kaynarca İlçesinde başvuru taıihinden önce en az 6
Ay ikamet etmiş olma şartı aranacaktır.

6- SODAM projesinde Eğitici olarak çalışacak personelin öncelikli olarak roman vatandaşların
yoğun olarak yaşadığ bö|gelerde yaşayan kişilerden olması tercih edilir.

MüLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLAR İcilı İsrrıırx sELGf,LER

l- Özgçıniş (İhzaIı ve Fotoğaflı)

2- Diploma veya rnezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi.

3- Nüfus ciizdanı aslı ve fotokopisi.

4 KPSS sınav sonuç belgesi ash ve fotokopisi.

$ 2 adet vesikalık fotoğaf.

G Tam teş€kküllü hastaneden alınmış çalşmasma engel teşkil edecek bir hastalığ bulunmadığna
dair heyet raporu (MüIakatı geçen adaydan istenecektir.)

7_ Varsa iş deneyim belgeleri.

Not: Yukanda istenen belgelerin fotokopileri Vaktf Başkanlığmızca ıasdik edilerek almacak, asıllan
başvuru sahiplerine teslim edilecektir.

/



SINAVA BASVURU VE SINAV A iLİsIdN BiLGiLER

l- Başvurular, yeni personel alımı ile ilgili olarak l4/|212022-2|/|2/20ZZ (Mesai Bitimi)_tarihleri
arasında, Kaynarca Kaymakamlığ internet sitesi kaymakamlik@kaynarca.gov.tr adresi ve iŞKUR ilan
sayfasında yayınlarıacak olup başvurular Kaynarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfnabizzat
yapılacaktır.

2- Sözlü Sınav için mülakata çağılan adayların, Kurumumuz tarafından aranan belgeleri incelendikten
sonra eksik belgesi olanlann başvurulan kabul edilmeyecektir.

4- Başvurular arasından iş alınacak personel sayısının 5 katı kadar sayıda kişi mülakata alınacak olup
mülakata alım sürecinde kişiler KPSS puan sırasına göre sıralanıp, en yüksek puandan en düşük puana
doğu olmak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi mülakatta değerlendirilecektir.

5- Yapılan mülakatın sonucund4 iş alınması uygun görülen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet
toplantısında görüşülerek uygun görülmesi sonucu işe başlatılacaktır, başarr puan srralaması
sonucunda puanlann eşit olması halinde; adaylar arasından mezuniyet tarihi itibanyla önce mezun
olmuş olan4 bunun aynr olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

8- Vakfımız mülakat sonucunda personeI alıp almamakta serbesttir.

Not: İIcemiz kavnarca İlcesi sosval yardımlasma ve Davanısma vakfına oersonel alım İlanı
kaynarca kavınakamlığı internet sitesi kıvmakamlik@kıvnarca.gov.tr adresi ve İskuR ilan
savfasında vavınlanacak oluo basvurular kavnarca sosval yırdımla§mı ve Davınışma vıkfrna
bizzıt vaoılacaktrr.

iı-a,xrx nuyuRULUR l4l l2l2o22

TEKf,LI
Kaymakam

Valuf Başkanı

3- Sözlü Sınav; Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden (4 (Dört) kişiden) oluşan Mülakat Komisyonu
tarafından, 22l|212022 lilıhi saat 15:00' te gerçekleştirilecektir.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup İşe giriş işlemleri yapıldıktan sonra görevine
başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanlann işlemleri iptal edilecektir.


