
SAKARYA,/KAYNARCA iLÇESİ SYD VAKFINA
SAKARYA./KAYNARCA iLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA Vf, DAYANIŞMA VAKFI

BAşKANLIĞINA sözLEşMELi r 6ı11 sonaıı BAvAN pRoJE KooRDinİrönü ıı.ıııı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi Cumhur Başkanlığının g.|1.2022 tarih ve Il7456 sayılı
yazısı ile 'Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosya! Dayanşma Merkezi (SoDAM) Projelerinin
UYgulınması Hakkrnda İlke Karan' uygun görülmüş olup, Sosyal Yardımlar Genel vİiaıiııigti Rro.;e
Değ.erlendirme Genel Müdürlüğüniin 28.1 1.2022 kayıı tadh|i,j553l70 sayılı ve ADEM, §ODAM
Projeleri konulu yazı gereğince Kaynarca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın 4857 sayılı iş
Yasası uYarrnca KPSS sınavına giren,202| ve 2022 yıl|arında lisans mezunİa.ı için yapılan KPSSp3 puan
türünden 60 Puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile l (Bir) ;d; s'özleşmeli S6DAM
Pğe koordinalörü personel alınacaktır.

is iciı ARANANN irtı-ixıın
İ§in Siresİ: Belirli Süreli (l2 Ay)

İstenilen İşgiicü Sayısı: l (bir)

Meslek: Bayan Proje Koord inatörü

AD AARAN AN NİTELİKLER GENEL 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 sayıh Devlet Memurlan Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartIara süip olmak.

5. Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen 
_süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayıbirYıl veYa.daha fazla süreYle hapis. cezasına yada affa uffu.rloıru ulı" a*ı"ti. gıır""İıei;" ı.lİşr.rçı*,Anayasal düzene ve bu diizenin. işleyişine kaşı suçıi, ,immet, irtikap, rüşve! hırsızlık, sütecililqdolandınclhk, güVeni kötüye kullanm4' hileli ıİı*, İı,rı"y""İl*t kan$ırma, suçtan kaynaklanaı malvarlığ değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6_.A|ınması DüŞünülen Pğe Koordinatörü için ilgili Genelgede belirtildiği üzere; SoDAM açılacakbölgeYi 
^ 

sosYokiiitürel açıdan bilen, üniversiteıeri"n .giİir'?"tıııt"ı".lrd";, fo-;;ry;uı.,ş oı.u,
§aıııYla fen-edebiYat fakültelerinden.veya psikoloji, psikjojik Janışmanl* ve rehberlik, ,o.yoıo;ı. ço"rı.gelişimi, sosyal hizmet alanlanndan ıı."o, -"rrnu oLn ,".'".yripaa*de tecriibe edi;iş;;a.
7^- 202l- ve 2o22 yıllaıında ÖSYM tarafından Lisans Mezunlan için yapılan geçerli Kamu PersoneliSeçme Sınavında KPSS P3 puan tiiriine göre en az 6O puarr rİrİfolrul.
8- Kamu haklarından mahrum buIunmamak.

9- Bilgisayar kullanıyor olmak.

/



özrı sınrLAR

s-özır- şARTLAR

l- Alınması Düşünülen Proje Koordinatörü için ilgili Genelgede belirtildiği üzere; SODAM açılacak
biilgeyi sosyoküttürel açıdan bilen, Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış
olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik,

sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal himıet alanlarından lisans mezunu olan ve sosyal projelerde

tecrübe edinmiş olmak.
Z- Z02l ve 2022 yıl|uında ÖSYM tarafından Lisans Mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli

Seçme Sınavında KPSS P3 puan tiirüne göre en az 60 puan almış olmak.
3- Windows ve Microsoft Qffice Programlarına hakim, bilgisayar kullanabiliyor olmak,
4- İşin Süresi; Belirli Süreli (I2_Ay)
5- Adayın Vakfın bulunduğu ilçe Sınırlan içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. Ilçe sınırlan

dışından başvuru kabul edilmeyecektir. Kaynarca İlçesinde başvuru tarihinden önce en az 6 Ay
ikamet etmiş olma şaıtı afanacaktır.

MÜLAKATA CAĞR]LACAK ADAYLAR İciN İsrnxBx sELGELER

l- Özgçmiş (İmzalı ve Fotoğaflı)

2- Diploma veya mezuniyet be|gesinin ash ve fotokopisi.

3- Nüfiıs cüzdanı aslı ve fotokopisi.

,|- KPSS sınav sonuç belgesi ash ve fotokopisi.

S 2 adet vesikal* fotoğaf.

G Taıı teşekküllü hastaneden almmş, çalşmasına engel teşkil edecek bir hastaIğ bulunmadığna dair

heyet raporu (Mülakatı geçen adaydan istenecektir.)

7- Vana iş deneyim belgeleri.

Not: Yukanda istenen belgelerin fotokopileri Vakıf Başkanlğmızca tasdik edilerek alınacalç asıllan

başvuru sahiplerine teslim edilecektir.

j



SINAVA BASVURU VE SINAVA iı-isrix siı-ciI-En

l- Başvurular, yeni personel alımı ile ilgili olarak |4l|Zl2022-2|ll2l2022 {Mesr;i Bitimi)_tarihleri
arasında, Kaynarca Kaymakamlığ internet sitesi kaymakamlik@kavnarca.gov.tr adresi ve İŞrUn llan
sayfasında yayınlanacak olup başvurulaı Kaynarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Y akfına bizzat
yapılacaktır.

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

3- Sözlü Sınav; Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden (4 (Dört) kişiden) oluşn Mülakat Komisyonu

taıafından, 22l|212022 tarihi saat l4:00'te gerçekleştirilecektir.

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 oImak üzere alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişi mülakatta değerlendirilecektir.

} YapıIan mülakatın sonucund4 işe alınması uygun görülen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet
toplantısında görüşülerek uygun görülmesi sonucu işe başlatılacaktır, başan puan sıralaması sonucunda
puanlann eşit olması halinde; adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önca mezun olmuş olan4
bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

G Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup İşe giriş iş|emleri yapıldıktan sonra görevine başlamayan
ya da aranılan şartlan taşırnadığ sonradan anlaşılanların işlemleri iptal edilecektir.

& Vakfımız mülakat sonucunda prsonel alıp almamakta serbesttir

Not: İlcemiz kıvnırca hcesi sosyal yırdım §e DaYan!sma akfına nersonel alım hanıV
Kaynarca Kavmakamhğ int€rnet sıtesi kavmakımlİk@kaYnarca.gov.tr adresi Ye iŞKJR ila!
sayfısında yayınlanacak olup basvurular kavnarca sosyal yardımla§ma ve Davanı§ma vakfına
bizzat yapılacaktır.

ir,a.mN »uyuRULUR: |4ll2l2022

met Ali I(ARA
Kaymakam

Vakrf Başkanı


