
SAKARYA/KAYNARCA iLÇESİ SYD VAKFINA
SAKARYA/KAYNARCA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAşKANLIĞINA sÖZLEşL,trLİ ı @ir) SoDAM PRoJE I'AYAN TEMizı,İ« prnsoxnı,İ
AıIMI.

Aile ve Sosyal Hizrrıetler Bakanhğnın tek|ifi Cumhur Başkanlığnın g.l|.20zz tarih ve ll7456
sayılı yazısı ile'Aile Destek Merkezi (ADEM) ve SosyaI Dayanşma üerkezi (SoDAM) Projelerinin
UYgulanması Hakkında İlke Kararı' uygun görülmüş olup,'Sosyal yardımlar beneı ı,ııİatırıtıgt nrqe
Değerlendirme Genel Müdürlüğün ün 28.1|.2022 ı<ayıt tariıııi,sssı i70 sayıh ve ADEM,soDıM ilojeljri
konulu Yazı gereğince Kaynarca İ|çesi Sosyal Yardım|aşma ve Dayanışma Vakfın 4857 sayılı i§ Vasası
uyannca mülakat ile l (Bir) adet sözleşmeli SoDAM proje temizlik personeli alınacaktlr.

İs İcİu anAı.lx ıİrnıİxr,nn
İ§in Sürei: Be|irli Silreli (l2 Ay)

İbten en İlgııcü Sıyısı: l (bir)

Meslek Bayan Temizlik Personeli.

ADAYII\RDA ARANAiı NiTELiKLER GENEL SARTLAR

l -Tilrkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni hak|annı kullanma ehliyetine sahip olmak.

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

4{57 saYılı Devlet Memurlan Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve öze| şartlara sahip olmak.

5- Ttirk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen,süreler gçmiş o]sa_bile; kasten işlenen bir suçtan dolayıbir yıl veya daha fazla stirevle hapis cezesına yada atra uğamıj olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar.Anayasal düzene ve bu juzenin. işleyişine 'karşı .rç-ıi, .i,ii.,, irtikap, ri§veı. hırsızlı( sahıecili(dolandıncılık güveni kötiıye kulIanma' hile]i iilas, iı,"ı"y.-i.r", ı<a"şt ..a'.uçtun üy"Lı""- ,ıvarlığ değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan m"htİ , 
"İr"."l.

6_En az ilköğetim mezunu olmak.

7- Alınması DüŞtınulen Proje Temizlik personeli için ilgili Genelgede belirtildiğ tizere; SoDAM açı|acakbölgeyi sosyokültiirel açıdan bilen, 
'öncelikli iı".f n"ru"''ratandaşlann yoğun o|arak yaşadığbölgelerde ikamet ediyor olmak.

9: ŞqDAM Projesi temizlik personeli olaıak istiMam edilecek personelin öncelikli olaıak vakfın hedefkiı|esinde yer alan kişilerden olması.

9- kamu haklarından mahrum bulunmamak.

/



özrr, sınrrıR
s-özıı, şARTLAR

|- En az ilköğetim mezunu olmak.
2- Alınması Düşünülen Temizlik Personeli için ilgili Genelgede belirtildiği üzere; SoDAM

açılacak bölgeyi sosyokültiirel açıdan bilen, önce|ikli olarak Roman vitandaşlann yoğun
olarak yaşadığı bölgelerde ikamet ediyor olmak.

3- Işin Süresi; Belirli Süreli (l2 Ay)
4- AdaYn Vakfın bulunduğu İlçe Sınırlan içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. İlçe sınrrlan

dışından başvuru kabul edilmeyecektir. kayıarca İlçesinde başvunı tarihinden önie en az 6
Ay ikamet etmiş olma şartt aranacaktır.

5- SODAM Projesinde Temizlik Personeli olarak istihdam edilecek personelin öncelikli olarak
vakfın hedefkitIesinde yer alan kişilerden olması.

ıuür,axare cıĞnrr,ıcnx aoıylan İcİN İsrıxrıv nıı,cır,tn

2- Diploma veya mezuniyet be|gesinin as|ı ve fotokopisi.

3- Nüfus ciizdanı aslı ve fotokopisi.

,l. KPSS smav sonuç belgesi ash ve fotokopisi.

5- 2 adet vesikalık fotoğaf.

G Tam teşek,küllü hastaneden alınmış çal§ınasına engel teşkil edecek bir hastahğ buıunmadığna
dair heyet raporu (Mülakatı geçen adİydan-istenecektİ.1

7- Vana iş deneyim belgeleri.

Not: Yukanda istenen belgeterin fotokopileri Vakıf Başkanlğımızca tasdik edilerek alınacak, asıllan
başvuru sahiplerine teslim edilecektir.



sINAvA BAsyURu vE sINAvA irişxix ıiı-cirın
1- Başvurular, yeni personel alımı ile ilgili olarak l4ll2l2022-Zlll2l2022 (Mesai Bitimi)_tarihleri
arasrnd4 Kaynarca Kaymakamlığı internet sitesi kavmakamlik@kavnarca.qov.tr adresi ve İŞKUR iIan
safasında yayınlanacak olup başvurular Kaynarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat
yapılacaktır.

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

3- Sözlü Sınav; Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden (4 (Dört) kişiden) oluşan Mülakat Komisyonu
tanfından, 22ll2l2022 tarihi saat 16:00' da gerçekleşirilecektir.

4- Başvurular arasından işe a|ınacak personel sayrsının 5 katı kadar sayıda kişi mülakata alınacak olup
mülakata alım sürecinde personel sayısının 5 kah kadar kişi mülakatta değerlendirilecektir.

5- Yapı|an mülakatın sonucund4 işe alınması uygun görülen adayın durumu, Vakıf Mütevelli Heyet
toplantısında görüşülerek uygun görülmesi sonucu iş başlatılacaktır.

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

8- Vakfımz mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Not: İlcemiz kavnarca İlcesi sosval yardıml ma ve Davanrs vakfina nersonel alım İanıma
ka rca. .tr adresi ve

sayfasında vayınlanacak olup ba§vurular Kavnarca Sosval Yardımlaşma ve Dayan§ma Vakfina
bizzat vınılacaktrr.

iı,.ıxtx ntm.ıRLJLUR |4l |2t2022

Mehmet Alİ Kf,Li
Kaymakam

Vakıf Başkanı


