
KURUCAŞiLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SöZLEŞMELi PERSONEL ALtMl iLANI

Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfina aşağıda beliıtilen nitelikte, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdiirlüğü'niin 03.04.20l2 tarihli ve
1223 sayılı yazısı ile yiiriirlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin nitelik]erini belirleyen
'Norm Kadro Standafilaıı, Nitelikleri, Özlfü Hak_lan ve Çalışma Şarttanna İlişkin Esaslar" ve
4857 sayılı İş Yasası uyannca 0311012022 tanh ve 2022/24 Sayılı Mütevelli Heyeti Karanna
göre İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan tiiriinde
en az 60 puan almış olarılar arasından mülakat ile belirsiz süreli 1 adet Sosyal Yardrm ve
ınceleme Görevlisi alrnacaktır.

A. GENELŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşın bitirmiş olmak ve 35 yaşınl doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmrş ve ya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,
5. Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,
6. Tiirk Ceza Kanununun 53 iincü maddesinde belirtilen siireler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis cezasına ya da affa uğamış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal dtizene ve bu diizenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, iftikap, rüşvet, tunızlık, dolarıdıncılık, sahtecilik, güveni köti.iye
kullanm4 hileli iflas, ihaleye fesat karıştırm4 edimin ifasına fesat kanştrrm4 suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçıhk suçlanndan mahküm
olmamak.

7. Görevİn özelliğİne göre eğitİm, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.
8. Vakrflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık

Yiikseköğetim Kurumlannrn iş tan_ımrnda belirtilen bölijın_lerinden mezun olmak ve
ÖSYlrl tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puarı
tiiriinde en az 60 puan almış olmak

9. İş tan_ımlanıda belirtilen nitelikteri taşımak.

B. öZELŞARTLAR

|. En az 4 yılhk Yiikseköğetim kuruırılannın; Sosyıl Hizmet, Psikoloji, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehbertik (PDR), Sosyoloji ile İktisadi ve İdari Bölünler Fakültesi
Böliimlerinden en az lisans diizeyinde mezun olmak.

2. 2020-2021 yılında ÖSYM tarafindan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS
P3 puan tiiriinden en az 60 puan almış olmak.

3. Adii ve idari soruşturma sonucunda işe alınmasına enge1 bir durumu bulunmamak.

4. Görevini devamll yapmaslna ve her mevsim koşulunda seyahat etmesine engel

olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak(Adaylar görevi devamlı yapmasına

engel olabilecek vücut, akıl hastahğı veya vücut engeli bulunmadığına ve her tiirlü iklim
koşulunda her tiirlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığma dair tam teşekküllü bir
hastaneden sağlık kurulu raporunu işe kabulü halinde ibraz edecektir.).

ADAYLAR.DA ARANAN NİTELİKLER



5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilan tarihinden itibaıen son 1 yldır Kıırucaşile
İlçesinde ikamet ediyor olmak.

6. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Yoksa 6 ay içinde B sınıfı siirücü belgesi
almayı kabul ve taahhüt etmek.

7. Milli Eğitim Müdtlrlüğilnden onaylı Bilgisayar sertifikasına süip olmak veya mea.]n
olduğu fakültede bilgisayar dersi göıdüğiinü not durum belgesi(transkript)ile
belgelendiımek.

8. İşe kabul edilmesi halinde 5 yıl siiresince Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfında çalışmayı kabul ve taahhtlt etmek.ğşe kabul edilen adaydan
Noterden tasdikli 50.000 TL cayma bedeli ihtivı eden taahhüt belgesi alınacakhr.)

9. Sosyal iletişim becerisine, öğrenmeye, sürekii gelişime açık olma ve belirli vizyon ve
görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakanna ve
ciddiyetine yakrşaı ahlak, tutum6 5ahip olmak.

10. İşin Siiresi: Belirsiz Siireli (2 Ay Deneme Siireli)

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME vE PERSONEL ADAYINDAN İsınxrcn«
BELGELER

Başlııru Yapan Adaylardan İstenen Belgeler:

1 . Nüfus ciizdanr fotokopisi,
2. Adres Bilgileri Raporu§üfus Müdiirlüğtinden Alınacak),
3. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sweti,
4. 2020 veya 2021 yılı KPSS sınav sonuç belgesi.
5. Askerlik dıırum belgesi.(Muafiyet ve tamarnlanmış olduğunu gösterir belge)
6. Adli sicil kayıt belgesi.
7. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubrında doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu,

iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe

döntik hedefve amaçlan, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan
büsedilecektir.)

8. 2 adet vesikalık fotoğaf.(Son 6 Ay İçinde Çektirilmiş)
9. B sınrfi Ehliyet Fotokopisi. Yoksa 6 ay içinde B smıf siirücü belgesi almayı

kabul ve taahhüt etmek.
10. Bilgisayar sertifıkası veya transkript,
11. Mülakatı kazanan adaydan sözleşme aşamasında, görevi devamh yapmaslna

engel olabilecek vücut veya akıl hastalığ veya engeli bulunmadığına ve her tıırlü

Başvurular 05.10,2022 - 13.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar T.C. Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'niin
(https://vakifilan.aile,gov.tıA web sitesi iizerinden yapılacak, şüsen yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. İlgili mevzuat gereğince; KPSSP3 puanına göre alınacak personel sayısınm -5-
(beş) katı kadar aday mülakata çağınlacaktır. Adaylar tarafindan yapılacak online başvuru "ön
başwru" niteliği taşıyacaktır.

Online başvuru yapan adaylann aşağıda belirtilen belgeleri en son evrak teslim tarihi
olan 18.10.2022 tarihi saat l7:30'a kadar Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı; Liman Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı 1. Kat adresine şahsen teslİm etmeleri
gerekmektedir.(Son ewak teslim etme tarihinden sonra yapılan, e-posta, faks ve posta yoluyla
yapılan ya da eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. )



iklim koşulunda her tiirlü taşıtla seyahat etmeye engel olınadığına dair tam
teşekkiillü biı hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

3. MüLAKAT İşınuır-rnİ, soNUÇ VE ATAMA

Adayların miiracaatlan KPSS puanlarına göre en yiiksek puandan başlanarak
sıra]anacak ve son evrak teslim etme tarihine kadar(I8.10.2022 saat 17:30) eksiksiz evrak-lanru
teslim eden adaylar arasından Genel Müdiirlüğtin belirlediğ sayıdaki adaylar sözlü miilakata
çağnlacaktır.

Mülakat 20.10.2022 tarihinde saat: l4ı0()'da Liman Mahallesi Atatİ,irk Cad. Hiikiimet
Konağı 3.kattaki Vakıf Toplantı Salonu adresinde gerçekleştirilecek olup, adaylara iletişim
kanallan iDerinden dulurulacaktır.

Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafindan
belirlenecek Mülakat Komisyonu tarafindan, sözleşmeli personel alrmı ile ilgili yerleştirme
başvurusunda bulunan adaylann, ilan edi|en niteliklere uygunluğu incelenecektir.

Adaylann ewaklan üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartlan
uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak
atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince
kabul edilen yedek personel adayı çağınlarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve
başlafilacaktır.

Verilen siire içinde başıurmayan, başııırup ataması yapıldıktan sonra görevine
başlamayan ya da aranılan şartlan taşımadığ sonradarı anlaşılanlann atamalan iptal edilip
yerine yedek elemann ataması yapılacaktır. Belirtilen siire içinde görevine başlamayan veya
eksik ewakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağnlabilir.

Başı.ruu yapan adaylaı değerlendirme stireci ile ilgili dulıırulan Vakıf Panosu ve
Kurucaşile Kaymakamlık İntemet Sitesinden takip edebilirler.

Sözleşmeli personel, ihtiyaç dululan himıet birimleri ve pozisyon-larda istihdam
edildiğinden, Devlet memurlannda olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen
atamalanna daiı mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel
herhangi bir nedenle (eş durumu, sağhk vb.) nakil talebinde bulunamazlar. Ancak 5 yılhk siire
sonunda diğer SYDV' na boş kadro bulunması halinde müracaat edebilir.

Gerceğe avkrn b nda bulunan adavlann nüracaatları kabul edilmev kve
haklannda senel hükümlere söre yasal islem vaprlacaktır.

Nihıi sonuç Mülakat Komisyonu tarafindan başarı srralaması yapılarak 1 asil 1 yedek
olmak iizere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin karanna
müteakiben s6zleşme hazırlanmık üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne nihai onay
için iletilecektir.



Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesffir. Kamuoyuna ilanen
duyurulur.

MüRAcAAT yERi - iı,nrişiM BiLGiLERi - iRrigar:

Liman Mah. Atatiirk Cad. Htiktimet Konağı Kat:l Tel: (378)518ll97 Faks: (378)5181197

- Hilal YILDIRIM Vakıf Müdürü
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