
 

AYBASTI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  

PERSONEL ALIM İLANI 

          Aybastı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fon Kurulunca 2021/07 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan değişiklikleriyle “SYDV 

Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma 

Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2021/ 12 sayılı Genelgeler 

doğrultusunda 2 ( iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanında personel istihdam 

edilecektir. 

Ordu İli Aybastı İlçesi SYDV; 2 (iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personel Alımı. 

İşin Adı  : Sözleşmeli Personel Alımı 

İşin süresi  : Belirsiz Süreli  (2 ay deneme süreli) 

Personelin Unvanı : 2 (iki)  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (iki) 

 

Personel alımında aranacak şartlar 

 

A) GENEL ŞARTLAR 

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 

 

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 

 

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

 

5) En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak, 

 

6) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 

 

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

 

8)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

 

 
 

 



 

B) ÖZEL ŞARTLAR 

 

1) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 

2) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak, 

3) Son 6 (altı) ay içerisinde Aybastı İlçesinde ikamet ediyor olmak, 

4)  Görevini devamlı yapmasını aksatacak vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli 

bulunmamak, 

5) İnsan ilişkileri ile iletişim becerisini kapsayan sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 

6) İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak. Windows, Word, Excel, Powerpoint vb. 

programlara iyi düzeyde hakim olmak, 

7) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak. 

 

II- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

Mülakata çağrılacak adaylarca aşağıda istenen belgelerin 08/02/2022 tarihi saat 17.00’ a kadar 

Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları 

bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade 

edilecektir. 

1)  Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, 

2) 2020 veya 2021 yılı KPSS sonuç belgesi,  

3)  Nüfus cüzdanının tasdikli bir fotokopisi, 

4) 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 aydır çekilmiş olmalı), 

5) Askerlik terhis belgesi (Erkek Adaylar için), 

6) Adli sicil kaydı, 

7) Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu, 

8) İş Talep / İşe Giriş Formu (Mülakata girecek adaylar Aybastı SYD Vakfı bürosundan temin 

edebilirler.), 

9) Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge, 

10)  Sürücü belgesinin fotokopisi, 

11) Varsa iş deneyim belgelerinin fotokopisi ve özgeçmişleri. 

 

 

 



III- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 

1- Adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://vakifilan.aile.gov.tr adresinden 

SYDV personel alım ilanları bölümünden online başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak 

alınacak personel sayısının 5 katı aday (10 kişi) sözlü mülakata çağrılacaktır. Mülakata 

çağrılacak adayların listesi Aybastı Kaymakamlığı resmi sitesinden yayınlanacaktır. 

3- Mülakata çağrılan adaylar, Aybastı Kaymakamlık Makamında 10/02/2022 Perşembe günü  

saat 14.00 ‘ te hazır bulunmaları gerekmektedir. 

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI 

1- Mülakat 10/02/2022 Perşembe günü saat 14.00 ’te Aybastı Kaymakamlık Makamında 

mülakat heyeti huzurunda yapılacaktır. Adaylar KPSS puan sıralamasına göre mülakata 

alınacaktır.  

2- Aybastı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülakat heyeti değerlendirmesi sonucu, 

sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen 

niteliklere uygunluğu incelenerek 2 asil, 8 yedek olmak üzere 10 aday belirlenecektir. 

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun 

olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları 

yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda mütevelli heyetince kabul 

edilen yedek eleman çağrılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. 

4- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan 

ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek 

elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik 

evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir. 

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 

V - MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Müracaat Yeri: Aybastı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Kaymakamlık Binası Fatsa 

Caddesi N0:32 Aybastı/ORDU 

Tel: (452) 714 31 11  

İLANEN DUYURULUR 

 

 

 

 

 

 


