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Kurum Adı/Unvanı:Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adresi:Aşağı Mah.İstiklal Cad No:B/1 Serinhisar/DENİZLİ
Telefonu:025859I3967

Meslek Adı:Sosyal Yardım ve İnceleme
Görevlisi
Niteliği (Geçici/DaimiJ :Belirsiz
SüreliIDaimi)
Başvuru Tarihleri :07.02 .2022-2|.02.2022
Başvuru Adresi:Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Başkanlığı
lrtibat Kişisi:Saniye KAMKILIÇ Unvanı:Vakıf Müdür V

E-
posta:denizliserinhisarsydv@hotmail.comTelefonu:025B591-3967

Yer:Serinhisar Kaymakamlığı
Tarlh:Z$.02.2022 Saat:10:00

Çalışma Adresi:Serinhisar Sosya l Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Çahşma Saatleri:08:00-17:00Çalışma Süresi:Belirsiz Süreli

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni hakİarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

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

4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) 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, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veYa

kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

,1 Görevin özelli ine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel artlarl taşlmak

Faks no:02585913967

TALEP/BAşWRU BiLGitERi

Açık İş Sayısı:2

Deneyim Süresi:-

GöRüşME/MüIAKAT BiLGitERi

ÇALIŞMA ŞARTLARİ

MÜRACAAT KOŞUILARI



8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvurularında, 4 Yıllık

Yükseköğretim Kurumlarının unvanln iş tanlmlnda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve

ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme 5ınavında 2O2O -2O2I KPSS P3 puan

türünün herhangi birinden en az 60 puan aImış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde

Mütevelli Heyeti taraflndan yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel

şartlar da aranabilir.

BAŞ!'IJRACAK ADAYLARDA ARANACAK OZf, L ŞARTLAR;

l ) Üniversitelerin en az 4 yılllk örgün lisa ns öğretimi sosyoloji , sosyal Hizmet, Psikoloji, Siyaset

Bilimi ve Uluslar arası ilişkiler, Maliye,işletme, iktisat,Uluslararası ilişkiler, Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ,siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi bölümlerinin

herhangi birinden mezun olmak.( Not:Örgün ve açıköğretim fakültesi mezunları

başvu ruları kabul ed ilecektir.

2) ÖsYM taraflndan geçerli lisans mezunları için yapllan Kamu Personeliseçme Sınavında

7020 -zozIYll KPssP3 puan türünün herhangi birinden en az 60 puan almış olmak.

3) Microsoft Office programlarını aktif olarak kullanabilmek ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı

kurumlarınca veya Üniversitelerce verilen sertifika ile belgelendirmek.

4) Hertürlü mevsim Ve iklim şartlarında görevini devamll yapmaslna engel olabilecek hastalığı ile

Vücut Ve akll hastallğl özrü bulunmamak
5)İlan tarihinden itibaren en az 6 ay öncesi Serinhisar sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak .

6Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. ( Askerliğini yapmlş Veya muaf olmak)

7)Sosyal İletişim Becerisine sahip olmak
8) Adli Sicil Kaydı Bulunmamak

9Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması
yapılacaktır. Olumsuz bir durumla kaışılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe
alımı iptal edilecektir.

10Serinhisar Sosyal Yaıdımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat
sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakah tek tarafll iptal etme hakkına
Sahiptir.

11işe alınacak personel 2 inceleme görevlisi olup, ilan sonucunda allnacak personel sayının

5(beş) katı kadar kişi geçerli 2020-2021 KPSS P3 Puanına göre en yüksek puandan

başlayarak sıralanacak başvuran en son adayların puanları eşit olması durumunda ,puan

türü eşit olan ada lar birlikte mülakata çağrılacaktır

2_ Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylarln müracaatIarı mülakat komisyonunca kabul

edilmeyecek haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3_ işe alınacak personel saylsln|n 5 katı kadar adaygeçerli kpssp3 puanlna göre en yüksek

puandan başlayarak sıralanacak Ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat 24.02.2022 Perşembe

günü Saat: 10:00,de Vakıf Toplantl salonunda Mülakat Komisyonu tarafündan yapllacakt|r.
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4- Mülakat komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine

sahiptir. 5- BaşVuruyu yapan Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi adayl genel Ve özel tüm

şartları kabuleder.

6-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları

uygun olmayan ya da yanllş beyan verdiği tespit edilen adayıar tutanağa bağlanarak

atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli

Heyetince kabul edilen yedek aday çağırllarak kendisiyle sözleşme yapılacak Ve

göreve başlatlıacaktı r.

7-Veri|en süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine

başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal

edilip yerine yedek adayln atamasl yapllacaktır. Belirtilen süre içinde görevine

başlamayan Veya eksik evraklnl teslim etmeyenlerin yerine puan slraslna göre diğer

adaylardan çağtrllabilir.

8-Sınav için şartlarü taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve

başlatılmış olsalar dahi slnaüar| iptal edilir ve görevlerine son Verilir.Bu yüzden hiçbir

hak talep edemezler.

2) T.C.Kimlİk numaralı nüfus cüzdanI fotokopisi,Nüfus Aile kayıt Örneği

3) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin asll Ve fotokopisi,

4) 2O20-2O2I (herhangi biri} KPSS sınavı sonuç belgesi

5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya muafiyet belgesi)

6) Serinhisar ilçe Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden alınacak, ilan tarihinden itibaren

en az 6 ay öncesi Serinhisar ilçe sınırlarında ikamet ettiğine dair belge,

7) Adli sicil Kaydl,

8) 2 Adet fotoğraf,

9) BelirtiIen bilgisayar programlarlnl bildiğine dair belgeler. (sertifika Milli Eğitim Bakanlığı

Kurumlarınca veya Üniversitelerce verilmiş olmalıdır.)

NECEK BELGELERBAşVURU I

l) Özgeçmiş,

BAŞWRU iÇiN GEREKLİ BELGELER



l l ) Sağlık raporu. (Son 3 ay içinde tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu adaydan

mülakat sonrası istenecektir.)

l2) Başvuru evraklan şahsen kabul edilecek olup. Son evrak teslim tarihi 22.02.2022 saaı

l7:00'dur. Evraklarını süresi içerisinde vakfa teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

bulunamaz.

Vakıf Mütevelli Heyeti Personel alımını her aşamada iptal etme yetkisine sahiptir.

Tarih}4.02.2022
Adı KILIdı:Sani
Unvanı:Vakıf Müdür V

Kaşe/İmza:

Not: Bu alımı yapılaca lıOr meslek için ayrl ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı

olunan iŞKUR iı MijdijrlüğünelHiamet Merkezine gönderilir,

Vakfa Evraklarını eksiksiz teslim eden kişiler arasından İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar

aday geçerli 2020 -202| KPSSP 3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıratanır ve

24.02.2022 tarih ve saat l0:00 'da yapılacak mülakata davet edilir.

Sınavı kazanan aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onayı ve yapılacak olan

güvenlik soruşturmasından sonra işe başlatılacaktır. Genel Müdürlükçe sınav işlemleri

onaylanmayan aday Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfl'ndan herhangi bir hak talebinde

FoRM ONAYBil,ciıçnİ


