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Adresi:Aşağı Mahallcsi istiklal Caddcsi IIükümct konağı 1 Kat N«ı:8
Scrin isa rln n lV İZ lİ
Tclcfonu: 02585913967 ] naı.s no:025t]İ913967

TALEp/BAşvuRu giıcilnni

\4cslek]dıllrojg Koordinatörü vc Eğitici J Aç,k İş Sayı-sı, 2
Nitcliği [Gcçici/Daimi):Gcçicl ] Dcncyim Sürcsi:
BaşvuruJarihlcri : 02,0 1,zan -07 .0 1,2023
Başvuru Adrcsi: Aşağı Mahallcsi İstiklal Caddcsi IIükümet konağı 1 Kat No:8
Scrinisar/DENİZLİ
İrtibat Kişisi: Saniyc KAR^KILIÇ

Telefonu: 02585913967

cö nüşrvır/MüLAKAT BiLGiLERi

Yer: Scrinhisar SYDV
Tarilı: 12.0 t.202İ İİerşenıbe I 

Saat: 10.00

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Unvanı: Vakıf Müdür v.
Il-posta:

dç nrz]§gü!!,§4rsydy@.b u t ry_aı!.g p

Alınacak pcrsonclAilc Destek Mcrkczi IADEM) prrıjesi kapsamında Projc
!(9orytinqt<ılü ve Eğ$iç] rılq4k !stihdam edilcccktir.
Ç4ışlq, 4ücş : Seli4!!şar SYDV
Çalışnıa Süresi: Belirli Siireli 12 Av |,iltg Ja4!lcri : 08:00- 1 7:00

MÜRACAAT KOŞULLARI

l] JUÜvc Çqmhuriycti V4ta4daş1 glmak
_ 2).$cdqnj hakla1.ı Kul|q4ma F.hliyctınç sqhip olmak

3) 18 yaşını bitirmiş vc 40 yaşını doldurmamış olmak.

a) rurk Ccza Kanunu'nun 53. Maddcsindc bclirlcncn sürclcr gcçmiş <ılsa bilc,
kasten iŞlcncn bir suçtan dolayı bir yıI vcya daha fazla süreylc l,ıapis cezeısının
Yada affa uğramış olsa bilc Dcvlctin güvcnliğinc karşı suçlar, anayasal r.lüzcnc
vc bu düzenin işlcyişinc karşı
suÇlar,zimmct,irtikap,rüşvct,hırsızlık,sahtccilik,d<ılandırıcılık,güvcni kötüyc
kullanma, hileli iflas, il-ıaleyc fesat karıştırma, cdimin ifasına fcsat karıştırma,
suÇtan kzıYnaklanan mal varlığı dcğcr|crini aklanra vcya l<açaI<çılıl< suçlarından
pr4hE!ım olmamak.

5) Kamu ltaklarından mahrum tılmamal<

6) Görcvini dcvamlı yapabilmcsinc cngcl olabilccck akıl sağ|ığı, vücuL sağIığı vc
özrü bulunmamak

7) Scrlnhi.sqr sınıllqrında son 6 ay ikamct cdiyor olmak
B) Kamu Personelİ Seçme sınavından (kpss 2021-2022 p3 puan türünden

)en az 60 puan almış olmak.En yüksek puandan başlanarak 5 katı
sayısınca kişi mülakata çağrılacaktır.ça kiş! m[lakata çağr!



9) Universitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartı ile
fen -edebiyat faküItelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik,sosyoloji, çocuk gelişimi,sosyal hizmet alanlarından lisans
mezunu olmak

10)Scrinhisar SYDV Vakfı belirtilcn sayıda veya bclirtilcn sayıdan daha az sayıda
Personcl alıP almamak, alımı tck taraflı iptal ctmck veya projc başlama

_ş_ü Lqşi ni c rtc l emc k kcı n ula rı n da ta m a m e n s c rb cs tti r.
11) Alınacak pcrsoncllcr Scrinhisar ADF.M Mcrkciz.indc yürütülccck rılan cğitim vc

scminerlcrc fiilcn katılacak olup, aynı zamanda mcrkczc gelen vatandaşların
ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönclik danışmanlık vc rehbcrlik hizmcti
vercccktır. Ayrıca ihtiyaç vc sorunların çözümüne yönclik vatandaşları ilgili
birimlerc yönlendırccck Vakıf Mütcvclli IIcyctinin vc Vakıf müdürünün
vcrecçği işleri ycrinc getirecektir.

12) Mülakat komisyonu hiçbir adayı yctcrli bulnıaması halindc, krımisyon I<;ırzırı
ilc pcrsoncl alımını iptal cdip yenidcn ilana çıkabilir. I]u durumda başvuran
adaylar hiçbir hak talebindc bulunam az|ar.

13)Erkck adaylar için askcrlik goİcvİni yapmış vcya muaIcılmak yadıı askcrlilkc
ilişkisi bulunmamak

1_) 2;ıdqt yqş\al{ fotoğraf
2) Özgcçmiş
3) Diploma ,"y, -.rrniyct bclgcsinin aslı

4) KPSS Soluç Belgesi
5) İkamctgah bcIgcsi,nul-üs cüzdan trıtcıkopisi,tarihçcli ycrlcşim ycri raporu
6] Adli sıçil kaydı ( ŞcrinhisarSYDV'yc vcrilmck üzcrc]
7) Nüfus Cüzdanı fcıtokt_ıpisi
8)ÇalıŞmasında bir engel olmadığını göstcrcn ailc hckinrindcn alınmış sağlık

raporu

9)Askcrlik durum bildirimi

Tarih: 23.12.2022

44ı Şq:artl Osqan nİTİN j

Unvanı: Kaymakam

Kaşcf İmza: !
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VURU İçiıv cEnrKLİ BELGELER

FORM ONAY BİLGİIER
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KURUM Dlşl KAMU iŞçi ALlMl iLAN FoRMU

KURUM BiLGiLERi
Kurum Adı/Unvanı:Serinhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanı5ma Vakfı
4!rcs!,4ş9g lvlah 

jstik_lal Cad. No:8 Hüküm et Konağı Serinhlsar/Drl',l lzu
Te lcfo n u:O(258 ) 5913967 Faks:O(258) 5913967
TALEP / BASVURU BiLGiLERi
Meslek Ad ı:Te m iz lik G ö revlis i

Niteliği (Geçici/Daimi): Gecici Deneme Sü res i:

u Tarihleri: o2/o1l2023- 07lo
Adresi: : İstiklal Cad.No:8 Hükümet Konağı Serinhisar/OİllİZiİ

lrtib at Kiş is i:Sa n iVe KARAKlLl Unvanı : Vakıf Müdür V.
Telefon u:0258 5 9139 67 :denizliserinhisar@hotmail,com

T BitGiLERi
Yer:Hükümet Konağı Toplantı Salonu İstiklal Cad.No:8 Hükümet Konağı

Serin h isar/DEN İZLİ

T arih:12.0l.2023 Persembe gün ü Saat:10:00

q a{ıç.,.!"r,l h isa r ilçesi (AiLE DESTEK MERKEZ| PRoJE KAPSAMlNDA)
ma Süresi:Geçici (12 ay) Çalışma Saatleri :O8:O0-17:OO

Serjnhisar Aile Destek Merkezi (ADEM) pro.jesi kapsamında ,temizlik işıerini ve ııcrızeİi
isleri va omak
işe alınan personeller 4857 sayılı iş Kanunu ç.rç"r"rina. Şi,ş...kl.rd,;.hyik ücret asrari
ücret olaca ktlr.
MURAGAAT KosULtARl
1-Tü rkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 bitirmiş 40 yaşını doldurmamıs o|mak
4-kamu h a kla rın dan mahrum b ulun mama k
5-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya ai asıerıiı<ıe iıişı<ısı
bulunmamak,
6,Türk Ceza Kanununun 53üncü maddcsinde belirtilcn sıirel*ı geçmil ol5d bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis ceza s ın a ya da affa uğram ış o lsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı srç|or,
zimmet, irtik6p, 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,

7-Görevini devamlı yapmasına engeI olabilecek, akıl hastalığı,

8-En az lise mezunu
sah ip o]m ak

Açık iş Sayıs ı: 1



10-Bu iş ilanı tarihinden 6 ay öncc serinhisar ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor oımak,
başvuru süresi içinde ikametini serinhisar ilçesine taşıyanların başvuruları kabul

11-program kapsamında çalışabilecek güc ve veterlitikte olmak
12-Müracaatların şahsen yukarıda belirtilen adrese ve belirtilen tarihlerde yup,ı.us

ekm ekted ir.

RU içiN GEREKLi grrceırR
Başvurular ve evrak teslimi 02,01.2023-07.o1.2023 tarihleri arasınd, şaı,r"n suİini.,iİo.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.Kargo, posta vb, şekilde yapılan
b aşvu ru la r kabul ed ilm eyece ktir.
1-Diploma veya mezuniyet be lgesi
2-Adli sicil ra ııo ru
3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Hdres Bilgileri 19goru (Nüfus Müdürlüklerinde n alınan adres deği5iklik turinİ"rinin eo.t"rirbe
5-Nüfus Cüzdanı Fotoko lrisi

DiĞER HUSUSLAR
Vakfımız yapılan değerlendirme sonucu personel alıp almamakta serbesttİr,

FoRM oNAY BiLGiLERi
rarih: 23l12l2O22

Unvanı: Kaymakam

Adı Soyadı: Osman ALT|N

Kaşe/imza:

--_-.rfE


