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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIM FORMU 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum adı/ Ünvanı: Özalp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

Adres : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No.33 Kat:2 

Telefon: O (432) 712 20 34 Fax: O (432) 712 21 47 

I - TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Açık İş Sayısı: 3 (Üç) 

Niteliği (Geçici/Daimi) : Daimi İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli) 

Başvuru Tarihleri: 04.02.2023 - 13.02.2023 

Evrak teslim tarihi : 04.02.2023 tarihinde başlar, 14.02.2023 tarihinde saat 17:00' de sona erecektir. 

Not: İş başvurusu http://vakifilan.aile.gov.tr adresi üzerinde ön başvuru yapıldıktan sonra, Başvuru 

evrakları elden teslim edilecektir. Posta yoluyla yapılacak müracaatler kabul edilmeyecektir. 

Adres : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No.33 Kat:1 

İrtibat Kişisi : Abdullah ZENGİN Unvanı: Vakıf Müdürü 

İtribat Kişisi: Zafer EROĞLU Unvan : Sosyal İnceleme Görevlisi 

Telefon: O (432) 712 20 34 E_Posta: ozalpsydv@gmail.com 

il- GÖRÜŞME /MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Özalp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonu 

Mülakat tarihi : 16.02.2023 tarihinde Gün/Saat: Perşembe Günü 09: 30'da 

Not: Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı gereğince; KPSS-P3 Puanına göre 

en yüksek puandan başlayarak alınacak ve alınacak personelin 5 ( beş) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 

Adaylar tarafından ( http://vakifilan.aile.gov.tr) adresi üzerinden yapılacak online başvuru "ön başvuru" 

niteliği taşıyacak olup, kurumumuzca genel ve özel şartlar bölümünde istenilen evrakları süresi içinde teslim 

etmeyen ya da evrakları teslim edip belirtilen genel ve özel şartları taşımadığı tespit edilen adayların 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli 

görmezse işe alım iptal edilecektir. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Özalp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ÖzalpN AN 

Çalışma Süresi: Belirsiz Süreli Çalışma Saatleri : 8 :00-17 :00 

HI-MÜRACAAT KOŞULLARI 

iV- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir 

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 

2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 



3. 
Mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak, 

4. 
Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak, 

5. 
Kamu haklanndan mahrum bulunmamak (Yapılacak olan güvenlik soruşturmasıyla da tespit edilecektir.) 

6. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçse bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 

yıl veya daha fazla süre ile 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 mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum 
olmamak. (Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı,oluşum veya 

gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ), 

7. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel 

tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak şartı ile 4 yıllık lisans mezunu olmak. 
8. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 yılı 

KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 

9. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak 

10. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresindeki 'SYDV 

Personel Alım İlanları' bölümünde bilgisayar ortamında yapılacaktır. 

V- ADAYLARDAN ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

1 Alınacak Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi en az B sınıfı sürücü belgesine ve fiili araç kullanabiliyor 

olmak (Mülakatta test sürüşü yapılacaktır.) 

2. 
Vakfın bulunduğu Özalp İlçe sınırları dahilinde en az 6 aydır İkamet ediyor olmak , 

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü 

bulunmamak, (İşe alınması kesinleşecek adaydan Sağlık Raporu istenilecektir.) 

4 SYD Vakfına alınacak olan personellerin başvuruları için 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarının İktisat, 

İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Fakültesi Bölümleri 

ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak, 

5. Alınacak alanların tümünde varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili 

sertifikalar ve iş deneyimi olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde 

kullanabilenler işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir . 

VI-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel 

ı. meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri 

gibi konulardan bahsedilecektir.) 
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir) 

3. KPSS 2021 veya 2022 Sonuç Belgesi 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir) 

5. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilanda yayınlanan başvuru formuna 2 adeti, 

bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra, fotoğrafların yapıştırılarak teslim edilmesi) 

6. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Belgesi) 

7. Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir) 



's. 1Ehliyet Fotokopisi (en az B sınıfı), 

9. Özalp İlçesi sınırları dahilinde son 6 aydır ikamet ettiğine dair belge. ( Tarihçeli yerleşim yeri belgesi). 

10. Varsa Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi 
olanlar, Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabildiğine dair belgeler, 

11. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge, 

VII- DİĞER HUSUSLAR 

ı. Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından 
talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate 
alınmayacaktır. 

2. Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alıp almamakla serbesttir. 

3. Başvuru şartları taşımadığı, sahte ve yanlış beyan veya belge ile müracaat ettikleri sonradan tespit edilenlerin 
mülakata çağrılsalar bile başvuruları geçersiz kabul edilecektir. 

4. Adayların İnternet aracığı ile elektronik ortamda dolduğu başvuru forumda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Alımları 
yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecek olup, yasal işlem başlatılacaktır . 

5. Adayların evraklarını 04.02.2023 ile 15 .02.2023 Çarşamba günü Mesai bitimine kadar Özalp Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

6. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar Özalp Kaymakamlığının www.ozalp.gov.tr İnternet adresinde ilan 
edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

VIII- FORM ONAY BİLGİLERİ 

3.02.2021 
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