
T.C. 
ERENLER İLÇESİ 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
 

PERSONEL ALIMI 
 
 Vakfımıza aşağıdaki özellikleri taşıyan, 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma 
Şartlarına İlişkin Esaslar' çerçevesinde 1 adet belirsiz süreli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 
alınacaktır. 
  

ÜNVAN SÖZLEŞME TÜRÜ ADET 
SOSYAL YARDIM VE 
İNCELEME GÖREVLİSİ 

BELİRSİZ SÜRELİ 1 

BAŞVURU TARİHİ 19.03.2022 
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ 28.03.2022 
SON EVRAK TESLİM 
TARİHİ 

30.03.2022 

MÜLAKAT TARİHİ-SAAT 04.04.2022 - 11:00 
 
Personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  

 BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK 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) 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, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 
olmamak.  

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

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvurularında, 4 Yıllık 
Yükseköğretim Kurumlarının unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM 
tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış 
olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar 
programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.  

 BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR; 

1) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün lisans öğretimi Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

2) ÖSYM tarafından geçerli lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 
puan türünde 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) B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarak araç kullanabiliyor olmak, 

5) Adayların bilgisayar bilgi tecrübe ve kullanımları uygulamalı olarak değerlendirilecektir. 

6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. ( Askerliğini yapmış veya muaf olmak) (Tecil kabul 
edilmeyecektir). 

 

BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 

1-Başvurular internet üzerinden 19.03.2022-28.03.2022 tarihleri arasında 
https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/  adresinden yapılacaktır. 

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları mülakat komisyonunca kabul edilmeyecek 
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3- İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSSP3 puanına göre en yüksek 
puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat 04.04.2022 Pazartesi günü Saat:   
11:00'de Vakıf Toplantı Salonunda Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4- Mülakat komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir. 

5- Başvuruyu yapan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayı genel ve özel tüm şartları kabul eder. 

 

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER 

1)  Özgeçmiş, 

2) T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3) Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi, 

4) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, 

5) KPSS sınav sonuç belgesi 

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

7) Adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi 

8) Adli Sicil Kaydı, 

9) 2 Adet fotoğraf, 

10) Belirtilen bilgisayar programlarını bildiğine dair belgeler. ( Sertifika Milli Eğitim Bakanlığı 
Kurumlarınca veya Üniversitelerce verilmiş olmalıdır.)  

11 ) Sağlık raporu. (Son 3 ay içinde tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu adaydan mülakat 
sonrası istenecektir.)  

12) Başvuru evrakları şahsen veya posta yolu ile kabul edilecek olup. Son evrak teslim tarihi 30.03.2022 
saat 17:30'dur. Ayrıca e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Evraklarını süresi 
içerisinde vakfa teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/


 Vakfa Evraklarını eksiksiz teslim eden kişiler arasından İşe alınacak personel sayısının 5 katı 
kadar aday geçerli KPSSP3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve 04.04.2022 tarih ve 
saat 11:00 '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 Vakfı'ndan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İşe başlayan personelin 
6(Altı) ay deneme süresi olacaktır. 

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

EVRAK TESLİM YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Erenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Yeni Mah. Sakarya Cad. No:371/1 Erenler /SAKARYA 

Tel. 0 264 241 18 77 

 


