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sosyAL vARDTMLASMA vE DAvANTgMA vAKFr eagxlnlrGr

PERSONEL ALIM ILANI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlr{r Sosyal Yardrmlar Genel lvludtirlu!ti'niln,
03.04.2072 tarih ve 2072/72 no'lu, 25.04.2012 tarih ve 2012/14 no'lu Genelgeleri ve
76.02.2OI2 tarih ve 2072/1 no'lu kararr ile yiirr-irlu!e konulan "SYDV Personelinin Norm
Kadro Standartlafl, Nitelikleri, OzlLlk Haklarr ve Qalrgma gartlartna iliSkin Esaslar"
dolrultusunda ; sancaktepe Sosyal Yardtmlagma ve Dayantgma Vakfr'na,'2 (iki)
Sosyal Yardtm ve inceleme Giirevlisi" unvanrnda 2 belirsiz sr.ireli sdzlegmeli personel
istihdam ed ilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NiTELiKLER

A) GENEL 9ARTLAR

1) Trlrkiye Cumhuriyeti vatanda$r olmak,
2) lYedeni haklannt kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yagrnr bitirmig olmak ve 35 yagtnt doldurmamtg olmak,
4) Askerlik gcirevini yapmrg veya muaf olmak ya da askerlikle iligkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarrndan mahrum bulunmamak,
6) 657 sayrlt Devlet lYemurlart Kanunu Madde 48lA-5 bendi gereoi; TLlrk Ceza
Kanununun 53 i.incll maddesinde belirtilen stireler geqmig olsa bile; kasten iglenen bir
sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla siireyle hapis cezastna ya da affa u!ramr5 olsa bile
devletin guvenli!ine karqr suglar, Anayasal dLlzene ve bu dtizenin igleyigine kargt suglar,
zimmet, irtikep, rLiSVet, htrstzltk, dolandtrtcrlrk, sahtecilik, gL.iveni kdtLlye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat kangtrrma, edimin ifastna fesat kartgttrma, sugtan kaynaklanan
malvarlr{r de{erlerini aklama veya kagakgrlrk suglanndan mahk0m olmamak.
7) Gorevin ozelliline gore editim, ya9, tecrube gibi ozel gartlart tagtmak.
8) 4 Yrllrk Yuksekodretim Kurumlarrnrn her bir unvanrn ig tanrmrnda belirtilen
bolumlerinden mezun olmak ve 2016 yrlr OSYIY tarafrndan yaprlan gegerli Kamu Personeli
Segme Srnavrnda KPSS P3 puan ttiriinde en az 60 puan almtg olmak
9- Adli Sicil Kaydr bulunmamak.

B) OZEL SARTLAR

Sosval Yardtm ve inceleme Giirevlisi

1- 4 Yrllrk Yriksek 6iretim Kurumlartntn Sosyoloii, Psikoloii, Psikolojik Danttmanllk ve
Rehberlik, Halkla iligkiler, tletigim ve Sosyal Hizmetler biili.imlerinin birinden
mezun olmak.

2- ige Alrm sllrecinde gegerli olan (2016 ytll) Kamu Personeli Seqme Stnavtnda KPSSP3 Puan

Turr.lnde en az 60 puan almtg olmak
3- Sosyal iletigim becerisine sahip olmak
4- Gorevini devamlt yapmastna engel olabilecek vLlcut ve akrl hastalr$l veya Ozru

bulunmamak.
5- En az B srnrfr sLlrLicti belgesine sahip olmak.
6- Bilgisayar Ofis programlartna h6kim olr.'r,ak. (Word, Excell vb. temel

programlarrnr, donantmlartnt ve ekipmanlartnl iyi duzeyde kullanabilmek)
7- istanbul il srntrlart iginde ikamet etmek. (Anadolu yakastnda ikamet edenler

dede rlend irilecektir. )
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8- Stnavda bagarrlr olup ige baglayan adayla l9e bagladrktan sonra Ll9 yll igersinde igten

ayrrlmayacairna dalr tazminat hriktimlLi ayrtca cl,zel bir sozlesme 14iitevelli Heyetinin

uygun gormesi duru mu nda imzalanacaktlr.

2- BASVURULARIN ALINMASI, YERi VE ZAMANI'

A-BASVURU TARiHi: (6 Mart 201-7 - L4 Mart 2017)

Bagvurular 6-14 lvlart tarihleri arasrnda olup, Adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlrlr
Soiyal yardrmlar cenel 14itdi.irludii'nLln http: / /www.sosva lva rd im la r. qov,tf /trl,
http: / /app,aile.qov.trlvakifilan /Ilan Listesi.asDx'
http: / / a p pext.a ile, oov,trlva,kifi la n / G i ris. asDx internet
ola rak bagvuru yaPacaklardlr.

B-BASVURU SARTLARINI TASIYAN ADAYLARIN EVRAK TESLiMi: (6 MATI-1{
Mart 20 17)
yukanda belirtilen internet adreslerine Adaylar taraftndan yaptlacak online bagvuru "q!1

basvuru,'nitelilindedir. online bagvurusunu yapan adaylar, a5a{rda istenilen belgeleri

hafta igi ve mesai saatleri igerisinde olmak kaydlyla sahsen sa nca ktepesosya I

yardtmlagma ve Dayantgma Vakftnln bulundu!u inlinii Mah. Eski Ankara CPd. No,52

sancakteDe adresine elden teslim ederek basvuru sL]recini tamamlanmlg

olacaklardrr. Posta, e-posta vb. yollarla gonderilen evraklar igleme allnmayacaktlr.

EE-LGELIB;
1- Nufus Cuzdanr aslt ve fotokopisi,

2- Diploma (aslr veya noter tasdikli onaylt suretl)

3- KPSS P3 stnav sonuE belgesi (aslr veya onayll sureti)

4- Adli sicil kaydr,

5- Askerlik durumuna gore terhis, tecil veya muaf belgesi

6- OzgeEmig (A4 k5$rdrnrn bir yuzunu gegmeyecek gekilde)

7- Varsa ig deneyim ve sertifika belgeleri asll veya folokopisi

B- Varsa bilgisayar sertifikasl asll veya fotokopisi

9- Surucu Belgesi fotokoPisi

3-MULAKAT TARiHi YERi vE sEKLi:

14 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar (saat 17:00) gerekli evraklart vakfa teslim
eden Adaylar arasrndan genel ve ozel gartlarda istenilen ozellikleri tagryan Adaylar,

KpssP3 puan turune gore stralanacakttr. Yaprlan bu puan stralamast sonucu en yuksek
puandan baglanarak, Vakfa alrnacak personel saylslnln 5 katl aday (Sosyal Yardlm ve

inceleme Gorevlisi iqin 10 aday) sozlu mulakata qa!rrlacakttr'

KPSSP3 puantna gtire stralanmrg, mtlakata 9a!lrrlacak aday listesi (1o Aday),
15 Mart 2017 tarihinde adaylarrn bagvuru gifreleriyle Aile ve sosyal Politikalar

adreslerinden online



Ba kan lr!r Sosya I Yardrmlar Genel MtidUrlti!ri,ntin
http: / /www'sosva lva rdi m la r,q ov,trltr internet adresinden gorL.ilebilece! i gibi,
Sancaktepe Kaymakamlr$r'ntn internet sitesinde
de ( http: / /www,sa nca ktepe,qov.tr) yayrnlanacaktrr.

Miilakat 17 Mart 2017 saat 9:oo'da sancaktepe Kaymakamlr!r toplantr salonunda
(Atatiirk Mah. Demokrasi Cad. No.1Zl2) mtilakat heyetince yaprlacaktrr.

4- MULAKAT SONUCLARI:
Mrilakata alrnan 10 Aday arasrndan, mr.ilakat komisyonunca yaprlacak de$erlendirme
sonucuna gore karar verilen 2 asil sosyal yardrm ve inceleme Giirevlisi, 2 yedek
isimleri ve sistem Llzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlrfr Sosyal yardtmlar Genel
N4 Udr.l rlLldLl ne bildirilecektir.

Genel MLldL.lrluk de!erlendirmesi sonucunda, Vakfrmrza, sistem r-izerinden goreve
baglatrlmast isten ile n personel bild irilecektir.

Vakfrmrz lVr.llakat sonucunda personel alrp almamakta serbesttir.
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