
KURUCAŞİLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

SözLEşMELİ pERsoNEL ALIMI ireNı

Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfina aşağıda belirtilen nitelikte,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayaruşmayl Teşvik Fonu Kurulırnca belirlenen SYD Vakıflan
Personelinin Norm Kadro Standartlan, Nitelik]eri, Özliik Haklan ve Çalışma Şartlanna İlişkin
Esaslar ve 4857 sayılı İş Kanunu hiikümlerine göre çalıştınlmak iizere; 121012023 tarih ve
2023102 Sayılı Mütevelli Heyeti Karanna göre aşağıda belirtilen nitelikte belirsiz siireli 1 adet
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

İşin Adı
İşi Stiresi
personel unvanr
İstihdam Edilecek Personel Sayısr
Başvuru Tarihleri
Son Ewak Teslim Tarihi
Mülakat Tarihi

ADAYLARDA ARANAN NİrEr,İrı,nn

A. GENEL ŞARTLAR

: Belirsiz Stireli Sözleşmeli Personel Alımı
: Daimi (2 ay deneme siireli)
: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
: 1 (bir)
: I 6.0l .2023 -23 .0| .2023
:24.0|.2023
:26.01.2023

1.

2.
3.
4.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Medeni haklannı kullanma ehliyetine sahip olmak,
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşmı bitirmiş olmak ve 40 yaş[u doldurmamış olmak,
Erkek adaylat için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yadaaskerlikle ilişiği
bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen stireler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis cezasına ya da affa uğaınış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal diizene ve bu diizenin işleyişine
karşı suçlar o zimmet, irtik6p, rüşvet, lırsrzlık, dolandıncılık, satıtecilik, güveni kötiiye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırm4 edimin ifasına fesat kanştrrma, suçtan
kaynaklaııan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahküm
olmamak.
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.
Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık
Yiikseköğetim Kurumlanrun iş tarumında belirtilen böltimlerinden mezun olmak ve
ÖSYll tarafindan yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan
ttiriinde enaz60 puan almış olmak
İş tanımlannda belirtilen nitelikleri taşımak.

B. ÖZBLŞARTLAR

l. En az 4 yıllık Ytikseköğetim kurumlannry Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik
Danrşmanlık ve Rehberlik (PDR), Sosyoloji, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Böltimlerinden en az lisans dtizeyinde meaıIıolmak.
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2. 2022 yılııda ÖSYlrl tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3
puan ttirtinden en az 60 pııarı almış olmak.

3. Adli ve idari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak.
4. Görevini devamlı yapmasma ve her mevsim koşulunda seyahat etmesine engel

olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak(Adaylar görevi devamlı yapmasma
engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veyavücut engeli bulunmadığınave herttirlü iktim
koşulunda her tiirlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir
hastaneden sağlık kurulu raporunu işe kabulü halinde ibraz edecektir.).

5. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilan tarihinden itibaren son 1 yıldır Bartın
İlinde ikamet ediyor olmak. Kişi işe kabul edildiği takdirde Kurucaşile İlçesinde stirekli
ikamet edeceğini başvurusu ile taahhüt eder.

6. Enaz B sırufi stirücü belgesi sahibi olmak. Yoksa eğer işe kabul edildikten sonra 1 yıl
içinde B sırufi siirücü belgesi almayı kabul ve taahhüt etmek.

7. Milli Eğitim Müdtirlüğiinden onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olrnak veya menxl
olduğu fakültede bilgisayar dersi gördüğiinü not durum belgesi(transkript) ile
belgelendirmek.

8. İşe kabul edilmesi halinde 5 yıl siiresince Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanrşma Vakfinda çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.(İşe kabut edilen adaydan
Noterden tasdikli 100.000 TL cayma bedeli ütiva eden taıhhüt belgesi
alrnacaktır.)

9. Sosyal iletişim becerisine, öğrenmeye, stirekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve
görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığın4 devlet vakanna ve
ciddiyetine yakışan ahlak, tufuma sahip olmak.

10. İşin deneme süresi 2 (iki) aydır. Deneme siiresi içerisinde Vaklf Başkanlığı uygun
görmediği adaylann sözleşmesini feshetme hakkrna sahip olup, alımı yapılan personel
herhangi bir yasal hak talep edemez, kişinin başvurması koşulları kabul ettiği anlamına
gelmektedir.

BAşWRU, DEĞERLENDİRME VE PERsoıtEL ADAYINDAıI İsrnıvrcnx
BELGELER

Başvurular 16.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar T.C. Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdiirlüğü'ntin
(https://vakifiları.aile.gov.tr0 web sitesi iizerinden yapılacak, şahsen yapılacak başvurular kabul
edilmeyecellir. İlgili mevzuat gereğince; KPSSP3 puıınna göre alınacak personel sayısının -5-
(beş) katı kadar aday mülakata çağınlacaktır. Adaylar tarafindan yapılacak online başvuru o'ön

başvuru" niteliği taşıyacaktır.

Online başvuru yapan adaylann aşağıda belirtilen belgeleri en son evrak teslim tarihi
olan 24.01.2023 tarihi saat l7z30'a kadar Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfi; Liman Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağr 1. Kat adresine şahsen teslim etmeleri
gerekmelıtedir.(Son ewak teslim etme tarihinden sonra yapdan, e-posta, faks ve posta yoluyla
yapılan yada eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. )

Başvuru Yapan Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2. Adres Bilgileri Raporu§üfus Müdiirlüğtinden Alınacak),



3. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı miiracaat esnasında
getirilecektir.)veya E-Devlet sisteminden alınmış karekodlu yiikseköğetim
mezun belgesi.

4. 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi.
5. Askerlik durum belgesi.(Muafiyet ve tamamla ş olduğunu gösterir belge)
6. Adli sicil kayıt belgesi.
7. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda dofum yeri, doğum tarihi, eğitim dıırumu,

iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başııırduğu, geleceğe
döniik hedefve amaçlan, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan
bahsedilecektir.)

8. 2 adet vesikal* fotoğmf.(Son 6 Ay İçinde Çekiirilmiş)
9. B sınrfi Ehliyet Fotokopisi. Yoksa l yıl içinde B sınrf siirücü belgesi almayı

kabul ve taahhüt etmek.
10. Bilgisayaı sertifikası veya transkript,
1 l. Miilakah kazaı.ıarı adaydan sözleşme aşamtsmd4 görevi devamh yapmasna

engel olabilecek vücut veya akrl hastalığı veya engeli bulunmadığına ve her ttirlü
iklim koşulunda her tiirlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam
teşekkiillü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

3. MüLAKAT işr,nıvııunİ, soNUÇ yE ATAMA

Adaylann müracaatlan KPSS puanlanna göre en yi,iksek puandan başlanarak
sıralanacak ve son evrak teslim etme tarihine kadar(24 .0|.2023 saat 17:30) eksiksiz evraklannr
teslim eden adaylar arasından Genel Müdürlüğiin belirlediği sayıdaki adaylar sözlü miilakata
çağnlacaktır.

Mülakat 26.01.2023 tarihinde saat: 10:00'da Liman Mahallesi Atattirk Cad. Hfütimet
Konağ 3.kattaki Vahf Toplantı §alonu adresinde gerçekleştirilecek olup, adaylara iletişim
kanallan iizerinden duyurulacaktır.

Kurucaşile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafindan
belirlenecek Mülakat Komisyonu tarafindan, sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme
başıurusunda bulrııran adaylann, ilarr edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

Nihai sonuç Mülakat Komisyonu tarafindan başan sıralaması yapılaıak 1 asil aday
Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktrr. Mütevelli Heyetinin kararrna müteakiben sdzleşme
hazırlınmak iizere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğiine nihai onay için iletilecektir.

Verilen siire içinde başwımayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra göfevine
başlamayaır ya da aranılan şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanlann atamalan iptal edilip
yerine yedek elemanrn ataması yapılacaktır. Belirtilen stire içinde görevine başlamayan veya
eksik eı,rakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağınlabilir,

Adayların evraklan tizerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartlan
uygun olmayan ya da yanhş beyan verdiği tespit edilen adaylaı tutanağa bağlanarak
atamalan yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince
kabul edilen yedek personel adayı çağınlarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve
başlatılacaktır.



Başvuru yapan aday|ar değerlendirme siireci ile ilgili duyurulan Vakıf Panosu ve
Kurucaşile Kaymakarnlık İnternet Sitesinden takip edebilirler.

Södeşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizrıet birimleri ve pozisyonlarda istihdam
edildiğinden, Devlet memurlannda olduğu gibi kunımlar içinde veya kurumlar arasında naklen
atamalanna dair mevzuat bulunmamaliadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel
herhangi bir nedenle (eş dıırumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlaı. Ancak 5 yıllık stire
sonunda diğer SYDV'na boş kadro bulunmasr halinde miiracaat edebilir.

Gerceğe ayl§n beyanda bulunan adavların müracaatlan kabul edilmevecek ve
haklannda genel hükümlere göre vasal işlem vapılacakhr.

Vakfimız mtilakat sonucunda personel alıp almamakia serbesttir. Kamuoyuna ilanen
duyurulur.

ııünıcıaT yERi _ iı,nrişiM BiLGiLERi - iRriuır:
Liman Mah. Atattlrk Cad. Htikiimet Konağı Kat:l Tel: (378)5lSl l97

- Hilal YILDIRIM Vakıf Müdilrü
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