
KÜRTÜN İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞINA BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ SOSYAL YARDIM VE 

İNCELEME GÖREVLİSİ ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU 

Kürtün İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen ünvan ve 

şartlarda sözleşmeli bayan personel alınacaktır. 

 

ÜNVANI          ADEDİ   

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi               1 

 

I-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

A- Genel Şartlar 

1. Türkiye Cumhuriyeti  Vatandaşı  olmak 

2. Medeni  haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak 

3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak 

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

5. Türk Ceza Kanunu’nun 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. 

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

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak, 

8. Adli ve İdari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak, 

9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,  

10. Başvuru tarihinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSS P3 puan türünde en az 60 

(altmış) puan almış olmak 

 

B-  Özel  Şartlar 

1. (4) Yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Sosyal Hizmetler, 

Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Bölümlerinden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinin birinden mezun 

olmak. 

2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve iyi derecede fiilen araç kullanıyor 

olmak. 

3. Müracaat tarihi itibari ile Kürtün ilçesinde en az 6 aydır ikamet ettiğine dair belge 

ibraz etmek. 

4. Bilgisayar programlarını biliyor ve kullanıyor olmak ve bu konuda aldığı eğitimi 

belgelemek. 

5. Vakıf iş ve işlemlerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması 

ve seyahat engelinin olmaması 

6. Alınacak personel bayan olduğu için sadece bayan adayların başvurusu 

değerlendirilecek olup, erkek adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 



7. Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylar sistem tarafından en yüksek KPSS P3 

puan türünden başlamak üzere alt puana doğru sıralanarak alınacak olan personel 

sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Sözlü mülakat komisyonu mülakat 

sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 

 II- BAŞVURU TARİHİ VE EVRAK TESLİMİNE  İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Başvurular 25/07/2019 ile 02/08/2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

2. Başvurular https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx adresindeki “SYDV Personel 

Alımı İlanı” bölümünden online olarak yapıldıktan sonra istenilen evraklar   

02/08/2019 günü saat 17:00’ kadar elden teslim edilecektir. 

3. İnternet üzerinden başvuru yapan tüm adaylar aşağıda belirtilen belgeleri ilan 

süresinin bitimine kadar Vakfımıza elden teslim etmek zorundadır. Teslim 

etmeyenlerin başvuru işlemi sonuçlanmış sayılmayacağından dolayı mülakat listesine 

giremeyeceklerdir. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

1. Evrak alındı belgesi (Kürtün SYDV tarafından verilecektir.) 

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3. Diploma veya Mezuniyet belgesi fotokopisi (Kazanmaları halinde aslı görevli memura 

ibraz edilecektir.) 

4. Başvuru tarihi itibariyle geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 sonuç 

belgesi. (Kurum onaylı olacaktır.) 

5. 4 adet fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olması ve bilgisayar ortamında 

doldurulacak 1 adeti başvuru formuna yapıştırılarak teslim edilmesi. 

6. Öz geçmiş (A4 kağıdının ön yüzünü geçmeyecek şekilde) 

7. Sürücü belgesi fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.) 

8. Bilgisayar sertifikası fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir.) 

9. Sağlık durum beyanı (Mülakatı kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden rapor 

istenecektir.) 

10. Adli sicil durum beyanı (Mülakatı kazanan kişinin adli sicil kaydı istenecektir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Login.aspx


III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI  

1. Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde belirtilen unvan ve şartları uygun 

olmayan ya da yanlış beyan veren adaylar mülakata çağrılmayacaktır. 

2. Gerekli şartları taşıyan ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 05/08/2019 

tarihinde Kürtün Kaymakamlığı resmi web sitesinde ilan edilecektir. 

 

3. Mülakatta Adaylar: 

a. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 

b. Liyakati, yeterliliği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

c. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d. Genel kültürü, 

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açılığı yönlerinden değerlendirilecektir. 

4. Mülakat komisyonu mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 

5. Mülakat sonunda atanmaya hak kazanan adayın adresine tebligat yapılacaktır. 

6. Atanmaya hak kazanan adayın sonucun tebliğinde itibaren 5 gün içinde istenilen 

belgeleri tamamlayarak Kürtün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. 

7. Mülakatı kazanan adayın yanlış beyan vermesinin tespit edilmesi mülakatının geçersiz 

sayılıp yedek adayın çağrılmasına sebep olacaktır. 
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