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T.C. Aile ve Sosyal Hizmet]er Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 03/04/20l2 tarihli
2012/12 sayıIı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartlan, iş
Tanımları. Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çahşma Şartlarına İlişkin Esaslar konulu Genelgesi
doğrultusunda -2- (iki) Ay Deneme Süreli -l- (Bir) adet "Sosyal Yadım ve İnceleme Görevlisi''
unvanına sahip "Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personeller'' alınacaktır.

A_ ADAYLARDA ARANAN GEN ELvF,Ö7.F. ARTLARL S
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Medeni haklannı kullanma elıliyetine sahip olmak.
3- Başvuru tarihinde l8 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Erkek adaYlar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle ilişiği

bulunmamak.
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 iŞlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile
zimmet. irtikdp, rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleYe fesat karıŞtırma, edimin ifasına fesat kanştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değetlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel Şartlaİl taşımak.
8- Lisans düzeYinde eğitim veren 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlamın Sosyal Hizmetleİ, psikoloji,

Psikolojik DanıŞmanlık ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanhk bölümlerinden veya
denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak. D !

9, 2021 ve 2022 Yıllarında ÖSYl,t tarafindan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarındn KpSSp3
puan türünden en az -60- (Altmış) puan almış olmak,

10- En az -B- sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve aktifolarak araç kullanabilmek,
1 l- İYi derecede bilgisaYar (Windows. MS Office ve lntemet Programları vb.) kullanma becerisine

sahip olmak.
12- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, başvuru tarihi itibariyle son -l: (Bir) yıldır İstanbul ili

Sişli İlçesinde ikamet ediyor olmak.
l3- Her türlü mevsim ve iklim Şartında görevini devamh yapmasına engel olabilecek hastalığı ve akıl

hastalığl bulunmamak. (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam
teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir)

14- YaPılan mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında güvenlik soruşturması
yapılacak. soruşturma sonucunda göreve başlatılması sakıncah görülen aday göreve
başlaıı lnıayacaktır.

ŞiŞLi iLÇESİ
SOSYAL _YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELIRSIZ SURELI SOZLESMELI PERSONEL ALlM ILANI



B- BASVU RU ILANI. BASVURULARIN ALINMASI. isıgNr,N BELGELERİN TESLiM
EDİLMESİ Miİ.erer ypnİ VEZAMANI

BAŞVURU İLANI:
27 Aralık 2022 - 09 Ocak 2023 taril-ıleri arasında nresai saati bitiıniııe kadar T.C. Aile ve Sosval
Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün ( ıki lilan.ıilc, ııoi.tü,)hıtı,ıs: r

Şişli Kaynıakamlığının rı-ı,rır .sisli
web sitesi.

web sitesi, Şişli Hükümet Konağı İlan Panosu, Şişli İlçesiO\.tr
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlan Panosunda ilan edilecek ve ilan metni İstanbut Çalışma
ve İş kurumu iı Mtıdtlrıtigti Şişli Hizmet Merkezine ilan edilmek üzere gönderilecektir.
2- BASVURU
BaŞvurular 27 Aral.ık 2022 tarihinden başlayarak, 09 Ocak 2023 günü Saat: 17,00'ye kadaı, ı.C. eiıe
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün ( lııtııs: r akii'i laır.aile.qtıı .1r)
web sitesi üzerinden yapılacak. şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlgili mevzuat
gereğince; KPSSP3 puanına göre alınacak personel sayrslnın -5- (Beş) katı kadar aday mülakata
çağrılacaktır. Adaylar tarafından yapılacak online başvuru "ÖN BAŞVURU" niteliği taşıyacak olup,
SosYal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannca Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar bölümünde
istenilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen ya da evrak|arını teslim edip genel şaılları ve
SosYal Yardımlaşma ve Dayanışına Vakıfları tarafindan belirlenmiş özel şartları taşımadİgı tespit
edilen adaylarıır başvuıuIarı değerlendiıilırıeye alınınayacakl.ır.

BELGELERIN TESLİM EDiLMESİ:
Mülakata Çağrılmasl uygun görülen adaylar 12 Ocak 2023 günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki
belgelerin aslını göstererek, onaylı örneklerini dosya halinde Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad.
No:175 Şişli adresinde bulunan Şişli ilçesi sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakfına teslim
edeceklerdir. İstenen şartlara uygun müracaat sahipIerine teslim ettikleri belgeler karşılığında ,,Evrak
Alındı Belgesi" verilecektir. Mülakata çağrılmasl uygun görülen ancak başvuru esnasında kurumumuz
taraflndan alınan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar iIe istenen belgeleri verilen süre
içerisinde teslim etmeyeır adaylar mülakata alınmayacaklardır.
Mülakata Çağrılınası Uygun Görülen Adaylardan İstenecek Belgeler:
1- T.C. Kimlik Kanı aslı ve fotokopisi,
2- Diploma / Mezuniyet Belgesi ash veya noter tasdikli onaylı örneği, (e-devlet uygulaınası

üzerinden temin edilebilmektedir)
3- Geçerli kpssp3 sınav sonı"ıç Belgesinin aslı veya noter tasdikli oııaylı örneği,4, Son altı ay içerisinde çekilmiş -2- (İki) adet biyometıik vesikalık fotograf,
5- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, başvuru tarihi itibariyle son _l_ (Bir)llldır İstanbul ili

ŞiŞli İIÇesi sınırları içedsinde ikamet ettiğini gösterir Tarihçeli Yerleşim veri nelgesi, (e-devlet
uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir)

6- Nüfus Kayıt Örneği, (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir)7- Adli Sicil Kaydı Belgesi, (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilni8ktedir)
8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis Belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin

edilebilmektedir) veYa askerlik hizmetinden muaf olduğuııu ya da askerlikle ilişiği bulunmadlğını
gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli onaylı örneği,

ı

3-



9-

io-
1l-
4-

A4 k6ğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde bilgisayarda hazırlanmış özgeçmiş,

Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi,
Bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi, (varsa)

MÜLAKAT YERi VE SEKLİ:
Belgelerini evrak alındı belgesi karşılığında eksiksiz olarak teslim eden adayların listesi l3l0l/2023
günü Şişli Kaymakamlığının rrı,r,,ır.sisli. web sitesinde açıklanacaktır. Mülakata hak kazanano\.tr
ad,ay|ar 1610| 12023 Günü Saat: l l .30'da Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: l75 Şişli adresinde
bulunan Şişli İlçesi Sosyal Yardııılaşma ve Dayanışma Vakfında Mülakat Komisyonu tarafindan
mülakata alınacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapı lmayacaktır. Mülakatta adaylar başvurdukları
unvan ile ilgili bilgi düzeyi. kendini ifade edebilme kabiliyeti. sosyal iletişim becerisine sahip o1mak.

davranış ve tepkilerİn mesleğe uygunluğu. özgüveni, ikııa kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve.
teknolojik gelişmelere açıklığı. kişisel becerileri. karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurabilme
becerisi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hakkındaki bilgileri yönlerinden
değerlendirilecektir.
5- AV SONU I-ARl:
Mülakata alınan adaylar mülakatta aldıkları puana göre komisyon tarafından sıralanacak ve mülakat
Puanl en Yüksek olan -l- (Bir) aday Şişli İlçesi Sosyal Yardımlaşnıa ve Dayanışma Vakfı Mtıtevelli
Heyeti Kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel MüdQrlüğüne
Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi insan Kaynakları Modülü üzeriılden bildirilecektir. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapı[acak değerlendirme
sonucunda göreve başlatılması uygun görülen aday Şişli İlçesi sosyal yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfına bildirilecektir. Göreve başlatılması uygun bulunan aday vakıf yönetimi tarafindaiı sözleşme
imzalamak üzere davet edilecek. -3- (üç) iş günü içerisinde Şişli İlçesi sosyal yardımlaşma ve
DaYanıŞma Vakfına gelerek sözleşme imzalayıp işe başlayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan
aday süresi içerisinde sözleşme imzalamadığında işe başlatılmayacaktır.

ŞiŞli İlÇesi SosyaI Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel
alıp alınamakta veya gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 2'7 / |2/2022



'l2- Adıese Dayalı Nüfus l(ayıt Sisteınine göı,e, başvıtru tarihi itibaıiyle son -l- (Bi0 yıldır İstanbul

ili §isli ilçesinde ilranıet ecliyor olmak,
l3- Heı tilrlil mevsiııı]ve iklinı şaı,tında göı,evini devanılı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve

akıl hastalığü bu]unııaı,ıak. (Cöı,eve başlanıası ııygun bulunan adaylardan bu durumu beliıtir
tanı teşekkiillii bir hastanedeı-ı alınınış sağlık rapoııı istenecektir)

l4- Yapılan ı,ntilakat sonuctında göıeve başlatılması kesinleşen aday hakkında güvenlik

soIuştuıması yapılacak. soruştulma sonucunda göreve başlatılması sakınoalı görülen aday
göreve başlatı lmayacaktıı..

M oNAY BiLGiLERi

Tarıh: 26.12.2022

Adı Soyadı:Ahmet G azi I(AYA

Unvanı: Kayma kamlYakıf Başka n ı

Kaşe/İmza:

Not: Bu form işçiolü lyapl her me5lek oyrü ayrü düzenlenerek iŞ oroyonlaro duyurulmosü için boğlıolunan
iŞKUR il Müdü rlüğ ü ne/H izmet Merkezine g nderiljr



KURUM BltGiLERl

ti sosYAt YARDlMLAŞMA VE DAYANl MA VAKFll(urum Adı Unvanı: I

Adresi:Abide-i Hürri et Mah, No:175 Şişli
Te lefon u: o21,z 231"7 6 07 Mail: vakif@sislisydv.gov.tr

TALEP/BAŞVuRU BlLGlLERl

Meslek Adı: Sosyal Yardım ve İnceleme
Görevlisj

Açık İş Sayısı: 1

Deneyim 5üresi: 2AyNiteliği (Geçici/Daimi): Geçici /Da jmı

Ba şvu ru Tarihleri 27 .I7.2022-09.01,.2023
BaşVuru Adresi: Abide-i Hürriyet Mah. No:].75 Şişli / Şişli SosyalYardımlaşma ve

Dayanışma Vakfına Evraklar 72.0I.2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar elden

teslim ed ilecektir.
Unvanı: Sos. İn c. G ö revlisiİrtibat Kişisi: Şlşli Sosyal Yardımlaşma Vakfı
E-p osta : vakif@slslisydv.gov.trTelefonu: 021723I7607 l05O5 057 8306

GöRüşME/MüLAKAT BıLGıLERi

ver: ŞiŞı-i KAYMAKAMLlĞl 6. KAT özEL KALEM
Saat: 11.3OTarih:16.01.2023

çALlşMA şARTLARl

Alınacak personel Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda Sosyal yardım ve

ınceleme Görevlisi olarak istihdam edilecektlr.

Ça lı ma Adresi:Şişli llçesi
allşma Saatleri: Haftalık 45 saatÇalüşma Süresi: Belirsiz Sü reli

MÜRACAAT KOŞULLARt

1) BAşVURU İçiN GEREKLl BELGELER

KURUM DıŞı KAMU lşçieıırvıı iı.eıı roRvıu

Tüıkiye Cuın h uriyeti vata|]daşı olı,nak,

Medeııi lıaklarıııj kullanma elıliyetine salıip olınak.

Başvuı,u taı,ilıinde l8 yaşını bitinniş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

Erkek adaylar için astrerliğini yapınış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, askerlikle iIişiği

bulunmamak,

kamu hakIarıııdan ınahıuın btılunınanıak.

Türk Ceza I(aıııiııuıııııı 53 üncil nıaddesinde beliıtilen siireler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtaıı dolayı bir yıl veya daha fazla siiıeyle lıapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı işIenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen

suçlar i|e zimınet, irtik6p. rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat kaı,ıştıfma, ediııin jfasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

ııalvartığı değellerini aklaına veya kaçakçıtık suçlarından ınahküın olmamak,

Görevin özelliğiııe göre eğitiırr, yaş, tecı,i,ibe gibi özel şaıtları taşımak,

Lisans düzeyiııde eğitiın veren 4 yıllık yükseköğretim kurumların sosyal Hizmetler, psikoloji,

Psikolojik Danışınaıılık Ve Rehberlik, Rehberlik ve PsikoIojik Danışmanlık bölümlerinden veya

denkliği YOkseköğretiıı Kuruılunca oıraylaıımış yabaııcı yükseköğretim kurumlarından mezuD

olmak,

2021 ve 2022 yıllarında ÖSYM talafılldan yapılan Kaınu Personeli Seçme Sınavlarında

KPSSP3 puan türünden en az -60- (Altmış) puan almış olmak,

l

2

3

4

5

6

7-

8_

9

l0- En az -B- sınıfı sür|icü belgesi sahibi olınak ve aktif olaıak araç kullanabilmek,

El(-1


