
OSMANİYE İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 

PERSONEL ALIM İLANI 

 

Osmaniye İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve 

usullere göre 5 adet "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" unvanlı personel alınacaktır. 

 

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden çevrimiçi 

olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar 17/07/2017 - 30/07/2017 tarihleri 

arasında yapılabilecektir.  

 

A) PERSONEL ALIMINDA 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 ya da askerlikle ilişkisi 

bulunmamak, 

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

6- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa 

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkum olmamak, 

7- İşe alım sürecinde geçerli olan 2016 ve 2017 Yılları Kamu Personel Seçme 

Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak, 

8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü 

bulunmamak, 

10-  Adli ve idari soruşturma sonucunda işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak, 

11- İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli) 

B) PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

 

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan 

türüne göre en az 60 puan almış olmak, 

 

 

http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx


2- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının aşağıda yer alan bölüm veya fakültelerinden 

mezun olmak, 

 

a) Sosyal Hizmetler 

b) Sosyoloji 

c) Psikoloji 

d) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  

e) Halkla İlişkiler  

f) İletişim  

g) İktisadi ve İdari Bilimler  

 

3- Bilgisayar sertifikasına sahip olmak, 

 

4- En az 6 (Altı) aydır Osmaniye ilinde ikamet ediyor olmak. 

 

C) MÜLAKATA ALINACAK PERSONELDEN İSTENECEK BELGELER 

 

1- Diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da onaylı sureti, 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

3- 2016 veya 2017 yılı KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi, 

4- 2 adet vesikalık fotoğraf, 

5- Adli Sicil Kaydı, 

6- Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgeleri, 

7- Bilgisayar sertifika fotokopisi, 

8- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi 

bulunmadığını gösteren belge, 

9- Çalışmasına engel bir durum olmadığını gösteren sağlık raporu, (Mülakat sonunda 

başarılı olanlardan istenecektir) 

D) İŞE ALIM SÜRECİ 

 

Adaylar tarafından çevrimiçi olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. 

Yukarıda yazılı olan belgelerin mülakata katılmaya hak kazanan en yüksek puana sahip 25 

(alınacak personel sayısının 5 katı) kişi tarafından 01.08.2017 tarihi mesai bitimine kadar 

Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir.  

Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. 

Evraklarını teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı 01.08.2017 mesai bitiminden sonra 

ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmayacaktır. 

Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça 

belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış 

oldukları puanlar itibariyle sıralanarak, en yüksek puanlı 25 kişi (alınacak personel sayısının 5 



katı aday) mülakata çağırılarak alınacak 5 kişi belirlenecektir. Aynı puana sahip 25. sıradaki 

adayların tamamı mülakata çağrılacaktır. 

Mülakat tarihi, yeri ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylara 

http://www.facebook.com/groups/osmaniyesydv/ adresinden duyuru yapılacak olup ayrıca 

bir bildirim yapılmayacaktır. 

Mülakat, Mülakata katılanların yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrasında 

neticelendirilecek olup; mülakat sınavında başarılı olanlar Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işe başlatılacaktır. 

Personel alımına ilişkin tüm duyurular 

http://www.facebook.com/groups/osmaniyesydv/ adresinden yapılacaktır. Başvuru 

sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.  

 

E) İŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU 

 

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi;  

Sosyal yardım, proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin 

başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli 

Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri 

ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek ve 

bu unvan için hazırlanan İş Tanım Formunda yer alan görevleri yapacaklardır. 

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Vakfımızın Özel 

Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi 

statüsünde Belirsiz Süreli Sözleşme yapılacaktır. 

İstihdam edilecek olan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerine Vakıfların 

derecelendirilmelerine göre hazırlanan ve 2017 Temmuz ayı için belirlenen 4.738,05 TL Brüt 

ücret ödenecektir. Ayrıca Ocak ve Temmuz aylarında 1’ er maaş tutarında ikramiye 

ödenecektir. 

Çalışma saatleri hafta içi 08.00 –17.00 arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık 

toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, bu süre içerisinde Vakıf Mütevelli Heyetince 

işe uygun görülmemesi durumunda işe alınan personelin sözleşmesi feshedilebilir. 

F) MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Müracaat Yeri: Osmaniye İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Hükümet 

Konağı Zemin Kat N Blok Osmaniye/Merkez 

 

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Aykut BULUT, Sosyal Yardım ve 

İnceleme Görevlisi Hatice KUŞ, Büro Görevlisi Aslı LAVKAR 

 

Osmaniye/Merkez SYD Vakfı : (328) 825 93 11 

 

İLANEN DUYURULUR. 13.07.2017 

Alp Eren YILMAZ 

Vali Yardımcısı 

Vakıf Başkan V. 

http://www.facebook.com/groups/osmaniyesydv/
http://www.facebook.com/groups/osmaniyesydv/

