
İZMİR İLİ KONAK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Konak Kaymakamlığına bağlı olarak çalışan, İzmir İli, Konak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen nitelikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Kurulunun 16.02.2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin 
niteliklerini belirleyen "Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma 
Şartlarına İlişkin Esaslar”a ilişkin Genelgesi ve 4857 sayılı iş Kanunu çerçevesinde sahada 
görevlendirilecek 2 adet "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı sözleşmeli personel alımı 
yapılacaktır.

jş inA d ı : Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)
Personel Ünvanı : Sosyal Yardım ve inceleme Görevlisi
Alınacak Personel Sayısı : 2 (iki)

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (07.06.2019 tarihi itibariyle)
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-Adli ve idari soruşturma sonucunda işe alınmasında engel bir durumu bulunmamak.

B)ÖZEL ŞARTLAR
1- (4) yıllık lisans eğitim i veren yükseköğretim  kurumlarından; Fakültelerin Sosyal Hizmetler, 
Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Felsefe, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), 
İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak,
2-işe alım sürecinde ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personel 
Seçme Sınavında KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,
3-En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve iyi derecede fiilen araç kullanıyor olmak.
4-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
5-Bilgisayar programlarını biliyor ve kullanabiliyor olmak, (Özellikle ofis programlarını iyi derecede 
kullanabilmek.)
6-Vakıf iş tanımındaki nitelikleri taşımak ve görevi aksatacak derecede engeli bulunmamak,
7-Son 6 aydır İzmir İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (07.06.2019 tarihi itibariyle)

İş ilanıyla ilgili olarak detaylı bilgiye Konak Kaymakamlığı'nın http://www.konak.gov.tr resmi 
internet adresinden ulaşılabilir.

2-BAŞVURU VE İSTENECEK BELGELER
A)BAŞVURU
1-Adaylar başvurularını 24.05.2019 -  07.06.2019 tarihleri arası Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğünün https://appext.aile.Rov.tr/vakifilan/LoEin.aspx resmi internet adresindeki SYDV 
Personel Alım İlanları Bölümünden Online olarak yapacaklardır.

2- En son evrak teslim tarihi 12.06.2019 Çarşamba günü saat 17.30’a kadardır.
3-Evrakını teslim eden adaylar KPSS P3 puanına göre, Genel Müdürlük tarafından en 

yüksek puan alan adaydan itibaren sıralanarak, alınacak personel sayısının 5 katı aday (10 kişi) 
Mülakata çağrılacaktır.

http://www.konak.gov.tr
https://appext.aile.Rov.tr/vakifilan/LoEin.aspx


4-Mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar, Vakıf Müdürlüğünden temin edecekleri İş Talep 
Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup, imzaladıktan sonra “Başvuru için istenen belgeler” 
bölümündeki diğer belgeleri de eklemek suretiyle 14.06.2019 ve 17.06.2019 tarihlerinde saat 
08.30’dan saat 17.30’a kadar aşağıda adresi yazılı Konak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına bizzat teslim  edeceklerdir.

B)İSTENİLECEK BELGELER
- Başvuruda bulunan tüm adayların en son evrak teslim tarihi olan 12.06.2019 Çarşamba 

günü saat 17.30’a kadar Vakfa teslim etmesi gerekli belgeler;
1-T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi
3-KPSS P3 sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı
4-İkamet sürelerinin de belirtildiği Adres Bilgileri Raporu (İlçe Nüfus Müdürlüklerinden temin 

edilebilir)
5-Sürücü Belgesi fotokopisi

- Mülakata çağrılacak adayların Vakfa Başvurusu esnasında İş Talep Formu ile birlikte 
aşağıdaki diğer belgeleri de Vakfa teslim etmesi gerekmektedir.

1-Adaya ait fotoğraflı bir CV (Özgeçmiş)
2-Erkek adayların askerliğini yaptığına veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge
3-Adli sicil kaydı (Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüklerinden temin edilebilir)

Gerektiği taktirde, bu belgelerin aşıtlarının ibrazı Vakıf tarafından istenebilecektir.

3-MÜLAKAT SÜRECİ
1- Mülakattan önce 18.06.2019 Salı günü saat 09.00’da Konak Kaymakamlığında adaylarla 

kısa bir toplantı yapılacak, ardından adaylar otomobil kullanımına ilişkin uygulamaya alınacaklardır.

2- Mülakatlar; 18.06.2019 Salı günü saat 14.00’da aşağıda adresi yazılı Konak 
Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, belirlenen tarih ve saatte bahse konu yerde hazır 
bulunmayan adaylar hakkını kaybedecek ve mülakata katılmamış olarak işlem görecektir.

ADRES: Konak Kaymakamlığı -  Vilayet Blokları B Blok 3. Kat Konak - İZMİR

3-Mülakatlar; İlçe Kaymakamının başkanlığında 2 atanmış, 2 seçilmiş Vakıf Mütevelli Heyet 
üyesinden oluşan 5 kişilik Mülakat Heyeti tarafından yapılacaktır.

4-DEĞERLENDİRME , SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SÖZLEŞME
Mülakat Heyetinin yapacağı değerlendirme sonrası 19.06.2019 tarihindeki Vakıf Mütevelli 

Heyetinde alınacak karar sonrasında kazanan adaylar açıklanacak ve Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürlüğünün onayı sonrasında kazananlarla iş sözleşmesi imzalanacaktır. 2 aylık Deneme 
Süresinde memnun kalman personel görevine devam edecek, memnuniyetsizlik durumunda 
sözleşme feshedilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

n»
\S.Y.D. Vakfı Başkanı

İLETİŞİM BİLGİLERİ :
KONAK İLÇESİ SOSYAL YARDIM LAŞM A VE DAYANIŞMA VAKFI 
Vilayet Blokları B Blok Zemin Kat Konak - İZMİR 
Tel- Faks : 0.232.4843024
e-posta adresi : konaksydv@ ttmail.com
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