
SEYDĠLER SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA VAKFI 1 ADET 

SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIM ĠLANI 

 

Seydiler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 

2012/7 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş 

Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 Sayılı İş 

Kanununa tabi şekilde ve Vakıf Mütevelli Heyetinin 03.01.2023 Tarih ve 1 sayılı kararı 

doğrultusunda 1 adet “Sosyal Yardım ve Ġnceleme Görevlisi” unvanın da personel alımı 

yapılacaktır. 

 

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı 

 

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (Daimi Personel) 3 ay deneme süresi vardır. 

 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER 

 

A) GENEL ġARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 

 

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak. 

 

4- Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlik ile ilgili ilişiği 

bulunmamak. 

 

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 48/A-5 bendi gereği; 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 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-Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

7-Adli sicil kaydı bulunmamak. 

8- Görevin özelliğine göre Eğitim, Yaş, Tecrübe gibi özel şartları taşımak. 
 

9- 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma 

Şartlarına İlişkin Esasların EK(VIII) Personel İş Tanımlarında belirtilen niteliklere sahip olmak 

 

B) ÖZEL ġARTLAR 

 

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılı 

KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak, 

 

2- En az 4 yıllık lisans ÖRGÜN EĞĠTĠM veren Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

 

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile 

özrü bulunmamak, (İşe alınması kesinleşecek adaydan Sağlık Raporu istenilecektir.) 



4- Bilgisayar ofis programlarını etkin olarak kullanıyor olmak, buna ilişkin olarak transkript 

belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu Bakanlığın izni ile açılmış kurslarından 

alınan sertifikaya sahip olmak. 

 

5- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Aktif araç kullanabiliyor olmak (Mülakat 

sürecinde test sürüşü yapılacaktır.) 

 

6- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 

 

7- 10.01.2023 tarihinden önce (Ġlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından tescil edilmiĢ) Vakfımızın 

bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olma Ģartı aranacak olup ilçe dıĢından 

baĢvuru kabul edilmeyecektir. 

 

8- Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik soruşturması yapılacaktır. 

Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal 

edilecektir. 

 

9- Erkek adaylar için askerlikten muaf ya da askerliğini tamamlamış olmak. 

10-İşin süresi daimi olup 3 ay deneme sürelidir 

11- Seydiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda 

personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. 

 

3-MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN ĠSTENEN BELGELER 

 

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. 

Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına 

uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir. 

 

1- Özgeçmiş. (CV) 

 

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı kurum yetkilisi tarafından görülüp 
fotokopisi alınacaktır) 

 

3-(T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi, 

 

4- Seydiler İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak 10.01.2023 tarihinden önce Seydiler İlçe 

sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge. (Ġlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından tescil edilmiĢ) 

 

5-2022 Yılı KPSS P3 sonuç belgesi. 

 

6- 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son 3 ay içerisinde çekilmiş) 

7- Adli sicil belgesi, (e-devletten alınabilir) 

8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi 

 

9- Bilgisayar sertifikası veya fotokopisi, Bilgisayar Dersi Aldığına Dair Transkrip Belgesi 

10- Ehliyet Fotokopisi 

11- Çalışmasına engel olmadığını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası 

istenecektir) 
 

12- Askerlik durumuna göre terhis, tecil veya muaf belgesi (e-devletten alınabilir) 



4-SINAVA BAġVURU VE SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

1- Başvurular 23.01.2023 Pazartesi gününden itibaren https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden 

yapılacaktır. 

 

2- Başvurular 31/01/2023 tarihinde salı günü sona erecektir. 

 

3- Personel alımı için https://vakifilan.aile.gov.tr/ internet sitesi üzerinden başvuran adaylar 

arasında KPSS Puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel 

sayısının 5(beş) katı aday (1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için) sözlü 

mülakata çağırılacaktır. 

 

4- Mülakata çağırılacak adayların istenilen belgeleri 01-02/02/2023 tarihlerinde saat 17:30’a 

kadar Seydiler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne (Merkez 

Mahallesi Şehit Ersin Yenel Cad. No:26 Kat:3 Seydiler) şahsen getirmeleri gerekmektedir. 

Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi 

olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

5- Mülakat yapılacak kişilerin listesi 03.02.2023 tarihinde cuma günü Seydiler 

Kaymakamlığı’nın http://www.seydiler.gov.tr/ web adresinde yayınlanacaktır. 
 

6- Başvurular arasında 2022 Yılı KPSS-P3 puan sıralamasına göre mülakata hak kazanmış 

adayların 06/02/2023 tarihinde pazartesi günü saat: 10:00 da Seydiler Kaymakamlığı Toplantı 

Salonunda mülakat sınavı için hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 

7- Mülakat başvurularıyla ilgili bilgiler ve mülakat sonucu http://www.seydiler.gov.tr/ 

Adresinden yayınlanacaktır. 

 

8- Seydiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Mülakat Sonucunda 

Personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. 

 

5-BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, YERLEġTĠRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI VE PERSONELĠN ĠġE ALIMI 

 

1-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu 

tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan 

edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. 

 

2 Mülakat Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday 

Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayına müteakiben Asil adayla 

sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır. 

 

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun 

olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları 

yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen 

yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve ba9şlatılacaktır. 

 

4- Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir. 

 

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya 

da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın 

ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim 

etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir. 

 

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. 

http://www.seydiler.gov.tr/
http://www.seydiler.gov.tr/


7- MÜRACAT YERĠ ve ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

 

Müracaat yeri: Seydiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Seydiler SYD Vakfı : (366) 668 49 00 

Adres : Merkez Mah. Şehit Yasin Ölmez Cad.No:26 Hükümet Konağı Kat:3 Seydiler / 

Kastamonu 

 

e-posta : seydiler.sydv.37@hotmail.com 

 

23.01.2022 

 

Cihat ABUKAN 

Kaymakam 

mailto:seydiler.sydv.37@hotmail.com

