
ISPARTA/ AKSU KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 19/02/2020 TARİH VE 2020/4 -11 SAYILISERBEST 

GÜNDEM KARARI GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 
Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile 

yürürlüğe konulan ve 11.12.2014/7tarih sayı Fon Kurulu Kararı ile Güncellenen Vakıflarda çalışacak 

personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma 

Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 

adet  ‘’Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ‘’ erkek / bayan personel istihdam edilecektir. 
 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER  
A) GENEL ŞARTLAR  
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 
3- 18 yaşını bitirmiş olmak. 
4- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
5- 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, milli savunmaya karşı 

suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 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- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak. 

9- Askerlik görevini yapmış olmak.  
10- Sınavlarda başarılı sayılırsa fiili olarak Aksu  İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. 
 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
1-  Cinsiyeti erkek / bayan olmak 

2- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 - 2019 

yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış 

olmak, 
3- Üniversitelerin dört (4) yıllık eğitim veren Hukuk Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 

İktisat, İşletme bölümleri ile Üniversitelerin dört (4) yıllık eğitim veren Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal 

Hizmetler ve Sosyal Çalışmacı bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak.  Yurt dışında bu 

bölümlere eşdeğer bölümlerden mezun olanlar YÖK’ten denklik belgesini almış olmak. 

 

         Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi için: 

a –Isparta merkez veya İlçelerinde toplamda en az 5 yıl ikamet etmek. 

        Ekonomi alanında; 

b-  Yeminli Mali Müşavir bürosunda en az 5 yıl çalışmış olmak veya kamu yada Özel bankalar ile 

Katılım bankalarında en az 5 yıl çalışmış olmak. ( Bu birimlerin TMSF devredilmemiş olması şarttır. ) 

        Hukuk aklanında; 

c- Avukatlık bürosunda avukat olarak 5 yıl çalışmak ve Avukatlık yaptığını Baro kayıtlarından 

belgelemek veya uzlaşmacı ve konkordato komiserliği belgelerine sahip olmak. 

       Hukuk alnında Avukatlık uzlaşmacı ve konkordato belgelerinden en az 2 tanesini getirmiş olmak 

yeterlidir.  

d-   Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmetler uzmanı olarak çalışanların Aile ve 

Sosyal politikalar Bakanlığı kurumlarında, Adalet bakanlığının ilgili birimlerinde ve Milli Eğitim 

Bakanlığı rehberlik araştırma merkezinde (RAM)  en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunları belgelendirmek    

e –  Diksiyon belgesine sahip olmak. 

          

 



Sertifikalar: 

Bankacılık, Sigortacılık, Proje Yönetimi, Kooperatifçilik, Etkili İletişim ve İşaret Dili sertifikalarından en 

az üç tanesine sahip olmak. 

        
4- İngilizce branşında KPDS  - YDS de 70 puan almak (YÖK” çe eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce 

yabancı dil sınavlarından en az eş değer puanı  ( 70  ) almak TOEFL, IELTS gibi) veya Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı kurslardan en az 150 saatlik veya üç (3) ay İngilizce kurs aldığını belgelemek. 
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı bulunmamak, 
6- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
7- İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli) 
8. Temel bilgisayar programlarından olan Word, Excel, Power Point gibi programları kullanabildiğini 

gösteren Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.  
9- İstenilen İşgücü Sayısı: 1 (bir) Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi  
10- Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığınca 2 ay içerisinde 

performansı yeterli görülmeyen ve taahhütleri yerine getirmediği anlaşılan personelin sözleşmesi 

yenilenmeyecektir.  
11- Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca performansı yeterli 

görülen personele en az bir yıl, iş değiştirmek maksadıyla başka Kurum veya Kuruluşlara geçme 

muvafakatı verilmeyecektir.  
12- Vakıf komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.  
13- Başvuru yapan  Sosyal  Yardım ve İnceleme Görevlisi adayı  genel ve özel tüm şartları kabul eder.  
ÜNVAN: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi 1 
İL/İLÇE/KURUM: Isparta/Aksu/SYDV 
 

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER  
1-  Sözleşmeli Personel İş Talep Formu( Forma ulaşamayanlara Vakfımızca yardımcı olunacaktır.) 
2- Bitirdiği fakültenin diploma aslı, mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 
3- (T.C. Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi, 
4- 2018 - 2019 yılı KPSSP3 puan türünden sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti. 
5- İngilizce KPDS sonuç belgesi veya eş değer sınav sonuç belgesi, KPDS  - YDS de 70 puan almak 

(YÖK” çe eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarından en az eş değer ( 70 )puanı 

almak TOEFL, IELTS gibi) Milli Eğitime bağlı kurslardan en az 150 saatlik veya 3 aylık kurs 

belgelerinin belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 
6- 2 adet vesikalık fotoğraf. 
7- Erkek Adayların Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge, 
8- Çalışmaya engel olmadığına dair Kamu Hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu   

9- İş deneyim belgeleri aslı ile birer adet fotokopisi ve adayın özgeçmişleri 

10-Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretiyle bir adet fotokopisi  

 
3.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
1.Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen tüm bilgi ve belgeleri ( Sağlık Kurulu Raporu dahil ) en geç 

03/03/2020 Salı  günü saat 17.00 ye kadar Aksu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Başkanlığı, Hükümet Konağı kat: 2  Aksu/ISPARTA adresine şahsen elden teslim etmek 

zorundadırlar.  
2-Başvuru sırasında istenen tüm belgeleri belirtilen tarih ve saate kadar Aksu Kaymakamlığı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen elden Evrak Teslim komisyonuna teslim edilmesi 

gerekmektedir 

3- Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Power Point programlarını kullanabilme, 

grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe 

uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve 

genel kültürleri ile Vakıf mevzuatına ait bilgileri ile Genel Hukuk ve Ekonomi muhasebe vb alanlarda 

sınava tutulacak olup, ayrıca uygulamalı olarak bilgisayar başında 2 dakikalık metin yazdırılıp sadece 

doğru kelimelere puan verilerek, adayların başarıları belirlenecektir. (Mülakat sonucu en yüksek puanı 

alan aday başarılı sayılacaktır. Yedek aday belirlenmeyecektir) 



Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları 

kabul edilmeyecektir. 
 
4-DİĞER HUSUSLAR  
1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet 

memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat 

bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, 

sağlık vb.) en az bir yıl nakil talebinde bulunamazlar. 
2- İşe alımları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde 

aday tarafından şahsen talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak 

talepler dikkate alınmayacaktır. 
 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE 

ATAMALARIN YAPILMASI  
1-  Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Belge 

Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda 

bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. 
2- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya 

da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar mülakata tabi tutulmayacaktır. 

3- Sağlık raporu ve adli sicil kaydını her aday Müracaat aşamasında getirecektir. 
4- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da 

aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları her koşulda iptal edilir.  

5- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 03/03/2020 SALI günü kaymakamlık ilan 

panosundan, sitesinden ve adayların belirttiği telefon numaralarına sms yoluyla duyurulacak; ayrıca 

vakfın 0246 341 2187 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak 

kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. 

Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
7.Sözlü sınav 04/03/2020 ÇARŞAMBA günü saat 10.00 da Aksu Kaymakamlığı Toplantı Salonunda 

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, 

açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.  
8. Sözlü sınavda adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Power Point 

programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerin ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik 

özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneği, 

genel kültürleri ve alan bilgileri gibi konular değerlendirilecektir.    
9. Sözlü sınavda en yüksek puanı alan kişi Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı Sınav Komisyonunca başarılı ve asil aday olarak belirlenip Kaymakamlık ilan panosundan ve 

Kaymakamlık internet sitesinden ilan edilecektir.  Ayrıca adaylara belge teslimi esnasında başvuru 

aday numarası verilecek olup başvuru aday numarasını da içeren sonuç belgesi kısa mesaj (sms) 

olarak telefonla bilgi verilecektir. Kendilerine yapılacak olan tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe 

başlamayan adayın işe alım işlemleri yapılmayacaktır. İşe kabul edilen adaya bilgi verilip dilekçesi 

akabinde güvenlik soruşturmaları olumlu biten adayın işe başlangıcı yapılır.  
10.Sınav sonuçları kazanan adaya 05/03/2020 PERŞEMBE günü belirttiği telefona kısa mesaj (sms) 

yoluyla duyurulacaktır. 
 11- Sınav komisyonu mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sınavı her aşamasında iptal 

edip etmemekte tamamen serbesttir. 

 
6-MÜRACAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Müracaat yeri : Aksu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aksu/ISPARTA 
Aksu Kaymakamlığı: (246) 341 21 87 
Aksu SYD Vakfı    : (246) 341 22 95 e-posta :aksu_vakif32@hotmail.com  
İLANEN DUYURULUR 20/02/2020 
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