
BAŞVURU ŞARTLARI 

Türk Vatandaşları İçin Başvuru Şartları 

1-Türk vatandaşı olmak, 

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

3-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, cinsel dokunulmazlığa 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, 

4-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

cinsel dokunulmazlığa 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 hakkında 

soruşturma veya kovuşturma olmamak, 

5-Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış 

yahut en az 31.05.2019 sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, 

6-Psikolog pozisyonuna başvuru yapanlar için üniversitelerin Psikoloji lisans 

bölümlerinden;  

Vaka Danışmanı pozisyonu için üniversitelerin Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk 

Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans bölümlerinden;  

Çocuk Eğiticisi pozisyonu için lise ya da ön lisansın çocuk gelişimi bölümlerinden;  

Öğretmen pozisyonu için üniversitelerin dört yıllık Eğitim, Eğitim Bilimleri fakültelerinden 

mezun olanlar ile Fen Edebiyat fakültelerinden (formasyon sertifikası alanlar) mezun olmak, 

7-Arapça biliyor olmak (Tercih sebebidir), 

8-Bireysel görüşme, grup çalışması ve toplumla çalışma gibi mesleki becerilere yatkın olmak, 

9-Hassas gruplarla (kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı vb.) çalışma alanında deneyim sahibi 

olmak (Tercih sebebidir), 

10-Sığınmacı ve mültecilerle çalışmış olmak (Tercih sebebidir), 

11-İyi iletişim becerisine sahip olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak, 

12-Ankara, Adana, Adıyaman, Bursa, Batman, İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, 

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, 

Mardin illerinde çalışmaya uygun olmak, 

13-Her türlü fiziki ve iklim koşullarında çalışma ve seyahat engeli olmamak, 

14-Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 

15-Office programlarını biliyor olmak 

16-B sınıfı ehliyeti olmak (Tercih sebebidir). 

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin Başvuru Şartları 

1-99le başlayan yabancı kimlik kartına sahip olması, 

2-Geçici koruma statüsündekiler için en az 6 ay geçici koruma altında kayıtlı olması, 

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

4-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, cinsel dokunulmazlığa 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, 

5-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

cinsel dokunulmazlığa 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 hakkında 

soruşturma veya kovuşturma olmamak, 

6-Yabancı uyruklu şahısların istihdamında ilişkin ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen diğer 

şartları taşıyor olmak, 

7-Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 

TERCÜMAN 

1-Türk vatandaşı olmak 

2-Yabancı uyruklu şahıslar için 99 ile başlayan yabancı kimlik belgesine sahip olmak ve 

Yabancı Uyruklu Şahıslar İçin Başvuru Şartlarını sağlıyor olmak 

3-İyi düzeyde Arapça konuşuyor, okuyor ve yazıyor olmak ( Ulusal ve Uluslararası 

sertifikayla dil düzeyini belgeleyenler tercih sebebidir) 

4-Türkçe- Arapça, Arapça- Türkçe çeviriyi yeterli derecede yapabiliyor olmak, 

5-En az lise mezunu olmak (Üniversite mezunu olmak tercih sebebidir) 

6- Ankara, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Hatay, Urfa, Gaziantep, 

Maraş, Kilis, Osmaniye, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, Mardin illerinde 

çalışmaya uygun olmak, 

7-Her türlü fiziki ve iklim koşullarında çalışmak ve seyahat engeli olmamak, 

8-Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 

9-B sınıfı ehliyeti olmak (Tercih sebebidir), 

10-İyi düzeyde Excel ve Word biliyor olmak (Tercih sebebidir). 

HİZMET ARACISI 

1-99 ile başlayan Geçici Koruma kimlik belgesine sahip olmak ve Yabancı Uyruklu Şahıslar 

İçin Başvuru Şartlarını sağlıyor olmak 

2-Yabancı uyruklu şahısların istihdamında ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli şartları 

taşıyor olmak, 

3-Hedef grubun mensup olduğu topluluk içinden ve gelişmiş liderlik becerilerine sahip olmak 

4-En az lise veya dengi okullardan mezun olmak, 

5-Türkçe biliyor olmak, 

6-Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmamak 

7-Etkin iletişim becerisine ve gelişmiş sosyal ve sözel beceriye sahip olmak, 

8-Saha deneyimi bulunmak (Tercih sebebidir) 
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