
Sosyal Yardım ve İnceleme 
Görevlisi Alım İlanı

Son Başvuru : 20.07.2018

İl BURSA İlçe MUSTAFAKEMALPAŞA Alınacak Sayı 2

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ 
SÜRELİ

Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Üniversitelerin en az 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 
bölümlerinden, Halkla İlişkiler, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olmak. 
- B sınıfı ehliyet sahibi olmak. 
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2-Medeni haklarını kullanma 
ehliyetine sahip olmak, 3-18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4-
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Yapılacak güvenlik soruşturmasıyla 
da tespit edilecektir), 6-Türk Ceza Kanunun 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, 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-
2016-2017 Kamu Personeli Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) 
puan almış olmak, 8-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları
taşımak, Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. TESLİM EDİLECEK 
EVRAKLAR: 1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının 
fotokopisi,2-KPSS sonuç belgesi,3-Aile Hekiminden alınacak sağlık raporu,4-
Adli sicil Belgesi,5-Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi,6-Özgeçmiş, 7-Erkek 
adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge,8-Yerleşim yeri belgesi(En az 
6 aydır İlçe sınırları içerisinde oturduğunu gösterir belge),9-Bilgisayar 
Sertifikası / Transkript .10- Başvurular https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ internet
sitesinden yapılacak olup online başvuru yapıldıktan sonra evrak teslimi şahsen 
Vakfa yapılacaktır. BELİRTİLEN ŞARTLARA UYMAYAN BAŞVURULAR 
KESİNLİKLE DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

1 Adet Büro Görevlisi Alımı Son Başvuru : 20.07.2018

İl KIRIKKALE İlçe SULAKYURT Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word,
PowerPoint, Access, Internet) 
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet edilmesi gerekmektedir. Diğer 
Özel Şartlar: 1) En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden 
mezun olmak, 2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme 
sınavında 2016-2017 Yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 3) 
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 4) Sulakyurt İlçesinde ikamet etmeyi 



kabul ve 5 yıl süre ile vakıfta çalışmayı taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan 
aday için geçerli) 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya 
akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak. 6) Bilgisayar Programları 
kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint, Access, 
Internet) Not: Mülakatla ilgili diğer bilgiler www.sulakyurt.gov.tr internet 
adresinde yayınlanacaktır.

1 Adet Sosyal Yardım ve İnceleme 
Görevlisi Personel Alımı

Son Başvuru : 20.07.2018

İl KIRIKKALE İlçe SULAKYURT Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME 
GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, 
Word, PowerPoint, Access, Internet) 
- Sürücü Belgesi (En az B Sınıfı Ehliyet)- Aktif araç kullanabiliyor olmak. 
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: B Sınıfı Ehliyet ve Aktif Araç 
Kullanabiliyor Olmak. Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet edilmesi 
gerekmektedir. Diğer Özel Şartlar: 1) En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının
herhangi birinden mezun olmak, 2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu 
Personeli Seçme sınavında 2016-2017 Yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan
almış olmak. 3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 4) Sulakyurt İlçesinde 
ikamet etmeyi kabul ve 5 yıl süre ile çalışmayı taahhüt etmek, (Sınavda başarılı 
olan aday için geçerli) 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut 
veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak. 6) Bilgisayar 
Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, 
PowerPoint, Access, Internet) 7) Sürücü Belgesi (En az B Sınıfı Ehliyet)- Aktif 
araç kullanabiliyor olmak. 8) Kırıkkale İli sınırları içerinde ikamet etmek. 
NOT:Mülakat başvurularıyla ilgili bilgiler ve mülakat sonucu 
www.sulakyurt.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

2 (İki) kişi Sosyal Yardım ve İnceleme 
Görevlisi Alımı

Son Başvuru : 22.07.2018

İl NEVŞEHİR İlçe HACIBEKTAŞ Alınacak Sayı 2

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME 
GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- ) Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek 
- -Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinden mezun olmak. -Fen ve Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji, 
Psikoloji, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak. -Sağlık 
Bilimler Fakültesinin Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak. -Eğitim 
Fakültesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak 
- Alınacak alanın tümünde Yüksek Lisans, YDS ve benzeri dil sınavları sonucu, 
alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak 
değerlendirilecektir. 
- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak 



- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı 
- Sosyal Yardım İnceleme Görevi için: 1) Başvuru tarihinden 1 yıl önce itibariyle
Hacıbektaş sınırları içinde ikamet etmeli. 2) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak 
ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. 3) Microsoft Office programlarını iyi 
düzeyde kullanabilmek 4) Sosyal İletişim becerisine sahip olmak, kendini iyi 
ifade edebilmek, öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olma ve disiplinli çalışma 
alışkanlığına sahip olmak. 5) Kömür ve gıda dağıtımı vb. saha görevlerinde de 
bulunacağından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl 
hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

Çifteler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı

Son Başvuru : 27.07.2018

İl ESKİŞEHİR İlçe ÇİFTELER Alınacak Sayı 1

Çalışm
a Şekli

BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ

Açıkla
ma

- İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla 
İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin herhangi bir alanından mezun 
olmak 
- 1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve 
Eğitim Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikoloji 
Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler 
Bölümlerinin herhangi bir alanından mezun olmak 2-Eskişehir İli Çifteler İlçesi 
Nüfusuna kayıtlı olmak veya ilan tarih itibariyle en az 6 ay süreyle Çifteler de 
ikamet etmeyi kabul etmek. 3-Personelin, işe alındıktan sonra 5 yıl Çifteler ilçe 
sınırları içinde ikamet etmeyi kabul etmek. Başvuruda bulunacak adayların 
başvurularını; http://appext.aile.gov.tr/vakifilan adresinden 16/07/2018-27/07/2018
tarihleri arasında yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. İnternet üzerinden başvuru yapan adayların yukarıdaki belirtilen 
koşullara haiz olduğuna gösteren belgeleri 03/08/2018 tarihi mesai bitimine kadar 
asıllarını yada noter tasdikli belgeleri doğrudan veya iadeli taahhütlü olarak posta 
yoluyla vakfımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda mülakata 
girmeye hak kazanan adayların listesi 10/08/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar
http://www.cifteler.gov.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. İSTENECEK 
BELGELER 1-Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu 2-Bitirdiği Okul Diploması 
veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 3-T.C. kimlik numaralı Nüfus 
Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi 4-2016 veya 2017 yılı KPSS sınav sonuç 
belgesinin aslı veya noter onaylı sureti 5-son altı ay içinde çekilmiş, 2 adet 
vesikalık fotograf 6-Adli sicil kaydı belgesi 7-Özgeçmişi CV(Özgeçmiş 
mektubunda doğum yeri,doğum tarihi,eğitim durumu,iş deneyimleri,özel meziyet 
ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,aile 
bilgileri,hobileri gibi konulardan bahsedilecektir. 8-Mezuniyet Transkript Örneği 
9-Askerlikten Muaf olduğuna veya yaptığına dair belge 10-Görevini devamlı 
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü 
bulunmamak


