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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Adresi: Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı No:93 Hükümet Konağı Zemin Kat Tavşanlı/KÜTAHYA 

Telefonu: 0 274 6145344 Faks no: 0 274 6142551 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: Hane Ziyareti İnceleme Personeli Açık İş Sayısı: 2 adet 

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici (4 Ay) Deneyim Süresi:- 

Başvuru Tarihleri: 19.08.2022 – 23.08.2022 

Başvuru Adresi: Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı 
No:93 Hükümet Konağı Zemin Kat Tavşanlı/KÜTAHYA 
 

İrtibat Kişisi: Kadir TUNÇİL Unvanı: Vakıf Müdürü 

Telefonu: 0 274 6145344 E-posta: tavsanlisydv@hotmail.com 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Yer: Tavşanlı Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu 

Tarih: 24.08.2022 Saat: 15.30 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışacak Pozisyon : Hane Ziyareti İnceleme Personeli( Proje kapsamında hane ziyareti yapmak ve 
Sosyal İnceleme raporunu hazırlamak) 
Çalışma Adresi: SYDV bürosu ve Proje kapsamında belirlenen vatandaşların hane ziyareti (Tavşanlı köy 
ve mahalleler) 
Çalışma Şekli: Belirli Süreli (Geçici) 
Çalışma Süresi : 4 AY (01/09/2022-31/12/2022) 
ve Haftalık 40 Saat 
 

Çalışma Saatleri: 08.30-17.30 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

 GENEL ŞARTLAR 

 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

 2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 

 3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak 

 4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

 6- 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, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı 

olmamak, 

 7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak 

 8- Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim bölümleri tercihen öncelikli olacaktır.) 

 

 ÖZEL ŞARTLAR 

 1- Başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıldır Tavşanlı İlçesinde ikamet ediyor olmak, 

 2- En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş kabiliyetine sahip olmak  

 3- İyi derecede bilgisayar işletmenliği/operatörlüğü bilgisine sahip olmak veya bu programları kullanabildiğine 

dair sertifika sahibi olmak,  
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 4-Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak, 

 5-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 

 6-Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olmaya, belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde 

disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak, 

 7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak 

 

 BAŞVURU VE MÜLAKAT SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER 

 1-Adaylar başvurularını Tavşanlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna şahsen 19/08/2022-

23/08/2022 tarihleri arasında yapacaklardır 

2- Başvurusu kabul edilen ve mülakata çağrılacak adayların başvuru için gerekli belgeleri 23.08.2022 saat 

17.00 ‘a kadar Vakfımıza elden teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerini istenen süre içerisinde elden 

teslim etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Ayrıca posta vb. gönderilen evraklar kabul 

edilmeyecektir 

 3-Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından 24.08.2022 tarihinde saat 15.30 ‘da Tavşanlı 

Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakat sınav tarihinde veya saatinde değişiklik olması 

halinde Tavşanlı Kaymakamlığı web sitesinden (www.tavsanli.gov.tr) duyurulacaktır 

 4-Mülakat sonuçları mülakat heyetince değerlendirilecek olup değerlendirme sonucunda en yüksek puana 

sahip olan ve gerekli şartları sağlayan adayla sözleşme yapılacaktır. Mülakat heyeti tarafından mülakata 

çağrılan adayların yeterli görülmemesi durumunda Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir 

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 

 Mülakat sonucu Tavşanlı Kaymakamlığı web sitesinden (www.tavsanli.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan 

tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.   

 DİĞER HUSUSLAR 

 İşbu ilan ile alımına çıkılan işçi, proje kapsamında çalıştırılacak olup herhangi bir şekilde kadroya 

alınması durumu söz konusu değildir. Personele ücret olarak brüt asgari ücretin yüzde 30 fazlası tutarında 

maaş verilecektir.   

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

2-Sürücü Belgesi Fotokopisi 

3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı sureti 

4-Adli Sicil Belgesi 

5-Erkekler adaylar için Askerlik Durum Belgesi 

  6-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu  

7-En az 1(Bir) yıldır Tavşanlı İlçesinde ikamet ettiğini gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi(e-devlet) 

8-Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 

9-İş başvuru formu   (Vakfımızdan temin edilebilir) 

10-Nüfus Kayıt Örneği (Aile) (e-devlet) 

 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih: 18.08.2022 

Adı Soyadı: Erdoğan KANYILMAZ 

Unvanı: Kaymakam / Vakıf Başkanı 

Kaşe/İmza: 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması için bağlı 

olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
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