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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU 

KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Asarcık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
Adresi                        :  Biçincik Mah. Mahir Emen Cad. Hükümet Konağı Kat 3  Asarcık/SAMSUN 
Telefonu: 03627912063 Faks no: 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: Sosyal Yardım ve İnceleme 
Görevlisi 

Açık İş Sayısı:1 

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 2 ay 
Başvuru Tarihleri: 09.01.2023-16.01.2023 tarihleri arası 
Başvuru Adresi : https://vakifilan.aile.gov.tr/ 
İrtibat Kişisi : Ercan ÇERTEZ Unvanı:Vakıf Müdürü 
Telefonu:0367912063  

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Mülakat tarihi ve yeri başvurular tamamlandıktan sonra http://www.asarcik.gov.tr/ adresinden 
yayınlanacaktır. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi  :  Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 
 

Çalışma Süresi  : Haftalık 40 saat 
Çalışma Saatleri:08:00-17:00 
 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak, 
4) 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. 
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 
8) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanına müracaat yapılacaktır. 
9) En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik, Sosyoloji, Halkla İlişkiler ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bölümlerinden birinden mezun olmak,  
10) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2021 veya 2022 Yılları KPSS P3 
puan türünden en az 60 puan almış olmak. 
11 Vakfımızın bulunduğu İlçe sınırları içinde ilan tarihi itibarıyla en az 6 aydır ikamet ediyor olmak. 
12) Asarcık ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. 
13) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. (Alımı 
kesinleşecek adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir) 
14) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak. (Gerek 
görülmesi halinde uygulamalı olarak bakılacaktır.) 
15) Mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurallarına uymak. 
16) Adayların kendini ifade kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve 
inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, kişisel becerileri, karşısındaki insanı 
anlayabilme ve empati kurma becerisi yönlerinden de değerlendirilecektir.  

http://www.asarcik.gov.tr/


10) Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. 
Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Mütevelli Heyeti Tarafından işe alım işlemleri iptal edilecek 
ve mülakatta en yüksek puanı alan bir sonraki yedek adayın işe alımı sağlanacaktır.   
17) Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine 
haiz olup, mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme 
konusunda serbesttir.  
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1)Özgeçmiş, 
2)Nüfus cüzdanı fotokopisi  
3)Aile Nüfus Kayıt Örneği 
4)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Aslı  kurum yetkilisi     tarafından görülüp, 
fotokopisi aslı görülmüştür yapılarak alınacaktır.)  
5)KPSSP3 sınav sonuç belgesi 2021 veya 2022 Yıllarına ait. 
6)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 
7)Sürücü belgesi fotokopisi, 
8)Adli Sicil Belgesi. 
9)Sağlık Raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır. (mülakat sonrası alımı uygun görülen 
adaylardan istenecektir.)  
10)İlçe Nüfus Müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alınacak, başvuru tarihinden önce son 6 aydır İlçe 
sınırlarında ikamet ettiğine dair belge. 
11)Erkek adaylar için Askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı. (Aslı  
kurum yetkilisi tarafından görülüp fotokopisi alınacaktır.)  
12)Başvuru evrakları başvuru sahipleri tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta, kargo, e-mail 
vs. ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.  
 
NOT : Başvuruda bulunan adayların mülakata girmeye hak kazanabilmek için istenen belgeleri 
16/01/2023  tarihinde Pazartesi günü Saat 17:00’a kadar Asarcık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı, Biçincik  Mahallesi, Mahir emen  Caddesi, Hükümet Konağı Kat 3 Asarcık/Samsun 
adresinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta,Kargo vb.  yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.) 

FORM ONAY BİLGİLERİ 

Tarih          :   09/01/2023 

Adı Soyadı :    Fatma Gül NAYMAN 
Unvanı        :    Kaymakam V. 
                           Vakıf Başkanı 

Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması 
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir. 
 


