
YUNUSEMRE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 

1 (BİR) BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

SYD Vakıflarına personel alımında aranacak 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. 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. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden 

mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan 

türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti 

tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir. 

9. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak. 

Özel Şartlar: 

1.4 yıllık Yükseköğrenim Kurumlarının Sosyal Hizmetler Lisans Programından, İletişim Fakültesinin 

Halkla İlişkiler veya Basın Yayın Bölümlerinin birinden, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans 

programlarının herhangi birinden, Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Hukuk Fakültesinden, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümünden, İstatistik Lisans programından, Fen ve 

Edebiyat Fakültelerine bağlı Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olarak 

lisans diplomasına sahip olmak. 

2.En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.(Fiilen şehir içi ve şehir dışında araba kullanıyor olması 

gerekmekte olup araba kullanımı uygulamalı olarak tespit edilecektir.) 

3.Bilgisayar programlarını (Windows, Word, Excel, Powerpoint vb programlar) kullanıyor olmak 

ve yeterlilik durumunu gösteren belgeye sahip olmak. 

4.İlan tarihinden önce en az bir yıl Yunusemre ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.  

5.Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak. 

6.Askerlik görevini yapmış olmak. 

7.30 yaşından gün almamış olmak. 

 



8.Kamu Personeli Seçme Sınavında (2020) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

(Özel Şartlara ilişkin Belgeleri SYD Vakfına teslim eden adaylar KPSS P3 puanlarına göre en 

yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5(beş) katı kadar aday mülakata 

çağrılır) 

9.Mesai dışı ve bedenen çalışma yoğunlukta olacağından erkek personel tercih edilecektir. 

10.Mütevelli Heyet alım yapıp yapmama hususunda serbesttir. 

11.Vakıf ayni yardımlarını muhtaç vatandaşlara zaman mefhumu olmaksızın dağıtabilecek fiziki 

yeterliliği sahip olmak. 

12.3 yıl içerisinde kendi isteği ile iş akdini sonlandırmayacağını taahhüt ediyor olmak. Online 

başvuru adresi : https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr 

Online başvuru tarihi: 01.02.2021 - 10.02.2021 mesai bitimine kadar. 

Başvuruda istenen son evrak teslim tarihi: 12/02/2020 (16:00 Mesai Bitimine kadar) 

Mülakat tarihi ve Yeri: Tarih: Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonu  

Teslim Edilecek Evraklar: 

-Diploma veya mezuniyet belgesi 

-Nüfus cüzdan sureti  

-KPSS sınav sonuç belgesi  

-Sabıka kaydı   

-2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çektirilmiş.) 

-Erkek adaylar için askerlik belgesi  

-Herhangi bir sağlık problemi bulunmadığına dair Heyet Raporu (Mülakatı kazanan adaylardan 

istenecektir.) 

-Ehliyet sureti  

-İkametgah belgesi (Son 1 yıldır Yunusemre İlçesinde ikamet ettiğine dair Nüfus  Müdürlüğünden 

alınmış onaylı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği) 

-Personel İş Talep Formu 

-Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgelerin asılları veya fotokopileri. 

https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/

