
ESENLER KAYMAKAMLIĞI 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI  

BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ SÖZLEŞMELİ) ALIMINA İLİŞKİN DUYURU 

 

Esenler İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aşağıda belirtilen unvan ve şartlarda belirsiz 

süreli(daimi sözleşmeli) personeller alınacaktır. 

UNVAN PERSONEL SAYISI 

Büro Görevlisi 3 

TOPLAM 3 

 

 I- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

                  Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 

                       A-Genel Şartlar 

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak, 

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

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

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, 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- 4(Dört) yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden;  

 İktisat, 

 İşletme, 

 Çalışma Ekonomisi, 

 Maliye, 

 Uluslararası İlişkiler   

 Kamu Yönetimi ve Siyasi Bilimler Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. 

8- İşe Alım Sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında; 2021 ve 2022 yılları P3 puan 

türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak, 

9- İyi derecede sosyal iletişim becerisine sahip olmak, 

10- Başvurduğu görevini devamlı yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı 

bulunmamak. 

 

B-Özel Şartlar 

 

1- Başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıldır İstanbul İli Esenler İlçesinde ikamet ediyor olmak (Adres 

bilgi raporu ile belgelendirilecek.), 

2- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak, 

3- Bilgisayar kullanmak, Windows Ofis Programlarını iyi derecede bilmek (M.E.B Onaylı Sertifika ile 

belgelendirilecek). 



II-Adaylardan İstenen Belgeler 

Mülakata girmeyi hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri belirlenen tarihler arasında tamamlayarak, 

belgelerin asılları ile birlikte elden kendileri Esenler Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na teslim edecektir. Posta yoluyla 

gönderilen evraklar KABUL EDİLMEYECEKTİR. 

İSTENEN BELGELER 

1-Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi 

2-İşe Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş Bilgileri 

3-Son 6 ay içinde çektirilmiş (6) adet Vesikalık Fotoğraf 

4-Adli Sicil Belgesi 

5-Diploma Aslı ve Fotokopisi 

6-Askerlik Belgesi (İlişiği olmadığına dair) 

7-İkametgâh Belgesi (Adres Bilgi Raporu Son 1 yıldır ikamet ettiğine dair) 

8-Sağlık Raporu (Tam teşekküllü hastanelerden alınan ) 

9-Varsa daha önceden çalıştığı iş yerlerinden almış olduğu referans mektubu 

10-KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi (2021 veya 2022 yılı) 

11-Sürücü Belgesi Aslı ve Fotokopisi 

12-Bilgisayar kullanabildiğine dair belgeler(M.E.B Onaylı Sertifika, Kurs belgesi vb.) 

 

III-İşe Alım Süreci ve Sınava İlişkin Hususlar 

Sınava katılmak isteyen adaylar https://vakifilan.aile.gov.tr/  adresinden e-devlet portalı aracılığı ile   

“Başvuru Yap“ ibaresini tıklayarak başvurularını yapacaklardır. Sözlü sınava katılmak için sadece bu yol 

kullanılacaktır.  

Online Başvurular 14/11/2022 ve 21/11/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adaylar tarafından yapılan online başvurular “ÖN BAŞVURU” niteliğinde olup, genel şartlarda belirtilen 

şartları taşımaları halinde gerekli evrakları asılları ile birlikte teslim süreci içerisinde Esenler Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin vakıfça teslim alınması sonucunda 

müracaat işlemleri tamamlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır.  Evrak teslimi: 22/11/2022 tarihinde başlayıp 24/11/2022 - 17:00 ‘ye kadar Esenler Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacaktır. 

Büro Görevlisi unvanı için başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler, sistem tarafından en yüksek KPSS 

P3 puanından başlamak üzere alt puana doğru sıralanarak alınacak olan personel sayısının (5) katı kadar aday 

mülakata çağırılıp sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

Başvuru tarihinin sona ermesine müteakiben, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar mülakata 

çağırılacaklardır. Adayların http://www.esenler.gov.tr adresinden yayınlanacak mülakat listesini takip etmesi 

gerekmekte olup, kişilerin adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup, mülakat sonucunda personel alıp 

almamak konusunda serbesttir. 

Duyurulur.                                                                                                          

 14/11/2022                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             

                                                                   ESENLER KAYMAKAMLIĞI 

                SOSYAL YARDIMLAŞMA VE   

                      DAYANIŞMA VAKFI                                                                                                                                      

https://vakifilan.aile.gov.tr/

