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C;ORUMIDODURGA SOSYAL YARDIMLASMA VE DAY ANISMA VAKFI
 

VEFA (Ya~h Evde Bakim ) Projesi Kapsammda Belirli Siireli Sozlesmeli 1 Kadm 1 Erkek Geeici
 
Personel Ahm 11am
 

1- ADAYLARDA ARANAN N1TEL1KLER 

A) GENELSARTLAR
 
I) Turkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak,
 
2) Miilakat tarihi itibariyle 18 yasmdan gun alnus, 50 yastndan gun almamis oImak
 
3) Medeni haklanm kullanma ehliyetine sahip olmak,
 
4) Kamu haklarmdan mahrum bulunmamak,
 
5) Turk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler gecmis olsa bile; kasten islenen bir suctan dolayi
 
bir yil veya daha fazla sureyle hapis eezasma ya da affa ugrarms olsa bile devletin gnvenligine karst suclar,
 
Anayasal duzene ve bu duzenin isleyisine karst suclar, zimmet, irtikap, rusvet, hirsizhk, dolandmcihk, sahtecilik,
 
guveni kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kansnrma, edimin ifasma fesat kanstirma, suctan kaynaklanan
 
malvarhgi degerlerini aklama veya kacakcihk suclanndan mahkum oImamak.
 
6) Gorevin ozelligine gore asagida belirtilen ozel sartlan tasunak,
 

B) OZEL SARTLAR
 
1- Engelli ve yash bakim konusunda sertifika sahibi kisiler oncelikli olarak tereih edilecektir,
 
2- Gorevini yapmasma engel olabileeek sureklilik arz eden fiziksel veya ruhsal hastahk ya da sakathk ile ozru
 
bulunmamak,
 
3 -Sosyal iletisim beeerisine sahip oImak
 
4- Basvuru sahibinin son 6 aydir ilcemizde ikamet ediyor olmasi,
 
5- Basvuru yapanlardan hane kisi basi ayhk geliri asgari ucretin net tutarmm 1/3 oranmm altmda olanlardan,
 
geliri yeterli olmayan basvuru sahipleri oncelikli olarak tereih edileeektir.
 
6- Basvuru sahibi erkek adaylar da evde temizlik yapacaktir.
 
7- Erkek adaylar en az B simfi ehliyete sahip olacaktir,
 
8- Kadin adaylardan en az B sunfr ehliyetine sahip olanlar oncelikli olarak tereih edilebileeektir.
 

2-BASVURU iC;iN iSTENEN BELGELER
 
1 lse Basvuru Formu (www.dodurga.gov.tr adresinden temin edileeektir.)
 
2- En son mezun oldugu okul diplomas! fotokopisi (Ash gorulerek onaylanacaktir)
 
3- TC Kimlik numarasi yazrh bulanan nufus cuzdammn onW arkah onayh fotokopisi,
 
4- Son 3 ay icerisinde cektirilmis 2 adet vesikalik fotograf,
 
5- Calismasma engel olmayacagun gosteren saghk raporu (Mtilakat sonueunda ise girmeye hak kazananlardan
 
Sozlesme irnzalama asamasmda isteneeektir.)
 
6- Adli sieil kaydi,
 
7- Basvuru sahibinin en ez B smtfi ehliyetinin onlu arkali fotokopisi (erkek adaylar icin zorunludur,
 
8- Ntifus Mudurlugunden son 6 aydir ikamet ettigine dair adres kaytt fonnu
 

3-MULAKAT BASVURUSUNA iLiSKiN BiLG1LER
 
1- Basvurular 09.08.2022 Salt gunu saat 08:00'de baslayacak olup I0.08.2022 Carsamba gunu 17:00' da sona
 
ereeektir. Basvuracak kisiler belgeleri sahsen Vakfa teslim etmek zorundadir, Belirtilen tarih ve saatten sonra
 
yapilacak basvurular dikkate ahnmayacaktir.
 
2- Basvuranlardan rnulakata kaulmaya hak kazananlar Dodurga Kaymakamhgr' nm resmi internet adresi olan
 
http://www.dodurga.gov.tr adresinden 10.08.2022 Carsamba gunu ilan edileeektir. Bu bildirim tebligat yerine
 
gececek olup adaylara aynea tebligat yapilmayacaktir.
 
3- 11.08.2022 Persembe gunu saat 10:00' de Hukumet Konagi Vakif Toplann Salonu Kat-2 Dodurga adresinde
 
mtilakat yaprlacaktir. Mtilakat sonueunda puan siralamasma gore erkek adaylar arasmdan 1 kisi kadin adaylar
 
arasmdan 1 kisi ise girmeye hak kazanrms sayilacaktir. Diger adaylar ise aldtklan puana gore yedek olarak
 
siralamaya gireeeklerdir. Ise girmeye hak kazananlar Dodurga Kaymakamhgr' nm resmi internet adresi
 
olan http://www.dodurga.gov.tr/adresinden 11.08.2022 tarihinde ilan edileeek olup, bu bildirirn tebligat yerine
 
gececek ve adaylara aynea tebligat yapilmayacaktir. Smavi kazanan adaylarm en gee 11.08.2022 mesai bitimine
 
kadar Dodurga Sosyal Yardimlasma ve Dayamsma Vakfr'na muracaat ederek sozlesme imzalamalan
 
gerekmektedir. Sozlesme imzalamayarak ise baslamayan adaym yerine siradaki yedek aday, sozlesme
 
irnzalamak uzere davet edileeektir.
 
MURACAT VERi ve iLETiSiM B1LGiLERi
 
Mtiraeaat yeri: Dodurga Sosyal Yardimlasma ve Dayamsma Vakfi 
Bayat Huktimet Konagi Kat: 2 
Dodurga SYD Vakfi; 0364711 6226 
iLANEN DUYURULUR 


