
OSMANCIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) BAYAN EĞİTİCİ PERSONEL ALIM İLANI 

 
İŞİN NİTELİĞİ VE SÜRESİ 
 

Proje de bayan Eğitici; Aile Destek Merkezi (ADEM) nin merkezde verilen eğitim ve 
seminerlere fiilen katılacak olup aynı zamanda merkeze gelen vatandaşların ihtiyaç ve 
sorunlarının çözülmesine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecektir. Ayrıca ihtiyaç 
ve sorunların çözümüne yönelik vatandaşları ilgili birimlere yönlendirecektir. Eğitici ile 
belirli süreli sözleşme imzalanacak olup, Proje bitim tarihi olan, 31.12.2023 tarihinde sona 
erecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından projenin uzatılması halinde, personel 
sözleşmeleri de proje süresince tekrar uzatılabilecektir. 
 
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
1)        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 
3)        18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış bayan olmak, 
4)        Bilgisayar kullanıyor olmak, 
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 dahi 
olsa devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
7)       Osmancık sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak. 
8)   ADEM/SODAM açılacakbölgeyi sosyokültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim 
fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, 
psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından 
lisans mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan ve başvuru sürecinde geçerli olan 2021 veya 
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı 
aranır. 
 
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1) İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.) 
2) Mezun olduğu okul diploması, çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti veya e devlet 
üzerinden alınan barkotlu belge. 
3) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
4) 2021 veya 2022 yılları KPSS sonuç belgesi ÖSYM siteminden alınan belge veya e 
devlet üzerinden alınan barkotlu belge. 
5) Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu. 
6) Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir). 
7) Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV, 
8)  Osmancık İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge, 
 Not: Yukarıda istenen belgelerin fotokopileri Vakfımızca tasdik edilerek alınacak, 
asılları başvuru sahiplerine teslim edilecektir. Eksik belge ile başvuru kabul edilmeyecek. 
Teslim edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmeyecektir.      
 
SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
 

Alım ilanı Osmancık Kaymakamlığı internet sitesi adresi ve İŞKUR ilan sayfasında 
yayınlanacaktır. Belirlenen şartları taşıyan adaylar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. İstenilen evraklar başvuru esnasında teslim 



edilecektir. Posta, Kargo, e-mail vs. ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Son başvuru 
tarihinden sonra teslim edilen başvuru belgeleri işleme konulmaz. 

 
 
 Başvuru Başlangıç Tarihi : 23/01/2023 

Başvuru Bitiş Tarihi               :03/02/2023 (Mesai bitimine kadar) 
 
Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 5 aday 

çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Osmancık Kaymakamlığı’ nın resmi 
internet adresi olanwww.osmancik.gov.tr. adresin de 07/02/2023 tarihinde ilan edilecektir. Bu 
bildirim tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 
MÜLAKAT SONUÇLARI 
 

Mülakat 08/02/2023 Çarşamba günü saat 15:30’da Osmancık Kaymakamlığı 
Toplantısı Salonunda yapılacaktır. Mülakat sınavının sonuçları, kazanan ve yedek adaylar 
www.osmancik.gov.tr.adresinde ilan edilecektir. 

 
Adaylar aldıkları puana göre sıralanacak olup, kazanamayan adaylar puan sıralamasına 

göre yedek listeyi oluşturacaklardır. İş Kanununa göre belirlenen deneme süresince yedek 
liste geçerli sayılacaktır. Sınavı kazanan adayın Vakfımıza müracaat ederek sözleşme 
imzalamaları gerekmektedir. Sözleşme imzalamayarak işe başlamayan adayın yerine sıradaki 
yedek aday, sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir. 

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

personel alıp almamak konusunda serbesttir. 
 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 

 
 
           
 


