
OSMANCIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) BAYAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ PERSONEL 

ALIM İLANI 
 

İŞİN NİTELİĞİ VE SÜRESİ 
 

Bayan Temizlik Görevlisi; Aile Destek Merkezi (ADEM) nin düzen ve temizliğinden 
sorumlu olacaktır. Temizlik görevlisi 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) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4) 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 karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 
iflas, ihale ye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
5) Sağlık bakımından proje kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması. 
6)Adli sicil kaydı bulunmamak 
7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak 
8)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 
9)İşe alınan çalışanlara proje süresince ödenen aylık tutar net asgari ücreti aşmayacaktır. 
10)Herhangi bir yerde aktif olarak sigortalı çalışmamak. 
11)Aday personelin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir. 
12)18 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşını doldurmamış olmak, 
13)Osmancık sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak. 
 
BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 
1) İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir. 
2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 
3)         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf  
4) Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu. 
5) Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir). 
6)  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.      
 
DİĞER 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) 
Mülakat/Görüşme Tarihi        : 08.02.2023 saat 10:30 



Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti veya oluşturacağı komisyon marifetiyle 
değerlendirilerek personel alımı gerçekleştirilecektir. Personel alım sürecinde Vakfın hedef 
kitlesinde yer alan kişilere öncelik verilecektir. 

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

almamak konusunda serbesttir. 
 
İlgililere ilanen duyurulur. 
 

 
 
           
 


