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ı,LANLAyICIsı" rı ı<işil aııu iıaNı

Mutki Sosyal Yardımlaşma ve Da_vanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 23.12.2022 tarlh
ı,e 2022-18113 sayılı karaıına istinaden 2023 Mutki Aile Destek Merkezi Projesi süresince,
proje kapsamında "Eğitim Öğretim Planlayıcısı" olarak çahştırılmak üzere tam zamanlı

sözleşmeli Belirli Süreli Geçici personel istihdam edilecek olup personelde aranacak şartlar
aşağıda belirtilmiştir.

l- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
A) GI]NEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) Başvuı,üı taıihi itibariyle 18 yaşmı bitiımiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde betirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

iş[enen bir suçtan dolayı bir yıl veya düa fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikAp, rüşvet, hırsızlrk, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştrıma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm
olmamak.

6) Üniversitelerin 4 yılhk fakültelerinin Özel Şartlarda belirtilen bölümlerden mezun

olmak ve Yükseköğretim Kurulu Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından en son puanı açıklanan2021ve 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
KPSS P3 Puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

Pl)ÖZEL ŞARTLAR

l ) Işin niteliği gereği kadın olmak,
2) Mutki ilçc sınırları içerisinde ilan tarihi itibariyle son 6 aydır ikamet ediyor olmak,
3) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurlımlarının Eğitim Fakültelerinden, formasyon almış olmasr

şartlyla Fen-Edebiyat Fakültelerinden veya Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlanndan lisans mezunu

olmak.
4) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitiminde bilgisayar dersi (transkript)

almış olmak. Microsoft Office programlarını ve temel bilgisayar programlarını iyi
düzeyde kullanabiliyor olmak.

5) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
6) Görevini devamh yapmasına engel bir durumun olmadığını, akıl hastalığı veya vücut

sakatlığı ile özrü bulunmadığını, her türlü coğrafi ve iklim şartlarında görev
yapabileceğini gösterir sağlık raporu (İşe alınması kesinleşen adaydan istenecektir)

7) 2O2lveya 2022 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme
Sıııavlarından an az 60 ve üzeri puan almak. En yüksek puandan başlayarak 5 katı aday

mülakata çağırılacaktır.



2_ BAşvuRu içiN ctnoxıi npı-cBıBn

l ) Özgeçmiş,
2) KPSS sonuç belgesi,
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı kurum yetkilisi tarafindan

görülüp fotokopisi alınacaktır),
4) Müracaat tarihi itibariyle Mutki ilçe sınırlan içerisinde son 6 aydır ikamet ettiğine dair

belge,
5) Kinılik fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Ömeği,
6) Adli Sicil Kaydı,
7) 2 adeı vesikalık fotoğral (Son alı ay içinde çekilmiş),
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut

sakatlığı ile özıü bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağhk Raporu
(Mülakatı kazananlardan mülakat sonrası istenecektir).

3_ SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İı-işxİN BİLGİLER

l) Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Mutki Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışına Vakfına (Pınarbaşı Mahallesi Şehit İsa Budak Caddesi Ak
Sokak No:4 Mutki i Bitlis) şahsen 02l0ll2023 tarihinden 0610112023 tarihi saat
l7:00'yc kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan
başvurrılar kabul edi lnıeyecektir.

2) Belirtilen nitelikleri taşıyan adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavından 60 puan

şartını sağlayan en ytiksek puanlı 5 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü
sınar soııucunda başarılı olarak değerlendirilen kişi. Eğitim Ögretim Planlayıcısı olarak
istihdam edilir.

3) Başvurular arasından mülakata katılmaya hak kazanan kişiler aynca ilan edilecektir.

Not: Mutki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakiı Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda
personcl alıp almama ve gerektiğinde mülakaı tek taraflı iptal etme hakkına süiptir.

iı-ı,NnN DuyURULUıt

Vakıf İletişim Adresi: Pınarbaşı Mahallesi Şehit İsa Budak Caddesi Ak Sokak No:4
Mutki/BiTLiS
TeI: 0434 711 23 1l
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