
                                                         HOZAT SYDV 

DUYURU 

 Hozat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca faaliyete geçecek "2022 Vefa Projesi" 

kapsamında 1 erkek, 2 kadın toplam 3 işçi alımı yapılacaktır. İşçiler 9 ay çalıştırılacak olup, başvurular 

Hozat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat yapılacaktır. Başvurular 15.02.2022 

tarihinde başlayıp 18.02.2022 tarihi saat 17:00 'da son bulacaktır. Başvuru yapmak isteyenlerin söz 

konusu tarihlerde  08:00 - 17:00 saatleri arası Hozat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.  

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 

3) 18 - 50 yaşları arasında olmak, 

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi 

bulunmamak. 

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 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) Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı ya da vücut sağlığı 

ile ilgili özrü bulunmamak. 

8) Tunceli İli Hozat ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak. 

9) Proje kapsamında istihdam olunacak çalışanların geriatri bölümü mezunlarından olması 

tercih edilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda, lise mezunu veya  engelli ve yaşlı 

bakım konusunda sertifika sahibi kişiler değerlendirilecektir.  Bu şart da sağlanamazsa en az 

ilkokul mezunu kişiler istihdam edilecektir. 
 
İSTENEN BELGELER 

a) Kimlik Fotokopisi 

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge 

c) Fotoğraflı Özgeçmiş (Özgeçmiş belgesinde iş deneyimleri, neden bu işe müracaat ettiği, 

hobileri, özet aile bilgileri konularından da bahsedilecektir) 

d) Adli sicil kaydı, 

e) Erkek adaylar  için sürücü belgesi (en az B sınıfı ehliyet) fotokopisi 

f) Varsa Yaşlı Bakım vb. sertifikası  
g) En az 1 yıldır Hozat ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge 

h) Sağlık raporu ve kan grubunu gösterir belge 

 
NOT :Müracaat sırasında yukarıda istenen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin teslimi gereklidir. 
 
22/02/2022 tarihinde yapılacak mülakat sözlü ve uygulamalı olacaktır. Mülakat Saat:10:00 - 16:00 
arası Hozat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup başvuru sahiplerinin 10:00' da hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

 
İletişim  Bilgileri:  
Hozat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
 
Adres: Diyapağa Mahallesi Süleyman Kahraman Cad. Hükümet Konağı Kat:1 Hozat/TUNCELİ 
 
Tel No: 0428 561 22 28 
 
İrtibata Geçilecek Personel Bilgileri : Mehmet GÖKTAŞ - Sinan TAŞ 


