
HozAT SvDVADEM pRolEsi repsaMINDA ALINACAK oLAN
KooRDiruer0n imu FoRMU

Kurum Adr/Unvanr: Hozat Sosyal Yardrmlasma ve Dayanrsma Vakfr
Adresi: Diyap AEa Mahallesi Hrikrimet KonaEr Kat:1
Telefonu:0 42856L2228 Faks no:042856t2217

Meslek Adr: Aile Destek Merkezi (ADEM)
Koordinator Agrk i9 Sayrsr: 1

NiteliEi IGecici /Daimi] :Gecici Deneyim Stiresi: Yok
Bagvuru Tarihleri:2 4.0I.2023 - 26.01.2023 arasr mesai bitimine kadar[08:00- 17:00)
Bagvuru Adresi: Diyap A[a Mahallesi Htikrimet Kona[r Kat:1 SosyalYardrmlagma ve
Dayanr$ma Vakfr HozatlTuNCELi

irtibat Kigisi:Mehmet G0KTA$
Unvanr: SosyalYardrm ve inceleme
Gorevlisi

Telefonu:0 4285672228 E-posta:ho zatsvdv 62@hotmail.com

Yer: Hozat KaymakamhEr Toplantr Salonu

Tarih:30.01.2023 Saat:10:00 - 16:00 arasr (Bagvuru
sahipleri 10:00! da hazrr bulunacakttr)

Calrsma Adresi: Hozat ilce Merkezi
Caltsma Stiresi: Belirsiz Caltsma Saatleri : Belirsiz

1) Ttirkiye Cumhuriyeti vatanda$r olmak,
2) Medeni haklarrm kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) Erkek adaylar igin askerlik gdrevini yapmrg veya muaf olmak yada askerlikle iliqkisi
bulunmamak.
4) Kamu haklanndan mahrum bulunmamak,
5) Tiirk Ceza Kanununun 53'tincti maddesinde belirtilen si.ireler gegmiq olsa bile; kasten
iqlenen bir sugtan dolayr bir yrl veya daha fazla stireyle hapis cezasma ya da affa u[ramrg
olsa bile devletin gtivenli[ine kargr suglar, Anayasal diizene ve bu dtizenin igleyigine kargr
suglar, zimmet, irtikdp, rtigvet, hrszhk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, gtiveni k0tiiye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karrgtlrma, edimin ifasrna fesat kangtrrma, sugtan kaynaklanan
malvarhpr defierlerini aklama veya kapakqlhk suclanndan mahk0m olmamak.
6) G0revini devamh yapmasma engel olabilecek vticut ya da akrl hastahlr ya da vticut
sa[hlr ile ilgili 6zrti bulunmamak.
7) Tunceli ili Hozat ilgesi srrurlan igerisinde ikamet ediyor olrnak
8) OSYM taraftndan 202L-2022 yrllannda yaprlan Kamu Personeli Segme Srnavlannrn
birinde KPSS !3 puan ttirtinden en az 60 puan almrs olmak.
9)i9instiresi:i9ealrnacakpersoneligin2(iki)ardenernestire@
Siirelidir



10) Universitelerin E[itim
Edebiyat Faktiltelerinden
Danrgmanhk ve Rehberlik
Lisans Mezunu olmak.

Faktiltelerinden,
veya Sosyoloji
Boltimti, $ocuk

formasyon almrg olmasr gartr ile Fen-
Bohimti, Psikoloji Boliimii, Psikolojik
Geligimi, Sosyal Hizmet Bohimlerinden

11) Sosyal iletigim becerisine sahip olmak

L2) Bagvuru tarihi itibari ile 2l yatrnl bitirmig,45 yagrnr doldurmamrg olmak.

13) Bagvuran adaylardan belirtilen gartlan saflayan adaylar KPSS P3 puanrna gore
stralanarak en ytiksek puanlt adaydan baglamak tizere ahnacak kadro saylslnln 5 (Beg)
katr oranrnda aday mtilakata caErrlacakilr
t4) Hozat SYDV personel ahp almamak, ahmr tek taraflr iptal etmek veya proje
ba$lama sriresini ertelemek konulannda tamamen serbesttir
15) Altnacak personel, Hozat ADEM' in yonetim ve organizasyonundan sorumlu
olacah vatandaglann ihtiyag ve sorunlannrn gdztilmesine yoneiik danrgman|k ve
rehberlik hizmeti verecektir. Aynca Vakrf Mtitevelli Heyetinin ve Vakrf Mtidririintin

rine setirecektir

a) Kimlik F SI

b) Erkek adaylar icin askerlikle iliskisi olmadrEma dair bel
c) FotoSraflr Ozgegmig (Ozgegmig belgesinde ig deneyimleri, neden bu ige mtiracaat etti$,
hobileri, <izet aile bileileri konularrndan da bahsedilecektir
d) Adli sicil ka
e) Erkek adaylw igin stiriicti belgesi (en az B smrfi ehlivet) fotokopisi
f) Varsa Yash Bakrm vb. sertifikasr

rkh)

r) Mezuniyet durumunu gristerir diploma, eecici mezuniyet beleesi. tasdikname vb.
NOT: Miiracaat srrastnda yukarrda istenen belgelerin asrllarrnrn ve fotokopilerinin teslimi
gereklidir.
30,01.2023 tarihinde vaprlacak miilakat siizl[i olacakilr.



HOZAT SYDV ADEM I(APSAMINDA ALINACAK TEMIZLIK
conrvrisi irau FoRMU :

Kurum Adt/Unvanr: Hozat SosvalYardrmlasma ve Davanrsma Vakfr
Adresi: Diyap AEa Mahallesi Htiktimet KonaEr Kat:1
Telefonu:0 42856t2228 Faks no:042856L22L7

Meslek Adr:Aile Destek Merkezi (ADEM)
Temizlik Gorevlisi

Agtk Ig Sayrsr:1

NiteliEi [Gecici/Daimi) :Gecici Denevim Sriresi: vok
Ba5vuru Tarihleri: 24.0L.2023 - 26.07.2023 arasr mesai bitimine kadar f0B:00 - 17:00)
Bagvuru Adresi: Diyap A[a Mahallesi Hriktimet Konafr Kat:1 Sosyal Yardrmlagma ve
Dayanrgma Vakfr HozatlTUNCELi

irtibat Kigisi:Mehmet G0KTAg
Unvanr: Sosyal Yardrm ve inceleme
Gorevlisi

Telefonu:0 42856t2228 E - p o s ta : h o zatsv dv 62@ h o tmai l. co m

Yer: Yaprlmavacaktrr.
Tarih: Saat:

Calrsma Adresi: Hozat ilce Merkezi
Cahsma Stiresi: Belirsiz Cahsma Saatleri : Belirsiz

L-Ttrkiye Cumhuriyeti Vatandasr olmak .

2-Medeni Haklan kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-Ba$vuru tarihi itibariyle 18 vasrnr doldurmus olmak.
4-TCK 53.maddesinde belirtilen stireleri gegmig olsa bile, kasten iglenen bir sugtan bir
yrl veya daha fazla stire ile hapis cezasrna yada affa u[ramrg olsa bile, devletin
gtivenlifine kargt suglar ve casusluh zimmet, irtikap, rtigve! hrrsrzhh dolandrrrcrhk,
sahtecilik, gtiveni kottiye kullanma, hileli iflas ihale ahm ve satrmlara fesat kangilrma
sugtan kaynaklanan mal varhfr deferlerini aklama ve kagakgrhk suglanna mahkum
olmamak.
5-Kamu haklarrndan mahrum olmamak.
6-Enaz ilk okul mezunu olmak.
7-Erkek adaylar igin askerlik gorevini yapmrg olmak veya muaf olmak yada askerlikle
iligkisi bulunmamak.
B-Erkek adaylar igin en az B srnrfi ehliyete sahip olmak ve aktif araq kullanryor olmak.
9- G<irevini devamh yapmasma engel olabilecek viicut ya da akrl hastahlr ya da viicut
safih[r ile ilgili cizrii bulunmamak.
10-vakfrmrzrn hedef kitlesi arasrnda olanlara oncelik tanrnacaktrr.



Belirli Siirelidir.
L3-Bagvuran adaylardan belirtilen gartlarr saflayan adaylar Hozat SYDV Miitevelli
Heyet! tarafrndan olugturulacak komisyon tarafrndan deEerlendirilecektir.
l4-Hozat SYDV personel ahp almamak, ahmr tek taraflr iptal etmek veya proje baglarna
stiresini ertelemek konularrnda tamamen serbesttir
15- ige altnacak personel, vakfrmrza baflr olarak faaliyet gosteren A,le Destek Merkeri
proje hizmet birimlerinin temizlifini yapmak, Vaklf Bagkanr, Vakrf Mritevelli Heyeti ile
Vakrf Mtidiirtiniin Vakrf faaliyet alanr ile ilsili vereceEi isleri yapmakla vriktimhidiir.

a) Kimlik SI

b) Erkek adaylar igin askerlikle iliqkisi olmadrprna dair belge

c) Fotofiraflr Ozgegmig (Ozgegmig belgesinde iq deneyimleri, neden bu ige miiracaat ettili,
hobileri, 6zet aile bilgileri konularrndan da bahsedilecektir
d) Adli sicil ka
e) Erkek adaylar iqin siirtcti belgesi (en az B srmfi ehliyet) fotokopisi

Varsa almrs o sertifikalar
kametsah belsesi

hk
r) Mezuniyet durumunu gtjsterir diploma, gecici mezuniyet belsesi. tasdikname vb.
6-Vakfrmrzdan temin edilecek i uru di
NOT: Miiracaat strasrnda yukarrda istenen belgelerin asrllannln ve fotokopilerinin teslimi
gereklidir.
Bapvuran adaylardan belirtilen gartlan saflayan adaylar Hozat SYDV Miitevelli Heyeti
tarafindan olustu rulacak komisvon tarafindan


