
GERGER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BELİRLİ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Vakfımız Mütevelli Heyetinin 16/10/2019 tarih ve 2019/39-8 kararı, 30.12.2019 tarih 
ve 176 sayılı bakan onayı ile kabul edilen "339491 kodlu Temiz Evim Projesi" kapsamında 
çalıştırılmak üzere Temizlik Görevlisi unvanlıyla belirli süreli sözleşmeli, 02/03/2020 ile 
31/08/2020 tarihleri arasında çalışacak 4 ( dört) bayan personel alınacaktır. 

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) 18 yaşını bitirmiş olmak.
4) Bayan olmak
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6) Devletin güvenliğine karşı suçlar ( FETÖ/PDY, DHKPC, DEAŞ vb terör örgütleri ile
irtibatı ve ilişkisi olan), 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, 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.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Geriatri bölümü mezunu olmak tercih edilecektir.
2)En az lise mezunu olmak ancak Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek Olacakların Eğitimi konusunda
sertifika sahibi olan ilköğretim mezunu ile okur-yazar olan kişiler de başvuruda bulunabileceklerdir
3) Başvuru tarihi itibariyle en az 6 aydır Gerger'de ikamet ediyor olmak (Devamlı ikamet
adresi Gerger olmak ve ailesi de Gerger' de ikamet ediyor olmak şartıyla; Eğitim ve benzeri
sebeplerden dolayı geçici olarak Gerger'de ikamet etmeyenler istisnadır)

C) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENEN BELGELER

- Başvurular 17/02/2020 - 24/02/2020 tarihleri arasında, en geç 24/02/2020 günü saat
17 :00' a kadar Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır. 

- Başvuran adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartlan taşıdıklarını gösteren aşağıda
sayılan belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Gerger İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının Keleşan Mah. Keleşan Küme Evleri no:11/A adresine en geç 24/02/2020 
tarihi mesai bitimine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan ya 
da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca posta yoluyla yapılan 
başvurularda kabul edilmeyecektir. 

1-Belirli Süreli Personel İş Talep Formu (Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'ndan temin edilebilir.)

�



2-Geriatri bölümü Mezunları için Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı
sureti)
3-Lise Mezunları için Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
4-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz
edilecektir.)
5-Adli sicil belgesi. (Aslı veya onaylı sureti)
6-İşe alınacaklar kura sonucu ile belirlenecektir. Kura sonucu ismi asil listede olanlar,
görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı, vücut sakatlığı ile
engelli olmadığına, her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel
olmadığına dair bir hastaneden alınacak sağlık raporu. (Aslı veya onaylı sureti)

D) PERSONELİN SEÇİMİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru yapanlar arasında öncelikle Geriatri bölümü mezunu, Geriatri bölümü 
mezunu olmaması durumunda en az lise mezunu ancak engelli ve yaşlı bakım konusunda 
sertifika sahibi olan kişiler öncelikli olarak tercih edilecektir. 

25/02/2020 tarihinde başvuru yapanların arasında noter huzurunda kura çekilecek ve 
kura sonuçlan 25/02/2020 tarihinde Gerger Kaymakam1ığı resmi web sayfası olan 
www.gerger.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

NOT: Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir 


