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KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLAN FORMU
KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı/Unvanı: BAFRA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Adresi
: Fatih Mah. Park Cad. No:7/1 Bafra/ SAMSUN
Telefonu:03625432521
Faks no:03625424140
TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: Temizlik Elemanı (2022 Yılı
Açık İş Sayısı:4
Samsun Bafra Vefa Projesi Kapsamında)
Niteliği (Geçici):BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ Deneyim Süresi:
Başvuru Tarihler:24/02/2022 - 28/02/2022 tarihleri arası
Başvuru Adresi : Bafra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
İrtibat Kişisi : Hasan İRER
Unvanı:Vakıf Müdürü
Telefonu:03625432521
E-posta:bafrasydv@hotmail.com
GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ
1-Noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
2-Başvurusu kabul edilen adaylara kura tarihi, yeri ve saati ayrıca bildirilecektir.
ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adresi :Bafra İlçesi Merkez Mahalleleri
Çalışma Süresi : 31.12.2022 tarihine
Çalışma Saatleri:08:00-17:00
kadar(Proje Süresince)
Ödenecek Aylık Ücret
Asgari Ücret
MÜRACAAT KOŞULLARI
1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4)En az okur-yazar belgesine sahip olmak.
5)18-55(dahil) yaş aralığında kadın olmak.
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)Başvuru tarihi itibariyle son 6(altı) aydır Bafra İlçesinde ikamet ediyor olmak
8)Proje kapsamında çalışacak kişiler projeden faydalanacak yaşlı ve engelli vatandaşların ve evlerinin
(cam, kapı, zemin, banyo, lavabo, mutfak temizliğinin yapılması; tül, perde, nevresim, çamaşırlarının
yıkanıp ütülenmesi v.b. işler)hijyenini sağlamakla görevli olup, projede çalışacak kişilerin görevin devamlı
yapılmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.
9) Başvuru sahibinin hanesinde bulunan kişilerin toplam gelirinin net asgari ücretin 1,5 katı olan 6.379,50.TL yi aşmıyor olması ve başvuru sahibinin halen uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışıyor
olmaması gerekmektedir.
10)Geriatri bölümü mezunu ya da engelli ve yaşlı bakım konusunda en az 160 saat kurs alarak sertifika
sahibi olmuş kişiler tercih sebebidir.
11)Adli sicil kaydı bulunmamak.
12) Bafra İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belirtilen sayıda veya belirtilen sayıdan
daha az sayıda personel alıp almamak, alımı tek taraflı iptal etmek veya proje başlama süresini
ertelemek konularından tamamen serbesttir.
13) Başvuru sahipleri başvuru süresi içerisinde, başvuru için gerekli olan ve aşağıda yer alan belgeleri
dosya içerisinde yetkili kişiye bizzat elden teslim edecek olup şartlara uygun başvuru sahiplerine
başvuru esnasında teslim ettikleri belgeler karşılığında ıslak imzalı ‘’Evrak Alındı Belgesi’’ verilecektir.
İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan veya sahte
belge ile başvuru yapmak isteyen kişilerin talepleri kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı görülerek dosyaya eklenecektir.)
2- İlan tarihinden en az altı ay önce Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet edildiğini gösterir belge
3- İş Başvuru Formu (Bafra İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Bürosundan temin

edilecektir
4-Adli sicil kaydı belgesi(E devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir).
5- Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
6- Diploma /Mezuniyet Belgesi (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir)
7- Hasta ve Yaşlı Bakımı veya Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi Sertifikasının Aslı ve Fotokopisi
(Başvuru esnasında aslı görülerek fotokopisi dosyaya eklenecektir)
8- Başvuru sahibinin hanesinde bulunan 18 yaş üstü kişilere ait sigorta tescil ve hizmet dökümü
belgesini ve kendisinin halen uzun vadeli sigorta kollarına tabii olacak şekilde çalışıyor olmadığını
gösterir belge. (Sigorta tescil ve hizmet dökümü belgesi e-Devlet uygulaması üzerinden temin
edilebileceği gibi Bafra İlçesi Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden de temin edilebilir.)
9-Sağlık Raporu (İşe Başlama sürecinde talep edilecektir-Aile Hekimliklerinden)
10- Banka Hesap Numarası (İşe Başlama sürecinde talep edilecektir)
NOT : Evrak teslimi şahsen yapılacak olup, kargo, posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih

: 24.02.2022

Adı Soyadı : Cevdet ERTÜRKMEN
Unvanı
: Kaymakam
Vakıf Başkanı
Not: Bu form işçi alımı yapılacak her meslek için ayrı ayrı düzenlenerek iş arayanlara duyurulması
için bağlı olunan İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine gönderilir.

