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KURUM BİLGİLERİ 

Kurum Adı/Unvanı: Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Adresi:  Menderes Mah. Çinçindere Cad. No:151- Giriş Esenler/İSTANBUL 
Telefonu: ( 0212 ) 646 28 54 Faks No:- 

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ 

Meslek Adı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 
(Muhasebe Birimi) 

Açık İş Sayısı: 1  

Niteliği (Geçici/Daimi): Daimi Deneyim Süresi: 2 Yıl  (Muhasebe) 
Başvuru Tarihleri: 24.10.2022-31.10.2022 
Başvuru Şekli: Başvuru ilanı ve başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr/ sitesinden yapılacaktır. 

Telefonu: 0212 508 19 99 E-posta: - 

İrtibat Kişisi: Dilek KARATAŞ Unvanı: Vakıf Müdürü 

GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ 

Mülakat Tarihi:  Ayrıca duyurulacaktır.                                        

ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Çalışma Adresi: Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Çalışma Süresi: Daimi Çalışma Saatleri: 08.30.-17.00 

MÜRACAAT KOŞULLARI 

GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,  
3- Son Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,  
4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
6-Türk Ceza Kanunun 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, 
ÖZEL ŞARTLAR 
1-Esenler ilçesinde en az 1(bir) yıldır ikamet ediyor olmak (Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge ile 
belgelendirilecek)  
2- B Sınıfı Ehliyet Belgesine sahip ve aktif araç kullanabiliyor olmak,  
3- En az 4(Dört) yıllık fakültelerden; Çalışma Ekonomisi, İktisat, İşletme, Muhasebe ve Maliye bölümlerinin 
herhangi birinden mezun olmak,   
4- İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2021-2022) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,  
5-Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşından gün almamış olmak  
6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (sağlık raporu ile belgelemek), 
7- Adli sicil kaydı bulunmamak,  
8- Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak(Aldığı sertifika, kurs bitime belgesi veya 
transkript üzerinde Bilgisayar dersi aldığı belgelendirilecektir)  
9-İyi derecede sosyal iletişim becerisine sahip olmak  
10-Muhasebe bilgisine, Muhasebe ile ilgili Mevzuata, SGK Mevzuatına hakim olmak ve Kamu’da/Özel 
Sektörde en az 2 (iki) yıl muhasebe tecrübesine sahip olmak (Çalışma belgesi ve Çalıştığı iş yeri ile belgeler 
ile belgelemek)  
 
-Vakfımız alım sürecinin her aşamasında iptal yetkisine haiz olup mülakat sonucunda personel alıp 
almamak konusunda serbesttir. 

 



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

K.P.S.S. Sonuç Belgesi,  
Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  
Üniversite Diploma aslı ile fotokopisi,  
Nüfus Müdürlüğü'nden Adres Bilgileri Raporu,  
Bilgisayar Sertifikası veya transkript ve Özgeçmiş. 
(Bütün Evrakların Aslı kontrol edilecektir.) 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuru ilanı ve başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr/ sitesinden yapılacaktır 

Başvuru ilanı ve başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr/ sitesinden yapılacaktır.- Sosyal Yardım ve 
İnceleme Görevlisi (muhasebe birimi) unvanı için başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler, sistem 
tarafından en yüksek KPSS P3 puanından başlamak üzere alt puana doğru sıralanarak alınacak olan 
personel sayısının (5) katı kadar aday belirlenecektir.  
Belirlenen adaylar güvenlik soruşturmasına tabii tutulacak olup, olumlu sonuçlanan adaylar mülakata 
çağırılıp sözlü sınava tabi tutulacaktır.  
Mülakata girmeye hak kazananlar Genel şartlarda belirtilen şartları taşımaları halinde gerekli evrakları 
asılları ile birlikte teslim süreci içerisinde Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etmeleri 
gerekmektedir. Bu belgelerin vakıfça teslim alınması sonucunda müracaat işlemleri tamamlanmış olacaktır. 
Bu evrakları teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  -Başvurular şahsen yapılacak olup 
posta yoluyla müracaat alınmayacaktır. 
Evrak teslimi: 01/11/2022 tarihinde başlayıp 03/11/2022 17:00‘ye kadar Esenler Vakıf Müdürlüğü’ne 
yapılacaktır. 
-Başvuru tarihinin sona ermesine müteakiben mülakata katılamaya hak kazananların listesi, mülakat yeri 
ve tarihi Esenler Kaymakamlığı internet sitesi http://www.esenler.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 
Mülakata katılmaya hak kazanacakların bu siteden takip etmesi gerekmekte olup, kişilerin adresine ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

 
 


