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I_ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Alınacak adaylann aşağıdaki şartlan taşlması gerekmektedir.

l.Tıirkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni hakların kullanma ehliyetine sahip olmak, 
.

3. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşlru doldurmamış olmak,

sıirecinde test edilecekiir.)

4, Erkek adaYlarda askerlik görevini yapmlş olmak veya askerlik ile ilişiği bulurımamak.
5. Kamu hak]anndan mahrum bulunmamak,

6, SeYahat engelli bulunmamak, Görevini stirekli yapmasma engel olabilecdk akıl sağlığı, vücut

7, Türk Ceza Kanununun 53 iincü maddesinde belirtilen stireler geçmiş olsa bile; kasten,işlenenbir suÇtan dolaYı bir Yıl veya daha fazla sıireyle hapis cezaslna ya daaffa uğamış olsa biledevletin güvenliğine karŞı suÇlar, Anayasal dtızene ve bu dtızenin işleyişiİe karşı suçlar,
zimmet, i{ikaP, rüŞvet,lırsızlık, doiandrncılık, sahtecilik, güveni kötıiye t"ıİqama hileli iflas,ihaleYe fesat karıŞtırma, edimin ifasına fesat kanştırmİ, suçtan ılry;aİır"an malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mü]<Cım olmamak, çoevİetınıııİıi g"#lıgf.
karŞı faaliYette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya g*pı*u tıy.ııgi, ;;;riy;;i
veYa iltisakı Yahut bunlarla irtibatı olduğu tespiİ edilen tişiıeİtauuı .aiı-.y..Jıtt. ; ,

II_ADAYLARDA ARANAC AKÖZF,L ŞARTLAR ; . 
:

1. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Btiro Görevlisi unvanı için 4 yillik;,yükseköiğretim
Kurumlanrun iŞletme, iktisat, maliye, muhasebe, siyaset bilimi, k*, yönetimi, 

"1"16;;"iliŞkiler, bankacılık Y. !nT!, sosyoloji, psikoloji, sosyal hiarıetler alanınha örgtin eğitim veren
dört yıllık fal«ıltelerin ilgili böliimlerinin herhangi birinden mezun olmak,

l.l-Tek düzen muhase planına hAkim

1.2-En 2 yıllık muhasebe deneyimi olan (Çahştığını gösterir belge) 
'

6. Asgari B sırufı siirücü belgesine sahip olmak. Aktif

l.3-Tercihen S.M.M.M belgesi olan öncelikli olacaktır
2. ÖSYM tarafindan 2021-2022 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında
KPSSP3 puan ti.iriinde en az 60 puan almış olmak,

3. Vakfin bulunduğu Çaycuma ilçesi sırurlannda ikamet ediyor olmak. (İkarıtet,şartı tarihçeli
adres hareketliliği ile kontrol edilerek en az son altı aydır) , .. . 

; 
, il

4. Adli sicil , arşiv kaydı bulunmamak,

5. Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarınr iyi derecede
kullanabilmek ve yeterlilik durumunu gösterir belgeye süip olmak veya tiniversite eğitiminde
ilgili derslerden eğitim aldığınr gösterir belgeye sahip olmak. (Mütakat'.siirecinde test
edilecektir.)

araç kullanabiliyor (Mtllakat

7. İşin büyilk
sosyal iletişim

geçekleşeceğinden Süa ve ekip
olmak.

bir l«smı sahada
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NoT: Vakıl mülakat aşamaslna geçip geçmeme veya personel alımı yapıp yapmEıma

hususlarında serbesttir.

III- BAŞVURU, BAŞVURULARIN DE ĞERLEN»İnİı-ıvrn sİ

1- Başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr adresindekİ SYDV Personel Alımları
menüsi.inden online olarak almacak, sistem tarafindan KPSS puan kontrollerİ yapılacaktır.


