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DAĞITIM YERLERİNE

İl Müdürlüğümüz ile Kurumunuz arasında 08/07/2019 tarihinde başlayacak olan SÇP asil katılımcı
listesi yazımız ekinde sunulmuştur. Listenin Kurumunuzca görünür bir yerde ilan edilip ve katılımcı
olmaya hak kazanan kişilerin toplu mesajla bilgilendirilerek 08/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar
taahhütname imzalayan kişilerin;

 Kişilerden alınacak SGK belgesiyle katılımcıların “aktif SGK sı olup olmadığı, emeklilik
durumu ya da vergi mükellefi olup olmadığı” kontrolü yapılacak bu durumda olanlar
programa dâhil edilmeyecektir.

 Kişiden alınacak öğrenci belgesi ile Aktif Statüde ön lisans veya lisans öğrencisi olduğu
sorgulanacak (Açık öğretim, Yüksek Lisans, Doktora öğrencileri kabul edilmeyecek.)

 Emekli ve Malul aylığı alanlar programlara dâhil edilmeyecek.

 Dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programlara alınmayacak.

 Üniversitelerin yaz okulu uygulama programlarından ders alan öğrenciler programlara
dâhil edilmeyecek.

 Programın başladığı tarihi içine alan eğitim- öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibariyle
genel akademik not ortalamasının not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2;
100’lük Sistemde 53.33 ve üzeri üzerinde olacak; ( bazı üniversitelerin hazırlık
sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem
itibarıyla başarısız olunmadığının belgelendirilmesi şartlarından birisini sağlamaları
gereklidir)

 Katılımcıların son bir yıl içerisinde yüklenici işyerleri ile bağlı ve yan kuruluşlarında
SÇP için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve SÇP’nin fiilen
başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olup
olmadığı kontrolü yapılacak. Tespitinde programa dahil edilmeyecektir.

Genelge ve eklerininde belirtilen diğer kontrollerinin de 12/07/2019 tarihine kadar tarafınızca
yapıldıktan sonra uygunluğunun tespitine müteakip

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden 4e1b9fd3-c3fe-4842-b2b5-c3b4da2d728f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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 Sosyal Çalışma Pogramı Katılımcısı -9901.07 mesleğinde 08/07/2019 tarihli işe giriş
bildirgeleri,

 Katılımcı taahhütnameleri,

 Evrak teslim etmeyen kişilerin ilgili tutanakları ve çalışmak istemeyenlerin dilekçelerini
15/07/2019 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize arz ederim.

Ek:Liste(1Adet)

e-imzalıdır
Recep SÜRER
İl Müdürü a.

İl Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne
Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müd. (Yahyalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği)
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