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KİMLİK VE ASKERLİK BİLGİLERİ MEZUNİYET VE KPSS BİLGİLERİ
Adı Soyadı Sosyal Hizmet
T.C. Kimlik No Psikoloji
Doğum Tarihi Sosyoloji
Doğum Yeri Çocuk Gelişimi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe Aile ve Tüketici Bilimleri
Askerlik Durumu
Engel Durumu
Medeni Hali  

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Telefonu

2017 yılı KPSS-P3 Puanı (Açıklanmışsa)

2015 yılı KPSS-P3 Puanı
2016 yılı KPSS-P3 Puanı

Formu Teslim Alan Kişinin

Acil Durumda Aranacak Telefon

Başvuran Kişinin

İkametgah Adresi

Cep Telefonu 2
E-Posta Adresi

AÇIKLAMA

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olan,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3. 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, cinsel dokunulmazlığa 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 olmayan,
4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa 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 hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan, 
6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,  
7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan, 
9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru
tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday
içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe
başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

DİĞER HUSUSLAR: 
1) Alınacak olan personele yapılacak olan güvenlik soruşturmasında, (işe başlamış olsa dahi) yukarıdaki maddelere aykırı herhangi suç, bilgi, belge vb. durumlar tespit edildiği
takdirde kişinin iş akdi fesh edilir.
2) Sınava ilişkin her türlü bilgilendirmelerin "ordu.aile.gov.tr adresinden takip edilmesi gerekmekte olup; Herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Web sitesinden yapılan
duyurular tebliğ niteliğinde olacaktır.
4) Başvuru formunu doldurarak Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim eden kişiler duyuruda ve yukarıda belirtilen hususları okumuş ve şartları kabul etmiş
sayılır.
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