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(tecilli ise tecil süresi ….... yıl)
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İlçe

KAHRAMANMARAŞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ

DANIŞMA VE YÖNLENDİRME (ASDEP GÖREVLİSİ)

BAŞVURU FORMU FO
TO

ĞRAF

KİMLİK VE ASKERLİK BİLGİLERİ MEZUNİYET VE KPPS 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

Anne Adı DENKLİK
(Yukarıdaki bölümlere denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt 
dışındaki öğretim kurumlarından en az lisans 
düzeyinde mezun olmak)
Denklik Bölümü: …………………...……...…

Baba Adı

Medeni Hali  

2 inci
Telefon

Kan Grubu

Engel Durumu (yok)            (var)          Varsa Oranı..…

İkametgah Adresi

Askerlik Durumu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cep Telefonu

BAŞVURU SARTLARI
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
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, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 
4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, 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 olmamak,
5- Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgili bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş 
olmak,
6- 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 olmamak,
7- Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
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 yurt dışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9- ÖSYM tarafından 2015-2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS-P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almak 
(Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde bu başvurular da kabul edilir).
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 "www.kahramanmaras.aile.gov.tr" adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, sürecin hızlı yürütülmesi 
amacıyla ikametgah adresinize herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak, tüm bildirimler şahsınıza yapılmış sayılacak; kişilere ulaşılamaması durumunda, doğacak 
mağduriyetlerden başvuru sahibi sorumlu kabul edilecektir.
3) Başvurular şahsen İl Müdürlüğümüze yapılacak olup; bu başvuru formunun aday tarafından (internet üzerinden indirilerek) bilgisayarda doldurulması, çıktısının 
alınması ve bizzat kendisi tarafından İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
4) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2017 yılında yapacağı ASDEP/Danışma Yönlendirme Personeli olarak işe alınan personel Kahramanmaraş Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğünün UYGUN GÖRDÜĞÜ, BAĞLI KURULUŞLARI OLAN ELBİSTAN, PAZARCIK, ONİKİŞUBAT VE DULKADİROĞLU İLÇELERİNDE HİZMET VEREN 
SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDE HİZMET VERECEĞİNİ, AYRICA DİĞER İLÇELERDE DE AÇILACAK OLAN SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE DE 
GÖREV ALACAĞINI, YERLEŞTİRİLDİĞİ SOSYAL HİZMET MERKEZİNE İTİRAZ ETMEYECEĞİNİ  taahhüt eder.
5) Yukarıda açıklanan bilgileri ve şartları okudum. Başvuru şartlarındaki tüm yükümlülükleri yerine getireceğimi ve yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan eder, 
başvurumun değerlendirilmesini arz ederim. ...../...../2017

Formu Teslim Alan Kişinin
Adı-Soyadı ve İmzası

2015 yılı KPSS-P3 Puanı

2016 yılı KPSS-P3 Puanı

2017 yılı KPSS-P3 Puanı 
(Açıklanmışsa)
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Acil Durumda Aranacak Telefon E-Posta 
Adresi

 
Adayın Adı Soyadı 

İmza 
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