
 

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜTAHYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu 
Yüklenici Kurum Adı Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

TYP Uygulama Alanı 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım 

ve temizlik işleri yapılması 

TYP Katılımcı Sayısı 21 

TYP Başlangıç Tarihi 03.10.2018 

TYP Bitiş Tarihi 27.06.2019 

TYP Süresi 9 ay  

Başvuru Tarihleri 17.09.2018 - 21.09.2018 

Seçim Yöntemi Liste ( Mülakat ) 

Seçim Yeri Emet Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 

Seçim Başlangıç Tarihi ve 

Saati 
25.09.2018 saat 10:00 

Seçim Bitiş Tarihi ve Saati 25.09.2018 saat 12:30 

 

Genel Şartlar 
TYP’ye başvuracak katılımcıların,  

İŞKUR’a kayıtlı işsiz durumunda olmaları;  

En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;  

Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık 

öğretim öğrencileri hariç);  

Emekli, malul aylığı almamaları;   

Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış 

olmak (TYP hariç); 

Türk Vatandaşı olmaları;  

Başvurulan ilçede ikamet ediyor olmaları gerekmektedir; 

NOT: Bu TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir. 

a) Kadınlar, 

b) 35 yaş üstü bireyler, 

c) Engelliler, 

d) Eski hükümlüler, 

e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar 

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIYAN KİŞİLER 1. LİSTEYİ 

OLUŞTURMAKTADIR. 1.LİSTEDEN YETERLİ SAYIDA BAŞVURU 

OLMASI HALİNDE MÜLAKAT SEÇMELERİNDE 2.LİSTEYE 

GEÇİLMEYECEKTİR.  
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1. Katılımcı adayları, başvuru başlangıç tarihi aynı gün olan TYP’lerden yalnızca 
bir tanesine başvuru yapabilir.  

2. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere;  

*Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden 
fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski 
olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise 
başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. 
 
3. 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 olan kişiler TYP’ye katılamaz. 
 

4. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, gerekli 
inceleme ve kontrol işlemleri (güvenlik soruşturması, sgk v.b.) 
sonrasında kesinleşecektir. 
 

TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile 

ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay 

geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. 

*Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri 

katılabilir.  

*Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste 

oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın 

döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının 

asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin üç katını 

(4.212,18.-TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye 

katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler 

için bu şart aranmaz. 

Başvurular 

ÇSGB Danışma Hattı 170 nolu telefondan  

www.iskur.gov.tr adresinden 

İl Müdürlüğümüz ve Tavşanlı Hizmet Merkezimiz ile muhtelif belediyelerde 

bulunan İŞKUR hizmet noktalarından yapılabilir.  

http://www.iskur.gov.tr/

