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

            TOPLUM YARARINA PROGRAM DUYURUSU  

(TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 

İl Müdürlüğümüzce, Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 248 kişilik kontenjan dahilinde 9 ay süre ile Toplum Yararına Program 

başvuruları 11-15 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Noter Kurası 22.09.2021 tarihinde Ordu 3.  Noterince Altınordu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu adresinde Saat: 

9.00’da yapılacak olup,  kura izlemeye pandemi dolayısı ile katılımcı alınmayacaktır. Kuralar Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden canlı yayınlanacaktır. Programlara katılmak isteyen ve 

aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak başvurularını yapabilirler. 

İLÇE PERSONEL SAYISI  İLÇE PERSONEL SAYISI  İLÇE PERSONEL SAYISI 

AKKUŞ 6  GÖLKÖY 9  KUMRU 10 

ALTINORDU 63  GÜLYALI 3  MESUDİYE 3 

AYBASTI 9  GÜRGENTEPE 6  PERŞEMBE 7 

ÇAMAŞ 3  İKİZCE 5  ULUBEY 3 

ÇATALPINAR 5  KABADÜZ 2  ÜNYE 48 

ÇAYBAŞI 4  KABATAŞ 4    

FATSA 46  KORGAN 12  TOPLAM 248 

TYP BAŞVURULARINDA ARANAN ŞARTLAR 

NOT: BAŞVURULAR esube.iskur.gov.tr ve ALO 170 üzerinden yapılacaktır. 

1- Kuruma kayıtlı işsiz olmak; (programa başvuru anında, programa başlama anında 

ve program süresince son bir aylık sürede sigortalı olmamak) 

- TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi 

üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal 

Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını 

ifade eder.  

- Not: 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal 

faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle 

süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında 

sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa 

katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

- Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi 

olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar. 

 

2- 18 yaşını tamamlamış olmak, 

 

3- Emekli, malul aylığı almamak, 

- Dul ve yetim aylığı alanlar ile Engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar, 

kurslardan ve programlardan yararlanabilir. (SGK’lı olduktan sonra Engelli aylıkları 

kesilebilir.) 

-  İş göremezlik ödeneği alanlar başvurabilir.  

 

4- Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri başvurabilir, uzaktan eğitim 

alanlar başvuramaz.)  

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında 

herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder.  

- Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz. 

 

5- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer 

veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz,  
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Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler 

ile yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az 

üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört 

ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar. 

 

 

6- Kurumumuzca önceden düzenlenen TYP katılmış olup bir yıl içinde 9 ay (270 gün) 

çalışma hakkını dolduran kişiler program bitiminden itibaren 3 ay, İşbaşı Eğitim programı ve 

Kurs programlarına katılanlar program bitiminden sonra 6 ay bekleme süresini doldurmuş 

olmaları gerekir.  

 

7- Toplum yararına program kapsamında 27.09.2017 tarihinden itibaren aynı ya da 

farklı kurumlarda toplamda en fazla 24 ay çalışılabilir. 24 ayı dolduran kişiler program bitmese 

de TYP’den çıkartılır. 

 

8- TYP düzenlenecek kurumun çalışanı olanlar çıkışlarından itibaren aynı kuruma bir 

yıl geçmedikçe katılımcı olarak başvuramaz. 

 

9- Katılımcı aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat 

edebilir. 

 

10- TYP başvuru listelerinde İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci 

Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. TYP’ye yapılan 

başvurular arasından 1. Liste adayların tamamı için işlem yapılmadan 2. Liste adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek 

olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; 

 

1. Liste: 

a) Kadınlar,   

b) 35 yaş üstü bireyler,   

c) Engelliler,   

d) Eski Hükümlüler,   

e) Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar, 

2. Liste: 

19-35 yaş arası erkek bireyler 

 

11- TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 

(ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adres kontrolü; 

kişinin programa başlayacağı tarihte, programa başvurduğu andaki Kimlik Paylaşım 

Sistemi(KPS)’den çekilen adresi üzerinden, başvuruların yetersiz olması durumunda Kuruma 

kayıtlı işsizlerden İl Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin gönderilmesi halinde ise gönderim 

tarihinde KPS’den çekilen adres üzerinden yapılır. 

 

12- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, 

programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait ayrıntılı 

kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar 

ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz 

konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam 

alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.  

 

- ADNKS’de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan 

listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski 

olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan 

yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır. Feragat dilekçesi verilmesi halinde diğer 

kişi programa katılır. Sonraki süreçte diğer kişi programdan ayrılsa bile feragat eden 

programa eklenemez. 

 

13- TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. 

14- Genelge gereğince söz konusu katılım şartlarının programa 

başvuru anında, programa başlama anında ve program süresince 

taşınması gerekmektedir. 

  

Başvurular www.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilen 

esube.iskur.gov.tr adresinden ve ALO 170 iletişim hattından yapılacak olup, İl 

Müdürlüğümüzden, Hizmet Merkezlerimizden ve Belediyelerde bulunan başvuru 

noktalarından başvuru alınmayacaktır. 

 


