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• TORKivE is KURUMU GENEL MODORlOGO 

"
I$KUR 

ORDU CALI$MA VE i$ KURUMU iL MODORLO~O 

TOPLUM YARARINA PROGRAM DUYURUSU 

(GOVENLiK G(jREVLtSl) 

11 Mtld"OrlUgl1mtlzce, Gtlvenlik GOrevlisi olarak ltah~ttrIlmak Uzere, 11 Milli Egitim ModfirlUgune tahsis edilen 152 ki§ilik kontenjan dahilinde 9 ay sOre He Toplum Yaranna Program 

ba§vurulan 17-21 Eylfl120~0 tarihleri arasloda xapIlacaktlr. Noter Kurasl28.09.2020 tarihinde Ordu 3. Noterince Altmordu Halk Egitimi Merkezi MtldfirUtgtl Toplanh Salonu adresinde Sapt: 

9.00'da yapllacak olup, lrura izlemeye pandemi dolaYlsl He katIllmcl almmayacakttr. Kuralar Milli Elitim MOdflrlOlfl web sitesindeo caoh yaYJDlanacaktJr. Programlara kattlmak: isteyen ve 

a~a~ldaki ~artlarl ta§lyanlar; kurumumuZllll www.iskur.gov.trinternetadresinden.esube.iskur.gov.trilzerinden online olarak ve ALO 170 ileti§im hathm arayarak: ba§vurulannt yapabilirler. 

tU;E PERSONEL SAYISI tLC;E PERSONEL SAYISI tU;E PERSONEL SAYISI 

AKKUS 5 GOLKOY 7 KUMRU 6 
ALTINORDU 41 GULYALI 3 MESUDtYE 3 

AYBASTI 6 GURGENTEPE 4 PER$EMBE 4 

CAMAS 3 iKtZCE 4 ULUBEY 4 

CATALPINAR 4 KABADUZ 2 ONYE 23 

CAYBA$I 3 KABATA$ 4 

FATSA 21 
._. clCORGAN L--.. 

5 TOPLAM 
-

152 

TYP BA~VURULARINDA ARANAN $ARTLAR 
NOT: BA$VURULAR esube.iskur.gov.tr ve ALO 170 tlzerinden yaptlacaktIr. 
1- Kuruma kaYlth i§siz olmak; (ba§vuru tarihinden Onceki son bir ayhk silrede 

sigortah olmamak:) 
- TYP'ye b~vurdugu tarihte ki§inin Kuruma kaYlth olmasml ve SGK sistemi 

iizerinden yapdacak sorgulamasmda, b~vuru tarihinden Onceki son bir ayhk silrede 5510 

saYlh Kanunun 4 iinctl maddesinin birinci ftkrasmm (a) ve (c) bentleri kapsammda Sosyal 
Gtlvenlik Kurumuna bildirilmemi§ olmalarl ve istege ba~h sigortahhk harilt 5510 saYlh 

Kanunun 4 uneil maddesinin birinci fikrasmm (b) bendi kapsammda sigortah olmamalarml 

ifade eder. 
- Not: 5510 sayth Kanunun 4. Maddesinde b fikrasmm 4. bendindeki tarlmsal 

faaliyette bulunanlar He aym Kanundaki EK-5 tartm veya orman i~lerinde hizmet akdiyle 

stlreksiz olarak ~ah~anlarm sigortahhgl kapsammda olan ki§ilerin, SGK giri~i yapddlgmda 
sigortalarl SGK tarafmdan kesildi~nden TYP'ye ba§vuru yapmalannda ve prograrna 

katllmalannda herhangi bir engel bulunmamaktadtr. 

- Kuruma kaylth oldugu halde TYP dilZenlenen alanda ve konuda ~ah~ma izni belgesi 
olmayan yabanctlar ile i~ akdi asklda olan mevsimlik i§ltiler TYP'ye katdamazlar. 

2- 18 ya~ml tamamlaml§ olmak, 

3- Emekli, malul ayhgl almamak, 

- Dul ve yetim aybgl alanlar He Engelli olmalan nedeniyle ayhk baglananlar, 
kurslardan ve programlardan yararlanabilir. (SGK'h olduktan sonra Engelli ayhklan 
kesilebilir.) 

- i§ gOremezlik Menegi alanlar b~vurabilir. 

4- Ogrenci olmamak: (alttk lise, alttk Ogretim ~grencileri b~vurabilir, uzaktan egitim 
alanlar b~vuramaz.) 

- TYP'den yararlandmaya ba§lanan gun itibanyla ki~inin ~tk ~gretim dl§mda 
herhangi bir resmi ya da Ozel egitim kurumunda Ogrenci olmamaslm ifade eder. 

- Uzaktan egitim alanlar TYP'ye katllamaz. 

www.iskur.gov.trinternetadresinden.esube.iskur.gov.trilzerinden


5- Herhangi bir kurs ya da programa katilmama yonilnde yapttflm uygulanan kursiyer 
veya katIlImcl yaptmm sUresince TYP'den de yararlanamaz, 

Mazeretsiz olarak TYP'den aynlanlar veya kendi kusuru nedeniyle ili~igi kesilenler 
ile yararlandlgt TYP bittikten sonra Kurum tarafmdan teklif edilen niteliklerine uygun en az 
U~ i~ teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi Ozerinden yirmi dOrt 

ay ge9medik~ yeni bir TYP'ye b~vuramazlar 

6- Kurumumuzca onceden dOzenlenen TYP katIlml~ olup bir y!l i9inde 9 ay (270 giln) 

9ah~ma hakklnI dolduran ki~iler program bitiminden itibaren 3 ay, t~ba~l Egitim programl ve 
Kurs programlanna katllanlar program bitiminden sonra 6 ay bekleme sUresini doldurmu~ 
olmalan gerekir. 

7- Toplum yararlOa program kapsammda 27.09.2017 tarihinden itibaren aym ya da 

farkl! kurumlarda toplamda en fazla 24 ay 9ah~llabilir. 24 ayl dolduran ki~iler program bitmese 
de TYP'den 9lkartIlrr. 

8- TYP dUzenlenecek kurumun 9ah~anl olanlar 9lkl~larmdan itibaren aym kuruma bir 

ytl ge9medikge katlhmcl olarak b~vuramaz. 

9- KatllnnCl aym giln ba~vurularl b~layan TYP'lerden yalmzca birisine mUracaat 
edebilir. 

10- TYP MEB GOvenlik gOrevlisi ilanma ba~vuru yapacak ki~i1erin Program biti~ 
tarihine kadar g~er1i GOvenlik sertifikasl ve GUvenlik kimlik kartma sahip olmasl 
gerekmektedir . 

11- TYP'lere program sUresince Adrese Dayal! NOfus KaYlt Sistemine gore 

(ADNKS) aym adreste ikamet eden ki~ilerden yalmzca birisi katdabilir. Adres kontrolll; 
ki~inin program a ba~layacagl tarihte, programa ba~vurdugu andaki Kimlik Payla~nn 

Sistemi(KPS),den gekilen adresi Uzerinden, ba~vurularm yetersiz Ohnasl durumunda Kuruma 
kaYltl! i~sizlerden iI M1ldOrl1lgurrce uygun gorlllen ki~i1erin gonderihnesi halinde ise gonderim 
tarihinde KPS'den yekilen adres Ozerinden yapllrr. 

12- Adrese Dayah NUfus KaYlt Sistemine (ADNKS) gore aym adreste oturanlarm, 
progmma b~vuru yapllan tarih dikkate almarak ula~tlabilen en yakln doneme ait ayrmuh 
kazan~larlOlO asgari tIcret tespit komisyonu taraflOdan belirlenen bir ayllk asgari Ocredn bekar 
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ve ~ocuksuz bir ki~i i9in hesaplanan net tutarlfllO bir bu~uk (1,5) katml ~masl halinde soz 
konusu adreste oturan ki~i1er TYP'ye katllamaz. Yurtlar ve slgmma evleri, vb. toplu ya~am 
alanlarmda ikamet edenler i~in bu ~art aranmaz. 

ADNKS'de aym adreste ikamet eden ki~i1erin s~im yontemleri SOmasl olu~an 
Iistelerde isimlerinin olmasl halinde ba~vuranlardan Kuruma kaYlt tarihi daha eski 
olana oncelik tanmrr. Kurum kaYlt tarihlerinin aym olmasl halinde ise ba~vuranlardan 
y~l btIy1lk olan ~z konusu TYP'ye katdlr. Feragat dilekgesi verilmesi halinde diger 
ki~i programa katJllr. Sonraki sOre~te diger ki~i programdan ayrllsa bile feragat eden 
programa eklenemez. 

13- TYP'nin b~vuru sUresi sona erdikten sonra yeni katdlmcl ba~vurusu almamaz. 

Ba~vurular www.lskur.gov.trinternet sitesi llzerinden ula~llabilen 

esube.iskur.gov.tr adresinden ve ALO 170 ileti~im hattmdan yapdacak olup, II 
MOdtlrlognmnzden, Bizmet Merkezlerimizden ve Belediyelerde bulunan ba~vuru 
noktalarlDdan ba~vuru abnmayacaktIr. 

www.lskur.gov.trinternet

