
13/11/2017 – 29/06/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Toplum 
Yararına Programa başvurular Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 
23/10/2017 – 27/10/2017 tarihleri arasında şahsen veya www.iskur.gov.tr 
adresinden yapılacaktır. 
 

Genel Şartlar 
TYP’ye başvuracak katılımcıların, 
 
•    İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 
•    En az 18 yaşını tamamlamış olmak 
•   Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim 

öğrencileri hariç);              
•    Emekli ve malül aylığı almamak 
•   Katılımcıların 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik çalışma 

izni ile kimlik kartına sahip olması ve aynı kanunda belirtilen özel güvenlik 
görevlilerinde aranacak şartları taşıması gerekmektedir. 

•  Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine 
müracaat edebilecektir. 

•    Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste oturan kişilerden yalnızca biri katılabilir. 

•  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları 
sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak 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 aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler 
TYP’ye katılamayacaktır. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında 
ikamet edenler için bu şart aranmaz. 

•    Aynı adreste ikamet eden kişilerin listelerde isimlerinin 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. 

•  Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. 

•    Seçim Yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, gerekli 
inceleme ve kontrol işlemleri (güvenlik soruşturması, SGK v.b)sonrasında 
kesinleşecektir. 

KATILIMCI SEÇİMİNDE ÖNCELİKLİ OLARAK 
DEĞERLENDİRİLECEKLER 

•  25-45 yaş arası katılımcılar(25 yaşını tamamlamış ancak 45 yaşını 
doldurmamış kişiler) 

•   Lise ve üstü düzeyde eğitim seviyesinde kişiler 
•   Askerliğini tamamlamış kişiler 
•   İlk defa güvenlik görevlisi mesleğinde görev yapacak kişiler, 

             
Katılımcılar İl Müdürlüğü ile yüklenici kurum tarafından birlikte seçilecektir. 
 
 

 

 
 



 

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIMCI DUYURUSU 

Yüklenici Kurum Adı:  Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

TYP Uygulama Alanı: 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Öğrencilerin 
Güvenliğinin Sağlanması 

TYP İçin İstenen 
Meslek:  Güvenlik Görevlisi 

TYP Katılımcı Sayısı 

Merkez: 35 

Ortaköy:5  

Eskil:5 

Gülağaç:5 

Güzelyurt:5  

Ağaçören:5 

TOPLAM:60 

TYP Başlangıç Tarihi: 
13.11.2017 

TYP Bitiş Tarihi: 
29.06.2018 

TYP Başvuru Tarihleri  23‐27/10/2017 

Seçim Yöntemi  Liste(Mülakat) Yöntemi 

Seçim Yerleri 
Tarih ve Saatleri 

Merkez Milli Eğitim: Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  
Toplantı Salonu, 31.10.2017, Saat:10:00 

Ortaköy İlçe Milli Eğitim: Yunus Emre Kültür Merkezi, 31.10.2017, 
Saat: 11:00 

Eskil İlçe Milli Eğitim: Eskil Öğretmenevi ve Toplantı Salonu, 
30.10.2017, Saat:10:00 

Gülağaç  İlçe  Milli Eğitim: Gülağaç Ortaokulu Toplantı Salonu, 
30.10.2017, Saat: 11 :00 

Güzelyurt İlçe Milli Eğitim: Güzelyurt Kaymakamlığı Toplantı 
Salonu, 30.10.2017, Saat: 09:30 

Ağaçören İlçe Milli Eğitim: Ağaçören Kaymakamlığı Toplantı 
Salonu, 31.10.2017, Saat: 09:30 
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