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TEMİZLİK (TYP) DUYURUSU 
Yüklenici Kurum 

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
(Mersin İl Geneli toplam 428 kişi) 

TYP Uygulama Alanı 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, 
bakım onarım ve temizlik işleri 

TYP Başlangıç Tarihi 01.10.2021 

TYP Bitiş Tarihi 30.06.2022 

TYP Süresi 270 GÜN (9 ay) 

Başvuru Tarihleri 22.09.2021 Çarşamba – 26.09.2020 Pazar      (beş gün) 

Seçim Yöntemi NOTER KURASI YÖNTEMİ (28.09.2021 Salı saat:14.00) 

Genel Şartlar 
• TYP’ ye başvuracak katılımcıların, Kurum İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine 

kayıtlı işsiz durumunda olmaları (Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’ ye 
başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden 

yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir 
aylık sürede sigortalı olmamasını ifade eder.),   

• En az 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmaları, 

• Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık 
öğretim öğrencileri hariç) 

• Emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir. 

* 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 bir aylık asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir 
kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını (2021 yılı için 4.238,85 TL.) 
aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ ye katılamaz.  

* 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. 
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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, gelir durumu kontrolü v.b.) sonrasında 
kesinleşecektir. 
 

Özel Şartlar 
- Cinsel/vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, terör, uyuşturucu, hırsızlık vb. 

suçlardan hüküm giymemiş olmak, 

- Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde 
çalışmamış olmak. 

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. 
 

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

a) Kadınlar,(19 yaşından büyük kadınlar) 
b) 35 yaş üstü bireyler,(35 yaş üzeri erkekler) 
c) Engelliler,(19 yaşından büyük) 
d) Eski hükümlüler,( 19 yaşından büyük) 
e) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar. 

(19 yaşından büyük) 
 

Başvurular; sadece İŞKUR e-şube 

(internet) ve ALO 170 iletişim hattı 

(telefon) üzerinden alınacak olup İl 

Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerinden 

kesinlikle başvuru alınmayacaktır. 


