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TOPLUM YARARINA PROGRAM HAKKINDA 

DUYURU VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ 

 

 

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından, Muş Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerine bağlı hizmet alanlarında 8 ay süreyle çalıştırılmak üzere; Toplum Yararına 

Program (TYP) kapsamında 2 kadın Malazgirt İlçesinde, 3 Kadın ve 1 Erkek ise Merkez İlçesinde 

görevlendirilmek üzere toplam 6 kişi istihdam edilecektir. İstihdam edilecek kişiler %100 Noter 

kurası ile belirlenecektir. İstihdam edilenlerden için belirlenecektir. 

Vatandaşlarımız başvurularını, 11.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında; e-Devlet Kapısı 

üzerinden (www.turkiye.gov.tr), https://esube.iskur.gov.tr (İŞKUR e-şube) üzerinden e-Devlet 

ya da İŞKUR şifreniz ile veya ALO 170’i arayarak yapabileceklerdir.  

İl Müdürlüğümüzde, adres değişikliği hataları yaşayan kişiler haricinde KESİNLİKLE 

başvuru alınmayacaktır. Söz konusu hatayı yaşayanların başvurularının yapılabilmesi için ise               

e-Devlet üzerinden alınacak  “TARİHÇELİ YERLEŞİM YERİ BİLGİLERİ RAPORU” ile İl 

Müdürlüğümüze şahsen müracaat etmeleri ve bu belge ile 11.10.2021 tarihinden önce Muş İl Sınırları 

içerisinde ikamet ettiklerini belgelemeleri gerekmektedir. 

Programın Başlama ve Bitiş Tarihi: 01.11.2021- 30.06.2022 

Programın Portal Numarası: 304072 

KURAYA KATILIM ŞARTLARI 

1 

Kadınlar, Engelliler, Eski Hükümlüler ve Terörle 

Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanmış 

Olanlar için: 
18 Yaşını Tamamlamış Olmak 

2 Erkekler için: 35 Yaşını Tamamlamış Olmak 

3 

18 yaşını tamamlamış olmakla beraber 35 yaşını tamamlamamış erkekler de Toplum 

Yararına Programa başvuru yapabileceklerdir. Ancak noter kurasına katılamayacak 

olup doğrudan yedek listede yer alabileceklerdir. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1 Programa başvuru tarihi ve başlama tarihinden önce en az 1 aydır işsiz olmak. 

2 Emekli ve malul aylığı almıyor olmak. 

3 Örgün eğitim öğrencisi olmamak.  

4 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturan hane halkı gelirinin net 

asgari ücret tutarının 1.5 katını geçmemesi. (2021 Yılı için bu tutar: 4.238,85 TL’dir) 

5 İş akdi askıda olmamak. (Örneğin: Mevsimlik İşçi Olmamak) 

6 Yabancı uyruklu olmamak. (Çalışma izni olanlar hariç) 

http://www.turkiye.gov.tr/
https://esube.iskur.gov.tr/
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E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YÖNTEMİ 

1. İnternet tarayıcınız üzerinden e-Devlet’e giriş yapınız.  

(Not: Şu anda e-Devlet mobil uygulama üzerinden başvuru yapılamamaktadır o yüzden 

web sitesinden giriş yapmalısınız.) 

2. Arama kısmına aşağıda yer alan “Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve 

Başvuru” ifadesini yazıp tıklayınız. 

 

3.  TYP Numarası alanına “304072” yazınız ve İli “MUŞ” seçip “Devam Et” butonuna 

tıklayınız. 
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4. Gelen ekranda aradığımız TYP’nin karşısında yer akan “Detay” butonunu seçiniz. 

5. Başvuru ekranında çıkan “Taahhütname” kutucuğunu onaylayınız. 

 

6. Sayfanın en alt kısmında yer alan “Başvur” butonunu tıklayınız. 

7. Başvuru bu adımlardan sonra tamamlanacaktır.  
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İŞKUR E-ŞUBE ÜZERİNDEN BAŞVURU 

1. Google’a “İŞKUR İŞ ARAYAN” yazıp arayınız. Gelen arama sonuçlarından “Türkiye İş 

Kurumu - Ana Sayfa | İş Arayan Giriş” yazanı seçiniz. 

 

 

2. Açılan ekranda varsa İŞKUR şifreniz yoksa e-Devlet şifreniz ile giriş yapınız. Her ikisi de 

yoksa “Şifremi Unuttum” seçeneği ile şifrenizi oluşturunuz. 
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3. Açılan ekranda “Özgeçmiş” kısmından profilinizin “Aktif” olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

4. Aktif değilse aşağıda belirtilen “İş Arama Statüsü” yazan yerdeki “Düzenle” butonunu 

seçerek aktif yapınız. 

 

5. Daha sonrasında ana ekrana dönüş yaparak “TYP Başvuru” seçeneğine tıklayınız. 
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6. Açılan ekranda “Birim” kısmında “MUŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL 

MÜDÜRLÜĞÜ” seçeneğini işaretleyiniz ve “Ara” butonuna tıklayınız. Alt kısımda başvuru 

yapılabilecek programlar listelenecektir. Başvuru yapmak istediğiniz programı “TYP No” 

kısmından açınız. 

 

7. Açılan ekranda “Taahhütname” kısmını işaretleyerek sayfanın en alt kısmında yer alan 

“Başvur” butonu ile başvurunuzu yapınız. 

 

8. Başvuru bu adımlardan sonra tamamlanacaktır. Yapmış olduğunuz TYP başvurularınızı her 

zaman ana ekrandaki “TYP Başvurularım” kısmından kontrol edebilirsiniz. 

 


