
TOPLUM Y ARARINA PROGRAM BASVURULARINDA ARANAN GENEL 
'" 4 

SARTLAR 

NOT: BA$VURULAR esube.iskur.gov.tr ve ALO 170 Ozerinden yapllacaktlr. 

1- Kuruma kaYltll illSiz olmak; (ballvuru tarihinden anceki son bir aylrk surede sigortall 
olmamak) 

- TYP'ye ballvurdugu tarihte killinin Kuruma kaYlth olmasml ve SGK sistemi Ozerinden 
yapllacak sorgulamasmda, ballvuru tarihinden anceki son bir ayhk sOrede 5510 saYlh 
Kanunun 4 OncO maddesinin birinci flkrasmm (a) ve (c) bentleri kapsammda Sosyal GOvenlik 
Kurumuna bildirilmemill olmalan ve istege bagh sigortahhk hari~ 5510 saYlh Kanunun 4 OncO 
maddesinin birinci flkrasmm (b) bendi kapsammda sigortall olmamalanm ifade eder. 
Not: 5510 sayr" Kanunun 4. Maddesinde b nkrasrnrn 4. bendindeki tarrmsal faaliyette 
bulunanlar ile aynl Kanundaki EK-5 tanm veya orman illierinde hizmet akdiyle sOreksiz 
olarak ~altllanlann sigortahhgl kapsammda olan killilerin, SGK girilli yaplldlgtnda sigortalan 
SGK taraftndan kesildiginden TYP'ye ballvuru yapmalannda ve programa katllmalannda 
herhangi bir engel butunmamaktadlr. 
Kuruma kaYlth oldugu hiilde TYP dOzenlenen alanda ve konuda ~ahllma izni belgesi 
olmayan yabancrtar ile ill akdi askrda olan mevsimtik ill~iler TYP'ye katllamaztar. 

2- 18 ya~lm tamamlaml~ olmak, 

3- Emekli, malul ayhgl almamak, 
- Oul ve yetim ayhgl alanlar ile Enge\li olmalan nedeniyle ayllk baglananlar, kurslardan ve 
programlardan yararianabtlir. (SGK'h olduktan sonra Engelli ayhklarr kesilebilir.) 
- I~ garemezlik adenegi alanlar ballvurabilir. 

4- Ogrenci olmamak (a~lk lise, a~lk agretim ogrencileri ballvurabilir, uzaktan egitim alanlar 
ballvuramaz.) 

- TYP'den yararlamlmaya ba~lanan gOn itibarryla killinin a~lk agretim d1lltnda herhangi bir resmi 
ya da ozel egitim kurumunda ogrenci olmamasrm ifade eder. 
- Uzaktan egitim alanlar TYP'ye katrlamaz. 

5- Herhangi bir kurs ya da programa kattlmama yanOnde yaptrnm uygulanan kursiyer veya 
katlhmci yaptlnm sOresince TYP'den de yararlanamaz. Mazeretsiz olarak TYP'den aynlanlar 
veya kendi kusuru nedeniyle i1i~igi kesilenler ile yararlandlgl TYP bittikten sonra Kurum 
taraflndan teklif edilen niteliklerine uygun en az O~ ill teklifini mazeretsiz ofarak kabul 
etmeyenler, son yararlanma tarihi Ozerinden yirmi dart ay ge~medik~e yeni bir TYP'ye 
ba~vuramazlar. 

6- Kurumumuzca anceden dOzenlenen TYP katllmlll olup bir YII i~inde 9 ay (270 gOn) ~h~ma 
hakklnl dorduran ki~iler program bitiminden itibaren 3 ay, l~ba~1 Egitim programl ve Kurs 
programlarrna katllanlar program bitiminden sonra 6 ay bekleme sOresini doldurrnu~ olmalan 
gerekir. 

7- Toplum yarartna program kapsamtnda 27.09.2017 tarihinden itibaren aym ya da fark" 
kurumlarda toplamda en fazla 24 ay ~h~llabilir. 24 ayl dolduran killiler program bitmese de 
TYP'den ~Ikarbhr. 



8- TYP dOzenlenecek kurumun c;ah,am olanlar ylkl§lanndan itibaren aym kuruma bir YII 
geymedikye katlhmci olarak ba§vuramaz. 

9- Katilimci aym gOn ba§vurulan ba§layan TYP'lerden yalnlzca birisine mOracaat edebilir. 

10- TYP ba§vuru listelerinde Istihdammda gOylOk yekilen a§agldaki gruplar Birinci Liste, bunlar 
dl§mda kalanlar Ikinci Liste olacak §ekilde tasnif edilecektir. TYP'ye yapllan ba§vurular 
arasmdan 1. Liste adaylann tamaml iyin i§lem yapllmadan 2. Liste adaylar degerlendirmeye 
almmayacaktlr. A§agldaki gruplarm hepsi Birinci Liste'ye dahil edilecek olup, gruplar arasmda 
herhangi bir Oncelik slralamasl bulunmamaktadlr; 

1. Liste: 

a) Kadmlar, 

b) 35 ya§ osto bireyler, 

c) Engelliler, 

d) Eski HOkOmlOler, 

e) TerOrle MOcadelede Malul SaYllmayacak ~ekilde Yaralananlar, 

2. Liste: 

19-35 ya§ arasl erkek bireyler 


MEB GOvenlik ba,vurularmda liste ayrlml uygulanmaz. 

Aile, Cah,ma ve Sosyal Hizmetler il MOdOrlOgO ba,vurularmda da liste ayrlml 

uygulanmaz. 


11- TYP'lere program sOresince Adrese Dayal! NOfus KaYlt Sistemine gOre (ADNKS) aym 
adreste ikamet eden ki§ilerden yalmzca birisi katllabilir. Adres kontrolO; ki§inin programa 
b8§layacagl tarihte, programa ba§vurdugu andaki Kirnlik Payla§lm Sistemi(KPS)'den yekilen 
adresi Ozerinden, ba§vurulann yetersiz olmasl durumunda Kuruma kaYlth i§sizlerden iI 
MOdOrlOgOnce uygun gOrUlen ki§ilerin gOnderilmesi halinde ise gonderim tarihinde KPS'den 
yekilen adres Ozerinden yaplhr. 

12- Adrese Dayall NOfus KaYlt Sistemine (ADNKS) gore aym adreste oturanlann, programa 
ba§vuru yapllan tarih dikkate almarak ula§llabilen en yakm doneme ait ayrmtlh kazanylanmn 
asgari Ocret tespit komisyonu tarafmdan belirlenen bir ayhk asgari Ocretin bekar ve yocuksuz 
bir ki§i iyin hesaplanan net tutanmn bir buyuk (1,5) katlm a§masl halinde soz konusu adreste 
oturan ki§iler TYP'ye katllamaz. Yurtlar ve slgmma evleri, vb. toplu ya§am alanlannda ikamet 
edenler iyin bu §art aranmaz. 

~ 	 ADNKS'de aym adreste ikamet eden ki§ilerin seyim yontemleri sonrasl olu§an listelerde 
isimlerinin olmasl halinde ba§vuranlardan Kuruma kaYlt tarihi daha eski olana oncelik tammr. 
Kurum kaYlt tarihlerinin aynl olmasl halinde ise ba§vuranlardan ya§1 bjjyjjk olan soz konusu 
TYP'ye katlhr. Feragat dilekyesi verilmesi halinde diger ki§i programa katlhr. Sonraki sOreyte 
diger ki§i programdan aynlsa bile feragat eden programa eklenemez. 

13- TYP'nin ba§vuru sOresi sona erdikten sonra yeni katll!mci ba§vurusu ahnamaz. 

Ba§vurular www.iskur.gov.trinternet sitesi Ozerinden, esube.iskur.gov.tr adresinden ve 
ALO 170 ileti§im hattmdan yapllacak olup, II MOdOrlOgjjmOzden, Hizmet Merkezlerinden ve 
8elediyelerde bulunan ba§vuru noktalanndan ba§vuru ahnmayacaktlr. 

www.iskur.gov.trinternet

