
iŞKUR 
TÜRK İ YE iŞ  KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Sİ NOP ÇALIŞMA VE İŞ  KURUMU İ L MÜDÜRLÜĞÜ 

Toplum Yararı na Program Duyurustı  

Yüklenici Kurum Adı  Sİ NOP İ L KÜLTÜR VE TUR İ ZM MÜDÜRLÜĞÜ 

TYP Uygulama Alanı  Kamusal Altyapı n ı n Yenilenmesi 

TYP Katı lı mcı  Sayı s ı  15 

TYP Başlangı ç Tarihi 	. 02.07.2018 

TYP Bitiş  Tarihi 31.12.2018 

TYP Süresi 6 Ay (180 gün) 

Son Başvuru Tarihi 22.06.2018 

Seçim Yöntemi Liste Yöntemi 

Seçim Yeri Toplant ı  Salonu 
Seçim Başlang ı ç Tarihi ve 
Saati 

25.06.2018 	09:00 
. 

Seçim Bitiş  Tarihi ve Saati 28.06.2018 	16:00 

Genel Şartlar 
İ l Müdürlüğü, başvurulardan sonra yüklenici ile birlikte katı l ımcı ları  seçecektir. 

Katı l ı mcı ları n TYP'nin uygulanacağı  yere en yakı n bölgeden seçilmesi esastı r. Seçimden önce TYP 
ilanı nda belirtilen koşulları  taşımayan ya da TYP'nin aksaması na ve başarısı z olmasına sebep 
olabilecek olan başvurular geçersiz sayı lacaktı r. Qiğer başvurular; istihdam ı ncla güçlük çekilen 
aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışı nda kalanlar İ kinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. 
TYP'ye yap ı lan başvurular arası ndan 1. Liste adaylar ı n tamam ı  için işlem yap ı lmadan 2. Liste 
adaylar değerlendirmeye alı nmayacaktı r. Aşağıdaki grupları n hepsi Birinci Listeye dahil edilecek 
olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sı ralaması  bulunmamaktad ı r; 

Kad ı nlar, 
35 yaş  üstü bireyler, 
Engelliler, 
Eski hükümlü] er, 
Terörle mücadelede mainl sayı lmayacak şekilde yaralananlar 

Başvuru başlang ı ç tarihi ayn ı  olan TYP'lere; Adrese Dayal ı  Nüfus Kay ı t Sisteminde 
(ADNKS) ayn ı  adreste ikamet eden kişilerden yaln ı zca biri kat ı labilir. 

Adrese Dayal ı  Nüfus Kay ı t Sistemine (ADNKS) göre ayn ı  adreste oturanlar ı n, programa 
başvuru yap ı lan tarih dikkate al ı narak ulaşı labilen en yak ı n döneme ait gelir getirici bir işte 
çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarm ı n asgari ücret tespit komisyonu taraf ı ndan 
belirlenen net asgari ücret miktar ı n ı n üç kat ı n]. aşması  halinde söz konusu adreste oturan 
kişiler TYP'ye katı lamaz. 

Özel Şartlar 

Başvuru sahiplerinin Sİ NOP ilçesinde/il merkezinde ikamet ediyor olmaları  gerekmektedir. 

TYP devam ederken katılım şartları nı  taşımadığı  belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir 
ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye 
başvuramazlar. 
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