
TYP GENEL BiLGiLENDiRME 

>'- Ba~vurular 25.09.2017 Pazartesi gi.ini.i ba~Iay1p, 29.09.2017 Cuma gi.ini.i sona erecek ~ekilde 5 gi.in olacakttr. 
>'- Katihmc1 adaylan, ba~vuru ba~Iang19 tarihi aym gi.in olan TYP'lerden yalmzca bir tanesine ba~vuru yapabilir. 
);:> Program siiresi 8 ay (240-ikiyiizkirk giin) olarak belirlenmi~tir. 
);:> Program ba~lang19 23.10.2017, Program Biti~ 17.06.2018 tarihinde olacakt1r. 
);:> Program siiresince toplam 14 giin izin hakk1 bulunmaktadir. (saghk raporu, oli.im veya evlilik izinleri dahil) 
);:> Mazeret ne olursa olsun izinli olunan giinlerde iicret odemesi yapilmayacaktir. 
>'- Programm ba~layacag1 kurumda daha once 9ah~m1~ olanlar var ise aym kurumda toplam 9ah~ma siiresi 18 

Ay'dan daha fazla olmayacakttr, 18 ay si.iresinin doldugu gi.in programdan aynh~ yapilacaktu. On sekiz ay 
yararlanmaya ili~kin takip yi.iki.imli.ili.igi.i yi.ikleniciye ait olup; soz konusu kuralm ihlali sonucu kat1hmc1ya 
yap1lacak fazla odemeler yasal faiziyle birlikte yi.ikleniciden tahsil edilir. 

>'- Katihmcdar i9in TYP'den yararlanma si.iresi, on iki ay i9erisinde ayn ayn olarak veya bir defada en fazla 
dokuz ayd1r. Dokuz ayhk siire, ki~inin TYP kapsammdaki bir programdan yararlanmaya ba~lama tarihi r--, 
ilzerinden degerlendirilir. Kat1hmcdann programa ba~lad1g1 tarihten on iki ay sonra yeniden 9 ay yararlanma 
hakk1 dogar. On iki ay i9inde toplam ily ayhk bekleme silresini dolduran kat1hmcdar i9in, iiv aym bittigi 
tarihten sonraki giin, on iki ay i9erisinde dokuz ayhk yararlanma hakk1 tekrar dogar. 

>'- Program devam ederken ge9ersiz bir sebeple programdan aynlanlar 24 ay cezah olacak ve programlara 
ba~vuramayacaktir. 

~ Maa~ asgari i.icretten odenecek ve sigorta primleri tam yatmlacaktir (bekar i9in 1404 TL) 
);;:- Ba~vuru ba~lang19 tarihi aym olan TYP'lere Adrese Dayah Nilfus Kay1t Sistemine gore (ADNKS) aym 

adreste ikamet eden ki~ilerden yalmzca biri katilabilir. Adres kontroli.i, ba~vuru ba~lang19 tarihi aym olan 
programlarda ki~inin programa ba~vuru yaptig1 tarihte; Kimlik Payla~1m Sistemi(KPS) 'den 9ekilen adres 
ilzerinden yap1hr. Aym adreste oturan ki~ilerden birden fazla ki~inin isminin olmas1 halinde; ba~vuranlardan 
Kuruma kay1t tarihi daha eski olana oncelik tanmacaktir. Kurum kay1t tarihlerinin aym olmas1 halinde ise 
ba~vuranlardan ya~1 bilyilk olan soz konusu TYP'ye kat1lacaktir 

);:> Adrese Dayah Ni.ifus Kay1t Sistemine (ADNKS) gore aym adreste oturanlann, programa ba~vuru yapilan 
tarih dikkate almarak ula~Ilabilen en yakm doneme ait gelir getirici bir i~te 9ah~ma sonucu elde ettikleri 
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halinde soz konusu adreste oturan ki~iler TYP'ye katdamaz. Yurtlar ve s1gmma evleri, vb. toplu ya~am 
alanlannda ikamet edenler i9in bu ~art aranmaz. 



•:• Ba~vuranlar arasmda; istihdammda guc;luk c;ekilen a~ag1daki gruplar Birinci Iiste, bunlar d1~mda kalanlar 

ikinci liste olacak ~ekilde tasnif edilecektir. 
a) Kadmlar, 
b) 35 ya~ ustU bireyler, 
c) Engelliler, 

d) Eski hukilmliiler, 
e) Terorle milcadelede malul sayilmayacak ~ekilde yaralananlar, 

•:• Ba~vurular sonras1 uygulanacak sec;im yontemi; "Liste Yontemi" olacaktir 
•:• 1. Liste ic;erisinden belirlenen asil katihmcilar d1~mdaki programa ba~vuran diger ki~iler yedek katihmc1 

olarak degerlendirilecektir. 
•:• Sec;im yontemleri sonras1 olu~an listeler nihai liste olmay1p, gerekli inceleme ve kontrol i~Iemleri (gilvenlik 

soru~turmas1, SGK vb.) sonrasmda kesinle~ecektir 
•:• TYP'ye yap1lan ba~vurular arasmdan almacak yedeklerden 1. Liste adaylann tamam1 ic;in i~lem yap1lmadan 

2. Liste adaylar degerlendirmeye almmayacaktir. 
~ Katihmc1larm TYP'nin uygulanacag1 yere en yakm bolgeden sec;ilmesi esastll'. Sec;imden once, TYP ilanmda 

belirtilen ~artlan ta~1mayan ya da TYP'nin aksamasma ve ba~ans1z olmasma sebep olabilecek olan 
ba~vurular gec;ersiz say1hr. Teror orgiltlerine veya Milli Gilvenlik Kurulunca Devletin milli gilvenligine 
kar~1 faaliyette bulunduguna karar verilen yap1, olu~um,. veya gruplara ilyeligi, mensubiyeti veya iltisak1 yahut 
bunlarla irtibati olan ki~iler TYP'ye katilamaz. Yedekten yapilacak ba~latmalar ile ba~vurulann yetersiz 
olmas1 durumunda Kuruma kay1th i~sizlerden ii Mildi.irliiglince uygun gorillen ki~ilerin programlara 
gonderilmesi halinde de aym yontem uygulamr (yedekten ba~latmalar; Gilvenlik soru~turmas1, SGK 
kontrolleri ve ii Mildilrlilgil onay1 sonras1 yap1lacaktir) . Kat1hmcmm teror orgiltlerine veya Milli Gilvenlik 
Kurulunca Devletin milli gilvenligine kar~1 faaliyette bulunduguna karar verilen yap1, olu~um veya gruplara 
ilyeligi, mensubiyeti veya iltisak1 yahut bunlarla irtibatI oldugunun tespit edilmesi halinde tespit tarihi 
itibanyla gec;ersiz neden ile programdan c;1k1~1 verilir. Kat1hmc1ya katihm saglanan gilnler ic;in odeme yap1hr. 

;-"yp ba~vurusu ge~ersiz sayilacak ki~iler 

I) Ba~vuru esnasmda 4A sigortas1 aktif olanlar. 
2) Emekli ve malul ayhg1 alanlar. 
3) Esnaf Bag-Kuru (Vergi Milkellefi) olanlar. 
4) Ac;1k ogretim haric;: Ogrenci olanlar. 
5) 19 ya~mdan giln almam1~ olanlar. 
6) i~ akdi ask1da olan mevsimlik i~c;:iler ile yabanc1 uyruklu olanlar. 
7) Daha onceki programlardan gec;ersiz sebeple c;1kanlm1~ ve yasak silresi dolmam1~ olanlar. 
8) i~ba~1 Egitim Program1 ve kurslardan faydalamp programlan ba~an ile bitirenler, program bitim tarihinden 

itibaren ilzerinden 6 ay gec;memi~ olanlar. 
9) OHAL kapsammda i~ akdine son verilenler. 

Not: ( dul, yetim, engelli ayhg1 alanlar ba~vuru yapabilecektir, ancak i~e ba~lad1klan zaman maa~lan 

kesilecektir.) 


