
 
1 

 

TYP BAŞVURU ŞARTLARI 
1) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede; işsiz olmak. (4A veya 4C sigortası aktif 

olmamak.) 
2) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede; İsteğe bağlı sigortalılık hariç 4B sigortası 

aktif olmamak. (4B-4.bent tarımsal faaliyette bulunanlar ile EK-5 tarım veya orman 
işlerinde çalışanların başvuruları kabul edilecektir.)  

3) TYP’ye başvurduğu tarihte Emekli ve Malul aylığı almamak.  
4) TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Açık Öğretim hariç Öğrenci olmamak. 
5) 19 yaşından gün almış olmak. 
6) İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler ile çalışma izni olmayan yabancı uyruklular TYP’ye 

katılamaz. 
7) Daha önceki programlardan geçersiz sebeple çıkarılmış ve yasak süresi dolmamış 

olanlar başvuramaz. 
8) İEP ve Kurslardan (GEP ve ÇME hariç) faydalanıp, program bitim tarihinden itibaren 

üzerinden 6 ay geçmemiş olanlar başvuramaz 
9) OHAL kapsamında iş akdine son verilenler TYP’ye katılamaz. 
10) 5188 Sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik çalışma izni ile eğitim öğretim yılı sonuna 

kadar geçerli Güvenlik Kimlik Kartı bulunmayanlar Güvenlik Görevlisi ilanına başvurmuş 
olsa dahi çalıştırılmayacaktır. 

Not: (dul, yetim, engelli aylığı alanlar başvuru yapabilecektir, aylık kesilme durumunu, aylık 
aldığı kurum ile görüşmeleri gerekmektedir.)  

 Başvuranlar arasında; İstihdamında güçlük çekilen (*Kadınlar, *35 yaş üstü Erkekler, 
*Engelliler, *Eski hükümlüler, *Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde 
yaralananlar) gruplar Birinci liste, bunlar dışında kalanlar İkinci liste olacak şekilde tasnif 
edilecektir. TYP’ye yapılan başvurular arasından alınacak asıl ve yedeklerden 1. Liste 
adayların tamamı için işlem yapılmadan 2. Liste adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Belirlenen asıl katılımcılar dışındaki programa başvuran diğer kişiler yedek katılımcı 
olarak değerlendirilecektir. Güvenlik Görevlisi Asıl katılımcıları 18 yaşını tamamlamış 
olan tüm başvuranlar (1. ve 2. listenin tamamı) içerisinden noter kurası ile 
belirlenecektir. Programa başvuran diğer kişiler yedek katılımcı olarak 
değerlendirilecektir. 

 23.09.2020-Çarşamba günü her ilçede ayrı ayrı güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi 
kurası çekilecektir. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Noter Kura çekilişi Ereğli İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Facebook sayfası https;//www.facebook.com/eregli42mem 
adresinden saat 18:00’de canlı olarak yayınlanacaktır. 

 Seçim sonrası oluşan listeler, gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (GBT, Hane Geliri, 
SGK vb.) sonrasında kesinleşecektir. 

 Program süresince toplam 14 gün izin hakkı bulunmaktadır. (sağlık raporu, ölüm veya 
evlilik izinleri dâhil) 

 Mazeret ne olursa olsun izinli olunan günlerde ücret ödemesi yapılmayacaktır. 
 Hafta tatili günleri de hafta içi günleri gibi çalışılmış olarak değerlendirilir. Katılımcılara 

yapılacak ödemenin hesaplanmasında, hafta tatili günleri ve resmi tatiller de dikkate alınır 
ve bugünlere ait ücret tam ödenir. (Sağlık raporlu olunan günler hariç) 

 Maaş asgari ücretten ödenecek (+AGİ) ve sigorta primleri tam yatırılacaktır. 



 
2 

 

 Katılımcılar için TYP’den yararlanma süresi, 12 ay içerisinde ayrı ayrı olarak veya bir 
defada en fazla 9 aydır. İki TYP arasında 3 aylık bekleme süresini dolduran katılımcıların 
9 aylık yararlanma hakkı tekrar doğar.  

 TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden 
başvuranlardan yalnızca biri katılabilir. Adres kontrolü, kişinin programa başvuru yaptığı 
tarihte; Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS)’den çekilen adres üzerinden yapılır.  

 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 (bekar-çocuksuz) net asgari ücretin 1,5(birbuçuk) katını aşması 
halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. 
toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. (2.324*1,5=3.487 TL) 

Çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazanç hesaplamasında dikkat edilmesi gereken 
hususlar aşağıda sıralanmıştır  

1) Resmi bilgi ve belgelerle tespit edilebilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensupluğuna ilişkin elde edilen 
çalışmaya ilişkin gelirler ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 inci maddesinde (Ticarî 
kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, 
Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratları) sayılan gelirlerin tamamının hesaplamaya 
dâhil edilmesi  
 
2) 1’ inci maddede sayılan gelirlere bağlı fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü, 
kapsamında elde edilen gelirlerin hesaplamaya dâhil edilmesi,  
 
3) Sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm (emekli, dul ve yetim) 
aylıklarının hesaplamaya dâhil edilmesi,  
 
4) Kurumumuzca düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programı gibi 
programlara ilişkin ödenen kursiyer zaruri giderleri başta olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 5 
inci maddesi kapsamında sigortalılıkları bulunanların ilgili faaliyetine ilişkin elde etmekte 
oldukları gelirler ile emeklilik ikramiyesi, geçici ya da sürekli iş göremezlik ödeneği, işsizlik 
ödeneği, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 3294 sayılı Kanun 
kapsamındaki sosyal yardımlar ve diğer bütün sosyal yardımlar, yolluk gibi gelirlerin 
hesaplamaya dâhil edilmemesi,  
 
5) Bu hüküm kapsamındaki gelir şartının TYP başvuru tarihi itibarıyla ulaşılabilen en yakın 
dönemdeki belgelendirilen gelirler üzerinden program başlangıcında bir defa yapılması, 
ayrıca yedekten veya yedek listenin bitmesi durumunda yedek liste dışından yapılan 
eklemelerde kişinin programa eklendiği tarih itibarıyla bir defa yapılması ve kontrolün 
eklenme yılındaki asgari ücret düzeyi esas alınarak yapılması, 6) Gelir şartının başvuru 
tarihinde sağlanmadığının sonradan tespit edilmesi durumunda katılımcının tespit tarihi 
itibarıyla geçersiz neden ile programdan çıkışının verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin 
yükleniciden tahsil edilmesi,  


