
yüklenici kurum Adı kastamonu il özel İdaresi

Çevre Temizliği ve Komusol Attyopının Yeni|enmesi
TYP Uygulama Alanı

TYP Katılımcı Sayısı 600

06.o9.2021,

o4.lBroI.

179 Gün

31,.08.2021,

Liste yöntemi

TYP Başlangıç Tarihi

TYP Bitiş Tarihi

TYP Süresi

Son Başvuru Tarihi

Seçim Yöntemi

Seçim Yeri ıvıerkez; ll (Jzel ıdaresa Genel sekreterıığı yemekhane satonu İ|çeler
ise; İlgili İlçelerin Kaymakamlık Binası
02.09.2021Saat: 09:O0

O2.0g.2O27S..', lZ,

Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati

Seçim Bitiş Tarihive Saati

Toplum Yargrına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek il6nı sağlanır. Genel şartlarzorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özeI sart|a ise il

Genel Şartlar
TYP'Ye kofılım Şortlorlno iliŞkin hususlor Yönetmeliğin 67 nci moddesindeve Genelgenin 8 inci moddesinde soyılmıştır. Bu hususloroiliŞkin oÇıklomolor oŞoğıdo Yer olmokfodır. Bu kopsoındo söz konusu kotılım şortlorİnın progromo boşvuru onındo, programo boşlomoonında ve progronı süresince toşınması gerekmektedir.
TYP'ye boŞvurocok kotılımcılorın, TYP'ye boşvurduğu torihte kişinin Kurumo koyıtlı olınosınl ve S6K sistemi üzerinden yopılocoksorgulomosındo, boŞwru torihinden önceki son bir 

-oylık 
sürede 6510 soyılı Konunun 4 üncü moddesinin birinci fıkroslnın (o) ve (c)benfleri koPsomında sosYol Güvenlik Kuruınuno bildirılmemiş olmolorı ve'iisteğe boğlı sigortolılık horiç 5510 soyılı Konunun 4 üncümoddeSinin birinci fıkrosının (b) bendi kopsomındo sigorfolı olmamolarını; en İz 18 yoşınİtomoınloınış olınolorı; herhongi bir öğretiınkurumundo öğrenci olmomolorı (açıköğretim ağrencileİi horiç); eınek|i, mo|ul oylığı olmomolorı gerekmekfedir.TYP Boşvurusu süresi 5 gündür.

Bir kişi oynı 9ün boşvurulorl boşloyon Typ'lerden yolnızco birisine ınürocoot edebilecektir. Bu duruın sistem torofındon kontroledilecekve uyorı mesojı gönderilecektir. ' Pg wu!

r\lP'lereProgromsüresince AdreseDoyolıNüfusKoyıtSisteıninegöre(ADNKS)oynı odresteikometedenkişilerdenyalnızcobirisikotılobilir, Adres kontrolü; kiŞinin Progromo boşloyocağı torihte] jrogro-mo boşvurduğu ondoki Kimlik poyloşıın 5isteıni(Kp5),denÇekibn odresi üzerinden, boŞvuruların Yetersizolınosı durumundo Kuruıİo koyt|ı işsizlerden il Müdürlüğünce uygun görülen kişileringönderilmesi holinde ise gönderim torihinde kpS'den çekilen odres üzerinden yopılır.
ADNKS'de oYnı odreste ikoınef eden kiŞilerin seçim yöntemleri sonrosı oluşon listelerde isimlerinin olmosı holinde boşvuron|ordonKuruıno koYıt farihi doho eski olono öncelik tonınır. Kuruın koyıt tarihlerinin oynı olması holinde ise boşvuronlordon yoşı büyük olon sözkonusu TYP'ye kotılır.
Adrese DoYolı Nüfus KoYıt Sistemine (ADNKS) göre aynı odreste oturonlorın, progromo boşvuru yopılon torih dikkate olınorokuloŞılobilen en Yokın döneme.oit gelir Çtirici bir İşte çalışmo sonucu elde eftikleri topıIm ıoronçlo.,ırn osgori ücret tespit komisyonuforofından belirlenen bir oylık osgori ücrefin bekor ve çocuksuz bir kişi için hesoploion net tuforının bir buçuk (1,5) kotını oşınosıhalindesözkonusuodresfeoturonkiŞilerTYP'yekotılomoz.Yurtlorr."s,ö,nmo 

evleri,vb.fopluyoşomolonlorındoikametedenleriçin
bu şort oronmoz.
ihtiyaç duyulması h6linde il Müdürlüğünce tespit edilen şartlar.
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belirlenen kişilerin WP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler son yararlanma tarihi üzerİnden yirmi dört ay

Özel şontlor:
KiŞİler boŞwrduğ,ı torihte ADNKS'de Yer olon odreslerinin butunduğu ilçedeki olımlor için boşvuru yapmış olocok ve ilgili ilçedekimülakato kotılocoktın, Merkez mülokot tı Özel İdoresi aenel sJkretertiği yemekhone solonundi,'tıç"ı*ii-itıı"l"-t, ı.J-iıgııiİlÇe KoYmokomlık bİnolorındo YaPılocoktın. Bozkurt ılç;;.;;';;;İ'Ö;; boşwru olmomosı holinde; kontenjonın fomomlonmosıomocıYlo Çevre ilÇeler İÇin boŞvuru YoPonlor arasındon bozkurt ııçesınde çolışmok ısteyen olmosı holinde bozkurf ilçesindeçolıştırılobilecektir.
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