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Toplum Yararına Çalışma Programı

(İş-Kur)



Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) Çerçevesinde 
Belediyelerde Geçici İstihdam Olanağı

Programın Tanımı: Türkiye İş Kurumu (İşkur) Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen TYÇP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli
istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum
yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır. Bu
Programlarla geçici iş imkanları sağlanarak, belli bir süre için maddi olarak
desteklenen katılımcılar, çalışma ortamına alışarak; mesleki eğitim, iş
tecrübesi ve disiplini edinmekte, aynı zamanda kamu yararına bir faaliyet
gerçekleştirilmektedir. 4 Haziran’da açıklanan yeni istihdam paketi ile aktif
işgücü programlarına ayrılan kaynak önemli ölçüde artırılacaktır. TYÇP
kapsamında, 2009 ve 2010 yıllarında her yıl 60.000 kişi olmak üzere toplam
120.000 kişi kısmî veya tam zamanlı olarak asgari ücret üzerinden geçici olarak
kamu yararına işlerde istihdam edilecektir.

Teklif Verebilecek 
Kurumlar:

- Yerel Yönetimler 
(Belediyeler, İl Özel 
İdareleri, Birlikler ve 
Köyler),
- Sivil Toplum 
Kuruluşları,
- Özel İşyerleri

Başvuru Merci:
Programdan yararlanmak 
için başvurulacak merci 
Türkiye İş Kurumu İl 
Müdürlükleridir. Başvurular 
İl İstihdam ve Mesleki 
Eğitim Kurullarında 
değerlendirilmektedir



Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak 
için:

www.tbb.gov.tr

Türkiye Belediyeler Birliği

Tunus Cad. No12 06680

Kavaklıdere/ANKARA 

Tel : (0.312) 419 21 00 

Faks: (0.312) 419 21 30

Sağlanabilecek Hizmetler:

- Çevre temizliği;
- Kamusal altyapının yenilenmesi;
- Okul, hastane gibi kamusal hizmet alanlarının çevre düzenlemesinin yapılması ve bu 
kurum /kuruluşlarda temizlikçi, hademe vs. gibi yardımcı personel istihdamının sağlanması;
- restorasyon, kültürel mirasın korunması;
- ağaçlandırma, park düzenlemeleri;
- vadi ıslahı;
- erozyon engelleme çalışmaları;
- yol, su şebekelerinin yapım ve onarımı ile kaldırım çalışmaları;
- Doğal afet, ekonomik kriz ve savaş gibi olağanüstü durumlarda yapılan ve kamu yararı 
olan ve İşkur Genel Müdürlüğünce uygun görülen hizmetler.

Programın Süresi: Programların azami uygulama süresi 6 aydır. İşin özelliğine göre katılımcı 
sayısı belirlenir ve tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak düzenlenir. 

Katılımcılarda Aranan Şartlar: 

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak;
- 18 yaşını tamamlamış olmak;
- Daha önce İşkur’un düzenlediği TÇYP’larına katılmamış olmak;
- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak.

Örnek: Bir belde belediyesi, sınırları içinde bulunan rekreasyon alanının düzenlenmesini 
düşünebilir. Bu program çerçevesinde uygulanacak projenin en fazla 6 ay içinde 
tamamlanması gerekmektedir. Bu durumda rekreasyon alanı çiçek ve ağaç alımını kendi 
bütçesinden karşılayacak, ancak bu düzenleme için gerekli iş gücünü de bu tür işlerde 
çalışabilecek kişileri geçici olarak istihdam ederek, ücretlerinin bu programdan ödenmesini 
sağlayabilecektir. Söz konusu işte çalıştırılacak personele Belediyenin uzmanları tarafından 
işin nasıl yapılması gerektiğine ve bakıma ilişkin eğitim verilebilir. Bu yolla, vatandaşların 
kullanımına yeni bir alan katılmış olacaktır. Yöre halkından işsiz olan bir gruba geçici istihdam 
olanağı sağlanmış olacak, ayrıca bu kişilerin park-bahçe yapımı ve bakımı konusunda 

yetkinlikleri artırılmış olacaktır.


