
Kreş Desteği 

14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İstihdam Şûrası’nda 
kamuoyuna; 

• Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim 
kurslarına  

• İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim 
programlarına katılan kadınlara, 

• Bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için 
kurs/program süresince  

  

Aylık 400 TL’lik bakım desteği sağlanacağı duyurulmuş ve 
02.05.2018 tarihinde genelgesi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  



İş’ te Anne Projesi 

İş’te Anne Projesi kapsamında; Kurumumuza şahsen başvuran ya 
da Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından kurumumuza 
yönlendirilen ve İş’te Anne Biriminde görevli personel tarafından 
görüşmesi tamamlanan; 

  

• 0-15 yaş arasında çocuğu bulunan Annelere; 

• İşbaşı Eğitim Programı veya Mesleki Eğitim Kurslarından 
yararlandıkları süre boyunca; 

• Günlük 80 TL zaruri gider ödemesi yapılacaktır. 



İş’ te Anne Projesi 

Kişilerin İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir 
işyerinde İşbaşı Eğitim Programına ya da Sanayi 
sektöründe Mesleki Eğitim Kurslarına katılmaları ve 
Kreş desteğinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla 
kurs/program süresinde ilaveten 400 TL Kreş desteği 
de sağlanabilecektir. 



Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)   

Kurumumuz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği 
niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel 
sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin 
birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin 
düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.  



Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)  

Bu kapsamda; 

  

• 15 yaşını doldurmuş,  

• İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin, 

  

MEGİP projesine alınarak mesleki deneyim ve tecrübe kazanması 
sağlanacaktır.  



Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)  

• MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları 
(Modül Program) süresince,  

• Teorik ve uygulamalı olarak, 

• Yüz altmış fiili günü geçmeyecek şekilde, 

MEGİP düzenlenebilecektir. Program sonrasında işverenlerin bu 
kişilerin en az %50’ sini 120 günden az olmayacak şekilde en az 
Modül Program süresi kadar istihdam etmesi gerekecektir. 



Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)  

• Kişilere günlük 77,7 TL cep harçlığı,  

• Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı primleri 

• Eğitici Giderleri 

• Temrin Giderleri,  

  

Kurumumuz tarafından ödenecektir.  



Mesleki Eğitim Ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)  

• İşverenler çalışan sayılarının %50’ sine kadar kontenjan 
talebinde bulunabilecektir.  

• 100 ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan 
sınırlaması olmayacaktır. 

• Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde 
değerlendirme yapılabilecektir.  

• Mesleki eğitimlerin günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada 
altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş 
saat olması gerekmektedir. 

Eğitim planında teorik eğitim öngörülmeyen mesleklerde bu 
Genelge kapsamında mesleki eğitim düzenlenmeyecektir. 



 

 

Rize Çalışma Ve İş Kurumu   

 


