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Ankara Yerel Proje Ofisi 
Çankaya Sosyal Güvenlik Merkezi
Milli Müdafaa Cd. No: 24 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 414 44 44 - 49 

İstanbul Yerel Proje Ofisleri
Anadolu Yakası: Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi
Bağlarbaşı Mah. Santral Sk. Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü A Blok
Maltepe/İSTANBUL 
Telefon: 0216 388 7220 - 0216 388 72 00/40119-40120
Avrupa Yakası: Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi 
Karagümrük Mah. Adnan Menderes Bulv. (Vatan Cd.) No: 68-70
Fatih/İSTANBUL 
Telefon: 0212 520 81 28 - 0212 511 09 90/34150-34147

İzmir Yerel Proje Ofisi
SGK Konak Tesisleri
Milli Kütüphane Caddesi B Blok No: 14/G (Üst Pasaj)
Konak/İZMİR
Telefon: 0232 441 37 25 - 0232 445 64 88 Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla 

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi
Çalışan Anne Desteği Bilgilendirme Broşürü

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden 
Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği 

veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Bu doküman ile proje dokümanları arasında ihtilaf olması halinde proje dokümanlarının
İngilizce versiyonu bağlayıcı olacaktır.

Bu proje SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Sigortalı Çalışmak ve Bu Projeden Yararlanmak
Size Ne Kazandırır?

Projeden sağlanan destekle çocuğunuzu sigortalı olarak çalıştırdığınız eğitimli 
bakıcınıza baktırır ve çocuğunuzun kaliteli bir bakım görmesini sağlamış olursunuz.

Aile bireyleriniz ile birlikte sağlık 
hizmetlerinden yararlanırsınız.

Belli bir yaşa geldiğinizde emekli 
aylığı bağlanır.

İş kazası ve meslek hastalığı 
nedeniyle kısmen veya tamamen 
çalışamaz duruma geldiğinizde 
sürekli iş göremezlik geliri 
bağlanır.

İş kazası, meslek hastalığı, hast-
alık ve analık hali nedenleriyle 
çalışamadığınız sürelerde ödenek 
alırsınız.

Herhangi bir nedenle sakatlanıp 
çalışamaz duruma geldiğinizde 
malullük aylığı bağlanır.

Vefat ettiğinizde eş ve çocuk-
larınız ile anne ve babanıza aylık 
bağlanır.

Lütfen proje sosyal medya hesaplarını takip ediniz. 

www.sgkegitimlibakici.org

/sgkegitimlibakici



Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının 
Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi mali destek uygula-
ması başlıyor.

Anneler! 
0-24 ay arasında çocuğunuz varsa, çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte ça-
lışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile SGK size ihtiyacınız olan desteği sağlıyor. 
Proje;

Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemeyi,

Çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamayı,

Ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcı-

larını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalık artırmayı ve

Eğitimli çocuk bakıcılığının insana yakışır bir düzeyde olmasını sağlayarak çocuk 

bakıcılığı sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet eden,

0-24 ay arasında çocuğu olan,

İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda 4/a sigortalısı olarak bir işvere-
nin yanında tam zamanlı çalışan ve

Çocuğunu sigortalı olarak çalıştırdığı eğitimli (İŞKUR, MYK, MEB sertifikalı/diplomalı) 
çocuk bakıcısına baktıran anneler başvurabilir.

Mali Destek Miktarı Ne Kadardır?
Hak kazanan annelere aylık 200 Avro (€) mali destek sağlanacaktır. Bekar anneler 
veya özel gereksinimli çocuğu olan anneler aylık 250 Avro (€) ödeme alacaktır.

Mali Destek Süresi Ne Kadardır?
Çocuk 36 aylık olana kadar (36’ncı ay dahil) en fazla 32 ay boyunca destekten faydalanılabilir.

Proje Uygulama İlleri ve Kontenjan Sayıları Nelerdir?

Proje kapsamında ilk önce ön kayıt yaptıran ve 
koşulları sağlayan aylık ortalama 3.700 anneye 
toplam 26 milyon Avro (€) mali destek sağlana-
caktır.

İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek lis-
teler oluşturulacaktır. Kesin listelerde yer açılması 
durumunda yedek listelerden aktarım yapılacaktır.

Nasıl Başvurabilirsiniz?
Proje uygulama illerinde ikamet eden anneler, 13 Kasım 2019 Çarşamba saat 14.00’dan 
itibaren e-devlet şifresiyle www.sgk.gov.tr internet sayfası üzerinden “Ön Kayıt” yapa-
bilir. Lütfen ön kayıt işlemi yapmadan önce e-devlet şifresi almayı ve ikamet adresinizi 
kontrol etmeyi unutmayın. Detaylı bilgiye www.sgkegitimlibakici.org adresinden 
ulaşabilirsiniz.

İller Kontenjan
(Kişi)

İstanbul 2.100

Ankara 800

İzmir 800

Toplam 3.700

Her anne sadece 
bir çocuğu için 
destek ödemesi 
alabilir.

Çocuğunuza 
bakıcınızın 
evinde de 
baktırabilirsiniz.

İş arama 
sürecinde de 
projeye 
başvurabilirsiniz.

Ön kayıt 
yapmadan önce 
e-devlet şifresi 
almalısınız.

Küçük Çocuğu Olan ve Sigortalı Çalışmak İsteyen 
Annelere Müjde!

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi Başlıyor!!!

Ön kayıtlar 13 Kasım 2019 Çarşamba saat 14.00’dan itibaren www.sgk.gov.tr 
web sitesi üzerinden yapılacaktır. Detaylı bilgiye www.sgkegitimlibakici.org 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Projesi annelerin çocuklarını sigortalı olarak eğitimli çocuk 
bakıcılarına baktırdıklarında ortaya çıkan tüm maliyetleri karşılamamakta, 
onlara aylık 200 Avro (€) mali destek sağlamaktadır.


