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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Küçük Çocuğu Olan ve Sigortalı Çalışmak İsteyen
Annelere Müjde! 

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi Başladı!!!

Annelere aylık 250 Avro (€)’ya kadar
ve eğitimli bakıcılara tek seferlik 200 Avro (€)’ya kadar

mali destek veren Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi Başladı!
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortakla-
şa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki 
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya başladı. 
Proje ile kadınlara toplamda 25.472.000 Avro (€) mali des-
tek aktarılacaktır.

Projenin amaçları:

• Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların ka-
yıtlı istihdamını desteklemek,

• Çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak,

• Ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına 
baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalış-
tırmaları konusunda farkındalık artırmak,

• Eğitimli çocuk bakıcılığının insana yakışır bir düzeyde 
olmasını sağlayarak çocuk bakıcılığı sektörünü destek-
lemek.

Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden fayda-
lanmaktadır:

• Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler 
(Çalışan Anne Desteği),

• 0-36 ay çocuk bakımı alanında MEB sertifikası almış 
kadınlar 
(Bakıcı Eğitim Teşviki). 

Proje 
Hakkında
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?
Eğitimli Çocuk Bakıcısı İstihdam Eden Anneler 
(Çalışan Anne Desteği)

Anneler! 
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, 
bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 200 Avro (€) Çalışan Anne 
Desteği sağlıyor. Bekar anneye ve özel gereksinimli çocuğu olan anneye aylık 250 
Avro (€) ödenmektedir.
Dikkat! Çalışan anne desteği ön kayıtları e-devlet şifresi ile www.sgk.gov.
tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilmekte olup ön kaydını yapan an-
neye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilmektedir. Detaylı bilgiye 
www.sgkegitimlibakici.org adresinden ulaşılabilir. 

Kadınlarımızın Dikkatine!

Bakıcı Eğitim Teşviki ile toplam 6.000 eğitimli çocuk bakıcısına mali destek sağ-
lanacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan çocuk 
bakımı kursunu tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz edenlere tek seferlik 
100 Avro (€), sertifikasıyla birlikte eğitim masraflarını gösteren belgeyi de ibraz 
edenlere tek seferlik 200 Avro (€) ödeme yapılmaktadır. 
Destekten yararlanabilmek için:

• Projenin ilan tarihi olan 10 Kasım 2019’dan sonra, 0-36 ay çocuk bakımı süre-
cini kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası veren bir kursu başarıyla tamam-
lamanız gerekmektedir. Çocuk bakımı kursları için MEB Halk Eğitim Merkezleri 
ve (MEB onaylı sertifika veren) Belediyelere bağlı eğitim merkezlerine başvu-
rabilirsiniz.

• İŞKUR Kayıt Belgesi almalısınız (e-devletten alabilirsiniz).

• MEB onaylı sertifikanızı ve İŞKUR kaydı belgenizi, proje süresince ikamet iliniz-
deki (Ankara, İstanbul, İzmir) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki yerel 
proje ofisimize teslim etmelisiniz.

Çocuk Bakımı Alanında MEB Sertifikası Alanlara Mali Destek 
(Bakıcı Eğitim Teşviki)

Destek 1

Destek 2
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Çocuk bakımı alanında başarılı olacağını düşündüğünüz kişileri
Eğitim Teşvikinden yararlanması için Yerel Proje Ofislerimize yönlendiriniz.

Çalışan Anne Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay 
arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak 
çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yarar-
lanabilir.

Projeden Yararlanabilmeniz İçin Taşımanız Gereken 
Şartlar Nelerdir?
• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) 
çocuğunuzun olması, 

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı ol-
malıdır),

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) aracılığıyla fonlanan Proje, 
çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. 

Çalışan Anne Desteği Miktarı Ne Kadardır?
Aylık 200 Avro (€)’dur. Mali destekten, çocuğunuz 36 aylık olana kadar (36’ncı ay 
dahil) ve en fazla 32 ay boyunca faydalanabilirsiniz.

• Son aşamada sosyal güvenlik haklarınızla ilgili bilgilendirildikten sonra tebrikler, 
hibe desteğini almaya hak kazandınız!

Bekar anneler veya özel gereksinimli çocuğu olanlar
aylık 250 Avro (€) ödeme alacaktır.
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Çocuğunuza 
bakıcınızın evinde de 
baktırabilirsiniz. 

İş arama sürecinde 
de projeye 
başvurabilirsiniz.

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı ad-
reste yaşamanız,

• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve 
sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç 
tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor ol-
manız (SGK’ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.),

• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu 
bu bakıcıya baktırmanız,

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

Her anne sadece 1 (bir) 
çocuğu için destek 
ödemesi alabilir.
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Bakıcınızın Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?
• 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan 
kadın olması,

• 18 yaşını doldurmuş olması,

• Anne ve çocukla aynı ilde ikamet ediyor olması,

• Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde ya-
şıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),

• Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması ve

• “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya 
üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise ve üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden mezun olması.
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Çalışan Anne Desteğinden Kaç Kişi Yararlanacak?
Proje; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygu-
lanmaktadır. 

Projenin uygulandığı illerde, toplam aylık ortala-
ma 3.700 anneye mali destek sağlanacaktır. Her 
ilin tabloda belirtildiği üzere bir kontenjanı bulun-
maktadır.  

Projeye il bazında belirtilen kontenjanın üzerinde talep olması halinde kesin ka-
yıt hakkı ilk başvuranlara verilecektir. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve 
yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek 
listelerden aktarım yapılacaktır.

İller Kontenjan
(Kişi)

İstanbul 2.100

Ankara 800

İzmir 800

Toplam 3.700
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Çalışan Anne Desteğine Başvuru ve Yararlanma 
Süreci Nasıldır? 

e-devlet
şifresi al

2

gerekli
belgeleri hazırla

ön kayıt
yap

ödemeni al

kesin kayıt
yaptır

aylık
yükümlülüklerini

yerine getir

1

2

3

4

5

6
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Ön Kayıt işlemleri sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Projeye 
başvurabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Sistem, 
başvuru numarasını başvuru sırasına göre otomatik olarak vermektedir. Kesin 
Kayıt ise, illerdeki Proje ofislerinde yapılmaktadır.

Ön Kayıt Aşaması 
Ön kayıt işleminizi www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifrenizi kulla-
narak yapmalısınız.

Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sis-
temindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste gö-
ründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin 
olunuz.

Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı isteye-
cektir. Kesin Kayıt için oluşturduğunuz randevu tarihinde proje yerel ofisine ge-
rekli belgeleri tamamlayarak geliniz. 

e-Devlet şifreniz 
yoksa ön kayıt 
yapmadan önce 
şifrenizi almayı 
unutmayınız. 

Ön kayıt yaptığınızda sistem 
üzerinden kesin kayıt 
yaptıracağınız randevu tarihi 
ve yeri belirlenecektir. Lütfen 
belirtilen tarih ve saatte 
belirtilen adrestte olunuz.

İşsiz olduğunuz 
dönemde de 
Projeye ön kayıt 
yaptırabilirsiniz. 

Başvuranların kayıtları sistem tarafından oluşturulduğu ve tutulduğu 
için; sistemden ön kayıt yaptırmayan bir kişinin mali destekten 

faydalanması mümkün değildir.
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Ön kayıt yapabilmeniz için yukarıda belirtilen Proje illerinden birinde 
ikamet eden ve e-devlet şifresine sahip bir anne olmanız gerekmektedir.

Unutmayınız, ön kayıt sadece internet üzerinden yapılabilir.

Kesin Kayıt Aşaması
Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya baş-
lamış olmanız şarttır. Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, 
kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir.

Kesin kayıt için, size ön kayıt aşamasında bildirilen tarih ve saatte belirtilen ad-
rese gelmeniz gerekmektedir. Ofisimize geldiğiniz zaman öncelikle evraklarınız 
kontrol edilecek, daha sonra kesin kayıt için başvuru masalarına yönlendirile-
ceksiniz. 

Randevunuza mazeretiniz olmaksızın zamanında gelmemeniz halinde kayıt 
hakkınız düşecektir. Ancak, kesin kayıt tarihinde işsiz olmanız nedeniyle kesin 
kaydınızı yaptıramamanız durumunda yine de ofisle iletişime geçiniz. İlerleyen 
zamanlarda iş bulmanız halinde, Proje ofislerine dilekçe vererek durumunuzun 
yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kesin kayda gelirken artık çocuğunuz için eğitimli bir bakıcı bulmuş 
olmanız gerekmektedir. Size verilen kesin kayıt tarihinde çocuk 

bakıcınızı Ek 9 kapsamında tam zamanlı olarak sigortalı yapmalısınız.
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

• Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro olmak üze-
re 2 hesap açtırmanız (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi 
için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının 
Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),

• Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası nezdinde 
çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti 
talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı 
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki 
görevliye bildiriniz.),

• Sizin ve çocuk bakıcınızın ilgili hesaplarına ilişkin Banka Muvafakat Formunu 
doldurup imzalamanız,

• Bekar annelerin ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispat-
layıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.)

gerekmektedir.

• Ayrıca, çocuğun ve annenin aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Farklı 
adreslerde görünüyor ise kesin kayıt tarihinden önce gerekli düzeltmelerin ilgili 
Nüfus Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir?
Kesin kayıt aşamasında;

• İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşa-
cak formun çıktısını alıp sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekmektedir.),

• Banka Muvafakat Formunuz (Türkiye Halk Bankası nezdinde adınıza ve çocuk 
bakıcınızın adına açılan hesaplara ilişkin),

• Taahhütname,
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

• Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu 
(Bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız 
için gerekli form),

• Ek-9 sigortası kapsamında işveren anne olmalıdır. Babanın işveren olması ha-
linde projeden faydalanılamaz.

• Bakıcının, 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan, diploması veya MEB, İŞKUR, MYK ya 
da üniversitelerden onaylı sertifikası, 

• Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,

• Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi, 

talep edilmektedir.

Kesin kayıt için; başvuru yaptığınız ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür-
lüğüne bağlı kayıt ofislerine gitmelisiniz. Son aşamada da Eğitimli Çocuk 
Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Proje-
si Mali Desteğine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname belgelerini imzaladıktan 
sonra tebrikler, faydalanıcı anne olarak Projede yer almaya ve yararlanmaya 
başladınız. 

Ön kayıt yaptığınız ekranda “DOKÜMAN” sekmesinin üzerine tıklayarak kesin 
kayıt öncesi tamamlamanız gereken belgelerin örneklerini bulabilirsiniz. 
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

Faydalanıcı Annelerin Aylık 
Yükümlülükleri Nelerdir?
Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten 
yararlanabilmeniz için;

• Öncelikle bakıcı sizin evinizde veya kendi evinde (Çocuğunuz 
ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılmalıdır.) çocuğa 
bakmaya başlamalıdır. Dönem dönem habersiz denetim için 
çocuğun bakıldığı eve ziyaretler gerçekleştirilecektir.

• Takvim ayları itibarıyla aylık 30 gün bir işverenin yanında ça-
lışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç işvereniniz sizin 
adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).

• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu 
hemen yerel ofise bildiriniz! Bildirim süresi rapor tarihinden iti-
baren en geç 7 gündür. 

• Yanınızda çalıştırdığınız çocuk bakıcısının ücretini, banka ara-
cılığı ile ödemelisiniz (Kesin kayda gelmeden önce kendi adı-
nıza Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına 
açtırdığınız Halk Bankası hesabına bakıcıyı çalıştırdığınız ayı 
takip eden ayda, maaşını banka havalesi yoluyla ödemelisiniz. 
Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladı diyelim. Bakı-
cınızın maaşını, Halk Bankasında açtığınız hesaptan bakıcının 
hesabına Ocak ayı içerisinde yatırmalısınız. Belirtilen tutardan 
az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz 
hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya banka-
matik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.)

• Kayıtlı bir bakıcı çalıştırdığınız için takvim ayı itibariyle bakıcı 
adına 30 günlük sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödeme-
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Bakıcınızın maaşını Halk Bankasındaki hesabınızdan, 
bakıcının Halk Bankasındaki hesabına, havale ile 
ödememeniz halinde o ay için zamanında ödeme 

almanız mümkün değildir. 

lisiniz. (Primler, bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir son-

raki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayın-

da çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar 

bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.)

• Proje ekibi veya Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından za-

man zaman bakıcınızın gerçekten çocuğa bakıp bakmadığı-

nı öğrenmek ve bakım hizmetinin kalite düzeyini belirlemek 

amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde 

çocuğunuza bize bildirdiğiniz bakıcı tarafından bakıldığının 

tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

• Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığı-

na yakalanması halinde bunun süresi içinde SGK’ya bildirimi-

nin yapılması,

• Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdığınız için 5510 sayılı Sos-

yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen 

diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz,

• Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana 

gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, 

işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki yerel ofise 7 gün 

içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. İstisnai süre uygulama-

larına ilişkin hükümler saklıdır.

Mali Destek Ödemesi
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 
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Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru 
kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştır-
dığınız ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturula-
cak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankasında açmış olduğunuz Avro hesabına 
yatırılacaktır (Örneğin Aralık 2019 ayı için annelere ilk ödeme 15 Şubat 2020 tarihinde ya-
pılacaktır.).

Proje kurallarına göre ödemelere hak kazanabilmeniz için, her ay projenin başvuru şart-
larını devam ettirip ettirmediğinizin ve bakıcı maaş ve prim ödemelerini zamanında (ba-
kıcı çalıştırma ayını takip eden ayın başından sonuna kadar geçen 30 günlük süreçte) 
yerine getirip getirmediğinizin belli olması gerekmektedir. Bu nedenle ödemeler 2 ay ge-
riden yapılmaktadır.

Sistem tarafından ödemelere ilişkin gerekli kontroller her ayın başında geriye dönük ola-
rak (bir önceki ay yukarıda belirtilen bakıcı maaş ve prim ödemelerinin yapılıp yapılma-
dığı) yapıldıktan sonra, ödeme listeleri oluşturulduğundan istenilen koşulları tam olarak 
yerine getirmediğiniz tespit edilirse size kayıtlı cep telefonunuzdan kısa mesaj ile bilgi ve-
rilerek, gerekli koşulları sağlamanız talep edilecektir. Ayrıca Ön Kayıt yaptığınız ekrandan 
ödeme durumunuzu takip edebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumunun size sağlayacağı prim teşviklerini 
kaybetmemeniz için lütfen sigorta primlerinizi zamanında ödeyiniz.

Bakıcınıza İŞKUR kaydı yaptırırsanız SGK prim teşvikleri açısından 
avantajlı olursunuz. İŞKUR kaydı internet üzerinden yapılabilmektedir.

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.
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!

Yedek Listede Yer Alan 
Anneler Mali Destekten 
Yararlanabilecek mi?
Asıl listeden çıkan anne olması duru-
munda, yedek listede yer alan anneler 
kayıt sırasına göre mali destekten ya-
rarlanabileceklerdir. 
Yedek listede yer alanlara, yedek listede 
bulundukları süre için Projeden herhan-
gi bir ödeme yapılmayacaktır. Düzen-
li olarak, asıl listeden çıkanların yerine 
ilgili illerin yedek listesinde bulunanlar 
alınarak mali destekten yararlanmaları 
sağlanacaktır. 

Aylık Denetimler Nasıl 
Yapılacaktır?
Kesin kayıt aşamasında proje yarar-
lanıcısı olarak sizden alınan taahhüt-
nameye istinaden Proje Yerel Destek 
Ekibi tarafından proje kayıt anında 
çocuğun bakıldığını belirttiğiniz ad-
rese önceden haber vermeksizin ev 
ziyaretleri yapılacaktır. Çocuk bakıcı-
sının ve/veya çocuğun 3(üç) kez ma-
zeretsiz olarak kesin kayıt sırasında 
bakıldığını belirttiğiniz evde buluna-
maması ya da bir kez bile ziyaret ya-
pılmış olsa dahi herhangi bir usulsüz-
lüğün tespiti halinde desteğin iptali 
söz konusu olacaktır.
Adres değişikliği yapmanız veya ta-

şınmanız durumunda ofise hemen 
bilgi vermeniz gerekmektedir. Aksi 
takdirde yapılan ev ziyaretinde adre-
sinizde bulunamadığınızda size ihlal 
verilmek zorunda kalınacak, mazeret-
siz evde yok sayılacak ve durumunuz 
netleşene kadar ödemeleriniz askı-
ya alınacaktır. Bakıcının ve bebeğin 
evde bulunmama durumuna ilişkin 
mazeret belgesi (mazeretin niteliğine 
göre kamu otoritesi belgesi, vardiya 
çizelgesi vb.) 7 iş günü içerisinde Ye-
rel Ofise bildirilmelidir. Ev ziyaretine 
gelindiği gün bakıcı izinliyse, bakıcının 
izinli olduğuna dair izin belgesi anında 
ev ziyaretine gelen personele sunul-
malıdır. Bakıcı İzin Belgesi örneği ön 
kayıt yaptırdığınız internet adresinde 
bulunmaktadır. 

Mali Destekten 
Yararlanma Durumu 
Hangi Hallerde Durdurulur 
veya Sona Erer?
• Çocuk bakımı mali desteği, tek bir ço-
cuk için ve en fazla 32 ay boyunca veri-
lebilecektir.  Ancak, çocuk 36 aylık oldu-
ğunda 32 ay mali destek almış olmasa 
dahi mali destek sona erecektir.
• Denetimlerde bakıcı çalıştırılmadığı 
ya da işten çıktığı veya çıkarıldığı tespit 
edilirse mali destek durdurulacaktır.
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Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi 

www.sgkegitimlibakici.org

• Mali destek ödemesi alınması şartları-
nın mücbir sebepler haricinde 3(üç) kez 
ihlal edilmesi durumunda annenin fay-
dalanıcı statüsü sona erecektir. 
• Projenin son ödeme ayından sonra 
yükümlülükler geriye doğru yerine ge-
tirilse dahi daha önceki aylar için öde-
me alınamayacaktır. 
• Bu şartlardan hangisi önce dolarsa 
o, tek başına yararlanma durumunuzu 
sona erdirecektir.
• Lütfen Projeyi etkileyebilecek deği-
şiklikleri (işten ayrılma, taşınma, bo-
şanma vb.) ve uzun süreli raporları en 
geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine bil-
diriniz. Projeyi etkileyebilecek değişik-
liklerin zamanında bildirmemesi duru-
munda yapılan ödemeler geri alınmak 
zorunda kalınabilecektir. İletişim bilgile-
rinin değiştirilmesi ve değiştirilen bilgi-
lerin Yerel Ofise bildirilmemesi halinde, 
Proje Ofisinde kayıtlı telefon numarası-
na yapılan bildirimler geçerli sayılır.
• Mazeretsiz olarak, çocuk bakıcısının 
ve/veya çocuğun 3(üç) kez ev ziyaretin-
de evde bulunmaması halinde de des-
tek kesilecektir.
• Kurum tarafından yapılan denetim-
ler, ziyaretler veya şikayetler sonrası, 
mali destekten yararlanmak için ge-

rekli olan şartlara ilişkin herhangi bir 
usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi 
durumunda, sorumlular hakkında Türk 
Ceza Kanunu’na göre işlem yapılacak-
tır. Ayrıca proje kapsamında sağlanan 
mali destek kesilecek, projeye bir daha 
başvuru yapılamayacak ve yararlanı-
cıya o güne kadar proje kapsamında 
yapılmış olan tüm ödemeler geri alına-
caktır. 

Annenin/Çocuk Bakıcısının 
Çalışma Durumunun Sona 
Ermesi Halinde Ne Olur?
Anne işten çıkarsa/çıkarılırsa iki aylık 
süre tanınır. Bu süre içerisinde, İŞKUR 
üzerinden iş araması ve bu durumu ilgili 
Proje Destek Ekibine bildirmesi kaydıyla 
asil listede kalmaya devam eder. İki ay-
lık süre sonunda anne iş bulamazsa asil 
listeden çıkarılır.

Bakıcının çalışma durumunun sonra er-
mesi halinde ise, anneye çocuk bakıcı-
sı bulması için bir aylık süre tanınır. Bu 
süre içerisinde, çocuk bakıcısı araması 
ve bu durumu ilgili Proje Destek Ekibine 
bildirmesi kaydıyla asil listede kalmaya 
devam eder. Bir aylık sürenin sonunda 
annenin çocuk bakıcısı bulamaması du-
rumunda anne asil listeden çıkarılır. 
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Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır!
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Ankara Yerel Proje Ofisi 
Çankaya Sosyal Güvenlik Merkezi
Milli Müdafaa Cd. No: 24 Kat: 2 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 414 50 83 – 0312 414 44 79 – 0312 414 42 55  

İstanbul Yerel Proje Ofisleri
Anadolu Yakası: Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi
Bağlarbaşı Mah. Santral Sk. Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü A Blok Kat: 2
Maltepe/İSTANBUL 
Telefon: 0216 388 72 20 - 0216 388 72 00/40119-40120
Avrupa Yakası: Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi 
Karagümrük Mah. Adnan Menderes Bulv. (Vatan Cd.) No: 68-70 Kat: 4 
Fatih/İSTANBUL 
Telefon: 0212 511 47 90 - 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

Bu proje SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.



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

hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu 
yansıtmak zorunda değildir.

www.sgkegitimlibakici.org/sgkegitimlibakici

• Kadınların işgücüne katılım oranının artırılması,
• Doğum yapan kadınların iş yaşamına geri dönüşünün ya da katılımının 

kolaylaştırılması,
• Çalışan kadınların kayıtlı istihdamının desteklenmesi,
• Çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlanması,
• Eğitimli çocuk bakıcılarının ve bu sektörün desteklenmesi,
• Çocukların eğitimli çocuk bakıcılarından kaliteli bakım hizmeti 

almasının sağlanması,
• Ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları 

ve onları sigortalı çalıştırmaları konusunda farkındalıklarının 
artırılması.

PROJENİN FAYDALARI NELERDİR?


