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EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICILARININ TEŞVİKİ YOLUYLA  

KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (EDU-CARE)  

 

MALİ DESTEĞE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME 

 

……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 Proje kapsamında ibraz ettiğim tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, 

 Proje kapsamında mali destek aldığım süre zarfında, çalışma saatlerime uygun bir şekilde, 

çocuğumun eğitimli çocuk bakıcısı tarafından Proje kayıtlarında belirttiğim adreste fiilen 

bakılıyor olacağını, 

 Eğitimli çocuk bakıcımın maaşını düzenli olarak, eksiksiz ve herhangi bir gecikme 

olmaksızın ödeyeceğimi, 

 Bakıcımın maaşını Proje kapsamında açılan Türkiye Halk Bankası hesabımdan bakıcının 

Türkiye Halk Bankası hesabına havale ile ödememem halinde o ay için zamanında ödeme 

alamayacağımı bildiğimi,  

 Zamanında ödeme alabilmem ve varsa yararlandığım prim teşvikini kaybetmemem için 

bakıcımın sosyal güvenlik primlerini her ay düzenli olarak yatıracağımı, 

 Çocuk bakıcısı adına beyan edeceğim prim ödeme gün sayısının, mücbir sebepler dışında 

olmak üzere 30 günden az olması halinde, o ay için ödeme alamayacağımı bildiğimi,  

 Kendimin, çocuğumun ve bakıcımın durumlarında, alacağım ödeme tutarını veya Proje 

başvuru kriterlerini etkileyebilecek bir değişiklik olması halinde, durumu 7 (yedi) günü 

geçmemek üzere derhal ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Proje Destek Ekibine 

ileteceğimi, aksi halde doğacak tüm sorumlulukları üstlendiğimi, 

 Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veya işten ayrılması 

durumlarında gerekli bildirimleri zamanında yerine getireceğimi, 

 Proje ile ilgili her türlü yazılı ve görsel yayın içeriğinde kendimin, çocuğumun ve bakıcımın 

görüntülerinin yer alabileceğini, içeriğe katkıda bulunacağımı, tarafımla ve bakıcımla 

röportaj yapılabileceğini bildiğimi ve onay verdiğimi ve bu hususlarda bakıcımın da 

muvafakatını aldığımı,  

 Proje kapsamında rol alabileceğim filmin umuma iletim hakkı, tespit hakkı, işleme, aslını 

ve/veya işlemesini çoğaltma (DVD, VCD, CD, Blueray, HD, DSP, UHD ve tüm sinema 

formatlarında), kayıt ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi, yazılı olarak çoğaltabilme, 

basabilme ve yayınlayabilme, piyasaya arz etme, yayma, temsil haklarını radyo, televizyon, 

internet, web, mobil cihazları, isteğe bağlı yayınlar (Audio On Demand, Video On Demand) 

IPTV ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gelecekte kullanılabilecek tüm yayın ve iletim 

sistemleri ve platformlarındaki yayınlar, radyo ve televizyonda aynı anda ayrı ayrı 

yayınlarda, aynı anda ve değişik anlarda yayınlanabilme, yayabilme, satabilme, yurt içi ve 

yurt dışı kuruluşlara gönderebilme, ücretsiz verebilme, bölümler alarak başka yapım ve 

yayınlarda kullanabilme, 5846 sayılı kanundan doğan fikri ve mali haklarımı yine aynı 

kanunun 52 nci maddesine uygun olarak tam ve alt ruhsatla, sayısız ve süresiz olarak 

SGK’ya devrettiğimi ve bu hususlarda bakıcımın da muvafakatını aldığımı, 

 Projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında, proje kayıt işlemleri sırasında 

çocuğumun bakıldığını belirttiğim kendi adresimdeki/bakıcımın adresindeki eve Proje 

Yerel Destek Ekibi tarafından önceden haber verilmeksizin yapılacak izleme ziyaretlerine 

onay verdiğimi, 

 Proje Yerel Destek Ekibi tarafından yapılacak izleme ziyaretlerinde, çocuk bakıcımın 

ve/veya çocuğumun mazeretsiz olarak 3(üç) kez, mazeret dahilinde olsa bile 5 kez, proje 

kayıt işlemleri sırasında çocuğumun bakıldığını belirttiğim kendi adresimdeki/bakıcımın 
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adresindeki evde bulunmaması durumunda ya da bir kez bile ziyaret yapılmış olsa dahi 

herhangi bir usulsüzlüğün tespiti halinde desteğin iptali söz konusu olacağını bildiğimi, 

 Proje kapsamındaki yükümlülüklerimi yerine getirmemem halinde mali desteğin iptal 

edileceğini bildiğimi, 

 Proje yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinde ısrar edilmesi ve bu durumun aylık 

yapılan ödeme sorgulamaları sonucu da tasdiklenmesi (en az 3 kez ihlal listesinde yer alma 

vb.) halinde mali desteğin iptal edileceğini bildiğimi, 

 Proje hibe dönemi son ödeme ayından sonra yükümlülüklerimi geriye doğru yerine getirsem 

dahi daha önceki aylar için ödeme alamayacağımı, 

 Kurum tarafından yapılan denetimler, ev ziyaretleri veya şikayetler sonrası kendim ya da 

bakıcım hakkında sahte sigortalılık gibi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, Proje 

kapsamında sağlanan destekten mahrum kalacağımı ve Projeye bir daha başvuru 

yapamayacağımı bildiğimi ve o güne kadar Proje kapsamında tarafıma yapılmış olan 

ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi, 

 Proje kapsamında faydalanacağım mali destek bedeli için tarafımın ad-soyadı, kimlik 

numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren nüfus 

cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile SGK numarası, imza bilgisi, MERNİS Kayıtları, SGK 

Hizmet Dökümü Belgesi ve çocuğumun adı, soyadı, TC kimlik numarası, fotoğrafı, 

istihdam ettiğim Eğitimli Çocuk Bakıcısının bilgilerinin Proje kapsamında kullanılmasını 

ve saklanmasını İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin esaslar çerçevesinde toplanmasına, 

kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi, 

kabul eder, yukarıda sayılanlar da dahil olmak üzere Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki 

Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’yle (EDU-CARE) ilgili herhangi bir 

usulsüzlük olması halinde hakkımda adli ve idari takibat başlatılacağını ve bu çerçevedeki 

haksız ödemelerin geri alınacağını bildiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 

(imza) 

Yararlanıcı Annenin Adı-Soyadı 

  (Tarih) 

 

 

 

(Aşağıdaki Alan Çocuğa Bakıcının Evinde Bakılması Halinde İmzalanacaktır) 

 

“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi 

Projesi (EDU-CARE)” kapsamında yararlanıcı olan anne tarafından istihdam edildiğim ve 

çocuğun ikamet adresimde bakıldığı süre boyunca, Projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

kapsamında ikamet adresime yapılacak olan ev ziyaretlerine onay verdiğimi ve ayrıca Proje ile 

ilgili her türlü yazılı ve görsel yayın içeriğinde görüntülerimin yer alabileceğini, içeriğe katkıda 

bulunacağımı, tarafımla röportaj yapılabileceğini bildiğimi ve onay verdiğimi beyan ederim.  

 

(imza) 

Bakıcı Adı-Soyadı 

 (Tarih) 


