
EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİ 

 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİ TARAINDAN ORTAKLAŞA  GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROJE 
KAPSAMINDA BURSA’DA  0- 24 AY ARALIĞINDA ÇOCUĞU OLAN  1750   ÇALIŞAN ANNEYE   AYLIK 300 
EURO VEYA 390 EURO  MALİ DESTEK VERİLECEKTİR. 
 
PROJENİN AMACI: 
 
EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİ İLE KÜÇÜK ÇOCUK SAHİBİ KADINLARIN ÇALIŞMA GÜCÜNE  KATILIMI 
VEYA DOĞUM SONRASI İŞE DÖNÜŞÜNÜ HIZLANDIRIP KOLAYLAŞTIRMASI İLE BERABER KAYIT DIŞI 
ÇALIŞAN ANNENİN VE  GENELLİKLE KAYIT DIŞ ÇALIŞAN ÇOCUK BAKICILARININ KAYITLI İSTAHDIMININ 
ARTIRILMASI, ÇOCUKLARIN KALİTELİ BAKIM ALMASI AMAÇLANMAKTADIR.   
 
 
HİBE MİKTARI:  
 
0-24 Ay arasında çocuk sahibi olan annelerden ;  

- Gerekli şartları taşıyan anneye aylık 300 EURO 
- Anne tek ebeveyn ise, engelli çocuğu olan( % 40 engelli ) ve yetkili resmi makamlarca 

onaylanmış   sertifikalı çocuk bakıcısı çalıştıranlara ise  aylık 390 EURO 
Hibe verilecektir. 
 
Teşvik  süresi : 
 
Teşvik süresi  en fazla 24 ay olup çocuk 36. Ayını doldurana kadar faydalanılabilir.   
 
1750 kişi başvuru sırasına göre belirlenecektir.  
 
ANNELERİN BAŞVURU İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR: 
- TC vatandaşı olmak 
- Bursa da çocuğuyla birlikte ikamet etmek 
- Analık izin süresini geçirmiş olmak   
- Başvuru tarihi itibari ile (ön kayıt anında ) 0-24 ay aralığında ( 24. Ay dahil çocuğu olmak   
- Brüt ücreti , asgari ücretin brüt tutarının 2 katını aşmamak.(2015 ilk altı ayı için 2.402 TL ikinci 

altı ayı için 2.456 TL. Sistem annenin aylık pirim esas kazanç tutarlarını  düzenli olarak takip 
etmektedir.) 

- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak ( annenin ay içerisinde bildirilen 
çalışma gün sayısı 30 olmalıdır. 30 günden az olan aylar için hibe desteği verilmeyecektir. 
İstirahat raporları hariç.) 

- Kesin kayıt tarihi itibari ile Sigortalı olarak EK 9 kapsamında ( çocuk bakıcıları da dahil ev 
hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) bakıcı istihdam etmek. Her ay  Bakıcının ücreti en 
az gelir vergisinden muaf kişilerin tabi olduğu net asgari ücret olan tutarı havale etmek. 

- Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak. 
 
 
Banka çalışanları (sandığa bağlı ) ve memurlar  faydalanamazlar. Bankada taşeron firmalara bağlı 
olarak 4/a çalışanlar hariç  
 
 
 
 



ÇOCUK BAKICILARININ TAŞIMASI GEREKN ŞARTLAR: 
 
- T.C.  vatandaşı ve kadın olmak 
- Bursa da ikamet ediyor olmak 
- Bakımını üstlendiği çocuğun ebeveynleri ile birinci derecede,  aynı evde oturuyorsa 3. 

Dereceye kadar (3 . derece dahil ) akrabalık ilişkisi bulunmamak. 
- En geç kesin kayıt tarihinde tam zamanlı EK 9 kapsamında çalışan olmak. 
- En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olmak. 
 
Ayrıca emekli kadınlar proje kapsamında anne tarafından istihdam edilmesi halinde emekli 
maaşları kesilerek EK 9 bildirgesi verilirken, bildirgenin ‘’ B) sigortalının Sosyal Güvenlik ve İşe 
Giriş Bilgileri ‘’ kısmında yer alan ‘’ 4/a sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek 
istediği sigorta kolu ? ‘’ seçeneğinin ‘’ Tüm Sigorta Kolları’’ olarak işaretlenmesi gerekmektedir. 
 
Çocuğa annenin ikamet adresinde bakılması gerekmektedir. 
 
Bakıcın ücretini zamanında 3 defa ödemeyenin  mali desteği kesilir. 
 
Bakıcının iş kazası geçirmesi ve ya meslek hastalığına yakalanması halinde  3 iş günü içerisinde 
kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 
 
Bakıcın , çocuğun ya da kendisinin durumlarında projeyi etkileyecek değişiklikler ilgili il 
müdürlüğüne 15 gün içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. 
 
Mazeretsiz olarak çocuk bakıcısının 3 kez ev ziyaretlerinde evde bulunmaması  durumunda mali 
destek kesilecektir. 
 
Çalışacak olan çocuk bakıcıları son altı aydır hiçbir yerde çalışmamış ise veya  daha önce kadın işçi 
teşviklerinden faydalanmamış ise 6111 sayılı  teşvikten otomatik faydalanacaktır. 5510 % 5 
teşvikinden  SSK borcu olmadığı ve aylık pirimlerini zamanında ödediği müddetçe faydalanmaya 
devam edecektir. 
 
DETAYLI BİLGİ İÇİN : 
 
Adres:   
BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
DEMİRTAŞAPAŞA MAH İNÖNÜ CD NO: 114  
                                    OSMANGAZİ / BURSA 
TLF: 0 224 600 10 45 


