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KONU: ÇALIŞAN ANNELERE EVDE ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) AB destekli, 0-24 aylık çocuk sahibi annelere 36 aya
kadar aylık 300 Euro hibe destek sağlayacağı ‘Evde Çocuk Bakımı Projesi’ne başvurular,
25 Haziran 2015 tarihinde başladı. Proje üç pilot ilde (İzmir, Bursa ve Antalya) uygulanacak.
Proje 0-24 ay aralığında çocuk sahibi ve sigortalı çalışan, iş hayatına geri dönecek veya
yeni girecek anneleri kapsıyor. Destekten yararlanma şartları aşağıdadır.
BAŞLANGIÇ SÜRESİ
Kadınların kayıtlı istihdamına katkı sağlamayı hedefleyen, “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri
Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyon”u kapsamında, çalışan ve çocuk
sahibi annelere verilecek hibe için ön başvurular, 25 Haziran 2015 itibariyle Sosyal Güvenlik
Kurumunun web sayfası www.sgk.gov.tr ile proje web sayfası www.evdecocukbakimi.net
üzerinden başladı.
Kesin kayıtlar, 6 Temmuz 2015 Pazartesi gününden itibaren, ön kayıt işlemi sonrası verilecek
randevu zamanında gerçekleştirilecek.
PROJE SÜRESİ
2015 yılının ilk çeyreğinde başlayarak 2017 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacak.
ANNELERİN BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak,
- İzmir, Bursa ve Antalya illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek,
- Analık izin süresini geçirmiş olmak,
- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak,
- Başvuru tarihi itibariyle 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak,
- Brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak, (01.07.2015-31-12-2015 tarihleri arası 2.547,- TL)
- Sigortalı olarak çocuk bakıcısı istihdam etmek, (5510/Ek-9 maddesi kapsamında)
- Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.
ÇOCUK BAKICILARININ BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı ve kadın olmak,
- İzmir, Bursa ve Antalya illerinin birinde ikamet ediyor olmak,
- Anne veya baba ile birinci derece akrabalık ilişkisi bulunmamak (Aynı evde oturuyorsa 3. derece dâhil),
- En az ilkokul mezunu ve 18 yaşında olmak,
- Hizmet akdine tabi tam zamanlı sigortalı çalışan olmak,
Ayrıca emekli olup adlarına Sosyal Güvenlik Destek Primi yatırılanlar bu haktan
yararlanamayacaktır.
DESTEK TUTARI
- Gerekli şartları yerine getiren her bir anne için 300 Euro,
- Anne tek ebeveyn ise, sağlık raporuyla tespit edilmiş en az yüzde 40 engelli bir çocuğu
varsa ya da yetkili mercilerce onaylanmış sertifikası olan çocuk bakıcısı istihdam ediyorsa,
ödeme tutarı 390 Euro olacaktır.
İzmir, Bursa ve Antalya illerinde yukarıdaki hususlara sahip çalışan, çocuk sahibi olan
annelerin söz konusu destekten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
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