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Sigortalı Olmak ve Bu Projeden Yararlanmak 
Size Ne Kazandırır?

Annelere aylık 100 Avro (€) mali destek veren
Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi devam ediyor!

Küçük Çocuğu Olan ve Sigortalı Çalışmak İsteyen
 Anneler! 

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi Başladı!!!

Ayrıca Proje ile çocuğunuzun kurumsal eğitim ile tanışarak daha kaliteli 
eğitim ve bakım hizmeti almasını sağlayabilirsiniz.

Aile bireyleriniz ile birlikte sağlık 
hizmetlerinden yararlanırsınız.

Belli bir yaşa geldiğinizde yaşlı-
lık aylığı bağlanır.

İş kazası ve meslek hastalığı 
nedeniyle kısmen veya tama-

men çalışamaz duruma geldiğinizde 
sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

İş kazası, meslek hastalığı, has-
talık ve analık hali nedenleriyle 

çalışamadığınız sürelerde ödenek 
alırsınız.

Herhangi bir nedenle sakatla-
nıp çalışamaz duruma geldiği-

nizde malullük aylığı bağlanır.

Vefat ettiğinizde eş ve çocukla-
rınız ile anne ve babanıza ölüm 

aylığı bağlanır.
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Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın 
İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Türkiye Cumhuriyeti 
ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan 
bir mali destek uygulamasıdır.

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi’nden uygulama illerinde 
yaşayan, ilk önce kayıt yaptıran ve gerekli şartları taşıyan 
aylık ortalama 10.250 anne faydalanmaktadır. Böylelikle 
annelere toplamda yaklaşık 26 milyon Avro (€)’nun üzerinde 
mali destek sağlanmaktadır. 

Projenin amaçları;

• Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların 
kayıtlı istihdamını desteklemek, 

• Çalışan annelerin iş yaşam dengesini kurmalarına 
destek olmak,

• Çocukları kurumsal bakım hizmetleriyle tanıştırarak 
erken çocukluk dönemi eğitimlerine katkı sağlamaktır.

Proje, ayrıca çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye etki etmeyi 
hedeflemektedir.

Proje 
Hakkında
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Mali Destek Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu 
şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya 
bakım kurumlarına giden çocukların 
kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. 
devam etmeleri şarttır.

Her anne aynı anda 
sadece bir çocuğu 
için destek ödemesi 
alabilir.

İş arama 
sürecinde de 
Projeye 
başvurabilirsiniz.

* İşveren tarafından SGK’ya her ay 30 tam gün prim bildirimi yapılmalıdır. Annelerin, Projeye 
kayıt oldukları ay için 30 gün şartı aranmayacaktır. 

** Hibe ödemesi alabilmeniz için çocuğunuzun en geç 9:00’da OÖEB Kurumuna varıyor olması, 
en erken 15:00’te ayrılıyor olması gerekmektedir.”

Projeden Faydalanabilmeniz İçin:
• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) 

çocuk sahibi olmanız,
• Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde 

ikamet etmeniz,
• Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı 

evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgâhı aynı olmalıdır.),
• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak 

tam zamanlı çalışıyor olmanız* (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi 
olanlar hariç), 

• Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK’ya bildirilen kazancının aylık 
ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması,

• 0-60 ay aralığındaki çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki Milli Eğitim 
Bakanlığı ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan 
kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine düzenli** göndermeniz gerekmektedir.  

İş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da hali hazırda
4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler

projeye başvurabilmektedir.
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Annelere Verilen Mali Destek Miktarı Ne Kadardır?
Faydalanıcı annelere verilen mali destek miktarı aylık 100 Avro (€)’dur. Bu 

mali destek, çocuğunuzu okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna (kreş, 
anaokulu veya gündüz bakımevi vb.) gönderdiğinizde ortaya çıkacak olan 
masraflarınızın bir kısmını karşılamaya yöneliktir.

Ayrıca Projeye kayıt olduğunuz ilk ay bir defaya mahsus kırtasiye giderleri için  
100 Avro (€) ödenmektedir. 

Proje kapsamında proje mali destek programı süresince mali destek 
ödemesi alınabilmektedir. Çocuğunuz 72 aylık olunca veya ilkokula başladığında 
mali destek ödemesi kesilir. 
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Mali Destek Uygulamasından Kaç Kişi Faydalanabilir?
Proje; Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, 

İzmir ve Malatya illerinde uygulanmaktadır. 

Projenin uygulandığı illerde, ilk ön kayıt yapan 
ve şartları sağlayan aylık ortalama 10.250 anneye 
mali destek sağlanmaktadır. Her ilin tabloda 
belirtildiği üzere bir kontenjanı bulunmaktadır.  

Projeye il bazında belirtilen kontenjanın 
üzerinde talep olması halinde kesin kayıt hakkı 
ilk başvuranlara verilmiş olup ilk başvuru 
sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler 

oluşturulmuştur. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden 
aktarım yapılmaktadır.

İller Kontenjan
(Kişi)

İstanbul 3.250

Ankara 1.500

İzmir 1.500

Antalya 1.500

Bursa 1.250

Malatya 750

Elazığ 500

Toplam 10.250
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Ön kayıt işlemleri sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Ön kayıt 
yapabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir.

Mali Desteğe Başvurma ve Yararlanma Süreci 
Nasıldır?

İlk ön kayıt yapan ve gerekli şartları taşıyan anneler
mali destek almaya hak kazanır.

Ön Kayıt yapmayan annelerin mali destekten faydalanması 
mümkün değildir.

e-devlet
şifresi al

2

gerekli
evrakları hazırla

ön kaydını
yap

ödemeni al

kesin kayıt
yaptır

aylık
yükümlülüklerini

yerine getir

1

2

3

4

5

6
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Ön Kayıt Aşaması*
Projeden faydalanabilmek için başvurularınızı, 15 Ekim 2019 saat 14.00’ten 

itibaren www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresindeki “Ön Kayıt” linkinden 
yapmalısınız. 

Başvuru numarası, ön kayıt sırasına göre otomatik olarak sistem tarafından 
verilmektedir.

Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemindeki 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 iste-
mediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki annelerimiz, daha sonra 
boşalan kontenjan olması durumunda, SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edile-
cek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayıt yapılacaktır.

* Projenin ön kayıtları Ekim 2021 tarihi itibarıyla kapatılmıştır.

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

İşsiz olduğunuz dönemde de Projeye ön 
kayıt yaptırabilirsiniz. 
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Kesin Kayıt Aşaması 
Kesin kayıt öncesi 4/a sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışmaya 

başlamış 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, tarafınıza bildirilen tarih ve saatte, ikametgah ilinizdeki 
proje ofisinin bulunduğu adrese gelmeniz gerekmektedir. Ofisimize geldiğiniz 
zaman öncelikle evraklarınız kontrol edilecek, daha sonra kesin kayıt için 
başvuru masalarına yönlendirileceksiniz. 

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 kayıt aşamasında çocuğunuzu kreş, anaokulu veya gündüz 
bakım evine gönderiyor olmalısınız. Çocuğunuzun sizin çalıştığınız 
süreye paralel olarak okul öncesi eğitim ve bakım hizmeti alması 

gerekmektedir. İkili öğretim yapan (sabah, öğle grubu şeklinde) okul 
öncesi eğitim ve bakım kurumlarına giden çocukların kalan sürede 

etüde, çocuk kulübüne vb. devam etmeleri şarttır.
Vardiyalı çalışan anneler için de çocuğun tam gün okul öncesi eğitim 

ve/veya bakım kurumunda bulunması gerekmektedir.



www.sgkkurumsalcocukbakimi.org

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

10

Kesin Kayıt Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 

Kesin kayıt randevu tarihinde;

• Türkiye Halk Bankası nezdinde kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro (€) olmak 
üzere 2 hesap açtırmanız (Lütfen hesap kesim ücretinden muaf olabilmek 
için, yeni açtıracağınız hesabı ya da varsa mevcut hesabınızı “Kurumsal Çocuk 
Bakımı Hesabı” şeklinde tanımlatınız.),

• Bu hesaplara ilişkin Banka Muvafakatname Formunu doldurup imzalamanız,

• Çocuğunuzu göndereceğiniz okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumu 
yetkilisine Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve Taahhütnamesi doldurtup imzalatmanız 
(Gün içerisinde çocuğunuz iki ayrı kuruma devam ediyorsa, formun iki kurum 
tarafından da doldurulması gerekmektedir.),

• Ön Kayıt sırasında en son aşamada belirtilen Başvuru Formu eki ve diğer 
evrakları tamamlamanız gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt tarihinden önce tamamlanmalıdır. 
Ön kayıt yaptırdığınız ekranda “Doküman” sekmesinin üzerine tıklayarak 

kesin kayıt öncesi tamamlamanız gereken tüm belgelerin örneklerini 
bulabilirsiniz. 
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Kesin kayıtta, başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürlüğüne bağlı kayıt ofislerinde, son aşamada da Kurumsal Çocuk 
Bakımı Projesi Mali Desteğine İlişkin Sözleşme ve Taahhütname’sini 
imzaladıktan sonra, faydalanıcı anne olarak Projeden yararlanmaya 
başlayabilirsiniz. Tebrikler.

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler Nelerdir?

• İmzalı Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak 
formun çıktısını alıp imzalamanız gerekmektedir.),

• Okul Öncesi Eğitim ve/veya Bakım Kurumu Çocuk Kayıt Bilgi Formu ve 
Taahhütnamesi,

• Banka Muvafakatname Formu (Türkiye Halk Bankası nezdinde açılan 
hesaplara ilişkin imzalı),

• Çalışma belgesi,

• Sizin ve çocuğunuzun kimlik belgelerinin fotokopisi,

• Çocuğunuzun vesikalık fotoğrafı,

talep edilmektedir. 
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Faydalanıcı Annelerin Aylık Yükümlülükleri Nelerdir?
Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali 

destekten yararlanabilmeniz için;

• Çocuğunuz kreş, anaokulu veya gündüz bakıme-
vine en geç 9:00’da varıp, en erken 15:00’da ayrılacak 
şekilde düzenli olarak devam etmelidir. Denetim 
amacıyla, önceden haber vermeksizin çocuğunuzun 
devam ettiği ve sistemde kayıtlı olduğu kreş, anao-
kulu veya gündüz bakımevine ziyaretler gerçekleş-
tirilecektir. Çocuğunuzun hasta olması veya başka 
nedenlerle devam edememesi durumunda lütfen 
Proje Ofisleri ile hemen irtibata geçiniz.

• Takvim ayları itibarıyla bir işverenin yanında aylık 
30 gün çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları ha-
riç, işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığı-
nızı bildirmelidir.).

• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lüt-
fen durumu hemen yerel ofise bildiriniz. Bildirim sü-
resi, rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür. 

• Çocuğunuzu gönderdiğiniz kreş, anaokulu veya 
gündüz bakımevinin ücretini Proje için Halk Ban-
kasında açtırdığınız TL hesabından düzenli olarak 
ödemelisiniz. Ödemenizi kreş, anaokulu veya gündüz 
bakımevinin hesabına, bakım hizmeti aldığınız her 
ay için, ilgili ay içerisinde banka havalesi/EFT yoluyla 
yapmalısınız. Kesin kayıt tarihinden sonra kreş, anao-
kulu veya gündüz bakımevine toplu ödeme yapılma-
malıdır.  Proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki 
diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik ara-
cılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.  

Kreş, anaokulu veya 
gündüz bakımevinin 

ücretini ödediğinizi kanıtlaya-
mamanız halinde, o ay için mali 
destek ödemenizi almanız müm-
kün değildir. 
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Mali Destek Ödemesi 
Projeden yararlanmaya hak kazanan annelere, çocuğu 72 aylık olana kadar proje 

mali destek programı süresince, aylık 100 Avro (€) mali destek verilmektedir. Ayrıca, 

tek seferlik 100 Avro (€) tutarında kırtasiye gideri ödemesi de yapılmaktadır. 

Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, 

başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde, 

çocuğunuzu kreşe, anaokuluna, gündüz bakımevine vb. gönderdiğiniz ayı takip eden 

ikinci ayın sonuna kadar Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai 

Ödeme Listelerine binaen, Halk Bankası’nda açmış olduğunuz Avro (€) hesabına 

yatırılmaktadır (Örneğin Şubat ayı için annelere ilk ödeme Nisan döneminde yapıl-

maktadır).

Proje kurallarına göre ödemelere hak kazanabilmeniz için, her ay Projenin baş-

vuru şartlarını devam ettirip ettirmediğinizin ve aylık yükümlülüklerinizi yerine geti-

rip getirmediğinizin doğrulanabilir olması gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay 

geriden yapılmaktadır. Projenin internet sayfasından da ödeme durumunuzu takip 

edebilirsiniz. 

Sistem tarafından ödemelere ilişkin gerekli kontroller her ayın başında geriye dö-

nük olarak yapıldıktan sonra ödeme listeleri oluşturulur. İstenilen koşulları tam ola-

rak yerine getirmediğiniz tespit edilirse, size kayıtlı cep telefonunuzdan kısa mesaj 

ile bilgi verilerek, gerekli koşulları sağlamanız talep edilecektir. İlgili ay için eksikleri-

nizi tamamlamanız halinde o ay için ödemenizi alabileceksiniz.  

Tek seferlik yapılacak olan kırtasiye giderleri için 100 Avroluk (€) ödeme, mali des-

tek ödemesini aldığınız ilk ay hesabınıza yatırılacaktır.
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Kreş, 
anaokulu, gündüz 
bakımevi ödemesi

İşveren prim 
ödemesi

Aylık yükümlülüklerin
doğrulanması

Mali destek
ödemesinin

gerçekleşmesi

Bilgilendirme SMS’lerini size zamanında 
ve doğru aktarabilmemiz için lütfen 
güncel telefon numaranızı kayıt 
esnasında yerel ofisimize bildiriniz. 
Telefon numaralarınızda bir değişiklik 
olması halinde hemen yerel ofisimize 
durumu bildiriniz. 

Bu Proje kapsamında çocuğunu kreş, 
anaokulu veya gündüz bakımevine 
gönderen annelerin tüm masrafları 
değil, destek amaçlı olarak masrafların 
bir kısmı karşılanmaktadır. 

Ödemeler ve bu proje ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler bu broşürün Sık Sorulan Sorular kısmındadır.
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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 lis-
tede bulundukları süre için Projeden 
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
Düzenli olarak, asıl listeden çıkanların 
yerine ilgili illerin yedek listesinde bulu-
nanlar, yedek sıralamasına göre işleme 
alınarak mali destekten yararlanmaları 
sağlanacaktır. 

Aylık Denetimler Nasıl 
Yapılacaktır?

Kesin kayıt aşamasında Proje yarar-
lanıcısı olarak sizden alınan taahhütna-
meye istinaden, Proje Yerel Destek Ekibi 
tarafından, çocuğunuzu gönderdiğiniz 
kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine 
önceden haber verilmeksizin ziyaretler 
yapılacaktır.
Gerçekleşecek olan ziyaretlerde çocu-
ğun üç (3) kez mazeretsiz olarak kreş, 
anaokulu veya gündüz bakımevine de-
vam etmediğinin veya herhangi bir 
usulsüzlüğün tespiti halinde, bir kez bile 
ziyaret yapılmış olsa dahi, desteğin iptali 
söz konusu olacaktır. 

Çocuğunuzun kreş, anaokulu veya 
gündüz bakımevine devam etmediği 
durumları (Yıllık izinli olmanız, çocuğu-
nuzun hasta olması vb. nedenler) Pro-
je Ofisine bildirmeniz gerekmektedir. 
Ziyaret olumsuz gerçekleştikten sonra 
sunulan mazeretler dikkate alınmaya-
caktır. 

Adres değişikliği yapmanız veya ta-
şınmanız durumunda ofise hemen bilgi 
vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde 
durumunuz netleşene kadar ödemele-
riniz askıya alınacaktır. 

Mali Destekten Yararlanma 
Durumu Hangi Hallerde 
Sona Erer?

• Kurumsal çocuk bakımı mali des-
teği, tek bir çocuk için proje mali des-
tek programı süresince verilebilecektir.  
Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da 
ilkokula başladığında mali destek sona 
erecektir.

• Mali destek ödemesi alınması şart-
larının mücbir sebepler haricinde üç 
kez ihlal edilmesi durumunda annenin 
faydalanıcı statüsü sona erecektir.  

• Her hâlükârda, Proje tamamlanma 
tarihi olan 30 Eylül 2022’den sonra, an-
neler tarafından yükümlülükler geriye 
doğru yerine getirilse dahi, daha önce-
ki aylar için ödeme alınamayacaktır. 

Sık Sorulan Sorular
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• Lütfen Projeyi etkileyebilecek de-
ğişiklikleri (işten ayrılma, taşınma, bo-
şanma vb.) ve 30 gün ve üzeri raporları, 
en geç 7 gün içerisinde Proje Ofisine 
bildiriniz. 

• Projeyi etkileyebilecek değişikliklerin 
zamanında bildirilmemesi durumunda, 
yapılan ödemeler geri alınmak zorunda 
kalınacaktır. İletişim bilgilerinin değiş-
tirilmesi ve değiştirilen bilgilerin Yerel 
Ofise bildirilmemesi halinde, Proje Ofi-
sinde kayıtlı telefon numarasına yapılan 
bildirimler geçerli sayılacaktır. 

• 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. 

Kayıt Sisteminde İhlale 
Düştüğüme Dair Bilgi Var. 
Ne Anlama Gelmektedir?

Aylık mali destek ödemesinin alınabil-
mesi için aylık ödeme şartlarının karşı-
lanmış olması gerekmektedir. İlgili ay-
dan yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilen 
otomatik sorgu sırasında bu bilgiler 
kontrol edilmekte ve karşılanmayan yü-
kümlülükler “ihlal açıklaması” olarak gö-

rülmektedir. Ancak, söz konusu bilgiler 
otomatik sorgu sonucu oluştuğundan, 
nihai durum ofislerimizin gerçekleştire-
ceği manuel işlemler sonrasında kesin-
leşmektedir. Tarafınıza ihlale düştüğü-
nüze dair SMS gönderilmeden herhangi 
bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ta-
rafınıza SMS gönderildiyse, ihlal açıkla-
masında bildirilen eksikliğin giderilmesi 
için destekleyici belge sunulması ge-
rekmektedir. Bu belgenin yeterli olma-
sı halinde ilgili ayda ödeme almaya hak 
kazanılır ve ihlal sayılmaz. 

İşten Ayrılırsam Mali 
Destekten Yararlanmaya 
Devam Edebilir miyim?

İşten çıkarılma durumunda iş arama-
nız ve çocuğunuzun kreş, anaokulu veya 
gündüz bakımevinde devam etmesi du-
rumunda en fazla üç (3) ay Projeden 
faydalanabilirsiniz. 

Proje İlinde İkamet Ediyorum 
Ancak Çocuğum Farklı 
Bir İlde Kreşe Gidiyor. Bu 
Destekten Faydalanabilir 
miyim?

Destekten faydalanabilmeniz için ço-
cuğunuzu, proje uygulama illerindeki 
kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine 
göndermeniz gerekmektedir.

Kreş Ödemelerini Ne Zaman 
Yapmalıyım?

Kreş ödemeleriniz, ilgili ay sonuna ka-
dar yapmış olmanız gerekmektedir
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Kreş Ödemelerini Nasıl 
Yapmalıyım?

Kreş ödemelerini, proje için Halk Ban-
kası’nda açtırdığınız TL hesabından, okul 
taahhütnamesinde belirtilen okul hesa-
bına yapmanız gerekmektedir. Ödediği-
niz tutar, okul taahhütnamesinde belir-
tilen tutarın altında olmamalıdır.

Ödemelerin Dekontlarını 
Sisteme Yüklemeli miyim?

Okul öncesi eğitim kurumu ödemele-
rini, proje için Halk Bankası TL hesabın-
dan yaptığınız sürece dekont yükleme-
nize gerek yoktur. Yalnızca ilgili ay için 
aylık yükümlülükleri karşılamadığınıza 
ilişkin SMS gelmesi ya da proje ofisimi-
zin talep etmesi halinde ödeme dekon-
tunu proje ofisimize iletmeniz gerek-
mektedir.

İş Yerim Değişti. Ne Yapmalıyım?
Yeni iş yerinizden alacağınız Çalışma 

Belgesini ivedilikle ilinizdeki proje ofisi-
mize iletiniz.

Telefon Numaram Değişti. 
Ne Yapmalıyım?

Bilgilendirme SMS’lerinin zamanında 
ve doğru aktarılabilmesi için güncel te-
lefon numaranızı ilinizdeki proje ofisine 
bildiriniz.

Doğum İzninde İken Mali 
Destek Ödemesi Alabilir miyim?

Doğum izninde olduğunuz süre bo-
yunca Mali Destek ödemeniz durduru-

lur ve işe yeniden başladığınız ayda de-
vam eder.

Mazeret Girişi Sayısı İçin Bir 
Sınırlama Var mıdır?

Mazeret girişi için bir sayı sınırı bu-
lunmamakla birlikte, mazeretin anla-
şılamaması ya da şüphe uyandırması 
halinde proje ofislerimiz destekleyici 
belge talep edebilmekte ve girilen ma-
zereti reddedebilmektedir. 

Bu Projeden 2. Çocuğum İçin 
de Destek Alabilir miyim? 

Projeden yalnızca 1 çocuk için fayda-
lanılabilmektedir. 

Çocuğum Sabah Kreşe, 
Öğlen Anaokuluna Gidiyor 
Projeden Faydalanabilir 
miyim? 

İkili öğretim yapan (sabah, öğle gru-
bu şeklinde) okul öncesi eğitim ve/veya 
bakım kurumlarına giden çocukların 
kalan sürede etüde, çocuk kulübüne vb. 
devam etmeleri şarttır. Her iki kurumun 
Milli Eğitim Bakanlığı ya da Aile ve Sos-
yal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olması 
gerekmektedir.

Yaz Tatilinde Mali Destek 
Ödemesi Almaya Devam 
Edebilir miyim? 

Yaz aylarında da mali destek almaya 
devam etmeniz için çocuğunuzu kreş, 
anaokulu veya gündüz bakımevine gön-
dermeniz gerekmektedir. 
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Yaz aylarına ilişkin çocuğunuzun du-
rumunu Proje Ofislerine yazılı olarak 
bildirmelisiniz. Çocuğunuzu yaz okuluna 
göndermeniz ve bunu belge ile kanıtla-
manız durumunda, ödeme almaya de-
vam edebilirsiniz.

Çocuğunuzun yaz sürecinde kreş, 
anaokulu veya gündüz bakımevine de-
vam etmemesi halinde ise Projeden çı-
karılmayacaksınız. Ancak, bu dönemler 
için size mali destek ödemesi verilme-
yecektir. Yaz sonunda çocuğunuz kreş, 
anaokulu veya gündüz bakımevine git-
meye başladığında yeniden mali des-
tekten faydalanmaya başlayacaksınız.

Yaz Döneminde Çocuğumu 
OÖEB Kurumuna 
Göndermedim. Eğitim 
Öğretim Döneminde 
Göndermek İçin Yeniden 
Evrak Sunmam Gerekir mi?

Eğer okul, okul ücreti ya da yetkili kişi 
değişikliği varsa yeni okul taahhütna-
mesinin aslının proje ofisimize iletilme-
si gerekmektedir. Eğer bu bilgilerde bir 
değişiklik yoksa herhangi bir işlem ya-
pılmasına gerek yoktur. Çocuğunuzun 
eğitim öğretim döneminde bir OÖEB 
Kurumuna kayıtlı olması ve düzenli ola-
rak devam ediyor olması, okul ödeme-
lerinin proje için açılan Halk Bankası TL 
hesabından yapılması gerekmektedir.

Etki Değerlendirmesi Anket 
Çalışması Nasıl Yapılacaktır?

Kesin kayıt aşamasında sizden alınan 

taahhütnameye istinaden, Proje Yerel 
Destek Ekibi tarafından önceden ran-
devu alınarak, sizinle Proje kayıtlarında 
belirttiğiniz adreste, Proje etki değer-
lendirme çalışması kapsamında bir an-
ket yapılacaktır. Kayıt esnasında Proje 
taahhütnamesini imzalayarak buna 
izin vermiş olacaksınız.  

Proje Hakkında Bilgi 
Edinme, Şikayet ve İhbar 
İçin Nereye Başvurabilirim?

Proje ile ilgili daha fazla bilgi edinmek 
ya da şikayet ve ihbarda bulunmak için 
bu broşürün 18inci sayfasında yer alan  
Yerel Telefon Hatlarını kullanabilir, ay-
rıca illerde yer alan Proje Ofislerinden 
bize ulaşabilirsiniz.

Projeye kayıt olan annelere zaman 
zaman SMS yoluyla bilgilendirmeler ya-
pılacaktır.

“Sigortalı Anneler İşe, Çocuklar Kreşe”
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Merkez Ofis 
SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı 
Ziyabey Cd. No: 6 E Blok 2. Kat Balgat/ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara Proje Ofisi  
Çankaya Sosyal Güvenlik Merkezi Milli Müdafaa Cd. No: 24 
Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA 
Telefon: 0312 414 41 14 - 0312 414 40 93 - 0312 414 40 53

Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya Proje Ofisi  
Kepez Sosyal Güvenlik Merkezi (Kepez Kaymakamlığı Hizmet Binası) 
Barış Mah. Sakarya Bulv. No: 65/A Kat 1  Kepez/ANTALYA  
Telefon: 0242 503 69 36 - 0242 502 50 46 - 0242 502 55 37 • Faks: 0242 503 92 54

Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa Proje Ofisi  
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No: 114 Osmangazi/BURSA 
Telefon: 0224 600 10 00/1856 - 1857

Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ Proje Ofisi  
Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 
Olgunlar Mah. Sultan Fatih Cad. Sosyal Güvenlik Kurumu Z/4 ELAZIĞ 
Telefon: 0424 238 74 05 - 06 - 07 - 08 - Dahili: 1051 - 1053 - 1049

Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Proje Ofisleri 
Anadolu Yakası: Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezi 
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 161 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL 
Telefon: 0216 602 18 18 Direk Hat • 0216 565 40 30/15621 

Avrupa Yakası: Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi 
Karagümrük Mah. Adnan Menderes Bulv. (Vatan Cd.) No: 68-70 Fatih/İSTANBUL 
Telefon: 0212 511 09 90 / 34155 - 0212 522 00 62

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Proje Ofisi 
SGK Konak Rant Tesisleri 
Milli Kütüphane Caddesi No: 14/K B-3 Blok Konak/İZMİR 
Telefon: 0232 489 62 90 - 0232 484 54 90 

Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya Proje Ofisi 
Malatya İl Müdürlüğü 
Şık Şık Mahallesi İnönü Caddesi No: 103/A Battalgazi/MALATYA 
Telefon: 0422 326 12 42/1212 - 1213 • 0422 324 88 44/1212 - 1213 

Bu proje SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Lütfen Proje sosyal medya hesaplarını takip ediniz. 
www.sgkkurumsalcocukbakimi.org

/sgksigortalianne
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• Kadınların işgücüne katılım oranının artırılması,
• Doğum yapmış olan kadınların iş yaşamına geri 
dönüşünün ya da katılımının kolaylaştırılması,

• Çalışan kadınların kayıtlı istihdamının desteklenmesi,
• Çalışan kadınların iş yaşam dengesine katkı sağlanması,
• Çocukların okul öncesi eğitiminin desteklenmesi,
• Çocukların kaliteli bakım hizmeti almasının sağlanması.

PROJENİN FAYDALARI NELERDİR?


