YOLA ÇIKARKEN...
Sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilmesi ile birlikte kayıtlı istihdam bilincini oluşturmaya
yönelik Kurumumuzca yürütülen faaliyetler hız kazanmıştır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin
yerini rehberliğin aldığı yeni anlayışın temel yaklaşımımız haline gelmesi ile birlikte yüzde
50’nin üzerinde olan kayıt dışı istihdam oranının yüzde 34’lere gerilemiş olması, bu yaklaşımın
olumlu sonuç verdiğinin somut göstergesidir.
“Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu”
kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu grupların başında gelen kadınların çocuk bakım hizmetlerine
erişiminin kolaylaştırılmasını sağlayarak bu kişilerin çalışma hayatında kalmalarını sağlamayı
hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve
Kurumumuz tarafından yürütülen proje kapsamında kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu ev
hizmetlerinde çalışanlar da kapsama alınmıştır.
Toplumumuzun temel değeri olan kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarını artırmayı
amaçlayan proje kapsamında, çalışan ve çocuk sahibi olup Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul
ve İzmir illerinde ikamet eden faydalanıcı annelere aylık 416 Avro’ya kadar hibe ödemesi
yapılmıştır. Mart 2015 döneminde başlayan ve Kasım 2017 döneminde sona eren proje
kapsamında 123.000 ödeme gerçekleştirilmiş, toplamda 40 milyon Avro annelerimize
dağıtılmıştır. Bu sayede çocuk bakıcısı istihdam etmenin maliyeti düşürülerek kayıt dışı
çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamı desteklenmiştir. Öte yandan doğum yapan
ve bu yüzden işgücü piyasasından dışlanma ya da belirli bir süre uzak kalma riski taşıyan
kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla işgücü piyasasına katılımı veya geri dönüşü
kolaylaştırılmıştır.
Elinizdeki Almanak ile 2,5 yıldan fazla süren bu projenin genel hatlarıyla tanıtımını,
başlangıcından bitişine kadar yapılan faaliyetleri ve projenin uygulandığı illerden faydalanıcı
anne, çocuk ve bakıcı hikâyelerini bulacaksınız.
Çocuk sahibi kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olan
çocuk bakımı meselesine yapıcı bir yaklaşımla çözüm bulma amacı taşıyan projemize katkı
sağlayan herkese teşekkür eder, kadınlarımızın sigortalı olarak çalışmaları için her zaman
yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz.

Sosyal Güvenlik Kurumu
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Proje Hakkında Genel Bilgiler
Proje Bütçesi
Proje, yüzde 15’i ulusal kaynaktan ve yüzde 85’i AB kaynağından sağlanan
39.625.600 avroluk bir bütçeyle faaliyetlerine başlamıştır. Proje bütçesi Kasım
2016 sonrası 46.876.240 avrosu anne hibesi olmak üzere toplam 49.625.600
avroya çıkartılmıştır.

Projenin Amacı

Proje Uygulama İlleri

Kazan-kazan stratejisi doğrultusunda, çocuk bakım hizmetleri yoluyla çalışan
annelerin ve çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamını destekleyerek, kayıtlı kadın
istihdamını artırmaktır.

Proje ilk olarak İzmir, Bursa ve Antalya illerinde başlatılmış, başarılı
bulunmasının ardından Kasım 2016 itibariyle İstanbul ve Ankara
uygulama illeri kapsamına alınmıştır.

Projenin Yöntemi
0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan ve hizmet akdine tabi sigortalı olarak
halen çalışmakta olan veya iş hayatına geri dönecek ya da ilk kez çalışmaya
başlayacak annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık
416 avroya kadar mali destek sağlanmaktadır.
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Faaliyet Dönemi
Öncelikle 30 ay olarak planlanan proje süresi Ankara ve İstanbul illerinin
kapsama alınmasıyla 32 aya (6 Mart 2015-5 Kasım 2017) çıkarılmıştır.
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Proje Hazırlıkları
Yazılım Programı
Proje Ofisleri
Proje faaliyetlerimizi yürütmek üzere ilk etapta Ankara Merkez, İzmir, Bursa ve Antalya’da Proje
ofislerimiz kurulmuştur. İstanbul ve Ankara’nın projeye dahil edilmesiyle İstanbul Unkapanı ve
Kadıköy ile Ankara Yerel ofisleri faaliyete geçirilmiştir.

Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından proje
kayıtlarının alınması, gerekli kontrollerin yapılarak ödemelerin
gerçekleştirilebilmesi ve ev ziyaretlerinin düzenlenebilmesi
amacıyla yazılım geliştirilmiş ve Kurum muhasebe programına
adaptasyonlar yapılmıştır.

Proje Uygulama Birimi ve Destek Personeli

Halk Bankası Protokolü

Ofisler için destek personeli olarak 41’i kadın olmak üzere 46 kişi istihdam edilmiştir. Ayrıca Kurum
bünyesinde Proje Uygulama Birimi oluşturulmuştur.

Anne ödemelerinin yapılabilmesi için Halk Bankası ile
protokol imzalanarak web servis altyapısı kurulmuştur.

Proje Destek Ekibi
Oryantasyon Eğitimi

Halk Bankası Protokolü
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Proje Tanıtım Faaliyetleri
Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi
Projesi Açılış Konferansı 15 Nisan 2015 tarihinde sosyal tarafların katılımıyla
Ankara Wyndham Otel’de yapılmıştır.
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PROJE AÇILIŞ TÖRENİ

15.04.2015

ANKARA
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Yerel Konferanslar
Projenin ilk uygulama illeri olan Bursa, Antalya ve İzmir’de 25 Mayıs-10 Haziran 2015 tarihleri arasında yerel konferanslar gerçekleştirilmiştir.

Anne Bilgilendirme Seminerleri
Proje kapsamında faydalanıcılara projeden doğan sorumluluklarını hatırlatmak, projeyle ilgili merak edilen sorulara cevap vermek, faydalanıcılardan gelen önerileri
dinlemek ve karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm getirmek amacıyla anne bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda uygulama illerinde toplam 21 anne
semineri gerçekleştirilmiştir.

Anne Bilgilendirme Semineri -BURSA

Anne Bilgilendirme Semineri-ANTALYA
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Anne Bilgilendirme Semineri-İZMİR
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Sosyal Medyada Projemiz...

12

13

Yazılı Basında Projemiz...
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WEB Sayfamız

Projenin tanıtımı ve projeden yararlanacak kişilerin hakları, yükümlülükleri, projeye
dair haberler, gelişmeler, gerçekleştirilen etkinlikler vb. bilgilere yer verilen proje web
sayfası, www.evdecocukbakimi.net, Haziran 2015 ayı itibariyle kullanıma açılmıştır.
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Ve Nihayet Proje
Kayıtları Başlıyor...

Ön Kayıt
Projeye kayıt yaptırmak üzere başvuran annelerin ön
kayıtları 25 Haziran 2015 tarihinden itibaren internet
üzerinden alınmaya başlanmıştır.

Kesin Kayıt

16

Proje ofislerimizdeki kesin kayıtlar 6 Temmuz 2015
tarihinde başlamıştır. Temmuz 2015 ayı projenin ilk
yararlanma ayı olmuştur.
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Aylık Kontroller ve
Hibe Ödemeleri

Ev Ziyaretleri
Eylül 2015 ayı itibariyle Projeden yararlanan annelerin çocuğu ve bakıcısı ile ilgili
gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi için ev ziyaretleri yapılmaya başlanmıştır.
Proje boyunca beş ilde toplam 8463 ev ziyareti gerçekleşmiştir.

Ödeme Kontrolleri

Faydalanıcı Talepleri
Değerlendirme Kurulu

Faydalanıcıların proje ödemelerine hak kazanma durumlarını değerlendirmek
üzere proje yazılım programı aracılığıyla sorgulama yapılarak sonuçları
faydalanıcılara bildirilmiştir.

Faydalanıcı annelerden gelen kayıtlara ve ödemelere ilişkin talepler, hibe destek
ödemeleri öncesinde Merkez Ofis’te toplanan kurul tarafından değerlendirilerek
sonuca bağlanmıştır.

Anne Ödemeleri
15 Eylül 2015 tarihinde gerekli kontroller tamamlanarak ilk anne ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta faydalanıcı annelere 300’er avro ödeme
yapılırken; tek ebeveyn olan faydalanıcılara, sertifikalı bakıcı çalıştıranlara ve engelli çocuğu olanlara 90 avro ilave ödeme yapılmıştır. Aralık 2016 itibariyle
enflasyon ve asgari ücret uyarlaması maksadıyla anne destek ödemesi miktarı 320 avroya çıkartılmıştır. İlave ödeme alanlar için ise ilave ödeme miktarı
96 avroya çıkartılarak toplam kişi başı hibe desteği 416 avroya yükseltilmiştir.
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Strateji Belgesi

Sürdürülebilirlik
Faaliyetleri

Bolu Çalıştayı

Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde ev hizmetlerinde çalışanların durumunu ortaya koymak,
dezavantajlı bir grup olan bu çalışanların ülkemizde kayıtlı istihdamına yönelik politika
ve stratejiler geliştirmek üzere bir strateji belgesi çalışması yapılmıştır. Buna yönelik
olarak Ankara Üniversitesi ile bir sözleşme imzalanarak uzman desteği sağlanmıştır.

Çalıştayların ilki 24-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Abant’ta
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, Strateji Geliştirme Başkanı ve
Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi Muhiddin ŞAHİN’in
moderatörlüğünde, strateji belgesini hazırlamakla sorumlu olan
sosyal politika uzmanları koordinatörlüğünde akademisyenler,
bürokratlar, hukuk adamları, işçi ve işveren sendikalarının temsilcileri
ve sosyal güvenlik uzmanlarının aktif katılımına ve fikir paylaşımına
imkan sağlayan verimli bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada
ana hatları itibariyle literatür çalışmasının değerlendirilmesi
yapılmıştır.

Çalışma kapsamında:
Türkiye’deki mevzuat ve dünya uygulamaları incelenerek literatür taraması yapılmıştır.
Avrupa ülkelerindeki uygulamaları tespit etmek amacıyla Fransa, Finlandiya ve Almanya’ya çalışma
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda yurt dışı ziyaretlerinin ilki Fransa’nın Paris, Saint Etienne ve Lyon şehirlerine 26-30 Eylül
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ziyarete Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi ve
Kurum Başkan Yardımcısı Muhiddin ŞAHİN başkanlığında, akademisyenler ve Kurum personelinden
oluşan 12 kişilik bir heyet katılım sağlamıştır. Beş günlük bir programda ‘Expertise France’ adlı
kurumun koordinatörlüğünde 5 kuruma ziyaret gerçekleştirilmiş ve bu kurumlardan Fransız sistemi
ve uygulamaları, Fransa’nın aile politikaları, ev hizmetlerinde çalışanların kayıt dışı istihdamına yönelik
politikalar, çocuk bakıcılarının istihdamı, çocuk bakıcılığı, çocuk bakım modelleri, ailelere yönelik hizmetler,
ebeveynlik ve çocuk koruma politikaları hakkında bilgi edinilmiştir.

Literatür çalışmasının sonuçlarını ve çalışma ziyaretlerinde elde
edilen bilgi ve deneyimleri tartışmak amacıyla Strateji Belgesi
Çalıştayları yapılmıştır.

İkinci Çalıştay 10-11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Kaya İzmir Termal
Otel’de düzenlenmiştir. Çalıştayda Strateji Geliştirme Başkanı ve
Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi Muhiddin ŞAHİN’in
moderatörlüğünde, strateji belgesini hazırlamakla sorumlu olan
sosyal politika uzmanları koordinatörlüğünde; taslak strateji belgesi
ve çalışma ziyareti sonuçları ele alınmıştır.
Strateji Belgesinde yer alan değerlendirmeler ve öneriler ışığanda
ilgili mevzuatta ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı istihdamını
teşvik edecek yasa tasarısı önerileri hazırlanmıştır.

Almanya Ziyareti

İkinci yurt dışı ziyareti Finlandiya’nın başkenti Helsinki şehrine 07-11 Kasım 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlere, Operasyon Faydalanıcısı Kıdemli Temsilcisi ve Kurum Başkan
Yardımcısı Muhiddin ŞAHİN başkanlığında, akademisyenler, kurum personeli ve diğer paydaşlardan
oluşan heyetlerle katılım sağlanmıştır. Finlandiya’da genel olarak sosyal güvenlik sistemi, aile
sigortası, aile yardımları, okul öncesi eğitim, bakıcıların eğitimi ve sertifikasyonu, kreş bakımı,
belediyelerin sistemdeki rolü, günlük bakım merkezleri, doğum izni, ebeveyn ödeneği, aile politikaları,
kadın istihdamı ve ev hizmetleri, çocuk bakıcılığı ve sigorta kapsamı gibi konularda bilgi edinilmiş ve
karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

İzmir Çalıştayı

Üçüncü Yurt Dışı Ziyareti 3-5 Mayıs 2017’de Almanya’nın Düsseldorf şehrine gerçekleşmiştir. Ziyaret
süresince Almanya Kuzey-Ren Vestfalya Aile Bakanlığı, Gladbeck Belediyesi Aile ve Sosyal İşler
Birimi ve çeşitli Gündüz Bakım Merkezleri ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde, Almanya’daki çocuk
bakımı ve eğitimi, okul öncesi eğitim ve kreşler, gündüz bakım merkezleri, analık - babalık izinleri,
doğum ve ebeveyn yardımı/ödeneği, bakıcı eğitimi ve sertifikasyonu, ev hizmetlerinin sigortalılığı ve
Minijob konularında bilgi alınmıştır.
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Fransa Ziyareti
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Etki Analizi
Küçük çocuğu olan annelerin işgücü piyasasına katılımı ya da geri dönüşüne ve çocuk bakıcılarının kayıtlı
istihdamına yönelik projenin etkisini değerlendiren bir etki analizi çalışması yapılmıştır. Etki analizi ayrıca
projenin ülkemize sosyo-ekonomik etkilerini de ele almıştır. Bu çerçevede 2.000 anne ile bir saha çalışması
yapılmıştır. Çalışmanın projenin yaygınlaştırılması anlamında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

FAYDALANICI
HİKAYELERİ

Hediye Kiti
Projeden faydalanan annelere çeşitli bilgilendirme dokümanlarını içeren bir kit dağıtımı yapılmıştır. Ailenin
çocuk bakımına ilişkin bilgilerini geliştirmek, çocuk bakıcılarına bir rehber sunmak ve çocukların proje sonrası
eğitim hayatına katkı vermek amacıyla dağıtılan kit 10.000’er adet olarak üretilmiştir.

Bakıcı Sertifikaları
EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ
ETKİ ANALİZİ RAPORU

Proje kapsamında faydalanıcı annenin yanında en
az üç ay çalışmış bakıcılara çalıştıklarını ve projeye
katkı sağladıklarını belgelendirmek amacıyla katılım
sertifikaları hazırlanarak dağıtılmıştır.

“This publication has been produced with the assistance of the European Union and Republic of Turkey. The
contents of this publication are the sole responsibility of the writers and can in no way be taken to reflect the views
of the European Union and Republic of Turkey.”
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arti5medya.com

“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca
yazarları sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu
yansıtmamaktadır.”
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ANKARA
Pınar Hanım,
Figen Abla ve
Minik Deniz’in
Hikayesi...
24
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ANKARA
707

FAYDALANICI

Ankara’da projeye başvuran 5.275
kişiden 707’si proje kapsamında
sisteme dahil olmuşlardır.
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FAYDALANICI ANNE

Pınar Ökten
ANKARA

Pınar Hanım, İstanbul’dan Ankara’ya
taşınırken içinde hep bir hüzün varmış.
Bilmediği bir şehirde tek başına olmak
onu korkutsa da eşi ve bebeği Deniz ile
bütün korkuları tümden dağılmış.
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Figen Gül / Bakıcı
Bakıcı Figen Hanım ise trajik bir olayı geride bırakmış aynı zamanlarda.
25 yaşında oğlunu kaybetmiş. Ancak hayat, ona tutunmayı gerektirir. Figen
Hanım, alt kattaki boş daireye yeni evli bir çift gelmesini umut etmiş.
Çocukları olursa belki ben de severim demiş.

İşte o daireye Pınar Hanım ve ailesi
taşındı.
Ve hayatlarına Figen Hanım girdi.
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Üzücü günler hafızalardan silinmese de umut dolu günler ve
birbirine destek olmanın getirdiği dayanma gücü çıkıyor ortaya
böyle zamanlarda.
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Bu iki hayatı birbirine minicik bir bebek bağlıyor. Onun adı Deniz.
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ANTALYA
Esma Hanım,
Aliye Abla ve Minik
Alper Selim’in
Hikayesi...

ANTALYA
2.070
FAYDALANICI

Antalya’da projeye başvuran 3.055
kişiden 2.070’i proje kapsamında
sisteme dahil olmuşlardır.
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Antalya Ofisimiz
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FAYDALANICI ANNE

Esma Öztürk
ANTALYA

Esma Hanım, oğlu Selim ile anneliği
ikinci kez tattı. Kapkara saçlı küçük oğlu
dünyaya gelmeden önceyse altın saçlı bir
kızı olmuştu.
Kızı artık büyümüş olsa da yeni doğmuş
Selim’in hala ilgiye ihtiyacı vardı.
Esma Hanım çalıştığı için güveneceği
birini bulması gerekiyordu. Tabii yalnızca
güvenmek bazen yetmiyor.

40

41

Aliye Damlamaz / Bakıcı
Bakıcı için ayrılacak para, ekonomik olarak bu aileyi sarsacaktı.
Bütün bunları düşünürken bir gün projeden haberdar oldu Esma Hanım.
Ve Aliye Hanım, Selim’in bakıcısı olarak işe başladı.
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Aliye Hanım’ın da çocukları vardı. İlk işi değildi. Daha önce yıllar boyu
fabrikalarda gece gündüz çalışmıştı.

Artık o da bu neşe dolu ailenin bir parçası. Yaptığı iş, onu çok
mutlu ediyor. Selim’e öyle bir bakışı var ki kendi evladından
ayrı tutmadığı çok belli.
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Şimdi Selim, mutluluktan her gün dans ediyor. Favori şarkısı çıktığında
kendini tutamıyor ve oynamaya başlıyor.
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Annesi ve Aliye Hanım ona baktıkça kıkırdıyorlar. Esma Hanım diyor ki;
aklı selim biri olarak yetişsin istedik; onun adı bu yüzden Selim!
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BURSA
Derya Hanım,
Necla Abla ve
Minik Melis’in
Hikayesi...

BURSA
1.519
FAYDALANICI

Bursa’da projeye başvuran 2.927
kişiden 1.519’i proje kapsamında
sisteme dahil olmuşlardır.
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Bursa Ofisimiz
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FAYDALANICI ANNE

Derya Durak
BURSA

Fabrikada geçen yoğun bir günün ardından,
kızını kucaklamak tüm yorgunluğunu alıyor.
Bir de Melis’in bakıcısı Necla Hanım’ın güzeller
güzeli yemekleri işin içine giriyor tabii…

Derya Hanım, bir fabrikanın kalite kontrol
biriminde çalışıyor. Tek çocuğu var.
Melis’in sevgisi, her annede olduğu gibi kalbini
öyle bir doldurmuş ki akşam kızıyla bir araya
geldiğinde Derya Hanım’ın gözlerinin içi
gülmeye başlıyor.

50

51

Tıpkı seneler önce karşılaştığı Emir’i aklından çıkaramayıp onu
oğlum diye bağrına basarak koruyucu annesi olması gibi…

Necla Altıparmak / Bakıcı
Ancak Necla Hanım, bakıcı deyince bizi uyarıyor.
“Ben Melis’in anneannesiyim. Derya da benim kızım.”
Necla Hanım’ın en büyük meziyeti, insanlara beslediği sonsuz sevgi. Elinden
gelse dünyada ne kadar insan varsa hepsine annelik yapacak, hepsinin
derdine yetişecek.
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Derya Hanım bize çok genç yaşta annesini kaybettiğinden
bahsediyor. Konu Necla Hanım’a gelince de ekliyor:
“O Melis’in anneannesi artık.”
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Melis ise halinden o kadar memnun ki bizimle en sevdiği
oyunu oynamaya başlıyor:
Melis kaça kadar sayabiliyor? 1… 2… 3… Alkış!
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İSTANBUL
Kıymet Hanım,
Saadet Abla,
Hamza Alp ve
Ali Emin’in Hikayesi...

İSTANBUL
1.722
FAYDALANICI

İstanbul’da projeye başvuran 15.664
kişiden 1.722’si proje kapsamında
sisteme dahil olmuşlardır.
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FAYDALANICI ANNE

Kıymet Yılmaz
İSTANBUL

“Yemek yedirirken kaşığı önce hangisine
uzatacağımı bilemiyorum bazen, diğerini
üzmüşüm gibi hissediyorum.” diye açıklıyor.
Birine önce verdiğinde diğerine güceniyor gibi
hissediyor, ötekine kaşığı önce uzattığındaysa
yine aynı his…

Özel bir şirkette çalışan Kıymet Hanım söze
şöyle giriyor. “İkiz çocuk sahibi olmak” diyor
“çok zor”.
Dinlerken insan şöyle düşünüyor; evet bir
çocuğa bakmak bile inanılmaz dikkat isteyen
bir iş iken aynı anda iki bebeğe bakmak
gerçekten zor iş.
Ancak o, bambaşka bir tarafından ele alıyor
işi. Mesele para değil, mesele iki kat iş yükü
değil. Mesele; kocaman bir sevgi ve ikisini de
aynı şekilde el üstünde tutabilmek.

64

65

Saadet Terzi / Bakıcı
Neyse ki Saadet Hanım var. Hem anneanneyle ikizlere bakıyor, hem de
Kıymet Hanım’a böyle duygusal zamanlarda destek oluyor.
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Hamza Alp ve Ali Emin; annesi ve Saadet Hanım ile
birlikte ne kadar mutlu olsalar da onlar için günün en
heyecanlı anı dedelerinin kapıdan içeriye girdiği saniyeler.
Çünkü dedelerinden gelecek şu cümleyi çok iyi biliyorlar:
“Parka gidelim mi?”

68

69

70

71

72

73

İZMİR
Tuğba Hanım,
Sevil Abla ve
Minik Poyraz’ın
Hikayesi...

İZMİR
2.088
FAYDALANICI

İzmir’de projeye başvuran 5.460 kişiden
2.088’i proje kapsamında sisteme dahil
olmuşlardır.
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Poyraz’dan ve onun özel durumundan uzun uzun bahsediyor.
Doğumdan önce belirlenemeyen, doğduktan sonra ortaya çıkan çok nadir
bir hastalığa sahip. Tuğba Hanım çalışırken, Poyraz’la babası ilgileniyor.

FAYDALANICI ANNE

Tuğba Yücer
İZMİR

Tuğba Hanım, genç yaşta anneliği
tadanlardan. İzmir’in en köklü
hastanelerinden birinde tıbbi sekterlik
yapıyor.
İki çocuğu var. Onun dünyası büyük
kızı, minik bebeği Poyraz ve eşinden
başka hiçbir şey değil. Bize biraz Poyraz’ı
anlatıyor. Onu ilk kez kucakladığı anı
anlatırken gözleri doluyor.
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Sevil Dürmüş / Bakıcı
Ancak Poyraz’ın durumunda, yanında en az iki kişi olması gerekli. Çünkü
bazı zamanlarda aynı anda iki kişinin müdahalesine ihtiyaç duyuyor.
Bu nedenle artık Sevil Hanım da onlarla birlikte.
Sevil Hanım, Poyraz’ı çok iyi tanıyor ve onun babasıyla birlikte bakımını
gerçekleştiriyorlar.
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O, Poyraz’ın ne zaman neye ihtiyacı olduğunu
daima biliyor. Yanından asla ayrılmıyor.
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Annesi ve kız kardeşi bol bol Poyraz’ı mutlu eden anlardan bahsediyorlar.
Ve Tuğba Hanım ekliyor: Doktorlar iki yaşına kadar yaşar demişlerdi,
Poyraz şu anda 3 yaşında.
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PROJEMİZİN
YANSIMALARI

Faydalanan Vatandaş Sayıları
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Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı
Projenin Kayıtlı Kadın
İstihdamına Etkisi

Proje ile elde edilen ilave istihdam ile 21.856 kadının emeklilik zamanına kadar 718,6 milyon TL net gelir
elde etmeleri, devletin bu gelirden 505 milyon TL vergi ve prim geliri elde etmesi beklenmektedir.

Proje kapsamında

21.856

kadın kayıtlı istihdama kazandırılmış,
sosyal güvenlik şemsiyesi altına
girmiştir.
Bunlardan yaklaşık 16.000’i ilk kez
çalışma hayatına girmiştir.
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Proje Ekibimiz
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