
BÜYÜKANNE PROJESİ 
BAŞVURU FORMU

BİLGİLENDİRME
  
Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan 
büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek  verilecektir. 
  
Proje kapsamında başvurular 9 Şubat - 28 Şubat (dahil) 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihten sonra 
yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 
  
Proje kapsamında başvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden
anında yapabilirsiniz.  Elektronik ortamda yapılan başvurularda herhangi bir belge teslimine gerek 
bulunmamaktadır.  
  
Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda başvuru yapamayan vatandaşlarımız için hazırlanmıştır.  
  
Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde, bu başvuru formu 3 yaşını doldurmamış çocuğu olan 
anne tarafından eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ya 
da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilmelidir. 
  
Başvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanların başvuruları değerlendirilmeyecek, 
başvuru şartlarından herhangibirini karşılamayanların başvuruları ise reddedilecektir. 
  
Başvuru şartları şunlardır: 
  
- Türk vatandaşı olmak, 
- Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak, 
- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması, 
- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması  
- Annenin en az 18 yaşında olması, 
- Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi 
boyunca işten ayrılmaması (sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.), 
- Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması ve 
başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması, 
- Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması, 
- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması, 
- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması, 
- Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması. 
  
Projeye katılımınızın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; yukarıda sayılan tüm şartları taşıdığınıza ilişkin 
yazılı taahhüt/resmi belge vermeniz istenecektir. 
  
Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecektir: 
  
Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep  
  
  
  
 



BAŞVURU BİLGİLERİ

ANNENİN T.C. KİMLİK NUMARASI:

BABANIN T.C. KİMLİK NUMARASI

ÇOCUĞUN T.C. KİMLİK NUMARASI

BÜYÜKANNENİN (ÇOCUĞUN 
ANNEANNESİ  YA DA

BABAANNESİNİN) T.C. KİMLİK
NUMARASI

ANNENİN CEP TELEFONU:

ANNENİN E-POSTASI:

BEYAN ve TAAHHÜT

Bu Formda yer alan bana ve aile üyelerine ilişkin kişisel bilgilerin doğruluğunu, bu 
kişisel bilgilerin Proje kapsamında değerlendirme yapmak üzere Bakanlıkça 
kullanılmasını, sayılan başvuru şartlarınının tamamını sağladığımı beyan ve kabul 
ederim.

ANNENİN ADI-SOYADI VE İMZASI

NOT: 
 ANNE, BABA, ÇOCUK ve BÜYÜKANNENİN  NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ 
BU FORMA EKLENECEKTİR. 
  
 



Büyükanne Projesi  
Anket Formu 

(Her Başvuruda Doldurulması Zorunludur) 
  
1. En son mezun olduğunuz eğitim kurumu hangisidir? 
(a) İlkokul/Ortaokul/İlköğretim 
(b) Lise                  
(c) Üniversite 
(d) Eğitim almadım. 
2. Doğumu hangi yolla yaptınız? 
(a) Normal doğum. 
(b) Sezeryan  
3. Çalıştığınız işyerinde çocuk bakım hizmeti (kreş) var mı? 
(a) Evet 
(b) Hayır 
4. Sendika üyesi misiniz? 
a) Evet                           
b) Hayır          
5. Sendika üyesi iseniz işyerinizde uygulanmakta olan Toplu İş Sözleşmesi var mıdır? 
(Sendika üyesi değilseniz bu soruyu boş bırakınız.)        
a) Evet    
b)Hayır 
6. Çocuk bakımına aylık ne kadar harcıyorsunuz? 
(a) 0-200 TL 
(b) 200-400 TL 
(c) 400-800 TL 
(d) 800 TL üstü 
7. Çocuk bakımı çalışıyorken sizin için ne derece bir sorundur? 
(a) Az  
(b) Çok  
(c) Sorun değil 
8. Çalışıyorken çocuk bakımını bu zamana kadar nasıl sağladınız? 
(a) Analık iznindeydim, kendim baktım. 
(b) Büyükannesi baktı. 
(c) Gündüz bakımevi/kreşe gönderdim. 
(d) Bakıcı çalıştırdım. 
9. Kaç çocuğunuz var? 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 3 
(d) 4 (+) 
10. Çocuğunuza evde bakılmasında en önemli tercih nedeniniz hangisidir? 
(a) Çevremde kreş yok veya kreşlerin kapasitesi dolu. 
(b) Kreşleri kaliteli ve güvenli bulmuyorum. 
(c) Çocuğumu ailem dışında kimseye bırakmak istemiyorum. 
(d) Maddi olarak kreş ücretini karşılayacak gücüm yok.  
11. Bu projenin sizce en önemli katkısını nedir? 
(a) Çocuğum emin ellerde büyüyecek. 
(b) Maddi katkı sağlayacak. 
(c) Çalışmaya devam edeceğim.


