
 
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  

tarafından finanse edilmektedir. 

 

 
 “Çocuk Bakım Desteğiyle Sigortalı Çalış, Çalıştır!” 

 

                                                                                 
 

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ FAYDALANICISI ANNELERİN, BAKICI ADINA 

YAPACAKLARI PRİM VE MAAŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi 

kesin kayıtları 6 Temmuz 2015 itibariyle başlamıştır. Kesin kayıt yaptıran annelerin proje 

kapsamında sağlanan hibeden faydalanabilmeleri için istihdam ettikleri çocuk bakıcısının 

sosyal güvenlik primini ve maaşını her ay düzenli olarak ödemeleri gerekmektedir. 

Kural olarak çalışanların maaş ve prim ödemeleri çalışmanın gerçekleştiği ayı takip eden ay 

içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle 2015 Temmuz ayı içerisinde kesin kayıt yaptıran 

annelerin, bakıcı için yapacakları ilk maaş ve prim ödemelerini, 2015 Ağustos ayı içerisinde 

yapması gerekmektedir. 2015 Ağustos ayı içerisinde kesin kayıt yaptıracak olan annelerin 

ise, bakıcı için yapacakları ilk maaş ve prim ödemelerini 2015 Eylül ayı içerisinde yapması 

gerekmektedir. Anneler proje süresi boyunca her ay bu yükümlülüğü yerine getirmek 

zorundadırlar.  

1. Anne, Bakıcının Maaşını Nasıl Ödeyecek? 

2015 yılı ikinci altı aylık dönem için gelir vergisinden muaf olan kişiler için geçerli olan net 

asgari ücret 1.082,47 TL (BinseksenikiTürklirasıkırkyediKuruş)’dir. Çocuk Bakıcılarına 

ödenecek maaşın 1.082,47 TL’nin altında olmaması gerekmektedir.  

Anne bakıcının maaşını, proje kapsamında Türkiye Halk Bankası’nda açtırmış olduğu TL 

hesabından, Bakıcının proje kapsamında Türkiye Halk Bankası’nda açtırmış olduğu TL 

hesabına havale yapmak suretiyle ödeyecektir. Maaş ödemesinin elden yapılması veya 

başka bir Banka üzerinden veya aynı bankada bulunan başka bir hesap üzerinden havale 

yapılmak suretiyle ödenmesi durumlarında hibe desteği verilmeyecektir. Maaş ödemelerinin 

idareye bildirilen Türkiye Halk Bankası TL hesapları üzerinden yapılması zorunludur.  

Örneğin, anne, asgari ücret ile çalışan çocuk bakıcısı için maaş ödemesi yaparken, öncelikle 

Halk Bankasındaki TL hesabına 1082,47 TL yatıracak, daha sonra bu parayı Bakıcının Halk 

Bankasındaki TL hesabına havaleyle gönderecektir. Havalenin açıklama kısmına “Maaş” 

yazılması yeterlidir.   
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2. Anne, Bakıcının Primini Nasıl Ödeyecek? 

Banka veya PTT Aracılığıyla Ödeme 

Anne, bakıcının primini yatırmak için sosyal güvenlik primi tahsil etmeye yetkili bankalardan 

herhangi birine veya PTT’ye giderek, bakıcısı için “EK-9 10 günden fazla prim ödemesi” 

yapmak istediğini bildirmek suretiyle, kendi T.C. Kimlik numarasına tahakkuk etmiş olan 

prim borcunu ödeyebilecektir. EK-9 prim borcu işveren (anne) adına tahakkuk ettiği için 

annenin, bankodaki görevliye, kendi T.C. kimlik numarasını söylemesi gerekmektedir. 

Bakıcının T.C. Kimlik numarası üzerinden ödeme yapılmamaktadır.  

İnternet Üzerinden Kredi Kartıyla Ödeme 

1. Aşama 

www.sgk.gov.tr internet adresinden aşağıda kırmızı çerçeve ile işaretlenmiş “E-SGK” 

butonunun tıklayınız. 

 

 

http://www.sgk.gov.tr/
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2. Aşama 

E-SGK butonuna tıklanılmasıyla aşağıdaki ekran açılacak olup, buradan kırmızı çerçeve ile 

işaretlenmiş “Kart ile Prim Ödeme” butonunu tıklayınız. 
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3. Aşama 

“Kart ile Prim Ödeme” butonuna tıklanılmasıyla aşağıdaki ekran açılacak olup, buradan T.C. 

Kimlik Numarası ve e-Devlet Şifresi girerek, “Sisteme Giriş Yap” butonunu tıklayınız.  

(e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. 

Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Şifre ilk alındığında PTT 

tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir.) 
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4. Aşama 

Sisteme girilmesiyle aşağıdaki ekran açılacaktır. Bu ekranda, Sorgu Türü: “DİĞER 

ÖDEMELER”, Sorgu Tipi: “61 EK-9 10 GÜNDEN FAZLA TAHSİLATI” olarak 

seçilmeli ve T.C. Kimlik Numarası ile Güvenlik Kodu girilerek, “Borç Sorgula” butonunu 

tıklanılmalıdır.  
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 5. Aşama 

“Borç Sorgula” butonunu basılmasıyla, aşağıda da görüldüğü üzere Sorgulama Sonucu ekrana 

yansıyacaktır. “Ödeme Yap” butonuna tıklayarak devam ediniz.  
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6. Aşama 

“Ödeme Yap” butonunu basılmasıyla, aşağıda da görüldüğü üzere “Tahsilat Tutarı Güncelle” 

ekrana yansıyacaktır. Ödenecek tutar, borç tutarıyla eşit olmalıdır. “Onay” butonuna 

tıklayarak devam ediniz.  
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7. Aşama 

“Onay” butonunu basılmasıyla, aşağıda da görüldüğü üzere “Kart ile Ödeme” ekranı 

yansıyacaktır. Kart bilgileri girilerek “Onayla” butonuna basarak, ödemeyi 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 


