
KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ İÇİN BÜYÜKANNE PROJESİ 

UYGULAMA 

DÖNEMİ 

Nisan 2017-Mart 2018 

HEDEF KİTLESİ Üç yaşını doldurmamış çocuğu olan ve hâlihazırda 

işgücü piyasasında yer alan kadınlar 

PROJE 

YÜRÜTÜCÜSÜ 

AÇSHB – Çalışma Genel Müdürlüğü 

PAYDAŞLAR  İşbirliği protokolü imzalanan sosyal taraflar 

(TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği, İNTES-Türkiye İnş. San. İşveren 

Sendikası, MESS-Türk Metal Sanayicileri 

Sendikası, KİPLAS-Türkiye Kimya Petrol Lastik 

Ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası, İzmir 

Ticaret Odası, Çimento Endüstri İşverenleri 

Sendikası, Bursa Ticaret Odası, Türkiye Tekstil 

Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Ticaret 

Odası, SEİS Tümdef İktisadi İşletmeleri) 

 İŞKUR 

 

AMACI Üç yaşını doldurmamış torununa bakan büyükannelere 

verilecek yardım ile hâlihazırda çalışıyor olan kadınların 

işgücü piyasasından çekilmelerini önlenmek ve 

çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkânı 

sağlayarak kültür aktarımına destek olmak 

 

BEKLENEN 

SONUÇLARI 
 İlk kez uygulanan bir destek yöntemiyle kadınların 

işgücü piyasasına katılım oranının artırılması 

 Çalışma çağındaki kadınların çocuk bakım 

sorumluklarını ve ailenin bakım maliyetlerinin 

düşülmesi 

 Çocukların kendi anneanne veya babaanneleri 

tarafından bakımlarını destekleyerek gelecek 

nesillere kültür aktarımına katkı sunulması 



TEMEL 

FAALİYETLERİ 

Üç yaşını doldurmamış torununa bakan büyükannelere 

aylık nakit desteği sağlanması 

 

GÖSTERGELER Destekten faydalanan kadın sayısı 

 

BÜTÇE 29,2 Milyon TL 

FON KAYNAĞI Projeyi sektörün sahiplenmesi açısından mali kaynağının 

yarısının çalışma hayatındaki işçi ve işveren kesimini 

temsil eden paydaşlarımız tarafından karşılanması 

planlanmıştır. Mali kaynağın geri kalanı ise İşsizlik 

Sigortası Fonu’ndan karşılanmıştır. 

 

KISA 

DEĞERLENDİRME 

Kadın istihdamı ile ilgili çalışmalarda ülkemize özgü 

politikalar geliştirmenin önemi ortadadır. Büyükanne 

Projesi, ilk kez uygulanan bir destek yöntemi ile kadın 

istihdamını teşvik etmek amacıyla pilot olarak 

uygulanmıştır.  

Nisan 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında; Sakarya, 

Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, 

Ankara, Kayseri, Gaziantep olmak üzere on ilde 

uygulanmış olan Proje kapsamında, 12 ay boyunca 6.500 

büyükanneye karşılıksız olarak 425 TL ödeme yapılması 

planlanmıştır. Bununla birlikte, hak sahibi olmasına 

rağmen katılım belgesini imzalamayan, projeye katılma 

şartlarını kaybettiği için projeden ayrılan hak sahipleri 

olmuştur. Bu kapsamda, bir yıllık uygulama sonucunda, 

aylık ortalama ödeme yapılan büyükanne sayısı 5.722, 

yapılan toplam ödeme tutarı ise 29,2 Milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Projenin hem annelerin çalışma hayatını desteklemesi 

hem de kültürümüze uygun şekilde çocuklara 

bakılmasını hedefleyen yapısı nedeniyle temel sloganı; 

“Güvenle, Sevgiyle, Şefkatle Büyü Türkiye!” olarak 

belirlenmiştir. 

 


