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Çocuk gündüz bakım yeri nedir? 

Çocuk gündüz bakım yeri (kısaca „Kita“ diye anılmaktadır) çocukların eğitimli personel (kadın ve erkek 
öğretmenler/bakıcılar) tarafından bakıldığı kurumlardır. 
Üç farklı çocuk gündüz bakım yeri bulunmaktadır: 

• Kreş (Kinderkrippe) (1-3 yaş arasındaki çocuklar için) 
• Anaokulu (Kindergarten) (3-6 yaş arasındaki çocuklar için) 
• Etüd merkezi (Hort) (6-10 yaş arasındaki ilkokul çocukları için) 

Almanya’da kreşe gitme zorunluluğu yoktur. Ancak çocuğunuzun okula iyi hazırlanabilmesi için okula yazılmadan bir 
yıl önce mutlaka anaokuluna gitmesi gerekmektedir. Dikkate alınması gereken başvuru süreleri vardır. Bu konuda 
belediyenizden bilgi alabilirsiniz. 

Çocuk gündüz bakım yerlerinin* ücreti ne kadardır? 

Yuvaya yazılmak ve devam edebilmek için ücret ve beslenme giderleri ödenmek zorundadır. Ancak işsizlik parası 
(Jobcenter’den) ya da mülteci yardımı alıyorsanız bu yuva ücretlerinden muaf tutulabilirsiniz. Bununla ilgili belgeleri 
belediyeye ibraz etmeniz gerekmektedir. İlkokula yazılmadan önce anaokulunda geçirilecek bir yıl ücretsizdir. 
Beslenme giderleri her zaman ebeveynler tarafından karşılanır ve iadesi yoktur.  

Çocuk Gündüz Bakımı – Kindertagesbetreuung (türkisch) 

Ebeveynler için genel bilgiler: 

 Yuvaya kabul görüşmesi: Çocuğunuzun başlayacağı yuvaya en iyi şekilde hazırlık yapabilmek için yuvanın 
eğitmenleri veya yöneticisi ile bir görüşme yapılır. Burada tercümanlık yapacak birisi gereklidir. Bu görevi aile 
fertle-riniz ya da bir arkadaşınız da üstlenebilir. 

 Alışma dönemi: Çocuğunuzun yuvanın günlük yaşamına alışabilmesi ve anne-babasından uzun süre ayrı 
kalabilmesi için bir alışma dönemine ihtiyacı vardır.  İlk başlarda yuvada birkaç saatlik süreler boyunca 
çocuğunuzun yanında kalırsınız. Bir süre sonra ilk ayrılma denemeleri başlar, grubun bulunduğu salondan ayrılır 
ancak yuvada kalırsınız. Çocuğunuz eğitmenlerine ve çevreye alıştığı zaman yuvadan ayrılabilirsiniz. Fakat her 
zaman telefonla ulaşılabilir durumda olmalısınız. 

 Doktor raporu: Yuvaya çocuğunuzun sağlıklı olduğunu, bulaşıcı hastalıkları olmadığını ve aşıları konusunda 
doktor tarafından bilgilendirildiğinizi gösteren bir belge sunmanız gerekiyor. 

 Acil durumlarda kim aranmalıdır? Acil durumlarda (kaza vs.) size nasıl ulaşılacağını ve acil durumlarda kimin 
aranacağı bilgisini yuvaya yazılı olarak bildirmek zorundasınız.  

 Kimler çocuğunuzu yuvadan alabilir? Yuvaya çocuğunuzu kimlerin alabileceği bilgisini yazılı olarak bildirmek 
zorundasınız. Lütfen bu görevi 14 yaşından küçük çocuklara vermeyin. 

Yuvadaki ilk günde neler gerekir? 

Yanınızda getirmeniz gereken eşyalar:  

 Terlik veya ev ayakkabısı 

 Sırt çantası/yuva çantası (kahvaltı ve gerekli olması durumunda öğleden sonrası için yiyecek) 

 Yedek giysi (iç çamaşırı, bir çift çorap, kazak, pantolon ve tişört) 

 Lastik çizme, yağmur montu ve yağmur pantolonu 
 Bez kullanan çocuklar için: Çocuk bezleri ve bakım ürünleri 

Her gün önemli olan nedir? 

 Çocuğunuzun yanına sağlıklı bir kahvaltı koyun. (Lütfen çantaya şekerli yiyecek ve içecek koymayın.) 

 Hasta olan çocukların yuvaya getirilmesi yasaktır. Hasta çocuklar iyileşinceye kadar evde kalırlar. 

 Çocuğunuz yuvadan her gün zamanında alınmalıdır. 
 Çocuğunuz yuvaya gelmeyeceği zaman lütfen yuvayı sabahtan bilgilendirin 
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LÜTFEN BU BİLGİ NOTUNU DİKKATLİCE OKUYUN!  

 
Enfeksiyona Karşı Koruma Kanunu’nun (IfSG) 34. madde, 5. fıkra, 2. 
bendine göre ebeveynler ve diğer velayet hakkı sahiplerine yönelik 

bilgilendirme 
 
 

Çocuğunuzun bulaşıcı bir hastalığı olması ve okul ya da ortak kullanıma açık kurumlara gitmesi halinde 
hastalığı diğer çocuk, öğretmen, eğitici ya da bakıcılara bulaştırabilir. Ayrıca özellikle bebek ve ço-
cukların bağışıklık sistemleri enfeksiyon hastalıklarında zayıfladığından (komplikasyon içerebilecek) 
müteakip hastalıklara yakalanabilirler.  
 
Bu durumu engellemek için bu bilgi notu ile Enfeksiyona Karşı Koruma Kanunu`nda öngörüldüğü gibi 
sizi yükümlülükler, davranış şekilleri ve olağan hareket tarzınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Bu 
konuyla ilgili olarak enfeksiyon hastalıklarının genelde eksik temizlik ve dikkatsizlikle ilgili olmadığını 
bilmelisiniz. Bu nedenle her zaman açık olmanızı ve güvenilir bir işbirliği yapmanızı rica ederiz. 
 
Kanun, çocuğunuzun aşağıdaki durumlarda okula ya da ortak kullanıma açık kurumlara 
gidemeyeceğini belirlemiştir:      
  

1. Çocuğunuz düşük oranda virüs nedeniyle ağır bir enfeksiyon geçiriyorsa. Yönetmeliğe göre bu 
bağlamda söz konusu olan hastalıklar: Difteri, kolera, tifo, tüberküloz ve EHEC-Bakterisi kaynaklı 
ishal. Bu hastalıklar bizde sadece istisnai olarak bulunmaktadır (Kanun ayrıca virüse bağlı 
kanamalı ateş, veba ve çocuk felcinden bahsetse de bu hastalık virüslerinin Almanya’da görülme 
ihtimali hemen hemen mümkün görünmemektedir.) 
  

2. Çocuğunuzun ağır ve karışık olabilecek bir enfeksiyon hastalığı varsa. Bu hastalıklar şunlardır: 
Boğmaca, kızamık, kabakulak, kızıl hastalığı, suçiçeği, Hib-bakterisinin oluşturduğu menenjit, 
meningokok bakterisi nedeniyle enfeksiyonlar, uyuz, bulaşıcı impetigo, hepatit A ve bakteriyel 
dizanteri. 
 

3. Çocuğunuzun başında bit olup tedavisi henüz tamamlanmamışsa. 
 

4. Çocuğunuz 6. yaşını doldurmamasına rağmen mide-bağırsak iltihabı rahatsızlığı veya şüphesi 
bulunuyorsaç 
 

Yukarıda sayılan hastalıkların bulaşma yolları birbirlerinden farklıdır. Birçok ishal türü ile hepatit A 
temas yoluyla bulaşan hastalıklardır. Bulaşma, ellerin yeterince temiz olmaması ve kirlenmiş gıda 
maddeleri nedeniyle olup nadiren nesneler (havlu, mobilya, oyuncak) aracılığıyla gerçekleşir. Örneğin 
kızamık, kabakulak, suçiçeği ve boğmaca gibi hastalıklar zerreler aracılığı ile bulaşan ya da “uçucu” 
enfeksiyonlardır. Saç, deri ve mukoza aracılığı ile uyuz, bit ve impetigo bulaşır. 
 
Bütün bunlar yukarıda bahsi geçen hastalıkların ortak kullanıma açık kurumlarda bulaşmaları için 
oldukça uygun alan bulmuş olduklarını gösterir. Bu nedenle çocuğunuz ciddi bir hastalığa yakalanmışsa 
(örneğin yüksek ateş, dikkat çekici yorgunluk, tekrarlanan istifra (kusma), bir günden fazla süren ishal 
ve diğer endişe yaratacak belirtilerin bulunması halinde), mutlak suretle aile hekimine veya çocuk 
doktorunuza danışmanızı rica ederiz. Doktorunuz, hastalık şüphesi varsa ya da teşhis konulmuşsa 
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çocuğunuzun ortak kullanıma açık kurumlara gitmesi için Enfeksiyona Karşı Korunma Kanunu’na göre 
bir yasağın bulunup bulunmadığını söyleyecektir. 
 
 
Bir çocuğun evde kalmasının ya da hastanede tedavi görmesinin gerekmesi halinde, lütfen bizi hemen 
bilgilendirin. İlgili enfeksiyon hastalığının daha fazla yayılmasını Sağlık Dairesi ile birlikte 
önleyebilmemiz için teşhisi de tarafımıza lütfen bildirin. 
 
Birçok enfeksiyon hastalığının ortak özelliği, henüz tipik hastalık belirtileri ortaya çıkmadan 
bulaşmalarıdır. Bu, çocuğunuzun ilk hastalık belirtileri nedeniyle evde kalmak zorunda olduğunda 
hastalığın yuvadaki arkadaşlarına ya da personele bulaşmış olabileceği anlamına gelmektedir. Böyle bir 
durumda diğer çocukların ebeveynlerine hasta çocuğun ismini vermeden bulaşıcı bir hastalığın ortaya 
çıktığını bildirmek zorundayız.      
 
 
Bazen çocuk ve yetişkinler, hasta olmadan bir virüsü taşıyabilirler. Bazı durumlarda virüs hastalık 
geçtikten sonra dışkı ile atılır ya da öksürürken damlacıklar ya da solunum havası ile başkalarına bulaşır. 
Böylece hastalığın hasta çocuktan arkadaşlarına ya da personele bulaşması tehlikesi bulunur. Bu 
nedenle Enfeksiyona Karşı Korunma Kanunu hükümlerine göre kolera, difteri, EHEC, tifüs, paratifo ve 
şigelloz bakterisi “taşıyıcılarının„ sadece Sağlık Dairesi‘nin iznini aldıktan ve bilgilendirildikten sonra 
ortak kullanıma açık kurumlara gitmeleri mümkündür. 
 
Evinizde de birisi ağır ya da çok bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığına yakalanmışsa evde bulunan diğer 
kişiler bu hastalık virüsünü almış olabilirler ve hasta olmadan da bunları vücut salgıları veya dışkı 
yoluyla dışarı atabilirler. Çocuğunuz bu durumda da evde kalmak zorundadır. 
 
Virüsü yayan ya da muhtemelen enfeksiyon kapmış ama hastalanmamış bir çocuk için hangi 
durumlarda okula veya diğer ortak kullanıma açık kurumlara gitme yasağı bulunduğunu, tedavi eden 
doktor ya da ilgili sağlık dairesi bildirebilir. Belirtilen bu iki durumda da bizi bilgilendirmek 
zorundasınız. 
 
Dizanteri, kızamık, kabakulak (kızamıkçık), çocuk felci, tifo ve hepatit A’ya karşı koruyucu aşılar 
bulunmaktadır. Sağlık Dairesi, böyle bir koruma varsa okula gitme yasağını, ilgili duruma göre hemen 
kaldırabilir. En iyi şekilde koruyucu aşılarla korunmanın hem bireylerin hem de toplumun çıkarına 
olduğunu lütfen unutmayın. 
 
Başka sorularınızın olması durumunda lütfen aile hekiminize, çocuk doktorunuza ya da ilgili sağlık 
dairesine başvurunuz. Biz de size memnuniyetle yardımcı oluruz.  
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İzin beyanı  

 

 

Çocuğun adı ve soyadı 

 

Velisinin adı ve soyadı/velilerin ad ve soyadları       

 

Sokak ve ev numarası 

 

Posta kodu ve şehir 

 

 

Aşağıda işaretlenmiş hususlarda izin veriyorum/veriyoruz: 

 Çocuğumun/çocuğumuzun izlenmesi ve eğitsel gelişimi ile ilgili belgelendirme 

 Çocuğumun/çocuğumuzun yuvada fotoğrafının ve filminin çekilmesi   

 Güncel faaileyetlerle ilgili bu fotoğrafların basına verilmesi  

 Çocuğumun/çocuğumuzun yuvanın faaliyetleri çerçevesinde müşterek geziler, piknik ve diğer 

etkinliklere katılması 

 Çocuğum/çocuğumuz yanında getirdiği ya da kendisinin hazırladığı yiyecekleri yiyebilir 

 

 

Yer ve tarih                                             Velinin imzası/velilerin imzaları  
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İzin beyanı (Sır saklama yükümlüğünden muafiyet) 

 

 Çocuğun adı ve soyadı 

 

 

Velisinin adı ve soyadı/velilerin ad ve soyadları       

 

Sokak ve ev numarası 

 

Posta kodu ve şehir 

 

Bu belgeyle, yuvadaki pedagojik personelin aşağıda işaretlenmiş kurumların temsilcileri ile  

                                      doğumlu çocuğum/çocuğumuz                                                                          

hakkında görüşürken sır saklama yükümlülüğünden muaf olmasına izin veriyoruz.  

 

  Gençlik Dairesi  
Kurumun açık ismi:  
 

  Danışmanlık ve tedavi kurumu 
Kurumun açık ismi:  
 

  Erken Teşvik Dairesi 
Kurumun açık ismi:  
 

  Okul 
Kurumun açık ismi:  
 

 Ergoterapi muayenehanesi  
Kurumun açık ismi: 
 

  Logopedi muayenehanesi  
Kurumun açık ismi:  
 

  Diğer kurumlar 
Kurumun açık ismi:  

 

 

Yer ve tarih                                             Velinin imzası/velilerin imzaları  

 


