
Çocuğunuz için hangi kurum doğru?
Sizin için özel bir pedagojik konsept önemli mi? Belirli ba-

kım saatlerine mi bağlısınız? Kısa bir ulaşım yolu, güzel bir 
bahçe veya iyi donatılmış yaşam alanları sizin için önemli 
mi? Çocuğunuzun arkadaş olduğu çocuklarla birlikte mi gün-
düz bakım evine gitmesini istiyorsunuz?

Küçük kurumlarda çoğunlukla aile ortamı havası vardır. 
Büyük bakım evlerinde hastalık durumunda pedagojik perso-
nel daha donanımlıdır. Karışık yaş gruplarının birlikte bakıl-
dığı gruplarda küçük çocuklar büyüklerden, büyükler de kü-
çüklerden öğrenmektedir. Gruptaki çocukların yaşları aynı 
olduğunda ise genelde becerileri benzer seviyededir ve aynı 
oyunlardan keyif alırlar. Ebeveyn katılımlı bakım evlerinde 
ebeveynlere daha çok iş düşmektedir fakat bunun karşılığın-
da da daha fazla organizasyona katılabilme şansına sahipler. 
Gündüz bakım evinde bir eğitici maksimum beş çocuğa bakar.

Gündüz bakım evlerini ve gündüz bakım hizmeti veren  
kişileri ziyaret edin ve kendi izleniminizi oluşturun. Eğitim-
cilerle ve diğer velilerle konuşun. Önemli olan sizin kişisel  
izleniminizdir! 

Yardımcı olacak bağlantıları burada bulabilirsiniz:
Çocuk gündüz bakım evinde halka açık gün
www.guck-an-kindertagespflege.de 

Meine Kita Berlin (Paritätischer Wohlfahrtsverband)
www.meine-kita-berlin.de 

Landeselternausschuss Kita 
(Gündüz bakım evi eyalet veli kurulu)
http://leak-berlin.de 

Veliler için kontrol listesi (kreş)
www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/ 
publikation/did/checkliste-fuer-eltern-kinder- 
unter-drei-in-kitas 

Özel çalışma saatleri olan veliler için
tamamlayıcı bakım (Mokis)
https://www.mokis.berlin

Haydi gündüz bakım evine!
Değerli Veliler,
Çocuğunuz her geçen gün daha da gelişmektedir. Yakında 

bebeğiniz küçük bir çocuk olacak. Algıları her gün daha fazla 
açılmakta, çevresini merakla incelemekte ve birçok şey öğren-
mek istemektedir. Bu noktada siz ebeveynleri olarak onun 
için en önemli insanlarsınız. Fakat diğer çocuklar ve birlikte 
yapılan oyunlar da gittikçe daha çok önem kazanmaktadır.

Çocuğunuzun bir bakım  
yerine yerleşme hakkı var

Çocuğunuz birinci doğum gününden itibaren yasal olarak 
bir bakım yerine yerleşme hakkı bulunmaktadır. Fakat genel-
de istediğiniz tarihte iyi bir yer bulmak çok zordur. Berlin’de 
bakım yerleri ve uzman eğitimciler sayısı olması gerekenden 
azdır. Bu sebeple aramaya mümkün olduğunca erken başla-
mak mantıklıdır.

Bir gündüz bakım evi (Kita) veya çocuk bakım evinde  
çocuğunuz emin ellerde olacaktır. İlk arkadaşlıklarını kura-
bilecek, heyecan verici deneyimler biriktirecek, coşkuyla  
oynayacak, el işleri yapacak, tartışacak ve tekrar anlaşmaya  
varacaktır. Çocuğunuzu bu esnada uzman eğitimciler gözet-
leyecek ve destekleyecektir.

Berlin Eğitim Programı, tüm Berlin’deki kurumlarda bulunan 
çocuklarla yapılan çalışmaların çerçevesini oluşturmaktadır. 
Bu sayede çocuğunuza daha henüz okul zamanı gelmeden 
eğitim şansı sağlamış olursunuz.

Çoğunlukla engelli çocuklara da diğer çocuklarla birlikte 
bakılmaktadır. 

Daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz:
www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/ 
fruehkindliche-bildung 
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Bir bakım yeri aramak
Bir bakım yeri aramak çoğunlukla zaman ve sabır gerektir-

mektedir. Burada bazı öneriler bulabilirsiniz:
• Çok fazla sayıda gündüz bakım evi veya gündüz bakıcısıyla 

iletişime geçmek yerine beş veya on tanesi üzerinde yoğun-
laşın. İlginizi göstermek için bu yerlerle / kişilerle düzenli 
aralıklarla iletişim kurun. 

• Özellikle de ne zaman kiminle konuştuğunuz gibi tüm 
önemli konuları not aldığınız bir liste hazırlayın.

• Çoğu bakım yerinde bakım yılının başladığı tarihte, yanı yaz 
tatilinden sonra boş yer olur. Planladığınız tarihin dışında 
olmasına rağmen çocuğunuzun bu tarihte de başlayıp baş-
layamayacağını gözden geçirin. 

• Çocuk gündüz bakımı konusuyla ilgilenenler en iyisi doğru-
dan yerel Gençlik Dairesine başvurmalıdır. Buradan gündüz 
bakım hizmeti sunan velilerin iletişim listesi alınabilir.

• Başta imkansız gibi dursa da pes etmeyin! Bazen hiç bekle-
mediğiniz zamanda bir yer boşalabiliyor ve siz de bekleme 
listesinde öne kayıyorsunuz.

Daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: 
www.berlin.de/familie/de/informationen/ 
einen-kitaplatz-suchen-und-finden-288 

www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/ 
kindertagesbetreuung/kindertagespflege/#fachberater 

Çocuk gündüz bakım evi kuponu
Çocuğunuz çocuk gündüz bakım evine gitmeden önce, 

Gençlik Dairesinden veya online olarak bir çocuk gündüz  
bakım evi kuponu talep etmelisiniz. Bu başvuru, istenilen 
bakım başlangıç tarihinden en erken 9 ay ve en geç 2 ay önce 
yapılmalıdır. Berlin’de tüm çocuklara birinci doğum günle-
rinden sonra günde 7 saate kadar bir çocuk gündüz bakım evi 
kuponu verilmektedir. Daha fazlasına ihtiyaç olduğuna dair 
kanıt sunulursa, velilere 7 ila 9 saat veya daha fazlasını içe-
ren bir çocuk gündüz bakım evi kuponu verilmektedir. Evde 
Almanca dışında bir dil konuşuyorsanız, başvurunuzda bunu 
belirtin. Çocuğunuza bu durumda çocuk gündüz bakım evin-
de ilave dil gelişim desteği için de bir kupon verilecektir. 
Berlin’de çocuğunuzun bakımı ücretsizdir. Sadece öğlen  
yemeği için aylık 23 Euro ödemeniz gerekmektedir. 

Çocuk gündüz bakım evi kuponu, sözleşmenin yapılma 
aşamasında gereklidir. Dolayısıyla henüz bir bakım yeri  
bulamamış olsanız bile, mutlaka bu kupon için başvuruda 
bulunan! 

Gündüz bakım evi kuponu başvurusu:
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/ 
kindertagesbetreuung/anmeldung 

İlave masraflara yönelik bilgi:
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/ 
kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung 

Bir bakım yeri bulamamanız  
durumunda

Eğer bir çocuk gündüz bakım yeri bulamazsanız, en kısa 
zamanda Gençlik Dairesine başvurmalısınız çünkü burası 
size yasalar uyarınca bir gündüz bakım evinde yer bulmak 
zorundadır. Yer bulunması mümkün değilse, Gençlik Daire-
siyle anlaşarak özel tutulan bir bakıcının masrafları kısmen 
karşılanabilir. Berlin Aile Merkezleri de (çok dilli olarak) 
 danışma hizmetleri vermekte ve çocuk gündüz bakım evi 
 aramasında yardım etmektedir.

Veliler mahkeme yolunu tercih eder ve acil davayı kazanırsa, 
Gençlik Dairesi beş hafta içinde ikamet yerine yakın bir bakım 
yeri (yakl. 30 dakika) bulmak zorundadır. İdare mahkemesin-
de bir çocuk bakım yeri davası hem avukatla hem de avukatsız 
açılabilir. Veliler ayrıca ödedikleri özel bakım ücretlerini veya 
iş kayıp masraflarını da talep edebilirler.

Bir bakım yeri ve çocuk gündüz bakım yeri davasına  
yönelik yazılı başvuru için örnek mektup:
https://kitakriseberlin.org 

Çocuk gündüz bakım yeri araması hakkında her şey:
www.test.de/FAQ-Kinderbetreuung-Alles-rund- 
um-Kita-Betreuung-Tagesmutter-5192054-0 

Aileler için danışma yerleri:
www.berliner-familienzentren.de 

Engelli çocuklar için danışma yerleri:
www.berlin.de/familie/de/informationen/ 
integration-inklusion-in-der-kita-169 

Alışma aşaması
Çocuğunuz yeni bakıma adım 

adım alışacaktır. Bu genelde dört 
hafta sürmektedir. Muhtemelen ço-
cuğunuz ilk başta sizden ayrılırken 
üzgün olacaktır. Bu gayet normal-
dir. Çünkü çocuğunuz henüz sizden 
ayrılmayı öğrenmelidir. Çocuğunuz-
da bu süre biraz daha uzun sürse de, 
er ya da geç mutlaka çocuk bakım 
evinde veya gündüz bakıcısında 
mutlu olacaktır. 

Siz eğitimciye, kendinize ve  
çocuğunuza güvenin yeter!

Çocuğunuza ve size iyi bir 
başlangıç ve bol keyifli anlar  
diliyoruz!




