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Uzman Danışmanınız: 

Gündüz Çocuk Bakım Danışmanlığı 

 

Sevgili Ebeveynler, 

İşe geri dönmek, bir mesleki eğitimine başlamak veya çocuğunuzun yasal eğitim ve destek hakkını 
kullanmak istiyorsanız, çocuğunuzun bakıcıya ihtiyacı vardır. Gündüz çocuk bakım yuvaları, birey-
sel ihtiyaçlarınızı dikkate alır ve esnek bakım seçenekleri sunar. 

 

   

  

 

 

 

 

Çocuk Bakıcısının Adı: ……………………………………………………………..………..................... 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………... 

Bilgiler: ………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

İçerik 

o Çocuk bakıcısıyla ilk görüşme kılavuzu 
o Alışma zamanı – gündüz çocuk bakımı yuvalarında çocuklar ve ebeveynler için iyi bir 

başlangıç 
o Ebeveyn katkıpayının günlük çocuk bakım masraflarına katılımı 
o Bilgi Alış-Verişi Zamanı/ Eğitim işbirliği / Hazırlık ve Takip Süreleri 
o Çocuk bakımı masraflarının vergilendirmeyle ilgili bilgiler 
o Yerine Vekalet edecek Kişi 
o Devamında nasıl bir yol izlenilmelidir? 
o Çocuk bakıcısı için bilgi formu 
o Gizlilik İlkesi 
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Çocuk bakıcısıyla ilk görüşme kılavuzu 
 
Çocuğunuzu, başlangıçta yabancı olan birine güvenip ona çocuğunuzu emanet etme kararı tabiki-
de sizin için kolay olmayabilir. Çocuk bakıcısı ile ilk görüşmenizde çocuğunuza bakabileceğini 
hayal edip edemeyeceğinizi hissetmeniz daha da önemlidir. Aşağıda konuşmanız gereken 
konuları listeledik:  
 

 İlk görüşme için kendinize zaman ayırın.  

 Kendinize herhangi bir zaman baskısı olmadan günlük rutininize uyan bir randevu seçin. 

 Çocuk bakıcısının size çocuğunuzun oyun oynayabileceği ve dolaşabileceği, yemek yiyip 
uyuyacağı odaları göstermesine izin verin. 

 Yakınlarda bir bahçe veya oyun alanı var mı? Varsa, bunların nasıl kullanıldıklarını sorun. 

 Çocuk bakıcısının ailesi hakkında soru sorabilir ve şu anda bakılan çocuk grubu hakkında 
bilgi alabilirsiniz. 

 Ayrıca kalifikasyon ve eğitimler hakkında da bilgi isteyin. 

 Çocuğunuzun yetiştirilmesinde sizin için neyin önemli olduğunu konuşun. 

 Bakım grubunda günün seyri nasıl geçiyor ve buradaki kurallar nelerdir? 

 Çocuğunuz için hangi zamanlarda bakım ihtiyacınız var - bırakma ve alma zamanlarını net-
leştirin. 

 Tatil zamanları, yerine vekalet edecek kişiye ilişkin düzenlemeler ve hasta bir çocuk bakım 
seçenekleri hakkında konuşun. 

 Çocuk bakıcınızla alıştırma sürecini ve çocuk bakımının başlangıcını konuşun. 

 
4’cü sayfada siz ve çocuğunuz için alıştırma zamanını kolaylaştıracak açıklamalar ve talimatlar 
bulacaksınız! 
 
Üçüncü şahıslarla işbirliği? 

Çocuğunuz önceden bir çocuk yuvasına veya okula gidiyorsa, diğer gerekli noktalar konuşul-
malıdır: 

 

 Çocuk bakıcısını gündüz çocuk bakım merkezine veya okula tanıtın. 

 Kiga/Kita veya okullardan teslim alma ve bırakma saatleri ne zaman? 

 Çocuğunuzun hala belirli gruplara, kurslara veya derneklere katılma fırsatı olup olmadığını 
açıklığa kavuşturun. 

 Çocuk bakıcısı diğer çocukların ziyaret isteğine veya ziyaret etmesine izin verebilir mi? 

 Ev ödevi yardımının nasıl olması gerektiğini konuşun. 
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Alışma zamanı – gündüz çocuk bakımı yuvalarında çocuklar ve ebeveynler için iyi 
bir başlangıç 
 
Çocuğunuzu bir çocuk bakıcısı tarafından bakılmasına karar verdiniz. Çocuk gündüz bakım yeri, 
yönetilebilir grup büyüklüklerine ve güvenilir bir bağlanma figürü ile üç yaşın altındaki çocuklara 
başarılı bakım için çok iyi fırsat koşulları sunar. Yine de anlaşılmalıdır ki, ana-babalar çoğu zaman 
“hayatlarının en büyük hazinesini” başka birine emanet etmekte zorlanırlar. Küçük insanlar için de 
çocuk gündüz bakım yerine başlamak büyük bir adımdır. Hiç tanımadıkları bir kişiye çok fazla 
güvenebilmek ve anne ya da baba olmadan ilk küçük bağımsız adımları atmaya cesaret etmek 
önemlidir. 
 
Alışma dönemi neden gerekiyor? 
 
Alışma dönemi, çocuğunuzun anne-babadan çocuk bakımına rahat bir geçiş yapmasını sağlar. Biz 
yetişkinler her zaman görmesek bile, düzensiz bir alışma dönemi, çocukları duygusal ve fiziksel 
olarak zorlar. Bu deneyim, çocuk gündüz bakımı ve kreşlerdeki uzun yıllara dayanan deneyim ve 
çalışmalarla gösterilmiştir. 1

 Arka planda çocuğunuza güvenli bir sığınak olarak eşlik ederseniz, 
yeni dünyayı çocuk bakıcısı ile rahat ve engelsiz bir şekilde keşfedebilirler. 
 
Alışma döneminde neler olabilir?  
 
Çocuğunuzun alışma döneminde,  

 çocuk bakıcısına güven duymasını  

 yeni ortamda kendini güvende hissetmesi  

 sizden ayrılmayı itinalı bir şekilde uygulamasını sağlar. 
 
Ebeveynlerdeki alışma dönemi olarak,  

 çocuğun tepkilerine çocuk bakıcısı ile birlikte reaksiyon vermenizi sağlar. 

 çocuk bakıcısına olan güveninizi derinleştirmenize ve bir ebeveynlik ortaklığı kurmanıza 
olanak tanır. 

 kendinizi çocuğunuzdan nazikçe ayırmanızı sağlar. 
 
Alışma dönemi çocuk bakıcısı için de önemlidir, çünkü 

 sizin desteğinizle çocuğunuzu daha iyi tanıyacaktır. 

 gündüz uykusu, yemek yeme ve bebek bezi değiştirme ritüellerinizi öğrenir. 

 istikrarlı bir ebeveynlik işbirliği için sizde güven oluşturur. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Betrifft Kinder 03/14, Das Münchener Eingewöhnungsmodell, S. 26 ff 

  Anfang gut? Alles Besser, Anna Winner u. Elisabeth Erndt-Doll, verlag das netz  
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Bu süre zarfında sizin rolünüz nedir? 
 
Siz güvenli bir limansınız! Rolünüz zorlu çünkü "sadece orada olmanız" gerekiyor. Canınız yanıyor 
olsa bile, çocuğunuzla veya diğer çocuklarla yoğun bir şekilde oynamak yardımcı olmaz. Ancak 
gazete okumak veya metin mesajlarını kontrol etmek de bir anlam ifade etmiyor. Siz sadece 
çocuğunuz için oradasınız, onu izleyin, tanıdık bir şeye ihtiyacı olduğunda size gelmesine izin 
verin ve çocuğunuzun bakıcıya doğru attığı adımların tadını çıkarın. Çocuğunuzu sıkıştırmayın. O 
bunu başaracak. Ama çocuğunuzu da geri tutmayın. Çocuğunuz çocuk bakıcısını kalbine alsa bile, 
her zaman siz çocuğunuz için 1 numara olarak kalacaksınız. 
  
Alıştırma dönemi tam olarak nasıl geçiyor? 
 
Temel olarak, ilk altı gün içinde ilk ayrılık gerçekleşmemelidir. Çocuğunuza eşlik ettiğiniz ve pem-
pas değiştirmek gibi günlük işleri yavaş yavaş çocuk bakıcısına aktardığınız 14 günlük ayrılıksız 
bir dönem öneriyoruz. Burada hızı çocuk belirler. Sabır ve güven faydalıdır. Bu süre zarfında, siz 
ve çocuğunuz çocuk bakıcısını her gün (hafta sonları hariç) ziyaret edin. Süre, bir saatin 
başlangıcından itibaren kademeli olarak uzatılır. 
 
İlk ayrılık, çocuğun önceki gün bakıcıyla birlikte olduğu bir günde gerçekleşir, yani Pazartesi günü 
değil. Bu ilk ayrılık girişiminde, çocuk bakıcısı ile birlikte karar verirsiniz. Temel alınması gereken, 
çocukla ilgili karşılıklı gözlemlerinizdir. 
 
Günlük bakım görevlisine güvenebilirsiniz, onun geniş bir iş tecrübesi vardır. Ayrılığın çok erken 
olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bu konuyu konuşun. Ama kabul etmeyin. Bazen ayrılmayı zor 
bulan biz yetişkinleriz. Bu da konuşulmalı! 
 
İlk ayrılık oldukça kısa olacak - yaklaşık yarım saat. Önemli olan veda etmeniz. Çocuğunuz 
ağlıyorsa - yine de gidiniz. Çocuğunuz sakinleşmezse çocuk bakıcısı en geç 5 dakika sonra sizi 
arayacaktır. Sonra tekrar ayrılmayı denemeden önce bir kaç gün daha bekleyin. Çoğu zaman - bu 
aylar sonrada aynı olabilir - ağlayarak “Anne, sen en iyisisin” (veya baba) diyor. Ancak kapı ka-
pandığında, gözyaşları silinir ve harekete geçme enerjisi ile dolar, diğer çocuklarla oynamaya 
başlar - biz danışmanlar bunu zaten binlerce kez gördük. 
 
Ayrılık süreleri daha sonra kadameli olarak uzatılır ve yaklaşık dört hafta sonra çocukların çoğu 
güvenle buna alışır. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 
 
 
Size iyi bir başlangıç diliyoruz! 
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Çocuk gündüz bakımında Alışma aşamaları - München alışma modeline dayalı ebeveyn 
bilgileri 
 
 
 

1. Başlamadan önce 

 Bir çocuk bakıcısı ile tanıştınız ve ona karar verdiniz - içgüdüleriniz doğru ve en önemli 

sorular üzerinde hemfikirsiniz. 

 Alıştırma süresinin öneminin farkındasınız ve çocuk bakıcısı ile süreci konuşunuz. 

 Her çocuk alışma hızını kendisi belirler. 

 Alışma dönemi için 4 hafta planlayın. 

 Temelde 6’cı günden önce çocuğu bırakıp gitmeyiniz, 14 günlük süreyi size öneriyoruz. 

 Alıştırmanın amacı, çocuk bakıcısıyla güvene dayalı bir bağ kurmaktır, böylece çocuğunuz 

kendini rahat hisseder, oyuna ve diğer çocuklara dahil olmsı daha rahat olabilir. 

 

2. İşte başlıyoruz 

 Çocuğunuza eşlik ediyorsunuz, ve siz "arka planda güvenli sığınılacak bir limansınız". 

 İlk birkaç gün boyunca, siz ve çocuğunuz günde 1-2 saat çocuk bakıcısı ile birlikte o-

lacaksınız. 
 

3. Ebeveynlerden ayrılmadan stabilizasyon aşaması 
 

 Günlük katılım uzatılır 

 Çocuk bakıcısı sizin yanınızda çocukla ilgilenecektir (örn. besleme, bez değiştirme). 

 Ebeveynler artık çocuğun isteklerine tepki vermeyi her zaman çocuk bakıcısına bırakır. 

 Ebeveynler ancak çocuğun henüz çocuk bakıcısını kabul etmemişse yardım eder. 
 

 

4.  Ayırılma girişimleriyle stabilizasyon aşaması 

 Çocuk, bakıcısını kabul ederse ve de anne-baba giderek daha fazla kendini geri çekerse, 

ilk ayrılık girişiminde bulunulabilir (asla hafta sonundan sonra olmamalı). 

 Kısa bir vedalaşma prosüdürün geliştirilmesi. 

 Eğer çocuk itiraz etse bile birkaç dakika içinde vedalaşın. Fakat yakın bir yerde bekleyiniz. 

 Çocuk itiraz etmezse veyahut sakin durursa ilk ayrılık en fazla 30 dakika olmalıdır. 

 Çocuk sakinleşmezse, ebeveyn geri çağırılır. 

 Çocuk, ebeveyninden ayrılmayı veya uzun süreli onların yokluğunu kabul etmezse, birkaç 

gün daha bırakma denemeleri beklenmelidir. 

 Çocuğun davranışını gözlemleyin ve çocuğun hala ne ölçüde anne veya babanın varlığına 

ihtiyaç duyduğuna birlikte karar verin. 

 Çocuğun, çocuk bakıcısı ile yalnız kalma süresi her gün arttırılmalıdır. 

 Ebeveynlere bu ilk dönemde her zaman telefonla ulaşılmalıdır. 
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5.  Son aşama 

 Çocuk herhangi bir durumda sakinleştirilemezse, ebeveynler her zaman ulaşılabilir ol-

malıdırlar. 

 Çocuk, çocuk bakıcısını güvendiği biri olarak kabul ettiğinde, oynadığında, yemek yediğin-

de ve uyuduğunda ve - gerekirse – kendisini teselli etmesine izin verdiğinde, alışma süresi 

tamamlanmış olur. 
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Ebeveyn katkıpayının günlük çocuk bakım masraflarına katılımı  

 
Günlük bakım masraflarına katılmanız için ebeveyn katkılarınız, brüt yıllık kazancınıza bağlıdır. 
Gençlik dairesine aylık olarak ödeneceklerdir. 

Not: Bir kardeş önceden bir çocuk bakım yerinde veya çocuk bakıcısında bakılıyorsa, ebeveyn 
katkısına indirim uygulanabilinir. 

 

 

Gelire kadar 

25 saate kadar 

haftalık bakım 

Haftalık bakım 

25 saatten 35 saate 
kadar 

35 saatten fazla 

haftalık bakım 

13.000 € 0,00 € 18,00 € 18,00 € 

25.000 € 24,00 € 70,00 € 87,00 € 

37.000 € 44,00 € 109,00 € 139,00 € 

49.000 € 73,00 € 150,00 € 198,00 € 

61.000 € 114,00 € 198,00 € 271,00 € 

73.000 € 150,00 € 240,00 € 336,00 € 

85.000 € 157,00 € 248,00 € 348,00 € 

97.000 € 164,00 € 257,00 € 362,00 € 

üstünde 97.000 € 172,00 € 266,00 € 376,00 € 

 

Çocuğunuzun bakımyeri kamu tarafından finanse ediliyorsa (bakıcısının ücretinin devlet tarafından 
ödenmesi), çocuk bakıcınız sizden ek ödeme alamaz. 1 Ocak 2021'den beri bir istisna olarak: 
çocuk bakıcıları, aylık yemek yardımına ek olarak çocuk başına 50 €'ya kadar ödeme talep edebi-
lir. Yemek parası sadece günlük bakım yemekleri için alınabilir, müzik proğramları veya benzeri 
gibi eğitim teklifleri için ek ödemelere izin verilmez. 

Çocuk bakıcısı, sizin talebiniz üzerine, çocuk bakım masraflarının bir parçası olarak vergi 
açısından dikkate alabileceğiniz, yemek ödeneğine yapılan ek ödeme için bir makbuz verecektir 
(daha fazla bilgi için sayfa 9’a bakınız). 

Jobcenter’dan para yardımı alan ebeveynler, eğitim ve katılım paketinin (BUT) bir parçası olarak 
çocuk gündüz bakım ücretinin orantılı olarak geri ödenmesi için, yemek ödeneğine ek ödeme alma 
hakkına sahiptirler. Ayrıca, hak sahibi ebeveynlerin kalan masrafları “Tüm çocuklar yemekleri 
birlikte yer” Zorluk Fonu aracılığıyla finanse etme imkanı da vardır. 
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Ebeveyn katkıpayı, yılda 11 aylık bakım hakkına dayanmaktadır, fakat basit hesaplanabilmesi 
açısından 12 aylık ücrete bölünmüştür (Sabit Ödeme). Temelde ebeveyn katkıpayı tam ay için 
hesaplanır. 

Maliyet paylaşımı için ebeveyn katkıpaylarıyla ilgili sorularda Essen Gençlik Dairesinin 
(Jugendamts Essen) 51-5-6 Departmanında irtibat kurulacak kişiler. 

Frau Börchers (Tel.: 88-51711), Frau Heidenreich (Tel.: 88-51320), Frau Speh und Frau Steinbach 
(beide Tel.:88-51326), Frau Torres (Tel.:88-51308) und Frau Ulrich (Tel.: 88-51315). 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Alış-Verişi Zamanı/ Eğitim işbirliği / Hazırlık ve Takip Süreleri 
 
Bakım saatleri dışında, çocuk bakıcısı size görüşme teklif edebilir (örneğin, bırakırken ve alırken, 
bakım saatleri dışında, yada çocuklar olmadan kişisel bir görüşme), görüşmeyi bakımıdan önce 
veya sonra hazırlayabilir (örneğin Belgeler). Bu görüşme zamanlarının ücreti Essen Belediyesi 
tarafından buna göre ödenir: 
 

 3 günlük bakıma kadar, haftada 1,5 saat 

 bakımın 4’cü gününden itibaren haftada 2 saat  
 

ve kararlaştırılan bakım sürelerine eklenir. 

Bunlar bakım süreleri değildir ve bu süreler bakım süresi şekilinde kullanılamazlar. 
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Çocuk bakımı masraflarının vergilendirmeyle ilgili bilgiler 
 
2006 değerlendirme döneminden itibaren, aşağıdaki çocuk bakım hizmetlerinin maliyetleri dikkate 
alınmalıdır: 
 

 çocukların bakım merkezlerine, çocuk yuvalarına, çocuk bakıcılarının yanına veya tam 
gün bakım merkezlerine yerleştirilmesi. 

 bakıcıların, eğitimcilerin ve çocuk hemşirelerinin istihdamı 

 bir çocuğa bakmanın yanı sıra evde yardım almak 

 çocuğun ev ödevini yaparken gözetimi 
 
2009'dan itibaren çocuk bakım masraflarının indirimi paragraf § 9c EstG göre düzenlenmiştir.  
Bu herhangi bir maddi yasal değişikliklere yol açmaz. 
 
Masraflar 
Bir çocuğun bakımına yönelik hizmetler için yapılan harcamalar, hizmetler, faturada veya 
sözleşmede ayrıntılı olarak listelenmişse (Yolculuk maliyetleri), parasal veya maddi değerdeki 
harcamaların (apartman, yiyecek, araç gereçler, diğer ayni yardımlar) yanı sıra bakıcıya yapılan 
geri ödemedir. 
 
Çocuk bakımı masrafları, çocuk ve takvim yılı başına, yapılan masrafların üçte ikisine kadar mak-
simum 4.000 €'ya kadar mahsup edilebilir. 
 
Örnek olarak: 
Bir çocuk için 12.000 € tutarında çocuk bakım masrafları yapılmışsa, 2/3’si yani 8.000 €’dur, fakat 
en fazla 4.000 € kesinti yapılabilir. 
 
Bir çocuk için 4.500 €'luk çocuk bakım masrafları yapılmışsa, 4.000 € değil, sadece 2/3’si - yani 
3.000 € kesinti yapılabilir. 
 
Ayrılmış veya geçici olarak ayrı yaşayan ebeveynler için, çocuk bakım masrafları da bir takvim yılı 
için çocuk başına maksimum 4.000 €'ya kadar kredilendirilebilir. Prensip olarak, masrafları ödeyen 
ebeveynin çocuk bakım masrafları dikkate alınmalıdır. Her iki ebeveynde ilgili masrafları üstlendiy-
se, ebeveynler karşılıklı olarak farklı bir paylaştırma talep etmedikçe, her bir ebeveyn için azami 
2.000 €'ya kadar dikkate alınacaktır. 
 
Kanıt 
Çocuk bakımı için yapılan harcamalar, bir fatura ibraz edilerek ve - ek olarak nakit yardım olması 
durumunda - hizmet sağlayıcının hesabına ödeme yapılarak kanıtlanmalıdır. 

 

Durum: 2020 
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Yerine Vekalet Edecek Kişi 
 
 
Çocuk bakıcısının yerine vekilen başka birini alma hakkınız vardır, eğer... 
 

 çocuk bakıcısı hastaysa, 
 

 çocuk bakıcısı tatil izni için sizinle anlaşmamışsa (sadece işverenden alınan uygun bel-
gelerle) 

 çocuk bakıcınız bir eğitim kursuna katılıyorsa (sadece işverenden alınan uygun belgeler-
le). 
 

Ebeveyn olarak, çocuk bakıcısının yarine vekil talep etmek için ilk adım, VAMV NRW e.V.'nin 
uzman danışma ekibiyle derhal iletişime geçmenizdir, telefon numarası: 0201 / 82774-90. 
 
Çocuk bakıcısının yarine vekil talep etmenin farklı yolları da vardır: 
 

 Kleiststrasse adresindeki gündüz bakım merkezimiz "Glückspilz" (07:30 - 16:30), 
 

 Bölgenizde bilinen boşta olan başka bir çocuk bakıcısı, 
 

 Gündüz bakım merkezine, vekaleten başka birinin geliyor olması 
 
 
Çoğu durumda, kısa bir sürede çocuk bakıcısının yerine vekaleten yeni birini ayarlayabiliriz. 
Çocuğunuzun belli bir miktar alışma süresine ihtiyacı olduğundan, lütfen vekil durumu için yeterli 
zaman kaynağı planlayın. 
 
Prensip olarak, vekil durumunda bile, hasta çocuklara en iyi evde bakılır. 
 
Gerçekleşecek çocuk bakıcısının yerine vekil tayin edilme durumlarıda, ebeveyn olarak size her-
hangi bir ek maliyet oluşturmaz. 

 
 

Devamında nasıl bir yol izlenilmelidir? 
 
Yerleştirme başarılı olursa, siz ve çocuk bakıcısı arasında özel hukuk kapsamında bir bakım 
sözleşme yapılacaktır. Essen Belediyesi bunun için aşağıdaki linkte görebileceğiniz örnek bir 
sözleşme hazırlamıştır: 
 
https://kinderbetreuung-in-essen.de/fileadmin/user_upload/lv_nrw_kinderbetreuung/ 
Dokumente/Formulare/NEU_2019/19_08_29_Mustervertrag_KTP_bf.pdf 
(www.kinderbetreuung-in-essen.de / Service / Formulare) 
 

Orada aşağıdaki fesih sürelerinin kararlaştırılması: Bakım sözleşmesi, her iki tarafın sözleşmeyi bir 
takvim ayının sonuna kadar, üçüncü iş gününden geç olmamak üzere feshedilebilir. Sözleşme 
feshedildiğinde, şahıslar fesihi yazılı olarak bildirmelidirler. 
 

http://www.kinderbetreuung-in-essen.de/
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Lütfen çocuk bakıcınız için bu bilgi formunu doldurunuz   
      

Çocuğun ismi: _________________________________________________________________ 

Doğum tarihi: __________________________________________________________________ 

 

Sağlık 

Çocuğunuzun alerjisi var mı?    □ Evet □ Hayır   

Evet ise, hangisi ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Herhangi bir gıda hassasiyeti var mı?   □ Evet □ Hayır  
  

Evet ise, hangisi ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bazı hastalıklara karşı hassasiyeti var mı?  □ Evet □ Hayır   

Evet ise, hangisi ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Çocuğunuzun kronik bir hastalığı var mı?  □ Evet □ Hayır   

Evet ise, hangisi 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Çocuğunuzun düzenli olarak ilaç alması gerekiyor mu? □ Evet □ Hayır   

Eğer öyleyse, lütfen unutmayın: doktor reçetesi ve vasiden izin alınması zorunludur! 

Tüm doktor çocuk kontrollerine gidildimi?  □ Evet □ Hayır  
  

Beslenme alışkanlıkları 

Çocuğunuzun en sevdiği yiyecekler nelerdir? __________________________________________ 

Çocuğunuz ne yemekten hoşlanmaz? _______________________________________________ 

Çocuğunuzun neleri yemesine izin verilmez? __________________________________________ 

Çocuğunuz şimdiye kadar hangi zamanlarda yemek yedi? _______________________________ 

Çocuğunuz tatlı türü şeyler yiyebilir mi? ______________________________________________ 
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Uyku alışkanlıkları 

Çocuğunuzun sevimli bir oyuncağı var mı? □ Hayır □ Evet, ________________________ 

Uyumak için emzik gerekir mi?  □ Hayır   □ Evet 

Çocuğunuzun sabit yatma saati var mı?  □ Hayır   □ Evet 

Çocuğunuz nasıl uyuyor, örneğin uyku tulumu, beşik? ___________________________________ 

Çocuğunuz için belirli ritüeller var mı?  □ Hayır □ Evet, ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Günlük hayatta 

Çocuğunuzun favori bir oyuncağı/oyunu var mı? ______________________________________ 

Nerede oynamayı sever? (içeri, dışarı) ______________________________________________ 

Çocuğunuzun başka çocuklarla birlikte olma deneyimi var mı?  □ Hayır      □ Evet 

______________________________________________________________________________ 

Çocuğunuz televizyon izleyebilir mi?  □ Hayır   □ Evet 

Eğer evetse, ne kadar süre / hangi yayınlar? __________________________________________ 

Çocuğunuz nelerden korkabilir? ____________________________________________________ 

Çocuğunuzu nasıl teselli edersiniz? _________________________________________________ 

 

Bebek bezinden kurtulup tuvalete alıştırma 

Çocuğunuzun üzerine tuvaletini yapmaması için hangi istekleriniz ve fikirleriniz var? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Başka ne önemli: 
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Sorumlu Kişi Verband alleinerziehender Mütter und Väter,  
Landesverband Nordrhein Westfale (VAMV NRW) 
e.V.  
Rellinghauser Str. 18, 45128 Essen 
Tel.: 0201- 82774-70; 
E-Mail: info@vamv-nrw.de 

Veri Koruma Görevlisi ER SECURE GmbH 
In der Knackenau 4, 82031 Grünwald 
E-Mail: datenschutz@vamv-nrw.de 

Veri İşleme Amaçları Veri işlemenin amaçları: 

 Gündüz çocuk bakımı bağlamında 
tavsiye, arabuluculuk ve destek 

 Çocuk gündüz bakım görevlisine ücretle-
rin ödenmesi için başvuru 

 Essen Şehrindeki bir çocuk bakım evi 
için fon başvurusu 

 Bakım izinlerinin verilmesi, incelemeler 
vb. ile bağlantılı prosedürler. 

Temel Yasal dayanaklar Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) und e) DSGVO ile 
bağlantılı olarak 

 §§ 22, 23, 24 SGB VIII 

 § 43 SGB VIII 

 §§ 1-4, 8-10, 13, 17, 23 KiBiz 

Verileri Sağlama Yükümlülüğü, Sağlan-
madıysa Sonuçları 

Sosyal Kanun VIII (SGB VIII) ve Çocuk Eğitim 
Yasası (KiBiz) uyarınca çocuk bakıcısından destek 
sağlamak için, "Bekar Anneler ve Babalar Derneği 
NRW e.V." derneğinin çocuk gündüz bakımı için 
uzman danışmanlarının (Essen Belediyesiyle işbirliği 
yapan VAMV NRW e.V.) kişisel verileri toplar ve 
kullanır. Bunun sağlanmaması, çocuk gündüz 
bakımı desteğinin ve ilgili hizmetlerin sağlanama-
yacağı anlamına gelir ((§§ 60 f SGB I). 

Veri Alıcıları VAMV NRW e.V. derneğinin gündüz bakım danışm-
anları tarafından veri işlemeye ek olarak, veriler 
aşağıdaki amaçlar için iletilir: 

Dahili veri aktarımı: 

 Gündüz çocuk bakımı bağlamında 
tavsiye, arabuluculuk ve destek 

 Vekil durumunda ücretlerin ödenmesi 

Bilgiler 

nach Artikel 13 EU- Gizlilik – Kişisel Verilerin 

Toplanmasına İlişkin Temel Düzenleme (DSGVO) 
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Harici veri aktarımı: 

 Çocuk gündüz bakım görevlisine ücretle-
rin ödenmesi için başvuru 

 Essen Belediyesinde bir çocuk bakım evi 
için fon başvurusu 

 Bakım izinlerinin verilmesi, incelemeler 
vb. ile bağlantılı prosedürler. 
 

Depolama ve Saklama Süreleri Bir çocuk bakıcısının toplanan verileri, faaliyetin 
bitiminden sonra silinecek ve imha edilecektir. 

Çocuklardan ve vasilerinden toplanan veriler, 
bakımın bitiminden bir yıl sonra silinecek ve imha 
edilecektir. 

Veri Sahibinin Hakları Veri işlemeden etkilenen kişiler Madde 15 - 21 
DSGVO uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir: 
İşlenen kişisel veriler hakkında bilgi edinme hakkı, 
Yanlış verileri düzeltme hakkı, 
Veri işlemeyi silme veya kısıtlama hakkı, 
Özel durumlar nedeniyle veri işlenmesine itiraz 
hakkı, 
Veri taşınabilirliği hakkı, 
Veri koruma ihlalleri durumunda denetim otoritesine 
şikayette bulunma hakkı. 

Denetleme Yetkibirimi Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Nordrhein- Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Tel.: 0211-38424-0 
Fax: 0211-38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 

 

mailto:poststelle@ldi.nrw.de

