
Ebeveynlerin işlerine zaman ayırabilmeleri için
Ebeveynlerin sorumlulukları çoktur. Çalışırlar veya bir iş veya mesleki egitim işi ararlar. 
Aileye bir daire bulmak için uğraşırlar ve ailenin geçimini sağlarlar. Almanya‘da 
yaşayabilmek için Almanca öğrenmek ve kurslara katılmak önemlidir. Bunun için 
ebeveynlerin, çocuklarına güvenle ve iyi bakıldığını bildikleri bu zamana ihtiyaçları 
vardır. Böylece çocukları ile ilgili endişelenmeleri gerekmiyor ve çocuklarının iyi 
olduklarını biliyorlar.

Kinderbetreuung 
für Kinder ab 1 Jahr: 
Kindertagespflege

Çocuklar için 1 yaştan 
itibaren çocuk bakımı: 
gündüz çocuk bakımı  

türkisch

Çocuklar küçük bir grupta diğer çocuklarla oynasın ve öğrensin. Nitelikli bir 
gündüz annesi veya babası tarafından güvenli ve düzenli şekilde bakılsın. İşte 
gündüz çocuk bakımı budur. Çocuklar burada kendilerini rahat hissederler.

Çocuklar için eğitim ve oyun
Çocuklar oynamak, öğrenmek ve büyümek isterler. Oyun oynarken çocuklar daha 
sonraki yaşamları için ihtiyaç duydukları her şeyi öğrenirler. Gündüz anneleri ve 

babaları onlara destek olur ve onlara öneriler 
sunar. Almanya‘da iletişim kurabilmek için 
Almanca öğrenmek önemlidir. Çocuklar 
diğer çocuklarla ve çocuk gündüz bakım 
görevlisi ile beraberken, Almancayı kolayca 
öğreniyorlar.

Almanya‘da çocuk bakımı için resmi ve devlet tarafından düzenlenmiş 
hem gündüz bakımı hem de anaokulu gibi iki seçenek vardır.

Bir gündüz annesi veya babası tarafindan bakım, gündüz çocuk 
bakımı anlamına gelir.

Fark, herşeyden önce grubun büyüklüğünden kaynaklanıyor: 
Gündüz bakımında, en fazla 5 çocuk ile ilgilenilmektedir; 
anaokulunda ise gruplar daha büyüktür. Üç yaşın üzerindeki 

neredeyse tüm çocuklar anaokuluna gider. 
Daha küçükler bir kreşte ya da bir gündüz 

annesi veya babası tarafından bakılır.

Çocuğumuzu bir 
gündüz bakım 
annesine teslim 
etmek, okul için iyi 
bir hazırlık oldu.

Bizim gündüz bakım annemiz, 
4 yaşındaki büyük oğlumuza 
ve 1 yaşındaki küçük kızımıza 
bir grupta birlikte baktı ve biz 
bundan cok memnun kaldık.

Gündüz bakım annemiz, 
grubun küçük olması nedeniyle, 
çocukların ihtiyaçlarına ve 
velilerin isteklerine oldukça 
bireysel ve esnek bir şekilde 
yanıt vermeyi başardı. 
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Çocuk bakım annesi/babası nasıl bulunur?
Gündüz anneleri ve gündüz babaları, resmi makamlar ve yetkililer (Gençlik Dairesi, uzman hizmet dairesi) aracılığıyla 
bulunur. Bu dairelerde, bir kreşte oldugu gibi kayıt yapmanız gerekiyor. Almanya‘daki tüm çocukların eğitim, yetiştirme 
ve bakım hakkı vardır ve ebeveynleri çalışmasa bile bir gündüz bakım evi veya bir anaokulu ziyaret etme hakkına 
sahiptirler.

Gündüz bakımda günlük yaşam nasıl geçer?
Sabahları, ebeveynler çocuklarını günlük bakım merkezine getirir. Sonra genellikle birlikte kahvaltı yapılır. Daha sonra, 
günlük bakım görevlisi çocuklarla oynar ve şarkı söyler.

Çocukları dil gelişiminde teşvik eder, öğrenmelerini destekler ve onlarla birlikte dışarıya 
çıkar. Çocuklar, örneğin önemli trafik kurallarını, doğayı ve çevreyi gözlemlemek gibi 

önemli şeyleri öğrenirler. Evde oynarken, becerilerini geliştirirler.

Günlük hayatın süreçlerini öğrenirler. Çocuk bakım evinde yemek yerler ve öğle 
uykusuna yatarlar. Ayrıca çocuk gündüz annesi veya babası çocukların bezlerini 

de değiştirir. Öğleden sonra çocuklar ebeveynler tarafından 
alınırlar. Çocuk gündüz bakımı görevlisi, bir anaokulundaki 

görevliler ile aynı görevlere sahiptir. Çocuklar kendilerini iyi 
hissetmekte, diğer çocuklarla iyi vakit geçirmekten ve daha da gelişmekten mutluluk 
duymaktadırlar.

Bir gündüz annesi / gündüz babası nedir? 
Bir gündüz annesi veya gündüz babası ile çocuklar oyun oynayabilir ve öğrenebilirler. 
Ebeveynleri diğer önemli işler ile meşgulken onlara iyi bakılır. Çocuk gündüz bakım 
uzmanları, çocuk bakımı konusunda nitelikli olmak için önceden kurslara giderler. 
Çocuklardan sorumlu olan ofislerden (Gençlik Dairesi) izinleri vardır ve düzenli 
olarak denetlenir ve kontrol edilirler. Tesisler de kontrol edilir.

Gündüz anneleri ve babaları, gelişimlerinde çocuklara eşlik etmekten ve onlara 
önemli öneri sunmaktan mutluluk duyarlar. Daha büyük çocukları okula hazırlıyorlar. 
Gündüz bakım görevlisi çocuk için güvenilirlik ve güvenlik sağlıyor. Küçük gruplarda 
en fazla 5 çocuğa bakılır ve tüm çocukların ve ailelerin isteklerine dikkat edilir.

Bakımın maliyeti nedir?
Ebeveynlerin çocuklarının bakımı için ne kadar para ödemeleri gerektiği, bölgeden bölgeye 
biraz değişebilir. Ebeveynlerin gelir düzeylerine bağlıdır. Ebeveynlerin yeterli geliri yoksa, bir şey 
ödemeleri gerekmez. Bazı bölgelerde ise bakım herkes için ücretsizdir.

Bu konuda bulunduğunuz bölgedeki yetkili yere (Gençlik Dairesi, uzman hizmet dairesi) 
danışın.

Devlet ve yetkili
dairelerin güvenilir
çocuk bakımı
sağlamaları biz
ebeveynler icin iyi
bir duygudur.

Daha fazla bilgi

Oğlumuz gündüz 
bakım annesine hızlı 
bir şekilde istikrarlı 
ve güvenilir bir ilişki 
kurdu ve severek ona 
gitti.
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