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AMT DER STEİERMÄRKİSCHEN LANDESREGİERUNG  

6. Departman 

Sorumlu ana ikamet belediyesi aracılığıyla gönderim 

 

1.9.2008 ile 31.8.2009 (dahil arasında doğan 

çocukların ebeveynlerine 
  

 

 Eğitim Ve Toplum   
 

Bölüm:  

Çocuk Eğitimi ve Bakımı 

Sorumlu: Sn. Mag
a
 Draschbacher 

Tel.:  (0316) 877- 3684 

Faks: (0316) 877- 2136 

E-posta: kin@stmk.gv.at 

Cevap yazısında lütfen 
Dosya Numarasını (GZ) bildirin 

GZ:  ABT06-   Graz,  11 Ekim 2013 

Konu

: 
Zorunlu Çocuk Bakım Yılı  

2014/2015 
 

 

Sayın ebeveynler, sayın veliler! 
 

2010/2011 çocuk bakım yılının başından itibaren Steiermark'ta okula gitme zorunluluğu 

başlamadan önceki son çocuk bakım yılında bulunan çocuklar için zorunlu çocuk bakım yılı 

geçerlidir.  

 

2014/2015 Çocuk Bakım Yılı için şimdiden aşağıdaki bilgiler yayınlanmaktadır: 

 

Ebeveynlerin Görevleri 

 

 Çocukları 1.9.2008 ile 31.8.2009 (dahil) arasında doğan bütün ebeveynler, 30 Nisan 2014 

tarihine kadar çocuğun ana ikametinin bulunduğu belediyeye çocuklarının 2014/2015 

çocuk bakım yılında hangi çocuk bakım tesisine gideceğini bildirmekle yükümlüdür.  
 

Ebeveynler çocuklarının hangi tesise gideceğini kendileri seçebilir. Çocuk şu anda bir 

çocuk bakım tesisine gidiyor olsa bile bu bildirimin yapılması gerekmektedir. Çocuk 

kendi ikamet belediyesinin bir tesisine, örn. ikamet belediyesinin belediye ana okuluna 

gidecekse bu bildirimin yapılması gerekmez. Ancak özel bir çocuk bakım tesisi 

kullanılıyorsa bu durum mutlaka ikamet belediyesine bildirilmelidir. Ebeveynler, en geç 30 

Nisan 2014 tarihine kadar ikamet belediyesinde bir yerin atanması için dilekçe verebilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat, Graz Özel Durumu:  
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Graz'daki Çocuk Bakımı Organizasyonuyla ilgili olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir:  

- Ana ikameti Graz olan ve Graz'daki bir çocuk bakım tesisine giden (ister resmi ister özel) 

çocukları bulunan ebeveynlerin hiçbir yerde kayıt yapmaları gerekmemektedir çünkü bu 

çocuklar merkezi veritabanında kaydedilmektedir.  

- Ana ikameti Graz olan ve Graz dışındaki bir çocuk bakım tesisine giden çocukları olan 

ebeveynler, istenen bildirimi Abteilung für Bildung und Integration der Stadt Graz, dein 

Graz – Plattform für Kinderbildung und –betreuung, Keesgasse 6, 8011 Graz, Angelika 

Lichtenberg, Tel.: 0316/872-7442, Email: angelika.lichtenberg@stadt.graz.at kurumuna 

yapmak zorundadır. 

 

 Zorunlu çocuk bakım yılı çerçevesinde ebeveynler (veliler), ana ikameti Steiermark olan 

çocuklarının okula gitme zorunluluğu başlamadan önceki çocuk bakım yılında haftada beş 

gün en az yarı zamanlı olarak yaşlarına uygun bir kurumsal çocuk bakım tesisine (ana okulu, 

yaşı artırılmış grup, çocuk yuvası) gitmelerinden sorumludur.  

 

 İstisnai Dönemler: 

a. Tatiller ve okulun tatil yaptığı günler  

b. Çocuğun haklı mazereti: Bu mazeret, izin (maksimum üç hafta), çocuğun veya 

ebeveynin (velinin) hastalanması ve olağandışı olaylarda geçerlidir.  

Ebeveynler (veliler), tesise çocuğun her mazeretini derhal bildirmek zorundadır. 

Çocuğun hastalandığına dair somut kuşkular varsa tesisin koruyucusu ebeveynlerden 

(veliden) hastalıkla ilgili doktor raporu isteyebilir. Üç haftadan sonraysa mutlaka bir 

doktor raporu iletilmek zorundadır.  

 

İstisnai dönemlerle ilgili düzenlemeler, aynı biçimde bir bakıcı anne/babada bakılan çocuk 

bakımına gitmesi gereken çocuk için de geçerlidir. Bu durumda doktor raporları, ilgili bakıcı 

anne/babaya veya bunların işverenlerine iletilmelidir. 

 

 Bakıcı Tesisine Gitmemek için İstisnai Nedenler:  

 

a) Erken Okula Başlama: Bu istisnai neden ebeveynler tarafından çocuğun ana ikametinin 

bulunduğu belediyeye en geç 30 Nisan 2014 tarihine kadar bildirilmelidir (Graz'da 

çocuklar için geçerli, Sorumlu: Abteilung für Bildung und Integration der Stadt Graz, dein 

Graz – Plattform für Kinderbildung und –betreuung – bkz. yukarıda). Okulun ilgili bir 

onayı da eklenmelidir. 

 

b) Bir engellilik nedeniyle, tıbbi nedenlerle veya tesisin ikamet ettikleri merkezin 

kaldırılması nedeniyle veya zorlu ulaşım nedeniyle bir çocuk bakım tesisine gitmeleri 

onlardan beklenmeyecek bir yük (çocuk için) oluşturabilecek çocuklar için:  
Bu durumlarda, en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar, çocuğun ana ikametinin bulunduğu 

sorumlu bölge yönetim dairesine gerekçeli bir dilekçe verilmeli ve bir engellilik veya tıbbi 

nedenlerin bulunması durumunda da amaca uygun olarak örneğin bir uzman raporu 

eklenmelidir. Dilekçe çocuğun ana ikametinin bulunduğu belediyeye iletilmeli ve dilekçe 

bu belediye tarafından derhal ilgili bölge yönetim idaresine iletilmelidir çünkü idarenin 

karar verme süresi dilekçenin verilmesiyle başlamaktadır. Bölge yönetim idaresi, istisnai 

durumlardan birinin olup olmadığını bildirimle belirlemek ve kararı da çocuğun ana 

ikametinin bulunduğu belediyeye bildirmek zorundadır.  

 

c) Sadece bir bakıcı anne/baba tarafından bakım sağlanması: Bu istisnai neden 

ebeveynler tarafından çocuğun ana ikametinin bulunduğu belediyeye en geç 30 Nisan 

2014 tarihine kadar bildirilmelidir (Graz'da çocuklar için ge geçerli, Sorumlu: Abteilung 

für Bildung und Integration der Stadt Graz, dein Graz – Plattform für Kinderbildung und –

mailto:angelika.lichtenberg@stadt.graz.at
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betreuung – bkz. yukarıda). Bakım tesisine gitme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 

bakıcı anne/babadaki bakıcılık süresi en az haftada 20 saat olmalıdır. Bakıcı anne/babanın 

işvereninin ilgili onayı eklenmelidir. 

Dikkat: Zorunlu çocuk bakım yılı, sadece bir bakıcı anne/babada bakımı için, kurumsal 

bir çocuk bakım tesisinde olduğu gibi genelde yarım gün ücretsiz değildir. 

 

d) Evde eğitim çerçevesinde bakım:  

Bu durumlarda en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar çocuğun ana ikametinden sorumlu 

bölge yönetim idaresine bir dilekçe verilmeli ve eğitim görevlerinin evde yeterli ölçüde 

gerçekleştirileceği konusunda ikna edilmelidir. Dilekçe çocuğun ana ikametinin 

bulunduğu belediyeye iletilmeli ve dilekçe bu belediye tarafından derhal ilgili bölge 

yönetim idaresine iletilmelidir çünkü idarenin karar verme süresi dilekçenin verilmesiyle 

başlamaktadır. Bölge yönetim idaresi, bir istisna için gerekli olan önkoşulların yerine 

getirilip getirilmediğini bildirimle belirlemek ve kararı da çocuğun ana ikametinin 

bulunduğu belediyeye bildirmek zorundadır.  

 

 

Zorunlu çocuk bakım yılıyla ilgili bütün bilgiler internette www.kinderbetreuung.steiermark.at 

adresinde bulunmaktadır. Aynı zamanda ana ikametin bulunduğu belediyeye bildirim için 

örnek form da burada bulunmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla, 

Steiermark Eyalet Hükümeti için: 

Bölüm Şefi: 

yerine: 

 

Mag. Franz Schober  
 

 

 

 

Ek:  

Ana ikametin bulunduğu belediyeye bildirim için örnek form 

http://www.kinderbetreuung.steiermark.at/

