Eyalet Başkenti Hannover
Belediye Başkanı
- Gençlik ve Aile Bölümü –

Tarih: Ağustos 2008

Ebeveyn katkı payının hesaplanması ile ilgili bildiri
Sayın Bay/Bayan!
Sevgili Ebeveynler!
Çocuğunuzun Hannover şehrine ait gündüz çocuk bakım evinde bakılması için
başvuruda bulundunuz. Maddi durumunuzu göz önüne alarak çocuğunuzun
bakımında meydana gelen masraflar için katkıda bulunmanız gerekmektedir.
Hannover eyalet başkenti 22 Eylül 1994 tarihinde sizin maddi durumunuzu göz
önünde bulundurarak belediyeye ait Kita’lar (gündüz çocuk bakım evleri) için katkı
payını kararlaştırmıştır.
Bu kurallara Hannover’deki neredeyse tüm diğer gündüz çocuk bakım evleri
kurumları katılmışlardır.
Katkı payını hesaplamak için ekteki formu – bağlayıcı beyanı - eksiksiz doldurmanız
gerekmektedir.
Aşağıdaki açıklamalarla
•

Ebeveyn katkı payını hesaplamak için hazırlanmış olan bağlayıcı beyanın
doldurulmasını kolaylaştırmak (ayrıca daha anlaşılır olması için bedel
yönetmeliğin rakamı parantez içinde gösterilmektedir)

•

muhtemel sorulara önceden çevap vermek ve yanlış anlamaları önlemek

•

Soruların cevaplanması çok kolay olmadığından ebeveynler ve gündüz çocuk
bakım evi kurumları için problemler oluşturduğunu bildiğimiz için bu kurallara
anlayışla yaklaşmanızı istiyoruz.

1.) Kimlerin bağlayıcı beyanın tamamen doldurmasına gerek yoktur?
Lütfen ilk olarak şunları kontrol edin:
•

Kullanılan bakım türü için en yüksek bedeli gönüllü olarak ödemeye
hazırmısınız (2 sayılı bedel yönetmeliği), (bu beyanı sadece gelecek ödemeler
için her an geri alabilirsiniz)?

•

Eyalet başkenti Hannover tarafından teşvik edilen gündüz çocuk bakım evinde
aynı zamanda üçüncü veya daha fazla çocuk bakıldığından boş yer talep
ediyormusunuz?

•

Gündüz çocuk bakım evine giden evlatlık çocuğunuz varmı (2 sayılı bedel
yönetmeliği)?

•

Çocuğunuzun ücretsiz gündüz çocuk bakım evi yılı hakkına sahip mi (sonraki
yılın 30.06. tarihine kadar altıncı yaşını dolduran ve böylece okul çağında olan
tüm çocuklar için geçerlidir)? 1 (2) sayılı bedel yönetmeliği

•

Sosyal bölümden SGB XII’ye göre para yardımı (Grundsicherung)
alıyormusunzu (güncel bildiriyi ekleyiniz)?

Bunlardan birisi geçerliyse bağlayıcı beyanın sadece A/B ve F maddesini
doldurmanız gerekmektedir.
Hiçbirisi geçerli değilse lütfen bu bildiriyi dikkatlice okuyunuz.
2.) Kimin geliri dikkate alınacaktır?
Ebeveynin/lerin ve bakıcılığı yapılan çocuğun ve gelir sınırı içerisinde olan diğer
çocukların gelirleri baz alınmaktadır (1 sayılı bedel yönetmeliği). Velayet hakkı olan
bir ebeveyn, velayet hakkı olmayan diğer ebeveyn ile evlilik benzeri ilişkide
bulunması süresince müşterek çocukların ebeveyn katkı payı hesaplamasında
gelirlerin toplamı dikkate alınmaktadır (14 sayılı bedel yönetmeliği). Ebeveynlerden
birisi öz olmayan başka bir ebeveyn ile evlilik dışı yaşıyorsa, sadece öz ebeveynin
geliri dikkate alınmaktadır.
Ayrı yaşayan ebeveynlerde çocuğun daha fazla beraber olduğu ebeveynin geliri
dikkate alınmaktadır.
Aynı evde oturuyorsanız lütfen bağlayıcı beyanını her iki ebeveynin
imzalamasına dikkat ediniz ve tarihi yazmaya unutmayınız.

3.) Gelir nelerdir? (3 sayılı 1d bölümlü bedel yönetmeliği)
Maddi ve maddi değerde olan tüm gelirler dikkate alınmaktadır. Yani serbest
meslekten veya maaşlı işten edinen gelirler ve ayrıca tatil ve noel ödenekleri gibi özel
gelirlerdir.
Ayrıca buna şunlar dahildir (kati listeleme değildir)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geçim / Nafaka ödemeleri
Çocuk paraları
Faiz gelirleri
Kira gelirleri
BaföG, meslek eğitimi ödemeleri vs.
İş ve işçi bulma kurumu ödemeleri
Düşük gelirler
Kira yardımı
Ebeveyn yardımı, ödeme 300 € geçiyorsa
Çocuk bakım masrafları
vs.

Çocuk bakım masrafları 16 sayılı bedel yönetmeliğine göre seçilen bakım türünün en
üst bedeline kadar ebeveyn katkı payı olarak ödenecektir.
Ebeveyn yardımı (300 €’ya kadar) ve federal tazminat yasasına göre emeklilik
maaşları dikkate alınmayacaktır. Ailenin geçimini değerlendirmek için bununla ilgili
belgeler yinede sunulacaktır.
Az veya hiç tatil veya noel yardımı gibi ek ödemeler almıyorsanız, lütfen işverenin
yazılı bildirisini belgelerinize ekleyiniz. Aksi taktirde aylık brüt tutarının %60’ı ek net
ödemeler olarak kabul edilir.
Gelirlerin hesaplama süresi esas itibariyle gündüz çocuk bakım evi yılının
başlangıcından önceki takvim yılıdır. Fakat bu sadece hesaplama süresinde veya
sonrasında değişiklikler olmadıysa geçerlidir.
Bundan bağımsız olarak 3 sayılı 5. bölümlü ve 10 sayılı bedel yönetmeliğine göre şu
değişiklikler olduğunda derhal bildirilmesi zorunludur:
•

ödeme yükümlünün maaşlı işe başlaması veya değiştirmesi

•

ödeme yükümlünün serbest meslek işine başlanması veya değiştirmesi

•

çalışma saati haftalık 5 saatten fazla olması

•

ödeme yükümlünün geçim yükümlülüğünün ortadan kalkması veya diğer
ebeveyn ile evini paylaşması

•

emeklilik maaşları

Üstteki değişiklilerin herhangi birisi gerçekleşirse, talep edilmesini beklemeden
derhal geçerli güncel belgeler (kopyası) sunulacaktır.
Bu, velayet hakkı olan ebeveyn ile evlilik benzeri ilişkide birlikte yaşayan
velayet hakkı olamayan ebeveyn içinde geçerlidir.
4.) Hesabın yapılabilmesi için bize lütfen aşağıdaki belgeleri (kopyasını) ibraz
ediniz:
İlk olarak yıllık gelir tespit edilecektir (gerektiğinde hesap ederek) ve ardından aylık
geliri elde etmek için on iki ile bölünecektir.
Eğer gündüz çocuk bakım evi yılının başlamasından önceki yılda (hesaplama süresi)
kesintisiz ve maaşlı olarak çalıştıysanız ve hesaplama süresinde ve sonrasında
maaşınızda ciddi değişiklikler olmadıysa ve üstteki istisnai durumlardan hiç birisi
gerçekleşmediyse, önceki yılın geliri (Aralık hesaplaması, vergi beyanı) dikkate
alınabilecektir.
Bu durum geçerliyse, mevcut yılın güncel belgeleri ibraz edilecektir. Bu belgeler
şunlar olabilir (kati listeleme değildir):
•

Son üç aya ait kazanç bordrosu – küçük işler, meslek eğitimi ödemesi vs.
dahildir

•

Noel ve tatil yardımı belgesi (gerektiğinde bir önceki yıla ait) veya yardımın
alınmadığına dair veya tahmini tutarı gösteren belge

•

İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ödemeleri (örn. işsizlik parası I, girişimci destek
ödemesi vs.)

•

ARGE / Jobcenter’den (işsizlik parası 2) SGB II’ye göre geçimin sağlanması
için ödemeler
Lütfen güncel bildirinin tamamını tüm sayfalarıyla ve çalışma kazancınızı
tamamlamak amacıla ek ödemeler alıyorsanız bu ödemeleride ibraz
ediniz!

•

Geçim / nafaka geliri veya geçim / nafaka yükümlülüğü hakkında belgeler örn.
banka hesap ekstreleri, geçim / nafaka avansı bildirisi vs.

•

Serbest meslek sahibi olanlar: Kâr tespiti / önceki yılın vergi beyanı ve sosyal
sigortalara yapılan harcamalar (özel sağlık, bakım ve emeklilik sigortası)

•

Geçerli kira yardımı bildirisi

•

Ebeveyn yardımı bildirisi

•

Emeklilik bildirisi

5.) Bundan sonra ne yapılacak?
Bu belgeleri en kısa zamanda bağlayıcı beyanın ibraz edilmesinden en geç 4 hafta
içerisinde gündüz çocuk bakım evine veriniz. Sadece belgelerin tamamı ibraz
edilmesi durumunda belgeler işleme alınmaktadır. Eksik veya tamamlanmamış
belgelerin ibraz edilmesi durumunda katkı payının en yüksek seviyesi saptanacaktır,
bunun için anlayış göstermenizi rica ediyoruz (sayı 8).
Sorularınız olursa veya formu doldurmak için yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen
doğrudan gündüz çocuk bakım evi idaresine veya bağlı olduğu kurumun yetkili
ofisine başvurunuz.
Belediyeye ait gündüz çocuk bakım evleri için lütfen Gençlik ve Aile 51.06.1
blümünden – gündüz çocuk bakım evleri için ebeveyn katkı payı alanını arayınız –
Telefon: 168 – 4 64 11 (e-mail: 51.06.1@hannover-stadt.de).
İbraz ettiğiniz bilgiler tabi ki gizlilik ilkeleri içerisinde işleme alınacaktır.
Hesaplanan katkı payı size gündüz çocuk bakım evi tarafından bildirilecektir.
Son olarak genel katkı payı değişikliği ve sizin için uygun katkı payının kontrol
edilmesi için talep hakkınız hakkında bilgi veren bedel yönetmeliğinin (11) ve (13)
sayısına dikkat çekmek istiyoruz.
Umarız bu bilgilerle “bağlayıcı beyanı”n doldurulması kolaylaşmış olur.
Saygılarımızla
<İmza>
(Broßat - Warschun)
Bölüm Müdürü

