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01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak 
çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için  

bilgilendirme 
 
 
Hanımefendiler ve Beyefendiler! 
Sevgili Ebeveynler! 
 
Çocuğunuzu Hannover’de bakım amaçlı bir çocuk yuvasına kaydettirdiniz. Maddi 
imkânlarınız doğrultusunda çocuğunuzun bakımı için oluşan masraflar ile ilgili bir 
ücret ödemeniz gerekir. 
 
Hannover Eyalet Başkenti Meclisi, ekonomik gücünüze göre bir ücreti öngören şehir 
çocuk yuvaları ücret listesi çıkarmıştır (01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli, son 
değiştirme tarihi 03.12.2015). 
 
Bu ücretin miktarını belirleyebilmek için ekte bulunan bağlayıcı beyan niteliğindeki 
tespit formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. 
 
Aşağıdaki açıklamaları yapmaktaki amacımız, 
 
 bakım ücretini belirlemek için gerekli bağlayıcı beyannameyi doldurmanızı 

kolaylaştırmak (daha iyi takip edilebilmesi için parantez içinde ek olarak Ücret 
Düzenlemesinin ilgili paragraflarına atıfta bulunulmaktadır) ve 
 

 muhtemelen oluşacak sorulara önceden yanıt bularak yanlış anlamalara karşı 
önlem almaktır. 

 
1.) Bağlayıcı beyannamenin tamamını doldurmak zorunda olmayanlar 

kimlerdir? 
 
Lütfen öncelikle aşağıdaki hususları gözden geçiriniz: 
 
 Yararlandığınız bakım türü ile ilgili en yüksek tutarı ödemeye kendiliğinizden 

gönüllü olup olmadığınızı (Ücret Düzenlemesi 2.madde, 1. fıkra) (bu beyan 
her zaman, ancak sadece geleceğe yönelik olarak iptal edilebilir), 
  

 aynı anda üç veya daha fazla çocuğunuzun Hannover Eyalet Başkenti 
tarafından desteklenen bir çocuk yuvası ya da kreşe devam etmesi nedeniyle 
bir boş yeri kullanmaya hakkınız olup olmadığını (Ücret Düzenlemesi, 2. 
madde, 4.fıkra), 

 
 bakımını üstlenmiş olduğunuz bir çocuğun (evlatlık) çocuk yuvasına devam 

edip etmediğini (Ücret Düzenlemesi, 2. madde, 2.fıkra),  
 

 
 



 
 çocuğunuzun bir yıllık ücretsiz çocuk yuvası hakkı olup olmadığını. Bu husus, 

bir sonraki yılın 01.10. tarihinde altı yaşını doldurmuş ve böylece okula gitme 
zorunluluğu doğmuş bütün çocuklar için geçerlidir (Ücret Düzenlemesi, 1. 
madde, 4.fıkra), 
 

  XII no.lu Sosyal Kanun’a (SGB) göre Sosyal İşler Bölümünden temel güvence 
alıp almadığınızı (eksiksiz olarak güncel beyannameyi ekleyiniz). 

 
Yukarıda belirtilen hususlardan birisi söz konusu ise, bağlayıcı beyannamenin 
sadece A/B ve F maddelerini doldurmanız gereklidir. 
 
Eğer yukarıda belirtilen hususlardan birisi söz konusu değilse, bu bilgi belgesini 
dikkatlice okumanızı rica ederiz. 
 
2.) Kimin geliri dikkate alınır? 
 
Çocukla birlikte yaşayan ebeveynlerin/anne veya babanın ve bakılan çocuğun 
gelirleri (Ücret Düzenlemesi, 1. madde) ve gelir sınırı kapsamında dikkate alınan 
diğer çocukların durumu dikkate alınır. 
 
Annesi ve babası ayrı yaşayan çocuklarda, çocuğun ağırlıkla kaldığı kişinin (anne ya 
da baba) geliri dikkate alınır. 
 
Bağlayıcı Beyannamenin, aynı evde yaşamaları halinde hem anne hem de baba 
tarafından imzalanacağına dikkat etmenizi ve tarihi de belirtmeyi unutmamanızı 
rica ederiz. 
 
3.) Gelire neler dâhildir? (Ücret Düzenlemesi, 1. madde, 3.fıkra) 
 
Para şeklindeki veya parasal karşılığı olan tüm gelirler dikkate alınır. Başka bir 
deyişle, örneğin tatil ve noel parası (Weihnachtsgeld) gibi özel gelirler de dâhil olmak 
üzere, serbest ya da serbest olmayan işlerden edinilen bütün gelirler dikkate alınır. 
 
Ayrıca dikkate alınan gelirler (tamamlanmış liste değildir): 
 

 Nafaka ile ilgili gelirler 
 Çocuk parası 
 Faiz gelirleri 
 Kira gelirleri 
 BAföG (eğitim destek ödemesi), mesleki eğitim desteği 

vs. 
 İş Ajansından alınan ödemeler 
 Düşük düzeyli gelirler 
 Kira yardımı 
 Ebeveyn parası; eğer 300 Euro ya da 150 Euro’yu 

aşıyorsa 
 Çocuk bakım giderleri 
 vs. 

 
 
 

 



Ebeveynlere ödenen çocuk bakım giderleri ödemesi Ücret Düzenlemesi’nin 2. 
madde, 3.fıkrası gereğince seçilen bakım türünün en yüksek tutarına kadar dikkate 
alınır. 
 
Ebeveyn parası (300 Euro ya da 150 Euro’ya kadar) ve Federal Tazminat Kanunu 
çerçevesinde verilen emeklilik ödemeleri hesaba katılmaz. Ancak ailenin genel 
durumu hakkında değerlendirme yapılabilmesi için bu tür gelirlerin belgeleri de 
verilmelidir. Eğer, örneğin tatil ve yılbaşı parası gibi özel geliriniz yoksa veya çok 
düşükse işverenin bu konudaki yazılı onayını da eklemenizi rica ederiz. Aksi takdirde 
özel net gelirinizin bir aylık brüt tutarının %60’ı olduğu kabul edilir.  
 
Gelirle ilgili hesaplama dönemi esas itibariyle çocuk yuvasının başlamasından önceki 
takvim yılıdır. Ancak bu husus sadece hesaplama döneminde ya da daha sonra 
değişiklik olmaması durumunda geçerlidir. 
 
Bütün bunlardan bağımsız olarak kişisel ve ekonomik durum ile ilgili meydana gelen 
önemli değişiklikler hemen bildirilmek zorundadır; örneğin Ücret Düzenlemesinin 7. 
maddesine göre şu hususlar: 
 

 Serbest meslek dışında bir işe girilmesi veya bir ücret ödeme yükümlülüğü 
konusunda bir değişiklik, 
  

 serbest meslek işine girilmesi veya bir ücret ödeme yükümlülüğü konusunda 
bir değişiklik, 

 
 haftalık çalışma süresinde 5 saatten fazla değişiklik, 

  
 ücret ödeme yükümlüsünün nafaka yükümlülüğünün kalkması veya diğer 

ebeveyn üyesi ile (anne ya da baba) ile aile birliğinin kurulması, 
 

 kira yardımı vs. gibi emeklilik veya sosyal ödeme almak, 
 

 nafaka ya da nafaka avansı almak. 
 
 
Yukarıda örnek olarak verilen değişikliklerin dışındaki değişiklikler, ücret basamağının 
değişmesine neden olmaları halinde önemli sayılır. 
 
Yukarıda bahsedilen değişikliklerden birisinin meydana gelmesi durumunda, hemen 
ve tarafınıza bu konuda herhangi bir uyarı getirilmeden güncel belgeleri 
(fotokopilerini) iletmek zorundasınız. 
Hannover Eyalet Başkenti Ücret Düzenlemesinin 1. madde, 8.fıkrası gereğince 
ücret ödemekle yükümlü olanların şahsi ve ekonomik durumlarını her zaman 
denetleme hakkına sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
4.) Hesaplama için aşağıdaki belgeleri (fotokopilerini) bize iletmenizi rica 



ederiz: 
 
Hesaplama için ilk önce yıllık gelir (gerektiğinde tahmini değerlerle) tespit edilir ve 
akabinde aylık tutarı bulmak üzere on ikiye bölünür. 
 
Çocuk yuvasının başlamasından önceki yılda (hesaplama dönemi) kesintisiz olarak bir 
işverenin yanında çalıştıysanız ve hesaplama dönemi süresince veya daha sonra 
gelirinizde herhangi bir değişiklik olmamışsa ve yukarıda sayılan istisnalardan birisi de 
söz konusu değilse hesaplamada bir önceki yılın geliri (Aralık ayı hesabı, vergi 
bildirimi) esas alınabilir. Bu durum yoksa devam eden yılın güncel belgeleri 
verilmelidir. Bu belgeler aşağıdaki belgelerden oluşabilir (tamamlanmış liste değildir): 
 

 Son üç ayın gelir hesapları – düşük gelirli işler, eğitim için alınan tutarlar vs. 
dâhil 

 Noel ve tatil parası (gerekli olması durumunda bir önceki yılın verileri alınır) 
veya bu paraların alınmadığına ya da beklenen tutarlara dair onay belgesi 

 İş Ajansından (Agentur für Arbeit) alınan tutarlar (örneğin işsizlik parası I, iş 
kurma desteği parası vs.) 

 II no.lu Sosyal Kanun’a (SGB) göre geçimi sağlamak için İş Merkezinden 
(Jobcenter) verilen tutarlar (İşsizlik Parası 2). Lütfen bütün sayfaları 
içeren güncel bildiriyi verin. Ayrıca iş gelirinize ek ödeme alıyorsanız 
ek gelir belgelerini iletiniz. 

 Nafaka geliri veya nafaka yükümlülüğü ile ilgili belgeler; örneğin banka 
dekontları, nafaka avans ödemesine ilişkin bildiri vs. 

 BAföG-bildirisi (eğitim desteği), mesleki eğitim yardımı belgesi, serbest 
çalışanlar için: Sosyal sigorta giderleri (özel hastalık, bakım ve emeklilik 
sigortası) ile ilgili belgeler dâhil olmak üzere bir önceki yılın vergi 
beyannamesi / kâr tespiti 

 Geçerli kira yardımı   
 Ebeveyn parası bildirimi 
 Emeklilik bildirimleri 

 
5.) Bir sonraki adım nedir? 
 
Bu belgeleri en kısa zamanda ancak en geç bağlayıcı beyanname size verildikten 
sonra 4 hafta içinde çocuk yuvanıza elden veriniz ya da Gençlik ve Aile Bölümüne 
(iletişim bilgileri 5. sayfada verilmiştir) gönderiniz. Sadece eksiksiz olan belgelerin 
zamanında işleme tabi tutulması mümkündür. Belgeleriniz bulunmuyorsa ya da eksik 
ise ödeyeceğiniz ücret en yüksek basamaktan hesaplanacaktır. Bu konuda anlayış 
göstermenizi rica ederiz (Ücret Düzenlemesinin 5. madde, 2.fıkrası). 
 
Başka sorularınız olması ya da formun doldurulmasında yardıma ihtiyaç duymanız 
halinde doğrudan çocuk yuvası yönetimine ya da çocuk yuvası için sorumlu olan 
kurumun görevlendirdiği birime başvurunuz. 
 
Belediye tarafından desteklenen çocuk yuvaları için gerekli durumlarda Gençlik ve Aile 
Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz (iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir). 
 
 
Doldurmuş olduğunuz belgeler, tabii ki kişisel verileri koruma kuralları dikkate alınarak 
işleme tabi tutulacaktır. Belirlenen tutar, çocuk yuvası tarafından size yazılı olarak 



bildirilecektir. 
 
Son olarak, bakım (çocuk yuvası) ücretinin belirlenmesinden sonra Gençlik ve Aile 
Bölümüne başvurarak III no.lu SGB, 90. madde, 3. ve 4. maddesine istinaden ücretin 
yeniden incelenmesini talep edebileceğinize dikkatinizi çekmek isteriz. İş Merkezi 
(Jobcenter) tarafından eğitim ve katılım yetkisi verilmesi ya da bir ağır mağduriyet 
başvurusu yapılması halinde çocuk yuvası ücretinin düşürülmesi de söz konusu 
olabilir. Bununla ilgili bilgileri, iletişim bilgilerini aşağıda bulunan Gençlik ve Aile 
Bölümünden (Fachbereich Jugend und Familie) edinebilirsiniz. 
 
Bu bilgilerle “bağlayıcı beyannamenin” doldurulmasını kolaylaştırdığımızı umuyoruz.        
 
Saygılarımla, 

 
 
 
 
(Broßat-Warschun)  
Bölüm Müdürü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İletişim 
Fachbereich Jugend und Familie 

(Gençlik ve Aile Bölümü) 
Arbeitsgebiet Elternbeiträge für Kindertagesstätten 

(Çocuk Yuvaları için Ebeveyn Primleri Çalışma Birimi) 
OE 51.06.1 

Spinnereistraße 3 
30449 Hannover 

Telefon: 0511 168-45554 
Faks: 0511 168-45429 
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