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Çocuk bakımı 
 
Salzburg Eyaleti, günlük ebeveynlerin, günlük çocuk 
bakım kuruluşlarının, kreşlerin ve çocuk yuvalarının, 
çocukların ailelerini tamamlayıcı egitimlerine ve 
bakımlarına yönelik destekleyici birer araç oldukları 
inancındadır. 
 
Her çocuk bakım kuruluşu, kabul görmüş egitim esas-
larını dikate alarak, çocukların yararına hizmet ver-
mektedir. Bu çerçevede, çocukların yaşlarına uygun 
olarak bakılmalarına, yetiştirilmelerine, geliştirilme-
lerine, egitilmelerine ve uyumlarına yönelik teşvik 
edilmeleri de çocuk bakımının amaçları arasında yer 
almaktadır.

Öğle yemeği ve bakım görevi

Belediyeler, eyaletin de destegiyle geniş kapsamlı ola-
rak, sınırları dahilindeki veya dışındaki her çocuk için sı-
nırları dahilindeki çocuk bakım kuruluşlarında yer temin 
etmekle mükelleftirler. 
 
Bu uygulama, ileri derecede teşvike ihitiyacı olan ço-
cukları da kapsamaktadır. Ayrıca, ebeveynlerin mesleki 
faaliyetleri de dikkate alınmaktadır. 
 
Çalışan ebeveynlerin yükünün hafifletilmesini teminen 
saat 13:00’den sonra da açık tutulan çocuk bakım kuru-
luşlarında ögle yemegi de sunulmaktadır.

Aile paketi 
 
Aile paketi ebeveynlerin mali yükünü hafifletmeye 
yönelik olup, yeni zorunlu kreş uygulaması kapsa-
mındaki çocuklar haricindeki okul çagında olmayan 
bütün çocuklar teşvik alacaktır. Her çocuga, tam gün 
bakımı için 25 Euro, haftada 30 satlik bakım için ise 
12,50 Euro mali yardım yapılmaktadır (Yasa koyucu 
başka bir kararname çıkartabilir).

Çocuk bakım kuruluşlarındaki tam günlük bakımlarda 
zorunlu olarak verilen ögle yemegi ayrı bir ücrete 
tabidir. Bu husustaki mali yardımlar yasa koyucu ta-



rafından düzenlenmekte olup, ebeveynlerin ayrıca 
müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Zorunlu kreş yaşı 
 
Eylül 2010 tarihinden itibaren, Salzburg’da ikamet 
etmekte olan çocuklardan 31.08 tarihi itibariyle 5 ya-
şını doldurmuş olanlara kurumsal bir çocuk bakımına 
katılma zorunlulugu getirilmiştir. 
 
Haftalık zorunlu katılım süreleri, 4 ögleden önce 
olmak üzere 16 saati kapsamaktadır. Zorunlu katılım 
süresinin tespiti, tatil günlerinin de gözönüne alı-
narak eyalet tarafından tespit edilen ögrenim yılına 
uygun olarak yapılmakta olup, 3 hafta ilave tatil ya-
pılması mümkündür. 
 
Bu çocukların, ögleden önce olmak üzere haftada 20 
saatlik kurumsal çocuk bakımları ücretsizdir. Daha 
uzun süreli bakımlar, sabah bakımı, ögleyin, yemekli 
bakım, tatil zamanı bakım ve özel talepler (müzik, 
spor, dil egitimi, küçük gruplar, montessori egitimi, 
elişi vesair) için ücret talep edilir. 
 
Sözkonusu zorunluluk, erken okula başlama, agır de-
recede ögrenme engeli bulunma, kötü ulaşım koşul-
ları, aile içi yetiştirme veya günlük ebeveynlerde aile 
içi yetiştirme imkanı bulunması hallerinde istisnai 
olarak uygulanmaz

Öğrenme engeli bulunan ço-
cukların sosyal uyumu 
 
Üç yaşından büyük çocukların çocuk bakım kuruluş-
larındaki (özel kreşler hariç) sosyal uyumu, 2007 yı-
lından buyana yasal olarak teminat altına alınmıştır. 
Ögrenme engeli bulunan çocukların arttırılmış teşvik 
olarak adlandırılan teşvike ihtiyacı olup olmadıgı, 
Salzburg Eyalet Hükümetinin aileden sorumlu şube-
since tespit edilecektir. Bilgi için “Sosyal Uyum” bro-
şürüne bakınız.



Çocuk bakım kuruluşlarında 
alışma devresi 
 
Alışmaları için çocuklara zaman tanınması, tüm 
çocuk bakım yöntemlerinde önemli bir unsurdur. 
Çocugunuzun kaydı sırasında, yeni ortama adım adım 
geçişi için yeterli zaman ayırınız. Genellikle çocuk 
ne kadar küçükse alışma süresi o kadar uzun sürmek-
tedir.
Çocuk bakım kuruluşlarında, deneme günleri, ön 
ziyaretler, kademeli başlama saati, ebeveynlerin bir 
süreligine refakat etmeleri gibi alışma devresini des-
tekleyici çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.
Siz de olumlu davranışlarınızla çocugunuzun bu adı-
mını kolaylaştıracagınızın bilincinde olmasınız.

Eğitim planı/Eğitsel düzen 
 
Çocukların okula başlayana kadarki egitim ve bakım-
larına yönelik tüm kurumsal yöntemlerin, Avustur-
ya’daki temel egitim kuruluşları için 2010 yılı sonba-
harından itibaren yürürlüge girecek olan “eyaletleri 
kapsayan egitim çerçeve planı” dahilinde uygulanma-
sı gerekmektedir.

Özel kreş grupları, ileri yaş çocuk grupları ve okul 
çucugu gruplarının hizmete başlamadan önce almak 
zorunda oldukları izinler için ihtiyaç duyulan egitsel 
düzeni oluşturmaları gerekmektedir. Zorunlu olarak 
öngörülen bu düzenden, egitsel çalışmaların ve egi-
tim görevinin şeffaf olarak yapılabilmesini teminen 
kreşlerde de faydalanılmaktadır.

Kreşler 
 
Kreş, çocukların üç yaşını doldurduktan sonra başla-
dıkları ve okul çagına kadarki egitim, yetiştirme ve 
bakımlarına hizmet eden bir kuruluştur. 
 
Ilk yıllardaki yetiştirmeyi önemli kılan unsur, yaşama 
yön veren davranış, yetenek ve becerilerin temelinin 
bu sırada oluşturulmasıdır. Çocugun genel kişiligi 
oyun ve egitim olanakları kullanılarak desteklenmek-
te ve bu yolla çocuk okula hazırlanmaktadır. Diger 
taraftan, kreşlerdeki egitsel çalışmalara dahil edilen 



okula hazırlık programının başlıca bir okula hazırlık 
programı olarak görülmemesi gerekmektedir. 
 
Kreşlerdeki grupların çocuk sayısı ve personel da-
gılımı yasal olarak belirlenmiştir. Her kreş grubuna 
egitimli bir kreş egitmeni veya bir egitmen rehberlik 
eder ve zaman zaman ilave bakıcıyla desteklenir. 
 
2009 yılı Sonbaharından itibaren bir grup 22 çocuk 
ihtiva etmektedir. Çocuk sayısının fazla olması halin-
de (en fazla 25 çocuk), temel egitim sırasında ikinci 
bir egitmen görevlendirilir. 
 
Ebeveynler, çocuk yetiştirmeye ilişkin sorularına 
dair kreşlerde yeterli bilgi ve birbirlerinin tecrübele-
rinden faydalanma olanagı bulabilirler. Aile ile kreş 
arasındaki iyi bir işbirligi, ancak karşılıklı güven ve 
benimsemenin oluşması halinde mümkündür. 
 
Ebeveynlerin veliler birligi kurmaları mümkündür. Ve-
liler birliginin danışmanlık fonksiyonu olup, tavsiyeler 
bildirebilir. Çocugunuz kreşe gitmeye başladıgında bu 
hususta kreşinizce ayrıntılı bilgi verilecektir. 
 
Kreşlere ulaşım  Kreş çocuklarının ulaşım süresi da-
hilindeki sorumlulugu kreşlerin görev alanına girme-
diginden, bu husus ebeveynlerin veya yetiştirmeye 
yetkili kişinin sorumlulugundadır. Birçok belediye 
kreş çocukları için ulaşım olanakları sunmaktadır. 
Salzburg Eyaleti ve belediyeler bu amaçla, toplam 
ulaşım ücretinin üçte biri oranında mali yardım yap-
maktadırlar. Çocukların ulaşım olanakları hususunda 
lütfen kreşinizden bilgi edininiz.

İleri yaş 
kreş grupları 
 
ilkokul ögrencileri, yer ve personel açısından imkanlar 
elverdigi sürece ögleden sonraları için kreşlere kabul 
edilebilirler. Kayıtlar az sayıda ögrenci ile sınırlıdır.



Küçük yaş grupları 
 
Çocuklar, küçük yaş gruplarında bir yaşından üç yaşı-
nı doldurana kadar, diger bir deyişle kreşe başlayana 
kadar bakılmaktadırlar. Her gruba en fazla sekiz 
çocuk alınmaktadır. Grubun küçük olması, çocuga 
yönelik faaliyetler için yeterli alan ve çocukların duy-
gusal ve sosyal ihtiyaçlarına bireysel yaklaşım olanagı 
saglamaktadır. Dalında uzmanlaşmış personel, çocuk-
ların gelişimine eşlik etmekte, yardımcı olmakta ve 
desteklemektedir.

İleri yaş grupları 
 
Çocuklar, 1 yaşından itibaren kabul edildikleri bu 
kuruluşlara 16 yaşını doldurana kadar gitmeye devam 
edebilirler. Degişik yaş gruplarının bir arada egitil-
meleri geniş bir egitim alanı yaratmakla beraber, bu 
yöntemde de çocukların bireysel yetiştirilmesi ve 
egitilmesi ön planda yer almaktadır. 
 
Gruplardaki en fazla çocuk sayısı halihazırda kanu-
nen 16 olarak ön görülmesine ragmen, üç yaşından 
küçük çocukların veya ögrenme engelli çocukların 
bulunması halinde çocuk sayısı azaltılmaktadır. Her 
gruba dalında uzman bir egitmen rehberlik etmekte 
olup, üç yaşından küçük en az iki çocuk ve/veya özel 
ihtiyaçları olan çocukların bulunması halinde ise her 
iki grup için ilave bir görevli hazır bulunur.

Çocuk yuvaları ve okul çocuğu 
grupları 
 
Çocuk yuvaları ve okul çocugu grupları, okula giden 
çocuklardan tam günlük egitime tabi olamayanların 
ders dışındaki zamanlarını geçirebilecekleri kuruluş-
lardır. Boş zamanlardaki egitimsel aktivitelerin yanısı-
ra, çocukların okul için gerekli ödevlerini ve alıştırma-
ları yapmalarına da özen gösterilmektedir.

Günlük Ebeveynler 
 
Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren okul çagına kadar 
günlük ebeveynlerin evlerinde bakılmaktadırlar. Gün-



lük ebeveynler tarafından bakılan çocukların sayısı, 
çocukların ana okulu yaşında olmaları halinde dördü 
(kendi çocukları da dahil olmak üzere) geçmemelidir. 
Günlük ebeveynler mahalli idarelerin (Çocuk Esirge-
me Kurumu) iznine tabi olup, özel egitim görmeleri 
gerekmektedir. 
 

Aile platformu 
 
Mahalli idareler bünyesindeki ebeveyn büroları 
(Eltern-Service-Stellen), ebevenyler, çocuk bakım 
kuruluşları ve belediyeler arasındaki ilişkilerin düzen-
lendigi yerlerdir. Bu bürolar, çocuk bakım kuruluşla-
rındaki boş yerlerin organize edilmesi, ailelerle isti-
şarede bulunma, belediyelerin açıkta bulunan bakım 
yerleri hakkında bilgilendirilmesinin yanısıra belediye 
sınırları dahilindeki veya dışındaki arz ve taleplerin 
düzenlenmesi gibi hususlarda çaba harcamaktadırlar.

Ayrıntılı bilgiyi www.familie.salzburg.at web sayfa-
sında veya aileden sorumlu dairenin “Aile Platformu” 
broşüründe bulabilirsiniz. 
 
Çocuk bakımı hakkındaki tüm sorularınız hakkındaki 
ayrıntılı bilgiyi Salzburg Eyaleti 2/01 Kreş Sube-
si, Çocuk Yuvası ve Günlük Bakım Subesinde (Tel: 
0662/8042-2698) ve web sayfamızda www.salzburg.
gv.at/kinderbetreuung bulabilirsiniz.

 
Salzburg eğitim ağındaki bütün ebeveynler 

ve çocukların bilgilerilmesini teminen: 
www.elterninfo.salzburg.at

Künye

Yayınlayan ve dağıtan: Salzburg Valiligi, Sube 12, kültür, to-
plum, kuşaklar | Yazarlar: Monika Baumann, Maria Berktold, 
Mag. Elke Kabel-Herzog, Mag. (FH) Alexandra Rückl | Içerigin-
den yazarlar sorumludurlar | Fotoğraf: Maria Berktold, Herta 
Semotan, Mag. Annemarie Malle, Kreativ-Büro-Zenz – Info 
Z. | Tasarım: Grafik Land Salzburg | Baskı: Salzburg Valiligi 
Matbaası | Bütün posta kutuları 527, 5010 | Salzburg  2012 | 

Updated 2016


