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„Çocuk İle Entegrasyon Kursu: Geleceğin Temel Taşları” 

Federal Programı 

Entegrasyon kurusunda yer alan sayın katılımcı, 

katıldığınız bu kursa paralel olarak, bir çocuk bakım hizmeti verilmektedir. Böylece 
çocuğunuza iyi bir bakım sunulduğunu bilirsiniz ve gözünüz arkada kalmaz. 

Çocuk bakım hizmeti, “Çocuklulara Yönelik Entegrasyon kursu: Gelecek İçin Yapı Taşları” 
başlığını taşıyan bir federal program aracılığıyla, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik 
Bakanlığı tarafından, Federal İçişleri ve Yurt Bakanlığı ile iş birliği halinde maddi olarak 
desteklenmektedir.  

Eğer çocuğunuz için düzenli bir günlük çocuk bakım hizmetinden faydalanma imkânınız 
yoksa, diğer bir deyişle çocuğunuz kreş, çocuk yuvası veya günlük bakım gibi bir kuruma 
kayıtlı değilse veya henüz okula gitmiyorsa, kursa giderken bu bakım hizmetinden 
yararlanabilirsiniz. İşte bu şekilde aile yaşamınızla kursunuzu bir arada yürütebilirsiniz.  

Eğer bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız, aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekir: 

• Çocuğu gözetim altında bulundurmak yükümlülüğünü başkasına devretmek ve 
hizmetten yararlanmak için, çocuğun/çocukların kaydının yasal velileri tarafından 
(çoğunlukla ebeveynleri velidir) yapılması gerekir.  

• Bu şu anlama gelir: Prensip olarak ebeveynlerin ikisinin de (anne ve baba) çocuklara 
yönelik gözetim hizmetini kabul etmesi ve her ikisinin de kayıt formunu imzalaması 
gerekir. 

• Ebeveynlerden biri tek başına velayete sahipse, entegrasyon kursuna eşlik eden 
çocuk bakım hizmetinden yararlanma kararını kendisi verir ve kayıt formunu tek 
başına imzalar.  

• Eğer ebeveynlerden sadece biri (anne veya baba) imzalarsa, kayıt yaptırmaya 
geldiğinde aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekir: 

a) Diğer ebeveynin kayıt için verdiği vekâlet (İptal edilmemiş olan ve velayet 
konusunu kapsayan vekâletname; eğer diğer ebeveynden geldiği açıkça 
belliyse, bunu elektronik posta, WhatsApp veya SMS olarak göndermek de 
mümkün), veya 

b) aile mahkemesi tarafından alınmış ve entegrasyon kursuna paralel verilen 
çocuk bakım hizmetine kayıt yaptırma konusunda karar verme yetkisinin 
kayıt yaptıran ebeveyne devredildiğini gösteren bir karar, veya 
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c) aile mahkemesi tarafından alınmış ve diğer ebeveynin velayetinin 
dondurulduğunu gösteren bir karar (örneğin hala kaçış yollarında olduğu için 
diğer ebeveyne ulaşmanın mümkün olmadığı gibi acil durumlarda bir ihtiyati 
tedbir kararı olarak da alınabilir) veya 

d) aile mahkemesi tarafından alınmış ve velayetin tamamen veya “çocuğun 
gözetim veya bakım hizmetine kaydı” alanına ilişkin olarak kaydı yaptıran 
ebeveyne verilmiş olduğunu gösteren bir karar, veya 

e) kayıt yaptıran ebeveynin tek başına velayeti elinde bulundurduğunu 
gösteren ve ilgili gençlik dairesinin velayet sicilinden alınmış bir kayıt örneği. 

Sorunuz varsa veya bu konularda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, birlikte bir çözüm yolu 
bulabilmemiz için lütfen bize başvurun.  

Size kursunuzda başarılar, çocuğunuza/çocuklarınıza da çocuk bakım hizmetinde eğlenceler 
dileriz! 

 


