
Çocuk Bakım Yeri İçin Ön Kayıt Formu / Vormerkung für einen Kinderbetreuungsplatz 
Lütfen yıldız* ile işaretlenmiş tüm bölümleri doldurunuz / Bitte alle Felder mit Stern* ausfüllen 

Arzu ettiğiniz kuruluş veya çocuk bakıcısı ile ilgili veriler* / Gewünschte Einrichtung / Tagespflegeperson* (max. 8) 

      

 

      

      

Çocuk hakkındaki veriler* (Doğum belgesindeki verilere uygun olarak) / Angaben zum Kind* (lt. Geburtsurkunde) 

Ön adı, Soyadı * / Vorname, Nachname *  
      

Varsa doğum adı / ggf. Geburtsname 
      

Doğum tarihi* / Geburtsdatum*  
      

Doğum yeri* / Geburtsort*       

cinsi* / Geschlecht* 
 erkek / männlich   kız / weiblich                                çeşitli / divers 

Adres* (İkamet dairesi verilerine uygun olarak ) / Adresse* (lt. Einwohnermeldeamt)  

Sokak ve ev numarası:* / Straße, Hausnummer* 
      

Posta kodu ve yeri * / PLZ, Ort* 
      

Eğer mukimlik adresiniz arzu ettiğiniz kuruluşun yerinden farklı olup uzak ise taşınmayı düşünüyormusunuz? / 
Ist ein Umzug geplant? 

 evvet / ja  taşınacağınız tarih: / Datum des Umzuges:        
 hayır / nein 

Diğerleri / Sonstiges 

Dininiz / Religionszugehörigkeit 
      

1. Vatandaşlık / 1. Staatsangehörigkeit 
      

2. Vatandaşlık / 2. Staatsangehörigkeit 
      

Anadiliniz / Muttersprachen 
      

Yabancı dil / Fremdsprache 
      

Arzu edilen çocuk bakımı hakkında bekledikleriniz* / Angaben zur gewünschten Betreuung* 

Integratif yer/geliştirmeli yer / Integrativer Platz / Förderplatz       
 evvet / ja    hayır / nein 

Çocuk bakımı ne zaman başlasın* / gewünschter Betreuungsbeginn* 
      

Çocuk bakımı ne zaman bitsin (beklenmekte olan) / Betreuungsende (voraussichtliches) 
      

Bakım türü / Betreuungsart 
 Çocuk üç yaşından küçük / Kind unter 3 Jahren     Çocuk üç yaşından büyük / Kind über 3 Jahren     Okul çocuğu / Schulkind  

      (1 – 2 ½ Jahre )                                                                (ab 2 ½ Jahre - Schulbeginn) 
 
Bakım kapsamı - saat olarak* / Betreuungsumfang in Stunden* 

Saat kategorileri / 

Buchungszeitkategorien 

>2-3h >3-4h >4-5h >5-6h >6-7h >7-8h >8-9h >9 h 

Lütfen çarpı atınız / 

bitte ankreuzen 

        

 

Ön kayıt ile ilave bilgi ve notlarınız (gönüllü doldurulur) / Bemerkung zur Vormerkung (optionale Angabe)      
 



Çocuk Bakım Yeri İçin Ön Kayıt Formu / Vormerkung für einen Kinderbetreuungsplatz 
 

1. Gelecekteki mukavele tarafı (Anne)* /  
    zukünftiger Vertragspartner (Mutter)* 

2. Gelecekteki mukavele tarafı (Baba) (opsiyonel) / 
    zukünftiger Vertragspartner, Vater (optional) 

Ön adı, Soyadı* / Vorname, Nachname* 
      

Ön adı, Soyadı* / Vorname, Nachname* 
      

Varsa doğum adı / ggf. Geburtsname 
      

Varsa doğum adı / ggf. Geburtsname 
      

Doğum tarihi* / Geburtsdatum* 
      

Doğum tarihi* / Geburtsdatum* 
      

Doğum yeri* / Geburtsort* 
      

Doğum yeri* / Geburtsort* 
      

Cinsi* / Geschlecht* 
 erkek / männlich    kız / weiblich     çeşitli / divers 

Cinsi* / Geschlecht 
 erkek / männlich    kız / weiblich     çeşitli / divers 

Adres / Adresse* 
 

 çocuğun adresi / vom Kind  farklı adres / abweichend 
 

 çocuğun adresi / vom Kind  farklı adres / abweichend 

Sokak ve ev numarası* (çocuğun adresinden farklıysa) / 
Straße, Hausnummer* (falls abweichend vom Kind) 
      

Sokak ve ev numarası* (çocuğun adresinden farklıysa) 
Straße, Hausnummer* (falls abweichend vom Kind) 
      

Posta kodu, yer* (çocuğun adresinden farklıysa) / 
PLZ, Ort* / (falls abweichend vom Kind) 

Posta kodu, yer* (çocuğun adresinden farklıysa) / 
PLZ, Ort* / (falls abweichend vom Kind) 

İletişim/Acil durum iletişimi için* (bir iletişim bağlantısının bildirimi zorunludur) / Kontakt / Erreichbarkeit* (eine Angabe ist Pflicht) 

Telefon (Sabit hat) / Telefon (Festnetz) 
      

Telefon (Sabit hat) / Telefon (Festnetz) 
      

Telefon (cep - GSM) / Telefon (mobil) 
      

Telefon (cep - GSM) / Telefon (mobil) 
      

E-Posta / E-Mail Adresse 
      

E-Posta / E-Mail Adresse 
      

Diğerleri / Sonstiges 

Velayetiniz*/Art des Sorgerechts für das anzumeldende Kind* 
 yalnızca (münferit) velayet / alleiniges Sorgerecht 
 müşterek velayet / gemeinsames Sorgerecht 
 velayetim yok / kein Sorgerecht 

Velayetiniz*/ Art des Sorgerechts für das anzumeldende Kind* 
 yalnızca (münferit) velayet / alleiniges Sorgerecht 
 müşterek velayet / gemeinsames Sorgerecht 
 velayetim yok / kein Sorgerecht 

Medeni haliniz/Familienstand 
 yalnız / allein stehend          evli / verheiratet  
 ayrılmış / getrennt lebend    hukuken evliliğe eşdeğer /  

                                                       eheähnliche Gemeinschaft 

Medeni haliniz 
 yalnız / allein stehend          evli / verheiratet  
 ayrılmış / getrennt lebend    hukuken evliliğe eşdeğer /  

                                                       eheähnliche Gemeinschaft 

İş durumu / Beschäftigung 
 

 kazançlı istihdam tam zamanlı / erwerbstätig Vollzeit    
 kazançlı istihdam Yarı zamanlı / erwerbstätig Teilzeit   
 Okul öğrencisi/Schüler/in / Meslek öğrencisi/Auszubildende/r / 

Üniversiteli/Student/in 
 Annelik izni / Elternzeit 
 İşsiz / Arbeitssuchende/r              
 kazançlı istihdam olmadan / ohne Erwerbstätigkeit 

İş durumu / Beschäftigung 
 

 kazançlı istihdam tam zamanlı / erwerbstätig Vollzeit    
 kazançlı istihdam Yarı zamanlı / erwerbstätig Teilzeit   
 Okul öğrencisi/Schüler/in / Meslek öğrencisi/Auszubildende/r / 

Üniversiteli/Student/in 
 Annelik izni / Elternzeit 
 İşsiz / Arbeitssuchende/r              
 kazançlı istihdam olmadan / ohne Erwerbstätigkeit 

Dininiz / Religionszugehörigkeit 
 

Dininiz / Religionszugehörigkeit 
 

Mukavele tarafların hangisine haber verilsin* / Benachrichtungswunsch der Vertragspartner* 

 kimseye / 
keine 

 1.tarafa e-posta ile haber verilsin/  
        E-Mail an 1. Vertragspartner 

  2.tarafa e-posta ile haber verilsin/ 
       E-Mail an 2. Vertragspartner 

  1.tarafa mektup ile haber verilsin/ 
       Brief an 1. Vertragspartner 

 2.tarafa mektup ile haber verilsin/ 
      Brief an 2. Vertragspartner 

 
Kuruluşta hazır şu an bakım gören diğer kardeş çocuklar: / Folgende Geschwisterkinder werden in der Einrichtung / Tagespflege bereits 
betreut:  

Ön adı, Soyadı* / Vorname, Nachname* Açıklamalar / Bemerkungen 

            

 



Çocuk Bakım Yeri İçin Ön Kayıt Formu / Vormerkung für einen Kinderbetreuungsplatz 
 

Veri koruma maddelerine onay beyanınız / Einwilligungserklärung zum Datenschutz: 

 

Özel verilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. 

 

Verilerinizin işlem şartları kanunen düzenlenmiştir ve bu kanunlara uygun şekilde 
işlenmektedir (§ 61 - 68 Sozialgesetzbuch VIII (8. Federal Sosyal Kanunun 61 - 68 
Maddeleri), Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) Art. 27 Bavyera 
Çocuk eğitim ve bakım kanunun 27 maddesi)) 

 

Verileriniz Little Bird'e kaydedilecek. 

• İşbu elemenlar verilerinizi görebilecektir: 
o Çocuk bakım yerinin yönetimi 
o Würzburg Belediyesi Memurları 

 

Biz verilerinizi başkalarına vermeyeceğiz. 

 

Ben/Biz aşağıdaki esaslere razıyım/razıyız  

• Würzburg belediyesi memuru veya çocuk bakımını sağlayacak kuruluşun 
mensubu görevlisi benim/bizim verileri bir bilgisayar ile kayıt edecektir. 
 

• „Jugend und Familie“ „Gençlik ve Aile“ Bölümü benim/bizim 
çocuğumun/çocuğumuzun özel verilerini kullanacaktır. 

 

Yer, Tarih / Ort, Datum       İmza / Unterschrift 

 

 

 

Uyarılar / Hinweise: 
 
1.  „*“ ile işaretlenmiş kısımlar çok önemlidir. 

 

2. Değişiklikler: Durumunuzdaki herhangi değişiklikleri gecikmeksizin bize 
bildiriniz. Örneğin: taşınma veya bakım yerini değiştirme niyeti gibi. 
 

3. Önemli: Lütfen işbu Ön Kayıt Formunu Veri Koruma Beyanatıyla birlikte 
tarafımıza imzalanmış şekilde gönderiniz. 

 
 

 


