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Tesis: __________________________________________________ 
(AdI / Merkezi) 

Çocuk ve ebeveynler ile ilgili kişisel bilgiler 

*) İle işaretli alanlar özellikle rica edilen, isteğe bağlı verilecek bilgilerdir. 

Çocukla ilgili bilgiler: 

Soyadı       Adı (adları)       

Cadde ve No.       

PK / İl       

veya ilçe       

Org. Bölge       

Telefon       

Doğum tarihi       Doğum yeri / Ülke       

Cinsiyet  k  e Din       

Uyruk       

Çocuk hangi dilleri konuşmaktadır?  Almanca        

Çocuk daha önce başka tesise gitti  evet  hayır 

Evet ise hangisi?       

Kardeşlerinin adları ve doğum tarihleri *): 

1.       Doğum tarihi       3.       Doğum tarihi 
      

2.       Doğum tarihi       4.       Doğum tarihi 
      

 

Gerekli hallerde görüş alınabilmesi için çocuğun aile hekimi 
- acil durumda herhangi başka bir doktor -: 

Soyadı       Telefon       

Adres       

Sağlık kasasının / sağlık sigortasının adı *)       

Çocuğun sağlığı veya yapısı ile ilgili özellikler 
(örn. alerjiler, kronik hastalıklar vs.) 

      

      

Tetanos aşısı durumu 
*) 

      

 IfSG yasası madde 34 fıkra 10a gereği aşı bilgilendirme belgesi sunulmuştur 

 Çocuk için Sosyal Güvenlik Kanunu Cilt XII Madde 53 Fıkra 1'e göre uyum yardımı talep 
edilmektedir 

Belgenin geçerlilik süresi       

Diğer açıklamalar: örn. velayet hakkı, eğer her iki ebeveyn de velayet hakkına sahip değilse 
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Çocuk okula erken yazdırılacaktır 

 evet            hayır          henüz bilinmiyor  

BayEUG yasası Madde 32 Fıkra 2'ye göre çocuğun ilkokula kaydı ertelenmiştir 

 evet            hayır          henüz bilinmiyor  

Ebeveynler ile ilgili bilgiler (çocuğun bakımından sorumlu kişi) 

 

Çocuk bakım sorumluluğu 
olan kişi / 

Anne 

Çocuk bakım sorumluluğu 
olan kişi / 

Baba 

Soyadı             

Adı             

Cadde ve No.             

PK / İl             

Varsa ilçe             

Telefon ev             

Faks *)             

Telefon iş             

Cep telefonu             

E-posta *)             

Meslek *)             

Uyruk             

Doğduğu ülke             

 

 

 

   
Banka bilgisi IBAN       

BIC       Banka adı       

Yukarıda adı geçen çocuğun bakımından sorumlu kişi dışında aşağıdaki kişiler çocuğun teslim 
alınması konusunda yetkilidir: 

 Teslim almaya yetkili kişi 1 Teslim almaya yetkili kişi 2 

Soyadı             

Adı             

Cadde ve No.             

PK / İl             

Telefon (gündüz saatleri için)             

Cep telefonu             

 

 Teslim almaya yetkili kişi 3 Teslim almaya yetkili kişi 4 

Soyadı             
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Adı             

Cadde ve No.             

PK / İl             

Telefon (gündüz saatleri için)             

Cep telefonu             

 

.................................................. …………………………………………..…………………………. 
İl, tarih Ebeveynin / çocuğun bakımından sorumlu kişinin imzası 
 


