
Hamburg okullarında tam gün eğitim
Hamburg okulları tam gün eğitim ve bakım hizmeti sunuyor
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Sevgili ebeveynler, 
Son on yılda, Hamburg okullarındaki tam gün eğitim bir başarı hikayesi yazdı. Tüm Hamburg okulları, 

14 yaşına kadar çocuklara ve gençlere 08:00-16:00 saatleri arasında ücretsiz ve yüksek kaliteli tam 

gün eğitim ve bakım hizmeti sunmaktadır. Ayrıca yoğun olmayan ve tatil dönemlerinde de bakım 

hizmeti almak mümkündür. 2012'den bu yana, yıldan yıla daha fazla çocuk tam gün eğitime katılıyor. 

Katılım oranı şu anda yüzde 85 civarında. Bu olumlu gelişmeden çok memnunum. 

Bu nedenle birlik düzeyinde 2029›dan itibaren yasal hak olarak kabul edilecek olan bu durum Ham-

burg›da yıllardır bir gerçektir. Hamburg okullarında tam gün eğitim için yapısal temeller artık iyi ya-

pılandırılmıştır. Hamburg Belediyesi bunun için çok para harcadı: 2011 yılından bu yana 275'ten fazla 

kantin ve yemekhane inşa edilmiştir. Geniş tabanlı destek programları, okulların odalarını ve alanlarını 

çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hale gelmeleri için düzenlemeye destek oldu. Per-

sonel alımı da son yıllarda önemli ölçüde arttı. 

Gelecekte Hamburg okullarında tam gün eğitim hizmetinin sürekli iyileştirilmesi konusunda çalışma-

lar devam edecektir. Çocukların ve gençlerin istek ve ihtiyaçlarının yanı sıra ebeveynlerin bakış açısı da 

dikkate alınır. Aynı derecede okul ile tam gün eğitime katkıda bulunan çeşitli ortaklar, örneğin çocuk 

ve gençlik yardım kuruluşları, spor kulüpleri ve kültür merkezleri arasındaki iyi işbirliği de önemlidir. 

Onların desteğiyle, Hamburg okullarındaki tam günlük program, dersin ötesinde çok çeşitli boş za-

man, eğilim ve destek faaliyetleri sunmaktadır. Çocuklar spor, müzik, el işi, sanat ve tiyatroda baskı 

olmadan kendilerini deneyebilir, yaratıcılıklarını yaşayabilir ve dijital medyayı nasıl kullanacaklarını 

öğrenebilirler. Serbest oyun, dinlenme ve geri çekilme ile ilgili ihtiyaçları da karşılanır. Son olarak, top-

luluğu deneyimlerler ve arkadaş edinmek, neşe ve eğlence yaşamak için zamanları olur.

Tam gün eğitim kapsamında öğrenciler okul ödevlerini okulda tamamlama fırsatı da bulabilirler. Ayrı-

ca, çocukların daha iyi ve daha odaklı desteklenmesi için daha fazla zaman vardır. Okulda öğretmen-

lerin yanı sıra sosyal pedagoglar, eğitimciler ve diğer pedagoji uzmanları da çalışmaktadır. Örneğin, 

Hamburg okullarındaki tam gün etkinliği, ebeveynlerin aile ve kariyer arasında daha iyi ilişki kurma-

sına önemli bir katkı sağlıyor. Aşağıdaki sayfalarda sizi tam gün eğitim konseptinin farklı olanakları 

hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Ties Rabe
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Hamburg okullarında tam gün eğitim hizmetleri 
Hamburg okullarında tam gün eğitim hizmetleri kapsamında öğrencilere dersin ötesinde yüksek kali-

teli eğitim ve bakım hizmeti verilir. Çocuklarınıza kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uygun gelişim ve öğrenme 

fırsatları sunar. Böylece ders dışı tam gün çocuğunuzun öğrenme başarısı üzerinde de olumlu bir et-

kiye sahip olabilir. Gün boyunca serbest alanlar ve ortak aktiviteler de çocukların ve gençlerin arkadaş 

edinmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlar.

Hamburg okullarında tam gün eğitim hizmetlerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir: Temel zaman 

08:00-16:00 saatleri arasında daima ücretsizdir. Bir istisna yalnızca okul öncesi sınıftır (VSK). Ayrıca 

saat 08:00'den önce, saat 16:00'dan sonra ve tatillerde çocuk bakım hizmetleri verilir. Ayrıca çocu-

ğunuz temel zaman için kaydedilmediyse dahi rezervasyon yaptırılabilir. Bu ek süreler için ücret tahsil 

edilecektir. Aile durumuna ve gelire bağlı olarak indirimler mümkündür. Okul öncesi sınıftan 4. sınıfa 

kadar öğle yemeğinin fiyatı da sosyal açıdan sınıflandırılmıştır. 

Münferit okullarda tam gün eğitim hizmetlerine çok düşük talep olursa, okul bunları diğer okullarla 

birlikte organize eder.

Aşağıdaki tam gün eğitim hizmetleri mevcuttur:

Gençlik Yardım Kuruluşları (GBS) 
ile işbirliği içerisinde ilkokullardaki tam gün eğitim hizmetleri

G Haftanın beş günü dersler 08:00-13:00 saatleri arasında

G Haftanın beş günü 

06:00-08:00 saatleri arasında, 13:00-18:00 saatleri arasında ve tatillerde okuldaki bir iş ortağı 

tarafından sunulan tam gün eğitim ve bakım hizmetleri

G Ders dışı eğitim ve bakım hizmetlerine gönüllü katılım; temel zaman için kayıtlı çocuklar seçtikleri 

en az üç gün en azından saat 15›e kadar bakım hizmetine katılır.

Okulun sorumluluğundaki her tür okulda 
tam gün okullar 

Açık tam gün okul
G Haftanın beş günü dersler 08:00-13:00 saatleri arasında; devamındaki okullarda ders prensip 

 olarak bir veya birkaç gün saat 13:00›ü geçmektedir.

G Haftanın beş günü 06:00-08:00 saatleri arasında, ders dışında 13:00-18:00 saatleri arasındaki 

 ve tatillerde okul tarafından, gerekirse çocuk ve gençlik yardım kuruluşlarının hizmet sağlayıcıları 

 ile işbirliği içerisinde tam gün eğitim ve bakım hizmetleri 

G Ders dışı eğitim ve bakım hizmetine gönüllü katılım 

Bağlı tam gün okulu
G Dersler ve boş zaman aktiviteleri gün boyunca değişen sırayla haftada dört gün, 

 08:00-16:00 saatleri arasında

G Dört günde 08:00-16:00 temel zamanda zorunlu katılım

G Beşinci gün ve erken, geç ve tatil dönemi bakımı ile ek tam gün hizmetleri; bu ek hizmete katılım 

 isteğe bağlıdır.
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Yarı bağlı tam gün okul
G Dersler ve boş zaman aktiviteleri gün boyunca değişen sırayla, haftada beş güne kadar güne 

 yayılarak ve 08:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

G Temel zamanda saat 08:00-16:00 arasında zorunlu katılım dört günden az olarak ve diğer 

 günlerde açık hizmet

G veya 08:00-16:00 arası temel zamanda zorunlu katılım dört gün, sadece öğrencilerin bir kısmı 

 için (örneğin bağlı tam gün okul gibi) ve diğer öğrenciler için açık hizmet (açık tam gün okul gibi)

G Açık hizmetlere katılım isteğe bağlıdır.

G 06:00-08:00 saatleri arasında erken bakım, 16:00-18:00 saatleri arasında geç bakım ve gerekirse

 çocuk ve gençlik yardım kuruluşlarının bir hizmet sağlayıcısı ile işbirliği içinde okul tarafından 

 sağlanır

Ortaokullarda tam gün eğitim hizmetleri 
Ortaokul öğrencileri 14 yaşına kadar tüm tam gün eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler. 

Bölge okullarında, çocuğunuzun ayrıca ders sonrası saat 16:00›ya kadar bakılmasını sağlayabilirsiniz. 

Yeterli talep olması halinde, bölge okulunun kendisi tarafından geç bakım hizmeti sunulmaktadır. Aynı 

durum tatil bakımı için de geçerlidir. Yeterli öğrenci kayıt olmazsa yakındaki bir okuldaki hizmetlerden 

faydalanılabilir. Erken bakım, saat 07:00'den itibaren gerekirse bölge okulu tarafından sunulur, saat 

07:00'den önce bakım hizmeti komşu bir ilkokulda sunulur.

Tüm liselerde saat 16:00›ya kadar eğitim ve bakım hizmetleri verilmektedir. Bunlar genellikle eğilim 

kursları ve ev ödevi yardımlarını kapsamaktadır. Ebeveynler çocukları için saat 08:00'den önce, saat 

16:00'dan sonra veya tatillerde ek bakıma ihtiyaç duyarlarsa, bu genellikle komşu bir okulda gerçek-

leşir.

Eğitim ve bakım hizmetleri için ücretler temel zamanın dışında
08:00-16:00 temel zaman herkes için ücretsizdir (istisna VSK). Ilave bakım saatleri için ücret tahsil 

edilecektir. Prensip olarak, ebeveynler eğitim yılının tamamı için bakım hizmetleri için kayıt yaptı-

rabilirler. Ücretler bir eğitim yılı için hesaplanır ve daha sonra maliyetleri eşit olarak dağıtmak için 

aylık olarak tahsil edilir. Örneğin 08:00-16:00 saatleri arasında bir haftalık tatil bakımı, her biri 7,50 

avroluk on iki aylık taksitle ödenecek 90 avroya mal oluyor. Aşağıdaki tabloda her hizmetin aylık ma-

liyetleri gösterilmektedir:

Çocuk bakım saatleri 1. sınıftan 8. sınıfa kadar
aylık ücretler (%100)

Okul öncesi sınıf 
aylık ücretler (%100) artı ek ücret 

(aşağıya bakınız)

Saat 06:00-07:00 arası 30 Euro 12 Euro

Saat 07:00-08:00 arası 30 Euro 12 Euro

Saat 13:00 - 16:00 arası 
(temel zaman) ücretsiz 5 Euro 

(sabit minimum ücret, indirim yok)

Saat 16:00 - 17:00 arası 30 Euro 12 Euro

Saat 17:00 - 18:00 arası 30 Euro 12 Euro

1 hafta tatil sezonu 
Saat 08:00-16:00 arası Yıllık 7,50 Euro/90 Euro Yıllık 3 Euro/36 Euro

1 haftalık tatil süresi 
6-18 arası Yıllık 10 Euro/120 Euro Yıllık 4 Euro/48 Euro
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Tatil bakımı
En fazla 11 tatil haftası için rezervasyon yapılabilir. Ilk olarak, belirli tatil dönemlerine karar vermenize 

gerek yoktur, sadece muhtemelen ihtiyacınız olan tatil haftalarının kapsamı kadar rezervasyon yaptı-

rın. Kesin dönemi daha sonra okul veya iş ortağı ile yerinde netleştirebilirsiniz. Tatil haftaları tek veya 

ardışık olarak alınabilir. Bakım, tatillerde haftanın herhangi bir günü başlayabilir. Rezervasyon yapılan 

tatil haftası daha sonra 7.günde son bulur (örnek. Başlangıç Perşembe – Bitiş Çarşamba) 

Ek olarak, en fazla bir temel hafta rezerve edilebilir. Temel hafta, tatil sezonunda esnek bir şekilde 

kullanabileceğiniz altı bakım günü içerir. Münferit tatil günlerinde veya ardışık olarak istenildiği gibi 

kullanılabilirler. Temel hafta, altı günü tamamen kullanmasanız da tam ödenmek zorundadır. 

Okullar ve kurumlar tatil süresince dört haftaya kadar kapanabilir. Bu süre zarfında, gerekirse, tatil 

bakımı komşu bir okulda gerçekleşir.

Ücretler bu şekilde hesaplanır (ayrıca bkz. sayfa 5):

Ücretler beş kategoriye ayrılmıştır: % 100 (maksimum oran), % 75, % 50, % 30 veya % 20. Bu indirimler 

4. sınıfa kadar öğle yemeği için de geçerlidir. Ailenin net gelirine ve aile üyelerinin sayısına bağlıdırlar. 

Ücretlerde indirimden yararlanmak isteyen ebeveynler net gelirlerini belirtirler. Aylık gelirinizi belirle-

mek için okul ofisinde veya internette size bir form sağlanacaktır. 

Gelir hesaplanırken, aile şunları içerir: bakılan çocuk, bir evde bakım altında olan çocukla yaşıyorsa 

veya bakımları ödenirse vasiler ve diğer çocukları.

Kardeşler ile ilgili düzenleme: Sadece en küçük çocuk için tam ücreti ödersiniz. Kendisine ücret kar-

şılığında bakılırsa, ikinci en küçük çocuk için ücretin üçte birini ödersiniz. Her ilave çocuk için ücretin 

sadece beşte birini ödersiniz. Bakımın bir anaokulunda, bir çocuk bakıcısıyla veya okulda yapılması 

arasında bir fark yoktur. Bu indirimler maksimum oran ödeyenler için de geçerlidir.

Hamburg Eğitim Paketi: Devlet yardımı alıyorsanız ve çocuğunuz eğitim ve katılım paketinden yarar-

lanıyorsa öğle yemeği, altı haftalık tatil bakımı ve okul öncesi sınıftaki tüm bakım hizmetleri ücretsiz-

dir.

Okul öncesi çocuklar için ücretler (ayrıca bkz. sayfa 5):
Okul öncesi sınıf öğrencilerinin bakımı için ücretler özeldir. Burada, bakım için 13:00-16:00 saatleri 

arasında aylık 5 Avro temel ücret ödenecektir. Belirli bir gelir sınırının üzerinde, 120 avroya kadar ek 

ücret ödenmesi gerekir (bkz. sayfa 5: Sadece okul öncesi çocuklar için ek ücret). Bunun nedeni, öğle-

den sonra bakım ücretlerinin kreşin ücretleriyle uyumlu olmasıdır. Yoğun olmayan ve tatil dönem için 

ücretler 1 ila 8. eğitim yıllarına göre daha düşüktür (sayfa 3'teki tabloya bakın).  



SAYFA   5

Rezervasyon yapılan çocuk bakım saatleri:
G Okul saatlerinde 07:00-08:00 saatleri arasında  (en fazla ücret: 30 € / ay)
G Okul saatlerinde 16:00-17:00 saatleri arasında (en fazla ücret: 30 € / ay)
G Tatillerde 8 hafta,  (en fazla ücret: 10 € / tatil haftası = 80 € / ay)
 Saat 08:00-18:00 arası  Toplam çocuk bakım masrafları: maks. 140 € / ay
  

Örnek hesaplamalar

Tek çocuklu tek bir ebeveyn için hesaplama

Aile büyüklüğü: 2 üye
Net gelir: 1.400 € / ay
140 Euro'nun % 20'si = 28 € / ay
artı 80 sent / ilkokulda öğle yemeği
(= örn. € 4.00›nun % 20'si)

Hesaplama
Iki çocuklu aile için
Aile büyüklüğü: 4 kişi
Net gelir: 2.500 € / ay
140 Euro'nun % 75'i = 105 € / ay
artı 3,00 € / Ilkokulda öğle yemeği
(= örn. öğün başına 4,00 Euro›nun %75›i)

Açıklama: 
Altı kişiden fazla bir aile büyüklüğü ile, gelirden bağımsız olarak ücret her durumda yüzde 20'ye 
düşürülür.

Aile üyesi sayısı:

2  3 4 5 6 

örn. Anne + 1 çocuk örn. Ebeveynler + 1 çocuk 
 veya baba + 2 çocuk

örn. Ebeveynler + 2 çocuk 
veya baba + 3 çocuk

e.B. Ebeveynler + 3 çocuk 
veya anne + 4 çocuk örn. Ebeveynler + 4 çocuk

başlangıç bitiş % başlangıç bitiş % başlangıç bitiş % başlangıç bitiş % başlangıç bitiş %

altında 1450 % 20 altında 1550 % 20 altında 1750 % 20 altında 2000 % 20 altında 2200 % 20

1451 1800 % 30 1551 1850 % 30 1751 2000 % 30 2001 2200 % 30 2201 2400 % 30

1801 2100 % 50 1851 2150 % 50 2001 2300 % 50 2201 2450 % 50 2401 2600 % 50

2101 2400 % 75 2151 2450 % 75 2301 2550 % 75 2451 2700 % 75 2601 2850 % 75

üstünde 2400 % 100 üstünde 2450 % 100 üstünde 2550 % 100 üstünde 2700 % 100 üstünde 2850 % 100

Sadece okul öncesi çocuklar için ek:

2401 2600 % 100 2451 2650 % 100 2551 2750 % 100 2701 2900 % 100 2851 3050 % 100

2601 2750 %100+30€ 2651 2800 %100+30€ 2751 2900 %100+30€ 2901 3000 %100+30€ 3051 3150 %100+30€

2751 2850 %100+60€ 2801 2900 %100+60€ 2901 3000 %100+60€ 3001 3100 %100+60€ 3151 3250 %100+60€

2851 2950 %100+90€ 2901 3000 %100+90€ 3001 3100 %100+90€ 3101 3200 %100+90€ üstünde 3250 %100+90€

üstünde 2950 %100 
+maks. 120 € üstünde 3000

%100 
+maks. 
120 €

üstünde 3100 %100 
+maks. 120 € üstünde 3200 %100 

+maks. 120 €

Ücretler için aşağıdaki gelir sınırları geçerlidir:
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Öğle yemeği
Tam gün eğitim veren bir okuldaki öğrenciler her gün orada öğle yemeği yiyebilirler. Bu amaçla, okul-

lar, okullara yemek hizmeti veren bir şirket (Catering) ile çalışırlar. Öğle yemeğinin kalitesi, Alman 

Beslenme Derneği'nin «Okuldaki beslenme için Kalite Standardı»na dayanmaktadır. Okul ve yemek 

şirketi sizi öğle yemeği ve tesis bünyesindeki somut süreçler hakkında birlikte bilgilendirecektir. Çocu-

ğunuzun öğle yemeği için özel gereksinimler için (gerekli özel yiyecekler, intoleranslar, diyet, kültürel 

ve dini beslenme alışkanlıkları), yemek şirketi ile düzenlemeler mümkündür. 

Öğle yemeği sırasında öğrencilere yaşlarına göre bakılıyor. Öğle yemeği hakkında düzenli geri bildi-

rimde bulunabilir ve bu konuda geri bildirim bekleyebilirsiniz.

Sunulan öğle yemeği için, yemek şirketinin aşamayacağı maksimum fiyat sınırı vardır. Bu, 2021/22 

eğitim yılında 4,00 avroydu ve her yıl ayarlanıyor. 4. sınıfa kadar öğle yemeği fiyatında indirim yapıla-

bilir. Bakım ücretlerindeki gibi aynı koşullar ve yüzdeler burada da geçerlidir (bkz. sayfa 5).

Sadece çocuğunuzun öğle yemeğine katılmasını istiyorsanız ve öğle yemeği fiyatındaki indirimden 

yararlanmak istiyorsanız, lütfen bunları okul ofisine bildirin. Oradan da yemek şirketinin bir porsiyon 

yemeğiniz için hangi tutarı fatura edeceği tespit edilir.

Okul ofisine kayıt
Tam gün eğitim hizmetine ve ek bakım hizmetlerine katılmak için çocuğunuzu okul ofisinde kaydetti-

rin. Kayıt, önümüzdeki eğitim yılı için Şubat ayından en geç 31 Mayıs'a kadar olan dönemde gerçek-

leşir. Çocuk bakım hizmetleri için yapılan rezervasyonlar genellikle bir eğitim yılı için geçerlidir. Temel 

zaman dışındaki tüm rezervasyonlar değiştirilebilir. Değişiklik daha sonra birinci değil ikinci üç aylık 

dönemde geçerli olacaktır. Kısa vadeli değişiklikler ancak okul veya iş ortağının onayı ile mümkündür. 

2022/23 eğitim yılından itibaren dijital kayıt için de bir imkan sunulacaktır. 

Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: www.hamburg.de/ganztagsschule.

Internet'teki bilgiler
Daha fazla bilgiyi internet üzerinde buabilirsiniz. Orada kayıt ve gelir beyanı için tüm form-

ları bulacaksınız. Nasıl doldurulacağına dair talimatlar da bulacaksınız. Ayrıca, ücreti he-

saplamak için sizin durumunuzda hangi aile gelirinin kullanılacağını da belirleyebilirsiniz. 

Daha sonra, ücretlerde indirimden mi yoksa öğle yemeği ücretinden mi yararlanabileceği-

nizi kontrol etmek için ücret hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Başka sorunuz var mı? O zaman lütfen aşağıdaki daireye başvurun: 

Behörde für Schule und Berufsbildung / Schulinformationszentrum / SIZ

Hamburger Straße 125 a / 22083 Hamburg

Telefon: 040. 428 99 22 11 / Faks: 040. 428 63 2728

schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de

www.hamburg.de/ganztag

YAYINCI: 

BEHÖRDE FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG, HAMBURGER STRASSE 31, 22083 HAMBURG

TASARIM: CARSTEN THUN // GÜNCELLEME: ARALIK 2021 

 schulinformations zentrum


