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2021/2022 ders yılı için günlük bakım ve gözetim katkı payı  

hususunda bilgiler 

  

 

Viyana, Nisan 2021 

Sayın ebeveynler!  

 

Viyana Okulları Bölümü (MA 56 Belediye Dairesi) günlük bakım ve gözetim hizmeti veren okullarda, 

bakım katkı payının tahsil edilmesiyle ilgili olarak geçerli yönetmelikleri sizlere iletmek istemektedir.  

 

Günlük bakım ve gözetim için oluşan masraflar 2021/2022 ders yılında günlük EUR 6,10 

tutarındadır.   

Bu meblağ, aylık hesaplama esasının (düşülecek meblağlar dikkate alınmak suretiyle, ailenin net 

geliri)  

EUR 2.974,25 miktarını aşması durumunda ödenir. Viyana’da yerleşik aileler için, bu meblağ sosyal 

kademelendirmeye tabi tutulabilir. Günlük bakım ve gözetim hizmetinden ancak sunulmakta olan 

öğle yemeği ile birlikte yararlanmak mümkündür. Bu nedenle öğle yemeği için ek masraflar 

oluşmaktadır. Ödemeler, okul idaresi tarafından aylık olarak tahsil edilir. 

 

Bakım ve gözetim katkı payında indirim yapılması için, hesaplama esasının tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu tespit Viyana Şehri Belediyesi  – Okulda Günlük Bakım ve Gözetim İndirimi Hesap 

Hizmet Noktası (Berechnungsstelle) – Ana Okulları (Kindergärten) tarafından yapılmaktadır. Bunun 

için gerekli olan başvuru formları okullarda bulunmaktadır. 

 

Koronavirüsün yayılmasını engelleme tedbirlerinden dolayı, doldurmuş olduğunuz talep formunu ve gelir 
belgelerinizi en geç 02.07.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen yollarla Okulda Günlük Bakım ve Gözetim 

İndirimi Hesap Hizmet Noktasına (Berechnungsstelle) ulaştırmanızı rica ederiz.  
 

Hesap Hizmet Noktası (Berechnungsstelle)  
Okulda Günlük Bakım ve Gözetim İndirimi 

16., Wilhelminenstraße 93 
 

Evraklarınızı posta veya e-mail yoluyla iletiniz: bst@ma10.wien.gv.at  
Telefon Numarası: +43 1 277 55 55 

 
 



 

 

 

 

Verkehrsverbindung (Toplu taşıma ile ulaşım): Linie U4, 6, 18, Station (Durak) Margaretengürtel, Öffnungszeiten (Çalışma Saatleri):  
Montag bis Freitag (Pazartesi - Cuma) 7:30–15:30 Uhr 
Bankverbindung (Banka hesap numarası): UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT191200051428010694, BIC: BKAUATWW 

Wiener Schulen 

Mesai Saatleri:  
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma: saat 8.00-12.00 arası, Çarşamba günü kapalıdır.  

Sadece çalışanlar için: Perşembe günü öğleden sonra: saat 15.30-17.30 arası  
Toplu taşıma ile ulaşmak için:  

46A Otobüs hattı ve 2 ve 10 Tramvay hatları 
Durak: “Sandleitengasse” 

 

 
 
 

Ancak bu şekilde Eylül 2021 tarihinden itibaren Viyana Şehri Belediyesi – Viyana Okulları (Wiener Schulen) 
Bölümünden indirim almanız garanti edilebilir. Talebin işleme alınması birkaç gün sürebilir. Belgeler size 

posta yoluyla iletilecektir. 
 

Çalışma durumunuza göre sizden aşağıdaki gelir belgeleri talep edilmektedir:  

 

Serbest Çalışmayanlar:  

- son geçerli ücret ve maaş belgesi (fazla mesai ödemeleri dahil)  

- gelir seviyesinin düzenli olmaması durumunda, en az 3 aylık bir dönem için ücret ve maaş 

belgeleri gerekmektedir.  

 

Serbest Çalışanlar:  

- son geçerli gelir vergisi tahakkuk belgesi  
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Ailenin net gelirine dahil olanlar:  

 

Velayet sahibinin geliri (anne) Lohusalık Parası (Wochengeld) 

Velayet sahibinin geliri (baba) Viyana Aile Yardımı (Wiener Familienzuschuss) 

Aile Yardım Parası (Familienbeihilfe) Hastalık Parası (Krankengeld) 

Çocuk Bakım Parası 

(Kinderbetreuungsgeld) 
Dul ve Yetim Aylığı  

Nafaka / Nafaka Avansları  İş kurumu (AMS) yardımı 

Boşanma sonrası alınan nafaka 
Sivil hizmet ücreti (Zivildienstentgelt) + Askerlik ve sivil 

hizmet için nafaka 

İşsizlik Parası Yüksek Öğrenim Yardımı, Burs 

Asgari Yaşam Güvencesi 

(Mindestsicherung) 

Örneğin ebeveynlerin veya akrabaların yardım 

ödemeleri 

Mağduriyet Yardımı (Notsstandshilfe) Kira gelirleri 

Emekli Maaşı / Emekli Maaş Avansı Sermaye mal varlığından gelirler 

 

Ücret ve maaş belgelerinde, aşağıda belirtilen ödemelerden düşülme yapılamaz:  

- belirtilmiş avans geri ödemeleri  

- belirtilmiş icra taksitleri  

- hesaplanan yemek ödemeleri  

- özel emeklilik önlemleri ve/veya hayat sigortaları için belirtilmiş kesintiler  

 

Bakım katkı payının hesaplanmasında aşağıdaki kalemler dikkate alınmaz:  

- Özürlü çocuklar için Aile Yardım Parasında (Familienbeihilfen) artırma payı  

- Bakım paraları  

- Özürlü Yardımı  

- Körler Yardımı 

- Çok ağır sakatlığı bulunanlara yasal kaza sigortasından ödenen ek rant aylıkları  

- Gelir Vergisi Yasası 34. ve 35. maddeleri gereğince özürlüler için yapılan olağanüstü 

harcamalar 

 

Aynı hanede oturan kardeş/ler için indirim:  

Tam veya indirimli katkı payından bağımsız olarak, velayet hakkına sahip olan kişinin hanesinde 

yaşamakta ve Aile Yardım Parası alınmakta olan her çocuk için net aile gelirinden EUR 408,92 

tutarında meblağ düşülür.  
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Nafaka ödemelerinin dikkate alınması:  

Ebeveynlerin veya ebeveynlerden birinin hanesinde yaşamayan her çocuk için, ailenin nafaka 

yükümlülüğü çerçevesinde yapılmış olan sürekli nafaka ödemeleri veya masraf tazminatı payları (en 

fazla EUR 408,92) düşülür.  

 

Belirlenmiş olan hesaplama esası gereğince, ne kadar bakım katkı payı ödeneceği ortaya çıkar: 

 

Hesaplama esası: Yemek masrafları: Bakım katkı payı: 

EUR   1.095,59’a kadar Sıfır katkı payı yok 

EUR   1.370,08’a kadar Tam Katkı payı yok 

EUR   1.925,00’a kadar Tam ¼ katkı payı = günlük EUR  

1,53  

EUR   2.418,13’a kadar Tam ½ katkı payı = günlük EUR 

3,05   

EUR   2.974,25’a kadar Tam ¾ katkı payı = günlük EUR 

4,58  

EUR    2.974,26’a kadar Tam Tam ödeyenler = günlük EUR 

6,10  

 

İndirimler ancak okula ibraz edildikten sonra geçerli olup, geriye dönük olarak dikkate alınamaz. Her gelir 

değişikliğinin Viyana Şehri Belediyesi  – Okulda Günlük Bakım ve Gözetim İndirimi Hesap Hizmet 

Noktası (Berechnungsstelle) – Ana Okulları (Kindergärten) ve okul idaresine derhal bildirilmesi 

şarttır.   

 

İzinli olarak bakım ve gözetim kısmından yararlanılmadığı sürece (Okul Eğitim Yasası madde 45 fıkra 

7), gidilmeyen bu günlerin bakım katkı payı alacak olarak hesaba geçilir. 

 

Aşağıda belirtilen ödeme tarihlerine kesinlikle riayet edilmesi gerekmektedir:  

 

Hesap dönemi 

Ödeme 

tarihi  Hesap dönemi 

Ödeme 

tarihi 

     
Eylül 2021 12.11.2021  Şubat 2022 01.04.2022 

Ekim 2021 01.12.2021  Mart 2022 01.05.2022 

Kasım 2021 01.01.2022  Nisan 2022 01.06.2022 

Aralık 2021 01.02.2022  Mayıs 2022 01.07.2022 

Ocak 2022 01.03.2022  Haziran 2022 01.08.2022 

 

Ödenmesi talep edilen katkı paylarının ödenmemesi, önemli derecede masraf artışına yol açar ve 

çocuğun bakım ve gözetim kapsamından çıkarılmasına neden olabilir (Okul Eğitim Yasası madde 33 

fıkra 7a). 
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Bilgi almak için okul yöneticisi veya serbest zaman yöneticisi ve esaslara ilişkin sorularda Viyana 

Okulları Bölümünde (Bayan Babovka, Telefon: +43 1 59916 95081, Bayan Wasinger Telefon: +43 1 

59916 95051) memnuniyelte hizmetinizdedirler. 

 

Olası sorulara en hızlı şekilde çözüm bulmaya gayret etmekteyiz ve sizlere önümüzdeki ders yılı için 

en iyi dileklerimizi sunarız. 

 

 

 

 

 

Andrea Ciza 

Tel.: +43 1 59916 95071 

Dostane Selamlarla 

Şube Yöneticisi: 

 

ıslak imza 

Andrea Trattnig 

 

 

 

 

 

 

 

 


