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Esnek çalışma saatlerimiz var. Bize 
telefon ile 
Pts - Cu 9.00 - 12.00 saatleri ve 
Pts, Sa ve Per 14.00 - 15.00 saat-
leri arası ulaşabilirsiniz. 
Telefon ile randevu alabilirsiniz. 
 

 
Q 5, 22, 68161 Mannheim 
Telefon 0621 293-0 (merkez) 
www.mannheim.de 

Alacaklı-ID 

DE17ZZZ00000131389 

 
 

 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 
BLZ 670 505 05 | Kto.-Nr. 302 013 70 
BIC: MANSDE66XXX 
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70 
 

 

___ 

__ 

 Stadt Mannheim | FB 56 | Postfach 10 30 11 | 68030 Mannheim   

       
Veliler için bilgiler 
      

  
 

       
      
      
      
      
      

 Florence Beye-Mack 
Konu Bölge Yönetimi Veli Servis Yeri  
 
Q5, 22 
68161 Mannheim 
Tel. 0621 293-3888 
Faks 0621 293-473859 
meki@mannheim.de 
 
 
15.11.2016 
 

 
2017 yerleştirmeye ili şkin veliler için bilgiler  

 

Sevgili Veliler, 

 

2017 Eylül ayında yeni bakım yılı başlıyor. Birçok veli önümüzdeki bakım yılı için 0 – 2 yaş 

çocuklar için kreş, çocuk yuvası ve etüt merkezi için yer arıyor. Mümkün olduğu kadar erkenden bir 

bakım yerini kesin gözle bekleyebildikleri bilmek istiyorlar. 

 

Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kuruluşlar Şubat 2017’de 0 – 2 yaş çocuklar için kre ş ve 

çocuk yuvaları  için yerleştirmelere başlıyor. İlk kabul yazıları 10 Mart 2017 tarihinde 

gönderilecektir. 

 

Etüt merkezleri  için boş yerler Mart 2017 başlarında doldurulacaktır. Kabul yazıları 17 Mart 

tarihinde gönderilecektir. 

 

Belediyenin kuruluşları ve serbest kuruluşlar bu erken zamanda sadece önümüzdeki bakım yılında 

gerçekten boş olacaklarından emin oldukları yerleri doldurabileceklerdir. Bazı veliler 

deneyimlerimize göre ancak yaz aylarının başında çocuklarını çocuk yuvalarından veya etüt 

merkezlerinden alıp almayacaklarına dair karar veriyorlar. Kuruşlar dolayısıyla daha geç bir vakitte 

bakım yerinin boşalıp boşalmayacağını ve oraya başka bir çocuğu yerleştirebileceklerini biliyorlar. 
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Bu; Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında hala yerlerin boşalabileceği anlamına 

gelmektedir.  Yerleştirilen tüm çocukların velilerine posta yoluyla yazılı bir kabul gönderilecektir. 

 

Yerleştirmelerin, MeKi formları çerçevesinde ilgili kuruluş tarafından yapıldığını bilmenizi isteriz. 

 

Belediyenin günlük kuruluşlarının ve okul çağındaki çocukların bakımına ilişkin kuruluşlarının 

yerleştirmeleri için belediye meclisi tarafından Eylül 2012’de teyit edilen Gençlik Yardım Kurulunun 

kriterleridir1. 

 

Lütfen – henüz yapmadıysanız – mutlaka eksiksiz olarak doldurulmuş bir MeKi formunu en geç 15 

Şubat 2017  tarihine kadar Veli Servis Yerine (MeKi) teslim ediniz. Lütfen ayrıca gerekli belgeleri de 

ekleyiniz. 

 

Saygılarımla, 

 

Florence Beye-Mack 

Konu Bölge Yönetimi Veli Servis Yeri 

 

 

                                                
1
 http://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/plakat_vergabekriterien_28_11_2012_d.pdf  


