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Mannheim (MeKi) çocuk bakımı ba şvuru yerine ili şkin sıkça sorulan 
sorular 
 
1. Çocuk bakımına ili şkin sorularda nereden uzman bilgiler 
alabilirim? 
 
Lütfen şahsen, telefon ile veya e-posta yoluyla çalışanlar ile aşağıdaki 
şekilde irtibata geçiniz 
 
Mannheim Belediyesi Veli Servis Yeri 
Q 5, 22 
68161 Mannheim 
Tel: 0621 293-3888 
Faks: 0621 293-473859 
E-posta: meki@mannheim.de 
 
Veli Servis Yeri (Meki) çalı şma saatleri : 
Pts, Çar, Cu: 8:00 ila 12:00 saatleri arası 
Sa ve Per:  8:00 ila 18:00 saatleri arası 
 
 
2. Veli Servis Yeri (Meki) nedir? 
 
Mannheim Belediyesi, Veli Servis Yerinde (Meki) merkezi olarak tüm 
velilerin 0 – 2 yaş arası çocuklar için kreş, çocuk yuvası, çocuk günlük 
bakımı ve ilkokul bakımına ilişkin bakım isteklerini bir araya getiriyor. 
Meki ön başvuru formları, sunulan bakım hizmetini gerçekçi bir şekilde 
tahmin etmek ve daha da geliştirmek için belediyenin ihtiyaç duyduğu 
önemli bilgilerdir. Dolayısıyla tüm velilerin bakım istekleri konusunda Veli 
Servis Yerinde (Meki) ön başvuruda bulunmaları önemlidir. Ön başvuru 
madde 3 fıkra 2a KITAG gereği veliler ya da bakıma ve korumaya yetkili 
bir kişi tarafından yapılır. 
 
 
 
 
 



 
3. Veli Servis Yerine ba şvurmam gerekiyor mu? 
 
Evet. İster belediyenin bir kuruluşu ister serbest sağlayıcılar veya çocuk 
günlük bakımı olsun, her bir ön başvuru önce Veli Servis Yeri (Meki) 
tarafından kayıt altına alınmalıdır. 
Serbest sağlayıcılar arasında Katolik ve Protestan kilisenin kuruluşları ve 
Waldorf çocuk bakım yerleri, İslami çocuk yuvaları, çocuk dükkânları, veli 
girişimleri, işletme kreşleri vs. Bulunmaktadır. 
 
4. Nasıl başvurabilirim? 
 
Lütfen “Mannheim Belediyesinin çocuk bakımı (MeKi) başvuru sistemine 
alınmaya ilişkin formu“ doldurun. Formları 0 – 2 yaş arası çocuklar için 
kreşlerde, çocuk yuvalarında, çocuk günlük bakımı uzmanlık hizmetinde, 
okul çağındaki çocuk bakımının kuruluşlarında, Veli Servis Yerinde 
(Meki) ve vatandaş hizmetlerinde bulabilirsiniz. Formu aynı yerlere de 
teslim edebilirsiniz. 
 
5. Çocuğum için hangi hizmetler için ön ba şvuruda bulunabilirim? 
 
Çocuğunuz için 0 – 2 yaş arası çocuklar için kreş, Çocuk yuvası, Çocuk 
günlük bakımı, 3 yaş ve üstü çocuklar için kreşler ve farklı bakım 
saatlerine sahip okul çağındaki çocuk bakımına başvurabilirsiniz. 
 
6. Neleri belirtmem gerekir? 
 
İstediğiniz kuruluşların ve bakım türünün yanı sıra işinizin kapsamı, 
çocuğunuzu tek başına yetiştirip yetiştirmediğiniz ve çocuğunuzun bir 
kardeşinin hâlihazırda kuruluşta bulunup bulunmadığı hakkında bilgilere 
ihtiyacımız var. Bu bilgiler yerleştirme için önemlidir. 
 
7. Çocuğum için kaç tane kurulu şa ön başvuruda bulunabilirim? 
 
Üç tane kuruluşu seçme hakkınız var. Kuruluşları, Mannheim Belediyesi 
çocuk bakım yeri arama motorunda (Kitafinder) bulabilirsiniz. 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 



8. Çocuğumun ön ba şvurusunu ne zaman yapmalıyım?  
 
0 – 2 yaş arası çocuklar için kreşlerde ve çocuk yuvasında her zaman ön 
başvuruda bulunabilirsiniz ancak esas itibariyle madde 3 fıkra 2a Çocuk 
günlük bakım kanunu (KiTaG) Baden- Württemberg gereği en az 
istenilen bakım başlangıç tarihinden altı ay önce yapılmalıdır.  
Yeni bakım yılın başında kabul edilmesi istenilen ilkokul öğrencileri ve 0 
– 2 yaş arası çocuklar için kreşler veya çocuk yuvası çocuklar için ön 
başvuru formunu en geç Ocak ayında teslim etmeniz tavsiye edilir. 
Serbest sağlayıcılar ve belediyenin sağlayıcıları genelde kabul 
zamanlarını karşılıklı olarak görüşüyorlar. Ancak tedbir amaçlı, serbest 
sağlayıcılardan ön başvuruların ne zamana kadar hazır olmaları 
gerektiğini sormanız iyi olur. 
 
9. Ön başvurumun Veli Servis Yerine (Meki) ula ştığını nasıl 
öğrenebilirim?  
 
Veli Servis Yeri (Meki) yazılı olarak ön başvurunuzu aldıklarını teyit 
etmektedir. 
 
10. Çocuk bakım yerleri, çocu ğumun ön ba şvurusunun yapıldı ğı 
bilgisini alıyorlar mı? Veya günlük kurulu şlara gitmem mi gerekir? 
 
Ön başvurularınız otomatik olarak Veli Servis Yeri (MeKi) tarafından 
kuruluşlara ya da çocuk günlük bakımı uzmanlık hizmetine iletilir.  
Ancak kuruluş seçiminiz için günlük kuruluşu tanıyıp kendinizi de şahsen 
tanıtmak mutlaka faydalı olur. 
Çocuk günlük bakımında veliler ve çocuk için uygun bir günlük bakımcı 
sadece çocuk günlük bakımı uzmanlık hizmetine şahsen gittiğinizde 
tahsis edilebilir.  
Serbest sağlayıcıların çocuğunuzun kabulü için icabında ön başvuru 
formun yanı sıra ilave bilgilere de ihtiyaç duyabilir. Bunun için lütfen 
vaktinde serbest sağlayıcılardan bilgi edinin. 
 
 
 
 



11. Çocuğun şu anda 0 – 2 ya ş arası çocuklar için kre şe gidiyor 
ancak 3. ya şı itibariyle bir çocuk yuvası yerine ihtiyacı olaca k. 
Yeniden kayıt yaptırmam gerekir mi?  
 
Evet, 0 – 2 yaş arası çocuklar için kreşten çocuk yuvasına geçişte 
yeniden kayıt gereklidir. 
Bu, 0 – 2 yaş arası çocuklar için kreşten aynı kuruluşum çocuk yuvasına 
geçişte de geçerlidir (Çocuk evi). 
 
12. Çocuğum henüz 3. ya şına basmadı Yine de 3 ya ş ve üstü bir 
bakım yeri için ön ba şvuruda bulunabilir miyim? 
 
Evet, bu mümkündür.  
 
13. Çocuğum yakın zamanda do ğacak, şimdiden ön ba şvuruda 
bulunabilir miyim?  
 
Esas itibariyle evet. Bunun için lütfen anne kimliği uyarınca beklenen 
doğum tarihini belirtiniz. Sonrasında gerçek doğum tarihini belirtmek 
zorundasınız. 
 
14. Ön başvuru ile bir bakım yerini de de ğiştirebilir miyim? 
 
Evet. Lütfen bunun için mevcut kuruluşu, yeni kuruluşu ve istediğiniz 
geçiş tarihini de ön başvurunuzda belirtiniz.  
 
15. Birden fazla çocu ğum var. Kayıt için tek bir ön ba şvuru formu 
yeterli mi? 
 
Hayır, her bir çocuk için ayrı bir ön başvuru gereklidir. Tek bir ön başvuru 
ile sadece yaşına uygun bir bakım şekli ile tek bir çocuk kaydedilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 



16. Bir yer bana nasıl verilir? 
 
Veli Servis Yeri (Meki), teslim aldıkları tüm ön başvuruları elektronik 
ortamda kaydetmektedir ve onları bir veri bankası üzerinden otomatik 
olarak veliler tarafından belirtilen kuruluşlara veya çocuk günlük bakımı 
uzmanlı hizmetine tahsis etmektedir. İşleme bundan sonra ilgili kuruşlar 
ya da uzmanlık hizmetinde devam edilir. Lütfen yerleştirmelerin 
doğrudan sağlayıcılar ya da ilgili kuruluşlardan yapıldığına dikkat ediniz. 
Servis yeri MeKi yerleştirmelerde bulunmuyor. 
 
17. Bakım yerlerine yerle ştirmeleri kim yapıyor? 
 
Bakım yerlerine yerleştirmeleri ilgili sağlayıcıları yapıyor. Bunlar belediye; 
özel, kiliseye ait veya işletmeye ait bir sağlayıcı olabilir. 
 
18. Bana bir bakım yerinin verildi ğini nasıl ö ğrenebilirim? 
 
Sağlayıcı size yazılı bir kabul gönderecektir. Kabuller genelde kuruluş 
yönetimleri tarafından yapılmaktadır.  
 
19. Bir bekleme listesi var mı? 
 
MeKi veri bankası dinamiktir. Her bir ön başvuru sabit kriterlere göre 
puanlandırılır ve bir sıra haline getirilir. Bu sıralama her bir yeni ön 
başvuru ile değişir. 
 
 
20. Hangi yerle ştirme kriterleri geçerlidir? 
 
Yerleştirme, belediyenin çocuk bakım yerlerinde ve okul çağındaki çocuk 
bakım yerlerinde Gençlik Yardımı Kurulu ve Belediye Meclisi tarafından 
belirlenen ve kanunlara dayanan tekdüzen kriterlere göre gerçekleşir. 
Sosyal hizmetlerinin çocuğun refahının tehlikede olması ya da çocuğun 
refahının desteklenmesi söz konusu olan çocukları öncelikli olarak 
yerleştirmektedir. Bu kanuni bir yükümdür. 
Diğer kriterler bakım ve korumaya yetkili bir kişinin veya bakım ve 
korumaya yetkili iki kişinin iş durumunu dikkate almaktadır. İş arayanlar 
ve meslek eğitimi alan kişiler istihdam edilen kişiler olarak sayılır. 



Çocuğu tek başına yetiştirenlere bir bonus verilir. İstihdamın kapsamı, 
örneğin tam gün bakım gibi belli bir hizmet türü hakkına sahip olmada bir 
rol oynamaktadır. Aynı puanda hâlihazırda bakım altında bulunan bir 
kardeşe sahip olan çocuk öncelikli olarak yerleştirilir. Son olarak 0 – 2 
yaş arası çocuklar için kreş ve çocuk yuvasında yaşı daha büyük olan 
çocuk, okul çağındaki çocuk bakımında ise yaşı daha küçük olan çocuk 
tercih edilir. 
Yerleştirme kriterlerini aşağıdaki linkten bulabilirsiniz: 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 
21. Geçerli kanuni haklardan dolayı bir bakım yerin e hakkım var. 
Çocuğum buna ra ğmen neden istedi ğim bir kurulu şa ya da bakım 
şekline yerle ştirilmedi. ? 
 
01.08.2013 tarihinden veri bir ile üç yaş arası çocuklar madde 24 fıkra 2 
SGB VIII gereği bir günlük kuruluşta veya günlük bakımda destek 
hakkına sahiptir. Günlük bakımın kapsamı, bireysel ihtiyaca bağlıdır. Bu 
kanuni hak belli bir kuruluşa yönelik değildir. Velilerin istek ve seçme 
hakkı mevcut hizmetlerle sınırlıdır. Bir kuruluşta ilave bakım yerleri 
oluşturtma hakkı da söz konusu değildir (bkz. 14.08.2013 tarihli ve 12 B 
793/13 numaralı OVG Münster kararı). 
Çocuklar ayrıca madde 24 fıkra 3 SGB VIII gereği 3. yaşları itibariyle bir 
günlük kuruluşta bakım hakkına sahiptir. Burada da belli bir kuruluşta 
bakım hakkı söz konusu değildir. Okul çağındaki çocuklar için madde 24 
fıkra 4 SGB VIII gereği resmi gençlik yardımının sağlayıcılarının sadece 
ihtiyaca göre günlük kuruluşlarda yerleri tutma konusunda objektif-kanuni 
bir yükümlükleri söz konusudur. Ancak bu, çocuklar için bir hak talebini 
gerekçelendirmez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. Belirtti ğim kurulu şların birinden bana yer verilmedi ğinde ne 
oluyor? 
 
Bu durumda lütfen Veli Servis Yeri (Meki) ile irtibata geçiniz. Orada 
sizinle birlikte bir alternatifi bulmaya çalışılacaktır. 
 
23. Bakım sözle şmesini kiminle yapıyorum?  
 
Bakım sözleşmesini, kabul edildiğiniz kuruluş ile yapıyorsunuz. Kayıt 
görüşmelerinin son tarihi ve bakım sözleşmesinin ayrıntıları ilgili 
sağlayıcı ya da ilgili kuruluşa bağlıdır.  
 
24. Mannheim’da oturmasam da çocu ğum için bir bakım yeri alabilir 
miyim?  
 
Esas itibariyle hayır. Mannheim’daki bakım yerleri öncelikli olarak 
Mannheim’da ikamet eden aileler için tahsis edilir. Çocuk günlük bakımı 
ve özel anlaşmaya sahip sağlayıcının kuruluşları için istisna söz 
konusudur (örneğin işletme çocuk yuvaları, 0 – 2 yaş arası çocuklar için 
kreşler).  
 
25. Kişisel verilerim hangi süreyle kayıt altında tutulur?   
 
Ön başvurudaki veriler, bir çocuğun bağlayıcı olarak bir kuruluşa kayıt 
olup kabul edildikten sonra merkezi yer tarafından silinir. Ancak her 
zaman Veli Servis Yeri (Meki) üzerinden verilerinizin derhal silinmelerini 
isteyebilirsiniz. 
 


