
ÇOCUK 
YUVASI YERİ Mİ 
ARIYORSUNUZ?

ONLINE YUVA BULMA VE ÖN KAYIT

WWW.KITAPORTAL-SH.DE

SEVGİLİ ANNELER VE BABA-
LAR,

Çocuğunuzun doğumu ile 
ileride gideceği bir yuvada 
yer veya bakacak kişi arama-
ya başlayacaksınız. Size bu 
konuda yardımcı olmak için 
Schleswig-Holstein eyaleti 
yeni imkanlar sunmaktadır – 
eyaletimizin KitaPortal’ine hoş 
geldiniz!

Bu portal üzerinden kolay 
ve rahat bir şekilde eyaletin 
çeşitli yerlerindeki yuva ve 
bakım imkanlarını görebi-
lir, tercih edeceğiniz gündüz 
bakım hizmeti sunan kişiler 
veya yuvalar hakkında detaylı 
bilgi edinebilirsiniz.

 
Ön kayıt yaptığınızda çocuk 
yuvası veya gündüz bakım hi-
zmeti sunan kişiler çocuğunuz 
için yer aradığınız konusunda 
haberdar olacaktır.

Çocuğunuza yer açıldığı size 
bildirildikten sonra yapmanız 
gereken son bir adım 
kalacaktır: Kurum veya kişi 
ile çocuk bakım sözleşmesini 
imzalamak!

Size ve ailenizin küçük fertleri-
ne güzel bir yuva hayatı diler, 
sizin ve evladınızın bu kıymetli 
dönemi keyifli ve güzel geç-
menizi dileriz!

EYALET ÇOCUK YUVASI VERİ 
BANKASININ AVANTAJLARI

  Bütün Schleswig-Holstein eyaleti için standart tek bir portal.

  Bükün çocuk yuvalarını ve birçok çocuk gündüz bakımı sunan 
kişiyi (Tagesmutter) tek sayfada bulabileceğiniz bir portal.

  Bekleme listesine kaydolmak için online ön kayıt.

  Bakım türü (çocuk yuvası veya çocuk gündüz bakımı), peda-
gojik konsept, örneğin kapsayıcı yaklaşım gibi kurumun özelli-
kleri, açılış saatleri ve iletişim bilgileri ile ilgili tüm bilgiler.

Birçok çocuk yuvası ebeveynlerle yakın iletişim içinde olmaya 
büyük önem vermektedir.  

Bu nedenle lütfen seçtiğiniz çocuk yuvası veya çocuk bakımı 
hizmeti veren kişilerle ayrıca iletişime geçiniz.

WWW.KITAPORTAL-SH.DE
Schleswig-Holstein eyaleti çocuk 
gündüz bakımı ve çocuk yuvaları 
reformu ile ilgili daha detaylı bilgi

KITA-PORTALİ

KITA-REFORM



1. YUVA YERI ARAMA 2. YER TERCIHI

 Tüm eyalet çapında size ve çocuğunuzun ihtiyacına uygun bir 

gündüz bakım imkânı arayın.

 Her bölge ve şehirde çocuğunuzun gidebileceği yuvaları veya 
gündüz bakım hizmeti veren kişileri arayabilirsiniz.

 Çeşitli arama kriterleri sayesinde yuva yeri aramanız 

kolaylaşacaktır. Örneğin bir yuva sundukları imkanlarla ilgili daha 

detaylı bilgi vermişse seçeceğiniz filtreler ile aradığınız bakım 

şeklini daha kolay bulabileceksiniz.

1. Size uygun yuvaları seçin. Üç favori işaretleyebilir ve bunlara 
öncelik verebilirsiniz.

2. Yuva ve gündüz bakım hizmeti seçerken ebeveynlerin 
aşağıdaki tercihleri dikkate alınabilir:

 Kardeşi aynı yuvaya gidiyorsa

 İş yerinize yakınlık

 Oturduğunuz semte yakınlık

 Pedagojik konsept

Daha detaylı bilgiye KitaPortali’nin 
www.kitaportal-sh.de/de/faq internet sayfasındaki sıkça 

sorular kısmından ulaşabilirsiniz.

 Ön kayıt formunu online doldurunuz. Ön kayıt bağlayıcı 
değildir.

 Verileriniz otomatize şekilde nüfus dairesinin (Einwohnermelde-
amt) merkezi kayıt bölümlerine iletilir. Bu nedenle bilgilerin doğru 
girildiğine emin olunuz! 

 İşleminizin hangi aşamada olduğunu her zaman takip edebilir-
siniz.

 Bilgiler uyumlu isi otomatik olarak bekleme listesine/listeleri-
ne alınacaksınız.

 Yuva kayıt işleminiz bu aşamada kesin değildir çünkü yuva 
yerinin verilip verilememesi yuvaya veya gündüz bakım hizmeti 
sunan kişinin kararına bağlıdır.

Önemli: Çocuğunuz doğduktan sonra veya doğum belgesini 
aldıktan sonra ancak yuva yeri için ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 Yuva yeri için onay aldığınızda, portaldeki kullanıcı hesabınız 

üzerinden bilgilendirileceksiniz.

 Onay aldıktan sonra ön kayıt yaptırdığınız diğer yuva veya 
çocuk gündüz bakımı sunan kişilere haber giderek oradaki be-
kleme listelerinden kaydınız silinecektir.

Birinci sırada tercih ettiğiniz çocuk yuvasında yer 
bulamadıysanız ne yapmalısınız? Tercih ettiğiniz yuvayı arayın 
ve otomatik ret cevabının geri alınmasını ve tekrar bekleme 
listesine alınmanızı isteyin.

 Yuva yeri onayı geldikten sonra çocuk yuvası ile iletişime 
geçin ve sözleşme işlemlerini tamamlayın.

Yuva yerleri yuvanın belirleyeceği kriterlere göre 
dağıtılmaktadır. Gerektiğinde bu kriterleri yuvadan 

öğrenebilirsiniz. 

4. YUVA YERININ ONAYLANMASI

YAPILMASI GEREKEN ADIMLAR:

3. ÖN KAYIT


