
Für Fragen steht der 
Kita-Beitragsservice 

 zur Verfügung 

Besuchsanschrift  

An der Weide 50 A, 3. OG 

28195 Bremen 

Sprechzeiten 

Mo, Fr: 9-12 Uhr 
Di, Do 9-15 Uhr 

 Hotline 

0421  
361 31112 

 Çocuk ve Eğitim Bakanlığı, Rembertiring 8-12, 28195 Bremen 

Bremen, 25.03.2019

Değerli Ebeveyn, 

Sonunda başardık! Üç yaşından itibaren çocukların bakım hizmeti ücretsiz 

olacak. Bremen Parlamentosu Bremen Anaokulu Yasası’ndaki gerekli 

değişikliği 27. Şubat 2019 tarihinde onayladı.   

Katkı payının kaldırılması ne demektir? 

01.08.2019 tarihinden itibaren ebeveynler üç yaşını bitirmiş çocukları için 

okul yaşına kadar artık Kita-katkı payı ödemeyecekler. 1 Ağustos’tan 

itibaren  üç yaşına girecek çocuklar için üçüncü yaşına girdiği aydan itibaren 

katkı payı ödenmeyecektir.   

Kaç saatlik bakım hizmeti ücretsiz olacak? 

Bremen'de çocuklar üç yaşından itibaren günde altı saate kadar günlük 

bakım hakkına sahiptir. Bu altı saat her halukarda ücretsizdir. 

Çocuğunuzu altı saatin üstünde ücretsiz bakıma vermenin sağlanıp 

sağlanamayacağı ihtiyaç belirlemesi çerçevesinde kontrol edilir. Bu 

temelde bakım ihtiyacınızın, örneğin işinizden dolayı, ne kadar gerekli 

olduğuna bakılır. Prensip olarak günlük olarak sekiz saate kadar ücretsiz 

bakım hizmetinden yararlanılabilir. 

Hangi durumlarda katkı payı ödenmeye devam edecek? 

Katkı payının kaldırılması sadece çocuğunuzun sekiz saate kadar olan 

günlük bakım hizmetini kapsamaktadır. Öğle yemeği için için 

gerekli olan katkı payını bundan sonra da ebeveynler ödemeye 

devam edecektir. 

Hala geçerli olan durumlar: Sosyal yardım alan kişiler ya da 

Bremen Pass sahipleri herhangi bir katkı payı ödemeyecek ve 

öğle yemeği için ücret ödemeyeceklerdir. 

Ebeveynler bundan sonra katkı paylarını kime ödeyecekler? 

Şimdiye kadar günlük çocuk bakım kurumları (KiTa) bakım ve öğle 

yemeği ücretlerini Bremen katkı payı düzenlemesine göre hesaplıyor ve bu 

katkı payını doğrudan ebeveynlerden kesiyordu.  Bu yeni düzenleme ile 

kurumların 2019/2020 Anaokulu yılından itibaren bu idari yükten büyük 

ölçüde kurtulması hedeflenmektedir. Gelecek Anaokulu yılından itibaren 

KiTa Bremen ve diğer bağımsız kurumlardaki çocukların katkı payları Kita-

katkı payı servisi tarafından belirlenecek ve eyalet kasası tarafından 

çekilecektir. Bu düzenleme hakkında size çocuğunuza günlük bakım hizmeti 

veren kurum tarafından gerekli bilgi verildi. Şayet bu düzenlemeden emin 

değilseniz kurumunuz tarafından bilgilendirilebilirsiniz.   

E-Mail

kitabeitrag@ 
performanord.bremen.de 



 

 

Fragen von Familien in 

Elternvereinen oder 

Kindertagespflege 

beantwortet die 

Elternbeitragsstelle 

 Hotline 

0421  
361 10304 

 

Besuchsanschrift  

An der Weide 50 A, 3. OG 

28195 Bremen 

 

Sprechzeiten 

Mo – Fr 9-16 Uhr 

E-Mail 

elternbeitraege@ 

kinder.bremen.de 

oder 

tagespflege@ 

kinder.bremen.de 

Önemli: Çocuklarını ebeveyn dernekleri veya bir bakım hizmeti veren 

bir kişinin yanında bakım hizmetine veren ebeveynlerin de üç yaşını 

bitirmiş çocukları okul yılına kadar katkı payından muaf bırakılacaktır. 

Öğle bakımı ve üç yaş altı çocuklar için ve/veya çocukların ders 

sonrası bakım hizmeti için katkı payı hesaplaması şimdiye kadar 

olduğu gibi hesaplanacaktır.     

Merkezi belirleme nasıl çalışıyor? 

Kita katkı payının belirlenmesi gelire bağlı olarak yapılmaya devam 

edecektir. Hesaplamanın esası ileride ailenizin gelir durumu hakkında bilgi 

vereceğiniz öz bildirim olacaktır. 

Kita-katkı payı servisinde çalışan meslektaşlarımız önümüzdeki günlerde 

size bunun için gerekli olan tüm belgeleri göndereceklerdir. 

Bremen Pass sahipleri de Kita-katkı payı servisinden posta 

alacaklardır. Bu kişilerin gerekli belgeleri ve özellikle  Bremen 

Pass’ını ilgili kuruma ulaştırması gerekmektedir. Ancak bu şekilde 

hem Hort-katkı payından hem de öğle yemeği ücretinden muaf 

kalabileceklerdir. 

Bütün bu düzenlemeler neden? 

Çocuğunuzun günlük bakım hizmeti veren bir kurum tarafından bakımı ile 

pek çok becerinin (devam) gelişimi sağlanır ve desteklenir. Kita-katkı 

payının kaldırılmasıyla Bremen aileleri finansal olarak rahatlatmada ve iş ve 

aile yaşamının uyumunu kolaylaştırmada önemli bir rol oynayacaktır. 

Katkı paylarının merkezi biçimde düzenlenmesi, günlük bakım hizmeti veren 

kurumların bundan sonra temel görevlerine, yani çocuklarınızın bakımına ve 

desteklenmesine daha güçlü odaklanmalarını sağlar. Bu şekilde günlük 

bakım hizmeti veren kurumların niteliğinin artırılmasında bir adım 

daha ilerlemiş olacağız.  

Bu temelde size 2019/2020 yeni anaokulu yılına girişte iyi bir 

başlangıç diliyorum.  

 

Saygılarımla 

 

Çocuk ve Eğitim Bakanı 

Dr. Claudia Bogedan 

 


