Çocuk zammı kılavuzu
Aile Kasanızın bir bilgi kılavuzu
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Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuz, “Çocuk Parası Kılavuzu’nu“ tamamlayıcı niteliktedir ve size çocuk zammı ile ilgili
yasal düzenlemelerle ilgili önemli hususlar hakkında özet bilgi verir.
Haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olmak için bu kılavuzu lütfen dikkatle
okuyunuz.
İnternette www.familienkasse.de veya www.kinderzuschlag.de adreslerinden de bilgi
edinebilirsiniz.
Cevabını bulamadığınız başka sorularınız olması halinde, arzu ettiğiniz bilgiyi aile kasanız size
memnuniyetle verir.
Federal İş Ajansı Aile Kasası’nın servis telefonu Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat
8.00 - 18:00 arası aşağıdaki telefon numarasıyla hizmetinizdedir:
0800 4 5555 30 (Bu numarayı ücretsiz arayabilirsiniz.)
Çocuk parası ve çocuk zammı ödeme tarihleri ile ilgili bildirileri aşağıdaki numaradan günün
her saatinde öğrenebilirsiniz:
0800 4 5555 33 (Bu numarayı ücretsiz arayabilirsiniz.)
Telefonla bilgi almak istediğinizde lütfen çocuk parası numaranızı daima hazır
bulundurunuz!
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1. Kim çocuk zammı talep edebilir?
1.1 Genel olarak
Çocuk parası alma hakkına sahip kişilerin, 25 yaş altı çocukları için aşağıdaki hallerde çocuk
zammı alma hakkı mevcuttur;
•
•
•
•
•

eğer bu çocuklar hanelerinde yaşıyorlarsa ve evli değillerse veya partnerlik ilişkileri
yoksa,
eğer bu çocuklar için çocuk parası veya çocuk parasını devre dışı bırakan başka bir
yardım alınıyorsa (Çocuk Parası Kılavuzu’nun 8 nolu maddesi ile karşılaştırınız),
eğer anne babaların aylık gelirleri, taban gelir sınırına ulaşıyorsa,
eğer dikkate alınması gereken gelir ve mal varlığı, tavan gelir sınırını aşmıyorsa ve
ailenin Sosyal Güvenlik Yasası II çerçevesinde hali hazırda almış olduğu çocuk ek
ödemesi ve muhtemel kira yardımı mevcut ise ve bundan dolayı işsizlik ödemesi hakkı
II / sosyal destek geliri bulunmuyorsa.

01.01.2017 tarihi itibariyle ortak hanede yaşayan her çocuk için ödenebilen en yüksek çocuk
zammı ayda 170 Euro’dur.
Birden fazla çocuğun olması halinde, ayrı ayrı ödenecek olan çocuk zammından toplam olarak
ödenecek bir çocuk zammı oluşturulur.
Birden fazla çocuk için çocuk zammı hakkı mevcut olması halinde toplam olarak ödenecek bir
çocuk zammı oluşturulur.
Bu hususta basit ve pratik bir kural: Çocukları olan, sadece İşsizlik Parası II, Sosyal Para
veya Sosyal Yardım alan ve başka gelir ve mal varlıkları olmayan anne babalar, sadece çocuk
parası alabilirler, ancak çocuk zammı alamazlar.
Ayrıca dikkat edilmesi gereken husus şudur: Çocuk zammı, örneğin sığınmacılara yardımları
düzenleyen yasaya göre yardım alma hakkı olanlar, Federal Eğitim Teşvik Yasası’na göre
teşvik hakkı bulunan üniversite öğrencileri/meslek eğitimi alan öğrenciler veya emekliler gibi
belirli insan grupları için belirli şartlar altında söz konusudur.
1.2 Anne babanın taban gelir sınırı
Anne babalar için asgari gelir sınırı 900 Euro’dur, çocuğunu yalnız yetiştirenler için
600 Euro’dur.
Anne babalar, çocuk zammını ancak aylık gelirleri (örneğin çalışarak edinilen brüt kazanç,
işsizlik parası, hastalık parası v.b.) söz konusu asgari gelir sınırına ulaştığı takdirde talep
edebilirler (konut parası ve çocuk parası hariç).
1.3 Anne babanın tavan gelir sınırı
Tavan gelir sınırı, anne babanın İşsizlik Parası II hükümleri anlamında ihtiyaçlarından,
kendilerinin uygun konut masraflarındaki yüzde olarak paylarından (değerlendirme sınırı) ve
toplam çocuk zammından oluşur.
Dikkate alınması gereken gelir ve/veya mal varlığı, tavan gelir sınırını aştığı takdirde, çocuk
zammı alma hakkı yoktur.
Dikkate alınması gereken gelir ve/veya mal varlığının tespiti için bu kılavuzun 3 No. lu
maddesine bakınız.
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Değerlendirme sınırı aşağıdaki kalemlerin toplamıdır:
•
•

Ebeveynlerin geçim sağlamak için sabit oranlı gereksinimleri (Gerekli olağan ve
muhtemelen ek gereksinimler) ve
bunların barınma ve ısınma için yüzdelik oranları.

Geçimin sağlanması için götürü olarak hesaplanan ve kural olarak kabul edilen ihtiyaçlar
01.01.2019 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:
Meblağ
Euro olarak

Hak sahipleri

424

Eşinden ayrı yaşayan anne veya babalar

764
(2 x 382)

Anne ve babalar
Çocuklar
6 yaşını dolduruncaya kadar

245

Çocuklar
7 yaşından 14 yaşını dolduruncaya kadar

302

Çocuklar veya gençler
15 yaşından 18 yaşını dolduruncaya kadar

322

Reşit çocuklar
25 yaşını dolduruncaya kadar

339

Buna, eşinden ayrı yaşayan anne veya baba için götürü ek ihtiyaçlar ile gebelik, malullük, tıbbi
sebeplerden dolayı ortaya çıkan fazla masraflı beslenme giderleri veya merkezi olmayan sıcak su
tedariki ve gerekli durumlarda kaçınılması mümkün olmayan acil durumlardaki düzenli ek ihtiyaçlar da
eklenir.

Konut ve ısınma ihtiyaçları gerçek harcamalar düzeyinde tespit edilir. Anne babanın ihtiyaçları
tahkik edilirken, konut masraflarının sadece anne babaya isabet eden kısmı dikkate alınır. Bu
payın tahkikinde, Almanya Federal Hükümeti’nin Onikinci Asgari Geçim Haddi Raporu esas
alınır. Buna göre hesaplanan paylar aşağıdaki gibidir:
Eşinden ayrı yaşayan
anne veya baba +

Anne veya babanın %
olarak konut payı

Beraber yaşayan anne
baba +

Anne babanın %
olarak konut payı

1 çocuk

77,10

1 çocuk

83,60

2 çocuk

62,73

2 çocuk

71,83

3 çocuk

52,88

3 çocuk

62,96

4 çocuk

45,70

4 çocuk

56,04

5 çocuk

40,24

5 çocuk

50,49
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Örnek:
Bir çift iki çocuğuyla birlikte ortak bir hanede yaşıyorlar. Aylık kira bedeli 600 Euro tutmaktadır.
Eğer anne babanın aylık brüt kazancı 900 Euro’ya ulaşıyorsa (taban gelir sınırı) ve aynı zamanda
dikkate alınması gereken gelir ve/veya mal varlığı, anne babanın ihtiyaçlarına toplam çocuk zammının
eklenmesiyle oluşan meblağı (tavan gelir sınırı) aşmıyorsa, çocuk zammı alma hakkı mevcuttur.
Tavan gelir sınırına ait hesap işlemi:
Temel ihtiyaç

Çocuk parası alma hakkına sahip kimse
Kural olarak kabul edilen ihtiyaç

382,00 Euro

Eş
Kural olarak kabul edilen ihtiyaç

382,00 Euro

+

Anne babanın konut ihtiyaçları (Konut/ısınma için ihtiyaçların % 71,83’si)

=

Değerlendirme sınırı

(=Anne babanın ihtiyaç miktarı)

+

Toplam çocuk zammı

(2 x 170 Euro)

=

Tavan gelir sınırı

430,98 Euro
1.194,98 Euro
340,00 Euro
1.534,98 Euro

Anne babanın çocuk zammı alabilmeleri için aylık brüt gelirin en az 900 Euro tutması ve dikkate alınması
gereken gelir ve mal varlığının 1.534,98 Euro’nun altında olması gerekir (tavan gelir sınırı).

1.4 İşsizlik Parası II hükümleri anlamında yardıma muhtaç duruma düşmenin önlenmesi
İşsizlik Parası II/Sosyal Para hakkının mevcut olmaması için, hesaplanan çocuk parası ile
ailenin diğer gelir ve/veya mal varlığı ve muhtemel konut parasından oluşan meblağın tüm
ailenin ihtiyacını sağlamaya yetmesi zorunludur.
Hamilelik, yalnız çocuk yetiştirme, malullük, tıbbı sebeplerden dolayı pahalı beslenme, merkezi
olmayan sıcak su tedariki veya acil durumlarda kaçınılması mümkün olmayan nedenlerden
dolayı ek ihtiyaç talep eden kişilerde giderler, muhtaç duruma düşmenin önlenmesinin
tespitinde dikkate alınmayabilir. Bu nedenle bu dilekçe sahiplerinin durumu, çocuk zammı
hakkının incelenmesinde özellikle göz önünde bulundurulur. Böylelikle çocuk zammı almak
kolaylaşmaktadır.
Eğer muhtaç duruma düşmek, sadece hak edilen ek ihtiyacın dikkate alınmaması ile
önlenebiliyorsa ve çocuk zammı hakkı talep ediliyorsa, dilekçe sahibi ile ihtiyaç birliğinin bütün
ergin üyelerinin SGB-II-/SGB-XII-ödemelerinden feragat etmeleri gerekmektedir.
Sosyal Yasa II madde 24 fıkra 3 doğrultusundaki bir defaya mahsus ihtiyaçlar (örneğin bir
ikametgâhın ilk defa döşenmesi, giyecek, hamilelik ve doğum veya tedavi cihazlarının tamiratı)
ve ikametgâh ve ısınma için yakacak tedarik giderleri gibi bir defaya mahsus ödemeler, çocuk
zammının ve muhtemel hak edilen konut parasının ailenin ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına
dair yapılan incelemede dikkate alınmazlar. Ancak bu özel ihtiyaçlar, çocuk zammı ve konut
parasına ek olarak, temel geçim güvencesi için yetkili merci tarafından ödenebilir.
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Örnek 1:
11 ve 16 yaşlarında iki çocuğu olan bir evli çiftin, İşsizlik Parası II hükümleri anlamında aylık ihtiyaçları
2.288 Euro tutmaktadır (=anne babadan her biri için 382 Euro, 16 yaşındaki çocuk için 322 Euro,
11 yaşındaki çocuk için 302 Euro, konut ve ısınma ihtiyaçları için 900 Euro). Anne babanın dikkate
alınması gereken aylık toplam geliri 1.380 Euro dur (brüt kazanç 2.250 Euro). Ayrıca her iki çocuk için
aylık 388 Euro çocuk parası ve 200 Euro konut parası almaktadırlar.
Böylece ailenin aylık geliri 1.768 Euro (1.380 Euro + 388 Euro çocuk parası) tutmaktadır.
Bu durumda çocuk parası, İşsizlik Parası II hükümleri anlamında çocukların geliri olarak sayılır. Mümkün
olan en yüksek çocuk zammı hakkı olan 340 Euro ve 200 Euro konut parası ile birlikte ailenin geliri aylık
2.308 Euro tutar ve böylece İşsizlik Parası II hükümleri anlamında olan 2.288 Euro bütün ailenin
ihtiyacını karşılar. Oysa gelir, çocuk zammı ve konut parası alınmadığı takdirde, ihtiyacı karşılamaya
yetmeyecektir. Böylece çocuk zammı ödemesi ile ailenin, İşsizlik Parası II hükümleri anlamında yardıma
muhtaç duruma düşmesi önlenmiş olacaktır. Diğer şartların mevcut olması halinde anne baba, çocuk
zammı alırlar. Buna karşılık İşsizlik Parası II ödenemez.
Örnek 2:
Örnek 1’de olduğu gibi, ancak anne babanın dikkate alınması gereken aylık geliri sadece 1.200 Euro
tutmaktadır (Brüt gelir 2.100 Euro). Aile böylece çocuk parası ile birlikte aylık 1.588 Euro tutarında bir
gelire sahiptir. Çocuk zammının ve konut parasının ödenmesi halinde bile toplam gelir, bütün ailenin
ihtiyacını İşsizlik Parası II düzenlemeleri anlamında karşılamaya yetmeyecektir (toplam ihtiyaç
2.288 Euro, toplam gelir, çocuk zammı ve konut parası dahil 2.128 Euro). Yani çocuk zammının ve konut
parasının ödenmesiyle, İşsizlik Parası II hükümleri anlamında yardıma muhtaç duruma düşülmesi
önlenemeyecektir. Bu durumda ailenin çocuk zammı alma hakkı yoktur. Bu yüzden ailenin İşsizlik Parası
II talep etmesi gerekir.

Sosyal yardım hakkı olan kimselerin çocuk zammı alma hakkı yoktur, çünkü bu kimseler İşsizlik
Parası II hükümleri anlamında yardıma muhtaç değildirler.

2. Gelir ve mal varlığı çocuk zammını nasıl etkiler?
2.1 Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocuğun geliri ve mal varlığı
Bir çocuğun kendi gelir ve mal varlığının mevcut olması halinde, ilk elde bu gelir ve mal varlığı,
mümkün olan en yüksek çocuk zammı miktarından (170 Euro) düşülür. Bu şunu gösterir;
çocuğun 170 Euro üzeri bir gelirinin ve/veya mal varlığının bulunması halinde, bu çocuk için
çocuk zammı hesaplanmaz.
Birden fazla olan çocuk sayısında genel bir değerlendirme yapılır. Burada ilk olarak muhtemel
çocuk parası tutarı her bir çocuk için tespit edilir. Bu amaçla, çocuk ile ilgili gelir ve/veya
varlıklar, azami çocuk yardımından mahsup edilir. Bundan sonra, bu hesaplanan bireysel
miktarlar, toplam çocuk parası ek miktarınaeklenir.
Bu hesaplama metodu ilgili aileler için bir avantaj teşkil eder. Eğer tüm çocukların toplam geliri
azami toplam çocuk sayısından düşülürse, bu duruma göre matematiksel olarak daha düşük
bir ödeme tutarı ile sonuçlanır.
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Örnek:
Çocuklarını yalnız yetiştiren bir anne 4 ve 7 yaşlarında iki çocuğu için çocuk parası alıyor. Bu iki çocuğun
aylık 120 Euro veya 180 Euro tutarında kendi gelirleri var (örneğin ölen anne veya babasından yarı
yetim maaşı, nafaka ödemesi). Çocuğun geliri, iki çocuktan her birinin çocuk zammının
hesaplanmasında aşağıdaki şekilde dikkate alınır:
4 yaşındaki çocuk için:
düşülecek
=

mümkün olan en yüksek çocuk zammı miktarı
gelir miktarı
hak edilen çocuk zammı miktarı:

170 Euro
120 Euro
50 Euro

7 yaşındaki çocuk için:
düşülecek
=

Mümkün olan en yüksek çocuk zammı miktarı
gelir miktarı
hak edilen çocuk zammı miktarı:

170 Euro
180 Euro
0 Euro

Böylece aylık olarak ödenecek toplam çocuk zammı 50 Euro tutar. Eğer 340 Euro tutarındaki mümkün
olan en yüksek çocuk zammından her iki çocuğun toplam geliri kesilmiş olsaydı, çocuk zammı aylık
olarak sadece 40 Euro tutacaktı (170 Euro x 2 = 340 Euro, eksi iki çocuğun toplam gelirleri olan 300
Euro). Hesaplamada çocukların tek tek dikkate alınması, aile için daha uygun bir sonuç vermektedir.

2.2 Anne babanın geliri ve mal varlığı
Eğer dikkate alınan gelir ve/veya ebeveynlerin malvarlığı miktarının ölçüm değerlerini aşması
durumunda ilk adımda hesaplanan toplam çocuk parası ilavesi (bakınız: madde 2.1) ikinci bir
adımda gerekirse düşürülür.
Hesaplamada dikkate almak bakımından anne baba
•
•
•

çocuğunu/çocuklarını yalnız yetiştiren anneler veya babalar,
sürekli ayrı yaşamayan eşler veya kayıtlı yaşam arkadaşları ve
evlilik benzeri bir birlikte yaşayan çiftlerdir.

Anne babanın gelirleri tamamen veya kısmen kendi işinden veya bağımlı olarak çalışılan bir
işten elde ediliyorsa, bu gelir toplam çocuk zammından bütün kapsamıyla değil, sadece
kısmen düşülür. Çalışarak elde edilen ve değerlendirme sınırını aşan her tam 10 Euro, toplam
çocuk zammını basamak basamak 5 Euro düşürür. Diğer farklı gelirler ve mal varlıkları ise
bütün kapsamıyla düşürülmek zorundadır.
Örnek 1:
Bir evli çift, ergin olmayan üç çocuğuyla birlikte ortak bir hanede yaşıyorlar. Aylık kira bedeli 900 Euro
tutmaktadır. Baba, aylık 1.900 Euro brüt kazanç elde etmektedir ve yasal kesintilerden, giderlerden ve
vergiden muaf meblağların kesilmesinden sonra geriye 1.170 Euro tutarında dikkate alınması gereken
bir gelir kalmaktadır.
Eğer anne babanın brüt aylık geliri, taban gelir sınırına ulaşır ve aynı zamanda dikkate alınması gereken
gelir ve mal varlığı, ihtiyaç miktarı ile buna eklenen toplam çocuk zammı miktarının oluşturduğu meblağı
(tavan gelir sınırı) aşmıyorsa, çocuk zammı hakkı mevcut olurdu.
Hesap işlemi:
Anne baba olan eşler için taban gelir sınırı 900 Euro’dur. 1.900 Euro tutarındaki aylık brüt kazanç taban
gelir sınırını aşmaktadır.
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Tavan gelir sınırının hesaplanması:
Temel ihtiyaç

Çocuk parası alma hakkına sahip kimse
Kural olarak kabul edilen ihtiyaç

382,00 Euro

Eş
Kural olarak kabul edilen ihtiyaç

382,00 Euro

+

Anne babanın konut ihtiyaçları (Konut/ısınma ihtiyaçların % 62,96’si)

=

Değerlendirme sınırı

(=Anne babanın ihtiyaç miktarı)

+

Toplam çocuk zammı

(3 x 170 Euro)

=

Tavan gelir sınırı

566,64 Euro
1.330,64 Euro
510,00 Euro
1.840,64 Euro

Buna karşılık anne babanın dikkate alınması gereken geliri:
Kocanın çalışarak edindiği arındırılmış geliri

1.170 Euro

Anne babanın dikkate alınması gereken geliri, tavan gelir sınırını (1.840,64 Euro) aşmamaktadır ve
değerlendirme sınırının (1.330,64 Euro) altında bulunmaktadır. Bu durumda prensip itibariyle çocuk
zammı üç çocuk için kesintisiz olarak hesaplanır (170 Euro x 3 = 510 Euro toplam çocuk zammı).
Örnek 2:
Örnek 1’de olduğu gibi; ancak kadın eş de çalıştığı işten dikkate alınması gereken aylık 256 Euro (brüt
750 Euro) gelir sağladığı bir işte çalışmaktadır.
Hesap işlemi:
Anne babalar için taban gelir sınırı 900 Euro’dur. Anne babanın 2.650 Euro tutarındaki aylık brüt kazancı
(kocanın 1.900 Euro, karısının 750 Euro) taban gelir sınırının üzerindedir.
Tavan gelir sınırının hesaplanması:
Temel ihtiyaç

Çocuk parası alma hakkına sahip kimse
Kural olarak kabul edilen ihtiyaç

382,00 Euro

Eş
Kural olarak kabul edilen ihtiyaç

382,00 Euro

+

Anne babanın konut ihtiyaçları (Konut/ısınma ihtiyaçların % 62,96’si)

=

Değerlendirme sınırı

(=Anne babanın ihtiyaç miktarı)

+

Toplam çocuk zammı

(3 x 170 Euro)

=

Tavan gelir sınırı

566,64 Euro
1. 330,64 Euro
510,00 Euro
1. 840,64 Euro

Buna karşılık anne babanın dikkate alınması gereken geliri:
Kocanın çalışarak edindiği arındırılmış geliri
+

Karısının çalışarak edindiği arındırılmış geliri

=

Toplam gelir

1.170 Euro
256 Euro
1.426 Euro

Anne babanın dikkate alınması gereken geliri (çalışarak kazanılan ücret) tavan gelir sınırını
aşmamaktadır (1.840,64 Euro). Bu sebeple prensip olarak çocuk zammı alma hakkı mevcuttur.
Ancak anne babanın dikkate alınacak gelirleri değerlendirme sınırını aştığı için, 95,36 Euro tutarındaki
aşan meblağ (= 1.426 Euro eksi 1.330,64 Euro) üç çocuk için ödenecek toplam çocuk zammını düşürür.
Aşan meblağın her tam 10 Eurosu için sadece 5 Euro hesaplanır, çünkü burada çalışarak elde edilen
gelir söz konusudur.
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Toplam çocuk zammı hakkının tespit edilmesi:
Düşürülmemiş toplam çocuk zammı
(170 Euro x 3)
Düşülecek miktar

=

Anne babanın mahsup edilmesi gereken gelirleri
(95,36 Euro : 10 = 9 tam düşüş basamağı,
9 tam düşüş basamağı x 5 =)
Geriye kalan toplam çocuk zammı miktarı:

510 Euro

45 Euro
465 Euro

3. Çocuk zammında gelir ve mal varlığı olarak ne dikkate
alınır?
Gelir esas itibariyle elde edilen bütün paradır. Gelirin ne tür olduğu, nereden elde edildiği,
geçimin sağlanması için öngörülüp öngörülmediği, vergiye tabi olup olmadığı, bir sefere
mahsus mu yoksa tekrarlanan bir gelir mi olduğu önemli değildir.
Örneğin aşağıdaki kalemler gelire dâhildir:
•
•
•
•
•
•
•

Bağımlı bir işte veya kendi işinde çalışarak elde edilen kazanç,
Nafaka ödemeleri veya Nafaka Avans Yasası’na göre yapılan ödemeler (çocuğun
geliri),
İşsizlik parası veya hastalık parası gibi ücret yerine yapılan ödemeler,
Anne baba parası veya gerektiğinde alınmış olan bakım parası veya eyalet tarafından
ödenen çocuk yetiştirme parası,
Sosyal sigortadan emeklilik aylıkları,
Sermaye ve faiz gelirleri,
Kira ve icar gelirleri.

Örneğin aşağıdaki gelirler, amaçları bakımından çocuk zammı konusunda gelir olarak dikkate
alınmazlar:
•
•

Bakım sigortası ödemeleri,
Federal Bakım Yasası’na veya kıyaslanabilir diğer yasal kurallara göre ödenen esas
emeklilik aylığı.
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Dikkate alınacak brüt gelirlerden aşağıdaki kalemler kesilir:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Bunlara isabet eden vergiler (örneğin dayanışma kesintisi ve kilise vergisi de dâhil
olmak üzere ücret/gelir vergisi),
Yasal sosyal sigorta primleri (hastalık, bakım ve emeklilik sigortası ve istihdam teşviki),
Diğer sigortaların yasal olarak öngörülmüş veya uygun bulunan primleri (örneğin
gönüllü veya özel hastalık ve bakım sigortası primleri, emeklilik sigortası yükümlülüğü
olmayan kimseler için yaşlılıkta geçimin sağlanması ile ilgili primler, araçlar için zorunlu
mali sorumluluk sigortası primleri),
Gelir Vergisi Yasası’na göre devletçe teşvik edilen yaşlılığın güvenceye alınmasıyla
ilgili („Riester-Rente“ için aidatlar),
Mesleğin icrası çerçevesinde doğan masraflar (örneğin işyerine gidip gelmek için
yapılan masraflar, meslek kuruluşlarına ve sendikalara ödenen aidatlar),
Çalışanlar için götürü olarak hesaplanan gelire bağlı bir vergi muafiyeti,
Adlandırılmış veya noter tarafından onaylanmış, yasal nafaka yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi için yapılan harcamalar,
Çalışma yeteneği olan yardıma muhtaç kimseler için, meslek eğitimi teşviki
hükümlerine göre dikkate alınması gereken miktar. Ancak bunun için meslek teşviki
yardımlarının hesaplanmasında bu kimselerin gelirlerinin en az bir çocuk için dikkate
alınması gerekir.
Çocuğun doğumundan önce çalışmış olan anne baba parası alma hakkı bulunanlar için
300 Euro’ya kadar ve uzatma seçeneği halinde ise 150 Euro aylık anne baba parası
muafiyet miktarı.

Değerlendirilebilen tüm mal ve eşyalar mal varlığı olarak dikkate alınır. Bunlar öncelikle
nakit para, örneğin değerli kâğıtlar gibi yapı tasarruf mevduatları ve mevduat ve tasarruf
hesapları ile ev ve diğer taşınmazlardır. Eğer mal varlığı, geçim için kullanılabiliyorsa veya para
değerinden, satış, kira veya icara vermek suretiyle yararlanılabiliyorsa, değerlendirilebiliyor
demektir.
Çocuk zammında, mal varlığı olarak dikkate alınmayacak kalemlere birkaç örnek:
•
•
•

Uygun ev eşyası (ev idaresi için gerekli olan ve bilinen bütün eşyalar),
Emeklilik sigortası yükümlülüğü olmayan kimselerin yaşlılıkta geçimin güvence altına
alınması için ayırdıkları uygun miktarda birikimi,
İlgilinin kendisinin oturduğu uygun bir taşınmaz (kişi sayısına göre 130 m2’ ye kadar
ikamet alanı olan taşınmazlar veya şehirlerde 500 m2’lik, şehir dışında 800 m2’lik arsa).
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Mahsup edilecek geçim için doğrudan değerlendirilebilir mal varlığından aşağıdaki kalemler
düşülür:
•

Ortak hanede yaşayan anne baba olan eşlerden her biri için ve her ergin çocuk için
temel ihtiyaç muafiyeti:
Doldurulan her yaş itibariyle 150 Euro olmak üzere en az 3.100 Euro ve en fazla
- 9.750 Euro, 01.01.1958’den önce doğan kişiler için,
- 9.900 Euro, 31.12.1957’den sonra ve 01.01.1964’ten önce doğan kişiler için ve
- 10.050 Euro, 31.12.1963’ten sonra doğan kişiler için.

•

Ortak hanede yaşayan ve ergin olmayan çocuğun mal varlığından 3.100 Euro tutarında
temel ihtiyaç muafiyeti,

•

Elde edilmiş olan kazanç ve teşvik edilmiş primler dâhil olmak üzere devlet tarafından
teşvik edilmiş olan yaşlılığın güvenceye alınması ile ilgili varlık,

•

Doldurulan her yaş için 750 Euro’luk bir değere kadar olan ve yaşlılığın güvenceye
alınmasına yarayan diğer meblağlar, örneğin hayat sigortası sözleşmeleri (15 yaşından
küçük çocuklar için geçerli değildir), fakat en fazla
- 48.750 Euro, 01.01.1958’den önce doğan kişiler için,
- 49.500 Euro, 31.12.1957’den sonra ve 01.01.1964’ten önce doğan kişiler için,
- 50.250 Euro, 31.12.1963’ten sonra doğan kişiler için,

•

Gerekli ihtiyaçların satın alınabilmesi için ortak hanede ebeveyn başına ve aynı evde
25 yaşın altındaki her evli olmayan çocuk için 750 Euro muaf tutulur.

Bu durumda çocuk zammı hakkı için dikkate alınacak gelir ve mal varlığı aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
Mal varlığı da dahil olmak üzere bütün brüt gelirlerin toplamından
düşülecek miktar

dikkate alınmayacak gelirler veya mal varlıkları

düşülecek miktar

anılan kesintiler, giderler ve muaf meblağlar

=

dikkate alınması gereken gelir ve mal varlığı
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4. Eğitim ve sosyal katılım yardımları
Çocuk zammı alan kişiler, çocuklarının eğitimi ve sosyal yaşama katılmaları için ek yardım
alabilirler. Bununla ilgili ayrıntılı olarak aşağıdaki yardımlar söz konusudur:
•

Okul veya çocukların gündüz bakıldıkları kuruluş tarafından düzenlenen günlük geziler
(gerçek masraflar) ,

•

Okul veya çocukların gündüz bakıldıkları kuruluş tarafından düzenlenen birkaç günlük
geziler (gerçek masraflar),

•

Kişisel okul ihtiyaçları donanımı (yılda 100 Euro),

•

Öğrencilerin okula ulaşım masrafları (gerçek masraflara ek olarak),

•

Uygun eğitim desteği (gerçek masraflar),

•

Okulda, çocukların gündüz bakıldıkları kuruluşta veya çocukların okuldan önce ve
sonra bakıldıkları kurumda birlikte alınan öğle yemekleri (ek yardım) ve

•

Toplumda sosyal ve kültürel yaşama katılma ile ilgili yardımlar (ayda 10 Euro).

Bu yardımlar için yetkili yerel belediyeye başvurulması gerekir. Buradan, eğitim ve sosyal
katılım yardımları hakkında daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.

5. Çocuk zammı kime ödenir?
Tek ve aynı çocuk için daima sadece bir kişi çocuk zammı alabilir. Çocuk zammı, kural olarak
anne babadan çocuk parasını talep etmiş olan veya alan tarafa ödenir. Çocuk zammı, çocuk
parasıyla birlikte ödenir.

6. Çocuk zammı hangi süre için ödenir?
Hakla ilgili koşulların mevcut olması halinde, (toplam) çocuk zammı en fazla bir çocuk 25 yaşını
dolduruncaya kadar ödenir.

7. Çocuk zammını alabilmek için ne yapmak gerekir?
Çocuk zammının yazılı olarak ayrıca talep edilmesi zorunludur. Dilekçe formülerleri Federal İş
Ajansı’nın her aile kasasında bulunur veya internetten www.familienkasse.de veya
www.kinderzuschlag.de adreslerinden indirilebilir.
Dilekçe, yetkili yerel aile kasasına verilmelidir. Bu husus anne babadan birisinin kamu
kuruluşlarında çalışması halinde de geçerlidir.
Çocuk zammı bağlandıktan sonra bu zammın devamı için, her tahsis dönemi sonunda daima
yeni bir dilekçe verilmelidir.
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Dilekçeyi mümkün olduğu kadar çabuk veriniz, çünkü dilekçe verdiğiniz tarihten önceki aylar
için prensip olarak çocuk zammı alamazsınız.
Kural olarak bütün verilen bilgilerin uygun belgelerle kanıtlanması gerekir. Bunun için hangi
belgelerin gerekli olduğu, çocuk zammı dilekçe formunda belirtilmiştir.
Not:
Dosyanız, Federal Çalışma Ajansı Aile Kasaları tarafından elektronik ortamda tutulur.
Tarafınızdan ibraz edilen kâğıt belgelerin elektronik ortama aktarıldıktan kısa bir süre sonra
imha edileceğini lütfen dikkate alınız. Bu sebepten dolayı orijinal belgeleri değil, mümkün
olduğunca gerekli kanıtların/belgelerin fotokopilerini ibraz ediniz.

8. Dilekçe sahibi veya çocuk zammı alan kişi olarak aile
kasasına neleri bildirmeniz gerekir?
Eğer çocuk zammı talep ettiyseniz veya alıyorsanız, Federal İş Ajansı Aile Kasasına
ödemelere etkisi olabilecek bütün değişiklikleri derhal bildirmek zorundasınız. Bu husus,
bunların yardım miktarını geçmişe dönük olarak etkilemesi halinde, yardım devresinden sonra
ortaya çıkan değişiklikler için de geçerlidir. Başka makamlara veya İşsizlik Parası II ve/veya
Sosyal Para ile ilgili yetkili kurumlara yapılan değişiklik bildirileri burada yeterli değildir.
Çocuk Parası Kılavuzunun 2 numarasında sayılan değişikliklerden başka, isabet etmeleri
halinde özellikle aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir:
•
•
•

•
•
•

Eğer bir çocuk ilk defa gelir veya servet elde ederse veya bir çocuğun gelir veya serveti
ile ilgili şartlarda değişiklik olursa,
Eğer sizin gelir veya mal varığınız ile ilgili şartlarınızda değişiklik olursa (gelir veya mal
varlığınızın artması veya azalması),
Eğer sizinle aynı hanede yaşayan evli eşinizin veya kayıtlı yaşam partnerinizin, evlilik
benzeri bir birlikte beraber yaşadığınız partnerinizin veya çocuğun anne babasından
diğer tarafın gelir ve mal varlığına ilişkin durumunda bir değişiklik olursa (artma veya
azalma),
Eğer hanede yaşayan bireylerin sayısı değişirse,
Eğer özel ek ihtiyaç ödemeleri için hakla ilgili koşullar değişirse (örneğin bir aile ferdinin
gebeliği),
Eğer yan masraflar da dahil olmak üzere konut ve ısınma ihtiyaçlarında bir değişiklik
olursa.

Eğer değişiklikleri gecikmeyle bildirir veya hiç bildirmezseniz, sadece haksız ödenen çocuk
zammını geri ödemekle kalmaz, aynı zamanda para cezasına ve hatta cezai takibata da
uğrayabilirsiniz. Bir değişikliğin çocuk zammına etkisi olup olmadığını tam bilmiyorsanız, aile
kasanıza danışınız.
Aile kasası’nın hizmet ve ödemeleri hakkında güncel bilgileri, internette

www.familienkasse.de veya
www.kinderzuschlag.de
adreslerinden de edinebilirsiniz.
Düzenleme tarihi: Ocak 2019
KiZ 2 tü – 01.19
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