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1. "Çocuk parası" nedir? 

Çocuk parası, ebeveynin istihdamda olup olmadığına veya gelir düzeyine bakılmaksızın 
ebeveynlere çocukları için verilen paradır. 

2. Kaç para alabilirsin? 

2018 
(aylık) 

Temmuz 2019'dan itibaren 
(aylık) 

1ci  ve 2ci çocuk için 
194 Euro 

1ci  ve 2ci çocuk için 
204 Euro 

3cü çocuk için 
200 Euro 

3cü çocuk için 
210 Euro 

sonraki her biri için 
225 EUR 

sonraki her biri için 
235 EUR 

 

3.  Almanya'dan kimler çocuk parası alabilir? 

Almanya'da olan çocuklar, Alman oranları üzerinden çocuk parası alma hakkına sahiptir 
(yukarıya bakınız). Türkiye'deki çocuklar, ancak başvuranın Alman-Türk Sosyal Güvenlik 
Anlaşması kapsamında bir çalışan olması durumunda çocuk parası alma hakkına 
sahiptir. Türkiye'deki çocuklar ve sadece geçici olarak Almanya'da olan çocuklar için 
çocuk parası oranları: 

● 5.11 EUR aylık ilk çocuk için, 
● 12.78 EUR aylık ikinci çocuk için  
● 30.68 EUR aylık üçüncü ve dördüncü çocuk için.. 
● 35.79 EUR aylık bir sonraki her çocuk için 

 

4. Çocuk en fazla kaç yaşında olmalı? 

Maksimum yaş 18'dir, ancak hala okula devam ederse 25 yaşına kadar devam edebilir. 

5. Almanya'dan kimler çocuk parası alabilir? 

 
Tüm Avrupa Birliği vatandaşları, İsviçre, Sırbistan, Montenegro, Bosna Hersek, Cezayir, 
Kosova, Fas, Tunus ve Türkiye. Ebeveynler, yaşam merkezleri Almanya'da ise ve 
çocukları ( bakıma alınmış çocuk, evlatlık, üvey çocuk olabilir) onlarla aynı evde 
yaşıyorsa aile yardımı alma hakkına sahiptir. 

 

6. Hangi ebeveyn çocuk parası için başvurabilir? 

 
Genel olarak, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir: 
- evliyseniz, herhangi biriniz - ebeveynler bu yardım için başvurabilir 



 
- evli veya boşanmış değilseniz, sadece anne başvurabilir 
- eğer boşanmış VE çocuk babası ile yaşıyorsa (baba tek yasal velisi), sadece baba 
uygulayabilirsiniz 
 

7. Çocuğunuzun nerede yaşadığını nasıl kanıtlarsınız? 

 
Aileniz başka bir ülkede yaşıyorsa (siz yurt dışında yaşarken ve çalışırken), bir E401 
formu almanız gerekecektir. Bu, medeni durumu (örneğin boşanmamış ve çocuk 
sadece anneyle yaşamıyor) ve çocuğun yaşadığı adresi teyit eder. Bu belge belediyeye 
bağlı olan Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından doldurulur ve mühürlenir. 
 

8. Kendi ülkenizdeki daimi ikamet adresiniz eşinizden farklıysa ne olur? 

 
E401 formu belediyeye bağlı olan Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından doldurulmalı ve 
mühürlenmelidir. 
 

9. Yurtdışında yaşıyor ve çalışıyorsanız ve aileniz başka bir ülkede ise ne olur? 

 
Bu durumda bile başvurabilirsiniz. Aslında yabancı bir ülkede yaşadığınızı kanıtlamanız 
gerekecek. Yurtdışında yaşadığını kanıtlamak için, söz konusu ülkede geçici olarak 
kayıtlı olduğunuzu onaylamanız gerekecek. Bu onay belediyeye bağlı olan Sosyal 
Yardım Müdürlüğü tarafından verilir. Yurtdışında kaldığınız andan itibaren kayıt 
olmalısınız. 
 

10. Orada kayıtlı değilseniz yurtdışında yaşadığınızı nasıl kanıtlarsınız? 

Yabancı ülkede kayıt olmadıysanız, orada yaşamaya ve çalışmaya başladığınız günden 
itibaren kalışınızı faturalarla kanıtlamanız gerekir. Bu olabilir: kira sözleşmesi, elektrik / 
gaz gibi faturalar. 
 

11. Kaç yıl geriye nafaka başvurusunda bulunabilirim? 

6 ay geri başvurabilirsiniz. 
 

12. Yıl içinde başvuru için son tarih var mı? 

Hayır, hala ülkede yaşıyor ve orada yaşamayı planlıyorsanız bile yılın herhangi bir 
zamanında başvurabilirsiniz. 

13. Başvurmak için en az süre kaçtır? 

Minimum süre bir aydır ve tüm ay olarak hesaplanır. Örneğin, Kasım ayın ortalarında 
ülkeye geldiyseniz, söz konusu yıl için 1 Aralık'tan itibaren başvurabilirsiniz. 



 
14. Çocuk yardım parası nasıl hesaplanır? 

Yabancı ülkenin çocuk yardımları ofisine başvuruyoruz. Ofis, ödenecek para miktarını 
belirten posta adresine  bir onay mektubu gönderir ve bildirir. 

15. Çocuk yardım parasını almak ne kadar sürer? 

Ortalama 6 ila 9 ay sürer. 
16. Hizmetin ücreti ne kadardır? 

99 EUR sabit + ödenen miktardan % 9 bir oran vardır. Çocuk parası alındıktan sonra 
ödenir. 
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Ürün çocuk yardım parası 
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1. „Çocuk parası“ nedir? 

Çocuk parası, ebeveynin istihdamda olup olmadığına veya gelir düzeyine bakılmaksızın 
ebeveynlere çocukları için verilen paradır. 
 

2. Kaç para alabilirsin? 

2016-2017 
aylık 

2018 
aylık 

doğumdan 3 yaşına kadar 
111,80 EUR 

doğumdan 3 yaşına kadar 
114 EUR  

3 yaş üzeri 
119,60 EUR  

3 yaş üzeri 
121,90 EUR  

10 yaş üzeri 
138,80 EUR  

10 yaş üzeri 
141,50 EUR  

19 yaş üzeri 
162 EUR  

19 yaş üzeri 
165,10 EUR  

 

3. Kendi ülkenizden ve yurtdışından aynı anda çocuk parası alabilir misiniz? 

Evet, kendi ülkenizde çocuk parası alabilir ve yurtdışında da başvurabilirsiniz. Yabancı 
ülkeden sağlanan çocuk parası, her iki ülkeden sağlanan çocuk parasının nihai 
toplamının yabancı ülkedeki maksimum miktara eşit olacağı şekilde hesaplanacaktır. 

4. Avusturya'dan kimler çocuk parası alabilir? 

Tüm Avrupa Birliği vatandaşları, İsviçre, Sırbistan, Montenegro, Bosna Hersek, Cezayir, 
Kosova, Fas, Tunus ve Türkiye. Ebeveynler, yaşam merkezleri Avusturya'da ise ve 
çocukları ( bakıma alınmış çocuk, evlatlık, üvey çocuk olabilir) onlarla aynı evde 
yaşıyorsa aile yardımı alma hakkına sahiptir. 

5. Hangi ebeveyn çocuk parası için başvurabilir? 

Genel olarak, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir: 
- evliyseniz, herhangi biriniz - ebeveynler bu yardım için başvurabilir 
- evli veya boşanmış değilseniz, sadece anne başvurabilir 
- eğer boşanmış VE çocuk babası ile yaşıyorsa (baba tek yasal velisi), sadece baba 
uygulayabilirsiniz 
 

6. Çocuğunuzun nerede yaşadığını nasıl kanıtlarsınız? 

 
Aileniz başka bir ülkede yaşıyorsa (siz yurt dışında yaşarken ve çalışırken), bir E401 
formu almanız gerekecektir. Bu, medeni durumu (örneğin boşanmamış ve çocuk 
sadece anneyle yaşamıyor) ve çocuğun yaşadığı adresi teyit eder. Bu belge belediye ye 
ba[li olan Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından doldurulur ve mühürlenir. 
 



 
7. Kendi ülkenizdeki daimi ikamet adresiniz eşinizden farklıysa ne olur? 

E401 belge belediyeye bağlı olan Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından doldurulması ve 
damgalanması gerekir. 
 

8. Yurtdışında yaşıyor ve çalışıyorsanız ve aileniz başka bir ülkede ise ne olur? 

Bu durumda bile başvurabilirsiniz. Aslında yabancı bir ülkede yaşadığınızı kanıtlamanız 
gerekecek. Yurtdışında yaşadığını kanıtlamak için, söz konusu ülkede geçici olarak 
kayıtlı olduğunuzu onaylamanız gerekecek. Bu onay belediyeye bağlı olan Sosyal 
Yardım Müdürlüğü tarafından verilir. Yurtdışında kaldığınız andan itibaren kayıt 
olmalısınız. 
 

9. Orada kayıtlı değilseniz yurtdışında yaşadığınızı nasıl kanıtlarsınız? 

 
Yabancı ülkede kayıt olmadıysanız, orada yaşamaya ve çalışmaya başladığınız günden 
itibaren kalışınızı faturalarla kanıtlamanız gerekir. Bu olabilir: kira sözleşmesi, elektrik / 
gaz gibi faturalar. 
 

10. Çocuk kaç yaşında olmalı? 

Çocuk 18 yaşına geldiğinde, çocuk parası sadece belirli koşullarda ödenir engellilik, 
mesela ve 24 yaşına kadar üniversite eğitimi veya mesleki eğitim gibi belirli durumlarda 
ödenecektir. 
 

11. Çocuk parası için kaç yıl geriye başvurabilirim? 

5 yıl geriye başvurabilirsiniz. 
 

12. Yıl içinde başvuru için son tarih var mı? 

Hayır, hala ülkede yaşıyor ve orada yaşamayı planlıyorsanız bile yılın herhangi bir 
zamanında başvurabilirsiniz. 

13. Başvurmak için en az süre kaçtır? 

Minimum süre bir aydır ve tüm ay olarak hesaplanır. Örneğin, Kasım ayın ortalarında 
ülkeye geldiyseniz, söz konusu yıl için 1 Aralık'tan itibaren başvurabilirsiniz. 

14. Çocuk yardım parası nasıl hesaplanır? 

Yabancı ülkenin çocuk yardımları ofisine başvuruyoruz. Ofis, ödenecek para miktarını 
belirten posta adresine  bir onay mektubu gönderir ve bildirir. 

15. Çocuk yardım parasını almak ne kadar sürer? 

Ortalama 6 ila 9 ay sürer. 
 



 
16. Hizmetin ücreti ne kadardır? 

99 EUR sabit + ödenen miktardan % 9 bir oran vardır. Çocuk parası alındıktan sonra 
ödenir. 
 

 
 


