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KiZ – Çocuk parası zammı 
Çocuk zammı düşük gelirli ailelere yapılan bir destek ödemesidir. 
Çocuk zammını, kendisine yetecek kadar para kazanan fakat ailesine yetmeyecek veya ucu 
ucuna yetecek kadar kazancı olan ebeveynler alabilir. Barınma masrafları özellikle yüksek 
olduğunda veya evde birden fazla çocuk yaşadığında orta gelir gruplarına gelinceye dek 
azaltılmış çocuk zammı yapılabilir. 
KiZ, 1 Ocak 2023'ten itibaren çocuk başına aylık 250 Euro'ya kadar çıkmaktadır. Bu azami 
tutara, çocuklar için çocuk başına aylık 20 Euro tutarında acil ek ödeme dahildir. Geliriniz ve 
mal varlığınız, ayrıca çocuğunuzun geliri, çocuk zammından kısmi olarak düşülür ve çocuk 
zammının miktarını azaltır. 
Çocuk zammı 6 ay için verilir. Bu 6 ay içerisinde geliriniz veya konut maliyetiniz değişirse, 
bu durumun çocuk zammına bir etkisi yoktur. 

Bilgi 
Çocuk zammı aldığınızda eğitim ve iştirak yardımları için de (örneğin; kreşte, okulda 
ücretsiz öğle yemeği veya her öğretim yılı başına 174 Euro tutarında malzeme desteği) hak 
kazanırsınız. Ayrıca kreşler için ödenen ücretten muaf tutulabilirsiniz. 

Bu kılavuz hakkında 
Bu kılavuz, size çocuk zammı ile ilgili yasal düzenlemelerle ilgili önemli hususlar hakkında 
özet bilgi verir. Lütfen dikkatle okuyunuz. 
Daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: 
 www.familienkasse.de veya www.kinderzuschlag.de 

Bu internet adresinde çocuk zammı alıp alamayacağınızı kontrol edebileceğiniz “Çocuk 
Zammı Kılavuzu”na da ulaşabilirsiniz. 
Cevabını bulamadığınız başka sorularınız olması halinde, arzu ettiğiniz bilgiyi aile kasanız 
size memnuniyetle verecektir. 
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. Kimler 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 eşdeğer bir yardım, örneğin yurt dışından, 

alınıyorsa, 
 eğer çift olarak aylık geliriniz en az 900 Euro veya tek ebeveyn olarak 600 Euro ise 

(asgari geçim sınırı; ayrıntıları için 1.2 maddesine bakınız), 
 Kendinize yetecek kadar geliriniz var ve çocuk zammı ile ailenizin ihtiyaçlarını 

karşılayabiliyorsunuz (ayrıntılar için 1.3’e bakın) ve 
 çocuk zammından düşülecek olan geliriniz, çocuk zammını sıfıra indirecek kadar 

yüksek değil (gelirden hesap düşülmesi için 2’ye bakın). 

Bilgi 
Mülteci Yardım Yasasına göre yardım alırsanız ve Federal Eğitim Yasası’na (BAföG) göre 
nitelikli bir okulda okur veya mesleki eğitim alırsanız aşağıdaki bazı özel koşullarda çocuk 
zammı alabilirsiniz. Bu aynı şekilde emekliler için de geçerlidir. Aile Kasanızdan daha fazla 
bilgi alabilirsiniz. 

 

Dikkat! 
Yalnızca Sosyal Güvenlik Yasası II’ye (SGB) veya SGB XII’ye göre sosyal yardım 
alıyorsanız ve bunun dışında başka bir geliriniz yoksa çocuk zammı alamazsınız. 

1.2 Taban gelir sınırına ulaşılmış ise 
Aylık brüt geliriniz (örneğin çalışmalarınız için aldığınız brüt maaş, işsizlik parası, hastalık 
parası) taban sınırına ulaşmışsa çocuk zammını alabilirsiniz. Bu taban sınır çift ebeveynler 
için 900 Euro, tek ebeveynler içinse 600 Euro'dur. Konut parası, çocuk parası ve çocuk 
zammı bu hesapta dikkate alınmaz. 

1.3 Aile, ihtiyaçlarını çocuk zammı ile sağlayabilir 
Geliriniz, çocuk parası, güncel barınma yardımı, çocuk zammıyla SGB II doğrultusunda tüm 
ailenin ihtiyaçları sağlanabiliyorsa genellikle çocuk zammı alabilirsiniz. 
Ailenizin tüm ihtiyaçlarını bu yardımlarla karşılayamıyorsanız da, belirli durumlarda 
genişletilmiş erişim yoluyla yine çocuk zammı alabilirsiniz (ayrıntılar için 1.4’e bakın). Bunun 
dışında SGB II’ye göre yardım için iş bulma merkezlerine başvurabilirsiniz. 
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Bilgi 
Ailenizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bir geliriniz olsa bile, yine de bazı durumlarda 
azaltılmış çocuk zammı alabilirsiniz. Bu durumda da eğitim ve iştirak yardımları alır ve 
anaokulu ücretinden muaf olabilirsiniz. Aile Kasanızdan daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Ailenin tüm ihtiyaçları aşağıdakilerden oluşur: 
 ebeveyn ve çocukların temel ihtiyaçları, 
 olası ek ihtiyaçlar ve 
 ailenin konut maliyeti. 

Sosyal Güvenlik Yasası II çerçevesinde kabul edilen temel ihtiyaçlar 1 Ocak 2023 
tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği gibidir: 

  

Hak sahipleri Meblağ 

Tek ebeveynler 502 Euro 

Çift ebebeynler 
902 Euro 

(2 x 451 Euro) 

6 yaşın altındaki çocuklar  318 Euro 

6 ile 14 yaşları arasındaki çocuklar 348 Euro 

14 ile 18 yaşları arasındaki çocuklar veya gençler 420 Euro 

18 ile 25 yaşları arasındaki reşit çocuklar 402 Euro 

 

Sosyal Güvenlik Yasası II çerçevesinde kabul edilen ek ihtiyaçlar aşağıdaki sebeplerden 
dolayı kabul edilir 
 Hamilelik, 
 Tek ebeveynlik, 
 Engellilik (hususi, bazı kişisel zorunlulukların bulunması), 
 tıbbi sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulan ve maliyeti yüksek beslenme şekilleri, 
 merkezi olmayan sistemde sıcak su temini (örneğin; tanksız su ısıtıcıları) veya 
 olağanüstü durumlarda reddedilemeyecek olan ve devam eden özel ek ihtiyaçlar. 

Tüm ailenin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı kontrol edilirken bir kerelik 
ihtiyaçlar dikkate alınmaz. Örneğin: 
 Dairenin ilk donanımı, 
 İlk kıyafet donanımı, 
 Hamilelik ve doğum için ilk donanım, 
 Tedavi gereçlerinin alımı, kirası veya tamiratı veya 
 Konaklama ve ısıtma için yakıt alım masrafları kadar tek seferlik ödeme. 

Bilgi 
Bu özel ihtiyaçlara yönelik yardımlar, çocuk zammı ve barınma yardımına ek olarak iş 
bulma merkezi tarafından talep üzerine sağlanabilir. 



 

5 

 

Örnek 1: Aile, ihtiyaçlarını çocuk zammı ile sağlayabilir 
11 ve 16 yaşlarında iki çocuğu olan bir evli çiftin, Sosyal Yasa II hükümlerine göre aylık toplam 
ihtiyaçları 2.570 Euro tutmaktadır: 

 Sosyal Yasa II hükümlerine göre Çocuk parası hakedişi 
 ebeveynlerin temel ihtiyaçları olan ebeveyn 451 Euro 

  Eşi 451 Euro 

+ Sosyal Yasa II hükümlerine göre 
 çocukların temel ihtiyaçları Çocuk, 16 yaşında 420 Euro 

  Çocuk, 11 yaşında 348 Euro 

+ Konut maliyeti  900 Euro 

= Toplam ihtiyaç 2.570 Euro 

Ebeveynlerin aylık brüt gelirleri 2.400 Euro. Bu meblağdan çocuk zammı için aylık toplam 
1.350 Euro dikkate alınıyor, çünkü farklı kalemler (ör.; gelir vergisi, sağlık sigortası katkı payları, 
aktif olmayan çalışmadan vergi muafiyet tutarı) çıkarılır (bkz. 3.1.2). Ayrıca iki çocuk için ayda 
toplam 500 Euro çocuk parası ve 249 Euro tutarında barınma yardımı alıyorlar. 

Böylece ailenin ayda ellerine 2.099 Euro geçiyor (1.350 Euro + 500 Euro çocuk parası ve 249 Euro 
barınma yardımı). 

500 Euro tutarında çocuk zammı ile ailenin toplam geliri 2.599 Euro oluyor (2.099 Euro + 500 Euro) 
ve ihtiyaçlarını 2.570 Euro ile karşılayabiliyorlar. Bunun sonucunda SGB II’ye göre yardım hükmü 
yoktur, bu da SGB II’ye göre bir yardıma muhtaçlık olmadığını gösterir. Aile, çocuk zammı talebinde 
bulunabilir. 

 

Örnek 2: Aile, ihtiyaçlarını çocuk zammı ile sağlayamayabilir 
Örnek 1'deki gibi, ancak ebeveynlerin brüt geliri 1.800 Euro'dur. Bu meblağdan çocuk zammı için 
aylık 1.000 Euro dikkate alınır (3.1.2’de kalemler çıkarıldıktan sonra). 

Ailenin aylık geliri çocuk parası (500 Euro) ve konut parası (256 Euro) ile birlikte sadece 
1.756 Euro'dur. 

Çocuk zammı ödense bile toplam gelir (1.756 Euro + 500 Euro = 2.256 Euro), aylık 2.570 Euro'luk 
toplam ihtiyacı karşılamaya yetmezdi. Bu aile, çocuk zammı ve konut parası talep etmek yerine 
Jobcenter'de Sosyal Yasa II kapsamındaki ödemeleri talep etmelidir. 

1.4 Çocuk zammı için genişletilmiş erişim 
SGB II’ye göre herhangi bir yardım almıyorsanız ve henüz başvuruda da bulunmadıysanız 
bunun yerine bir çocuk zammı alabilirsiniz. Çocuk zammını genişletilmiş erişim ile almanız 
için işten sağlanan gelir, çocuk zammı ve varsa barınma yardımı toplamının, ailenizin 
ihtiyaçlarını sağlamak için gereken tutardan en fazla 100 Euro eksik olması koşulu vardır.  



 

6 

Örnek: Çocuk zammı için genişletilmiş erişim 
1.3’teki örnek 1 gibi, ebeveynlerin brüt geliri ancak 2.300 Euro’dur. Bu meblağdan çocuk zammı 
için aylık 1.290 Euro dikkate alınır (3.1.2’deki kalemler çıkarıldıktan sonra). 

Ailenin aylık geliri çocuk parası (500 Euro) ve barınma yardımı (252 Euro) ile birlikte sadece 
2.042 Euro'dur. 

Çocuk zammı ödense bile toplam gelir (2.042 Euro + 500 Euro = 2.542 Euro), aylık 2.570 Euro'luk 
toplam ihtiyacı karşılamaya yetmezdi. Ancak burada, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak ve SGB II’ye 
göre yardıma muhtaçlık durumuna girmemek için sadece 28 Euro eksik olduğu için aile, 
genişletilmiş erişim yoluyla çocuk zammına başvurabilir. 

 
Dikkat! 
Eğer Sosyal Güvenlik Yasası II (SGB II) yardımı almak istemiyorsanız ve çocuk zammını 
genişletilmiş erişim üzerinden almak için dilekçe verdiğinizde, örneğin radyo televizyon 
katkı payından muaf tutulma gibi bazı avantajlar elde etme hakkınız bulunmaz. Aile 
Kasanız genişletilmiş erişim konusunda size memnuniyetle yardımcı olacaktır. 

2. Gelir ve mal varlığı çocuk zammını nasıl etkiler? 
Geliriniz ve mal varlığınız ve çocuğunuzun geliri, çocuk zammında farklı oranda düşülür ve 
çocuk zammının miktarı azalır. 
2.1 Çocuğun geliri 
Dikkate alınması gereken çocuğunuzun geliri (3.1’e bakın), en yüksek ihtimal ile çocuk 
zammını 250 Euro azaltır. Tam oran çocuk zammından düşülmez yalnızca %45’i düşülür. 

Örnek: Çocuk zammından nafaka ücretinin düşürülmesi 
Çocuk ayda 300 Euro nafaka alıyor. Bunun yüzde 45'i, yani 135 Euro, 250 Euro olan çocuk zammı 
hesaplaması için değerlendirmeye alınır. Bu durumda en fazla 115 Euro çocuk zammı ödenir. 

Çocuğun gelirine; işten gelen gelir, diğer ebeveynin söz konusu çocuk için nafaka 
ödemelerinin yanı sıra Nafaka Avans Yasası’na göre yardımlar da dahildir. Çocuk zammı 
çocuğun diğer olası gelirlere nazaran ikinci planda olduğundan birinci planda olan nafaka 
ve nafaka avansı gibi destekleri almak için çaba gösterme zorunluluğu vardır. 

Bilgi 
Bir çocuğun geliri sadece o çocuk için çocuk ek ödemesini azaltır. Ailedeki diğer çocuklar 
göz önünde tutulmaz ve ebeveynlerin gelirlerine dahil edilmez.  
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2.2 Ebeveynlerin geliri 
Dikkate alınacak geliriniz kendi toplam ihtiyaçlarınızdan daha yüksekse (ayrıntılar için bkz. 
sayfa 5’teki 1.3) çocuk zammını düşürür. 
Ebeveynlerin kendi ihtiyaçları belirlenirken gerçek barınma masraflarının aşağıdaki oranları 
dikkate alınır: 

Aşağıdaki çocuk sayısına 
sahip tek ebeveyn 

Ebeveynin konut 
payı % olarak 

- Aşağıdaki çocuk sayısına 
sahip ebeveyn çiftleri 

Ebeveynin konut 
payı % olarak 

1 Çocuk 77 - 1 Çocuk 83 

2 Çocuk 63 - 2 Çocuk 71 

3 Çocuk 53 - 3 Çocuk 62 

4 Çocuk 46 - 4 Çocuk 55 

5 Çocuk 40 - 5 Çocuk 50 
 
Bu anlamdaki ebeveynler aşağıdaki gibi tanımlanır; 
 Tek başlarına çocuk yetiştiren veya beraber yaşayan anneler veya babalar, 
 Sürekli olarak ayrı yaşamadıkları eşleri veya nüfusa kayıtlı hayat arkadaşları ve 
 Kendileri ile evliliğe benzer bir ortaklık şeklinde beraber yaşayan partnerleri. 

Ebeveynlerin ihtiyacını aşan gelir bir işte çalışarak elde edilen gelir ise (serbest çalışarak 
elde edilen gelir de olabilir), yalnızca %45 çocuk zammından düşülür. 

Bilgi 
Hastalık parası, İşsizlik Parası veya mal varlığı gibi diğer gelirler ise tamamen mahsup 
edilir. 

 

Örnek 1: Ebeveynlerin geliri nedeniyle çocuk zammının azaltılması 
Bir çift, 8, 10 ve 12 yaşlarındaki üç çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. Aylık kira bedeli 900 Euro 
tutmaktadır. Baba, aylık 2.300 Euro brüt kazanç elde etmektedir ve bundan 1.290 Euro tutarında 
dikkate alınması gereken bir gelir kalmaktadır. Annenin aylık brüt kazancı 750 Euro. Dikkate 
alınması gereken gelir 370 Euro'dur. Ayrıca aylık 252 Euro tutarında bir barınma yardımı alırlar. 

Dikkate alınması gereken ebeveyn gelir tutarı 1.660 Euro, (Baba 1.290 Euro, Anne 370 Euro) 
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 1.460 Euro tutarından daha fazla. 

 Sosyal Yasa II'ye göre 
 ebeveynlerin temel ihtiyacı Anne 451 Euro 

  Baba 451 Euro 

+ Ebeveynleri konut masrafının payı 900 Euro kiranın %62'ü 558 Euro 

= Ebeveynleri toplam ihtiyacı 1.460 Euro 

200 Euro tutarındaki artan miktar bu nedenle üç çocuk için çocuk zammından düşülmelidir. Gelir, 
çalışılan işten elde edildiği için yalnızca %45 düşülür. Bu 90 Euro’nun (200 Euro’nun %45’i), 
750 Euro (3 x 250 Euro) tutarındaki çocuk zammından düşülmesi ve aileye 660 Euro'ya yuvarlanan 
tutarında çocuk zammı ödenmesi anlamına gelir. 
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Örnek 2: Ebeveynlerin geliri nedeniyle çocuk zammının azaltılması 
Bir çift, 8 yaşındaki çocuklarıyla bir evde beraber yaşıyor. Aylık kira bedeli 800 Euro. Babanın aylık 
brüt kazancı 3.300 Euro. Dikkate alınması gereken gelir 1.846 Euro'dur. Annenin geliri yok. 

Dikkate alınması gereken ebeveyn gelir tutarı 1.846 Euro, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 
1.566 Euro tutarından daha fazla. 

 Sosyal Yasa II'ye göre 
 ebeveynlerin temel ihtiyacı Anne 451 Euro 

  Baba 451 Euro 

+ Ebeveynleri konut masrafının payı 800 Euro kiranın %83'ü 664 Euro 

= Ebeveynleri toplam ihtiyacı  1.566 Euro 

280 Euro tutarındaki artan miktar, bu nedenle çocuk zammından düşülmelidir. Gelir, çalışılan işten 
elde edildiği için yalnızca %45 düşülür. Bu, 126 Euro’nun (280 Euro’nun %45’i) 250 Euro tutarındaki 
çocuk zammından düşülmesi ve aileye 124 Euro'ya yuvarlanan tutarında çocuk zammı ödenmesi 
anlamına gelir. 

2.3 Ebeveynlerin veya çocukların mal varlığı 
Değerlendirmeye alınacak önemli mal varlığının tamamı dikkate alınır. Mal varlığı, başvuru 
sahibi için toplam 40.000 Euro'yu ve aynı hanede yaşayan her bir kişi için 15.000 Euro'yu 
aşıyorsa önemli mal varlığı olarak kabul edilir. 
Dikkate alınacak mal varlığı aylık çocuk zammı tutarından daha düşükse bu tutar çocuk 
zammının ilk ödendiği ay düşülür. Sonraki aydan itibaren bu mal varlığı harcandı diye kabul 
edilerek çocuk zammı mal varlığı değerlendirmeye alınmadan ödenecektir. 
Dikkate alınacak mal varlığı aylık çocuk zammı tutarından daha yüksekse, çocuk zammı 
hakkı iptal edilir. Mal varlığı harcandığı zaman tekrar çocuk zammı başvurusu yapılabilir. 

3. Gelir ve mal varlığı olarak neler dikkate alınır? 
Çocuk zammı hesaplanırken gelir ve mal varlığı olarak dikkat edilmesi gereken hususlar 
SGB II'ye göre belirlenir. Hesaplamadan çeşitli muafiyet ödemeleri de çıkarılır. Çocuk 
zammı hesaplanırken “dikkate alınması gereken gelir ve mal varlığı” SGB II’ye göre tüm 
kalem ve muafiyet ödemelerinin çıkarılmasından sonra daimi gelir ve mal varlığı anlamına 
gelir. Çocuk parası, barınma yardımı, çocuk zammı ve SGB II’ye göre yardımlar çocuk 
zammının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

3.1 Gelir 
Gelir, esas itibariyle para ve parasal değer olarak elde edilen bütün gelirlerdir. Gelirin hangi 
türden 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. 
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Örneğin aşağıdaki kalemler gelire dahildir. 
 Serbest veya çalışan olarak çalışarak elde edilen kazanç, 
 Nafaka ödemeleri (eş ve çocuk nafakası) veya Nafaka Avans Yasası’na göre yapılan 

ödemeler, 
 İşsizlik Parası veya hastalık parası gibi ücret yerine yapılan ödemeler, 
 Ebeveyn parası veya eyalet tarafından ödenen çocuk yetiştirme parası, 
 Sosyal sigortadan emeklilik aylıkları, 
 Sermaye ve faiz gelirleri, 
 Kira ve icar gelirleri, 
 Değerli mal olarak kazanılan gelir. 

3.1.1 Gelir sayılmayanlar 
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 temel 

emeklilik aylığı, 
 Annelik yardımı (01.07.2023 tarihinden itibaren geçerlidir). 

3.1.2 Vergilendirilmiş gelirden düşülenler 
Brüt gelirlerden aşağıdaki kalemler düşülür: 
 Ücret/gelir vergisi, dayanışma kesintisi, kilise vergisi ve sermaye kazancı vergisi, 
 Kanuni hastalık, bakım, emeklilik ve istihdam sigortaları primleri, 
 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 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 en az 100 Euro, en fazla 330 Euro tutarında, gelire bağlı muaf bir 
meblağ (1 Temmuz 2023'ten itibaren kursiyerler için özel düzenlemeler geçerlidir), 

 Hak edilmiş veya noter tarafından onaylanmış yasal nafaka yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi için yapılan harcamalar, 

 En az bir çocuğun eğitim desteği için dikkate alınmış olan gelir payı. 
 Ebeveyn parası (Basis-Elterngeld) alma hakkı bulunanlar için 300 Euro’ya aylık kadar 

ebeveyn parası muaf meblağı, veya çocuğun doğumundan önce çalışmış olan ve 
ebeveyn parası (ElterngeldPlus) almak 150 Euro aylık ebeveyn parası muafiyet 
miktarı.  



 

10 

3.2 Mal varlığı 
Değerlendirilebilen tüm mal ve eşyalar mal varlığı olarak dikkate alınır. Bunlar öncelikle nakit 
para, örneğin değerli hisse senetleri gibi tasarruf mevduatları ve yapı mevduat ve tasarruf 
hesapları ile konut ve diğer taşınmazlardır. Eğer mal varlığı, geçim için kullanılabiliyorsa 
veya para değerinden, satış, kira veya icara vermek suretiyle yararlanılabiliyorsa, 
değerlendirilebiliyor demektir. 

Bilgi 
Mal varlıkları hakkında bilgi vermeniz yalnızca mal varlığınızın önemli olması halinde 
gereklidir. Tüm bağımlılık topluluğu için aşağıdaki tutarlardan itibaren önemli varlıkların 
mevcut olduğu kabul edilir: 
  2 kişi: 55.000 Euro 
  3 kişi: 70.000 Euro 
  Her bir çocuk için 15.000 Euro artış 

Mal varlığı sayılmayanlar 
Çocuk zammında, mal varlığı olarak dikkate alınmayacak kalemlere birkaç örnek: 
 Uygun ev eşyası (ev idaresi için gerekli ve olağan tüm eşyalar), 
 Federal yasa kapsamında açıkça yaşlılık yardımı olarak teşvik ediliyorsa, yaşlılık 

yardımı için amaçlanan varlıklar, 
 İlgili kişinin kendi oturduğu konut veya 
 İhtiyaç toplumunda çalışabilecek her bir kişi için uygun motorlu araç. 

4. Tahsis dönemi ve değerlendirilen dönem 
Tahsis dönemi 
Çocuk zammı 6 ay için onaylanır (tahsis dönemi). Tahsis dönemi çocuk zammı 
başvurusunda bulunduğunuz ayda başlar. 

Örnek: Tahsis dönemi 
Çocuk zammı dilekçesi 15 Ocak 2023’de verilir. Çocuk zammı Ocak 2023 - Haziran 2023 dönemi 
için onaylanır. 

Değerlendirilen dönem 
Çocuk zammının onaylanıp onaylanmayacağı kararı için dilekçeyi vermeden önceki 6 aylık 
gelir durumu dikkate alınır. 
Daireyi kiraladıysanız başvuru ayındaki şartlar, barınma maliyetlerini belirlemede 
bağlayıcıdır. 
Eğer aile kendi sahip olduğu bir konutta oturuyorsa içinde bulunulan takvim yılında onay 
öncesi dönemden bir ortalama değer oluşturulur. Tüm aylar için ilgili değerler mevcut değilse 
mevcut olan son (en fazla 12) aydan bir ortalama değer oluşturulur.  
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Tahsis döneminde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi 
Onay döneminde, gelirinizde veya barınma masraflarınızda bir değişiklik olursa bu durum 
çocuk zammında bir değişiklik yaratmayacağı için Aile Kasanıza bildirmeniz gerekmez. 
Ancak hanenize veya hanenizden birisi taşınır veya yeni bir çocuk doğarsa verilmiş olan 
onaya bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla bu tür değişiklikler aile kasasına derhal bildirilmelidir 
(bkz. bu kılavuzun 7. maddesi). 

Tavsiye 
Finansal şartlarınız artık çocuk zammı ailenizin ihtiyaçlarını sağlamak için yetmeyecek 
kadar kötüleştiyse SGB II’ye Jobcenter’a göre tamamlayıcı yardımlara başvurmak 
mümkündür. 

5. Çocuk zammı kime ödenir? 
Aynı çocuk için sadece bir kişi çocuk zammı alabilir. Çocuk zammı, kural olarak 
ebeveynlerden çocuk parasını alan tarafa ödenir. Çocuk zammı, çocuk parasıyla birlikte 
ödenir. 

6. Çocuk zammını alabilmek için ne yapmak gerekir? 
Çocuk zammı için yazılı bir dilekçe vermek gerekir. Dilekçe formları Federal İş Ajansı’nın 
tüm aile kasası şubelerinde bulunur veya internetten 
 www.familienkasse.de veya www.kinderzuschlag.de 

adreslerinden indirilebilir. 
Çocuk zammı dilekçesi online olarak da verilebilir. Müracaat daha rahat ve kolay olacaktır. 
Dilekçe, yetkili yerel aile kasasına verilmelidir. Bu husus ebeveynlerden birisinin kamu 
kuruluşlarında çalışması halinde de geçerlidir. 
Sizden sorumlu aile kasasını yukarıda belirtilen internet sitelerinden >> en altta sol „Ihre 
Familienkasse vor Ort“ >> „Dienststelle finden" ["Şube bul"] segmanında bulabilirsiniz. 

Dikkat! 
Dilekçenizi mümkün olduğu kadar erken verin, zira dilekçe verilmeden önceki aylar için 
çocuk zammı alamazsınız. 

Çocuk zammı bağlandıktan sonra bu zammın devamı için, her tahsis dönemi sonunda yeni 
bir dilekçe verilmelidir. 
Tüm beyanlar, kural olarak uygun belgelerle kanıtlanmalıdır. Tam olarak hangi belgelerin 
gerekli olduğunu çocuk zammı dilekçe formunda belirtilmiştir. 
Bir önceki dilekçenizde belirttiğiniz koşullarda önemli bir değişiklik olmadığında tam bir 
dilekçe yerine kısa bir dilekçe verme olanağınız da bulunur. Kısa dilekçe verdiğinizde çocuk 
zammı, önceden verilen mevcut bilgiler ışığında hesaplanır ve durumunuzu ispat etmek için 
herhangi bir evrak vermeniz gerekmez.  
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Bilgi 
Dosyanız, Federal Çalışma Ajansı Aile Kasaları tarafından elektronik ortamda saklanır. 
Tarafınızdan ibraz edilen kağıt belgelerin elektronik ortama aktarıldıktan kısa bir süre sonra 
imha edileceğini lütfen dikkate alınız. Bu sebepten dolayı mümkün olduğu kadar gerekli 
kanıtların/belgelerin orijinal belgelerini değil, fotokopilerini ibraz ediniz. 

7. Aile Kasanıza ne bildirmeniz gerekir? 
Çocuk zammı talep etmişseniz veya alıyorsanız, Federal İş Ajansı Aile Kasasına ödemelere 
etkisi olabilecek bütün değişiklikleri derhal bildirmek zorundasınız. Değişiklikleri başka bir 
makama veya başka bir kuruma bildirmeniz yeterli değildir. 
Özellikle aşağıda belirtilen hususları aile kasanız bildirmeniz gerekir: 
 Ailede bir çocuk daha doğarsa, 
 25 yaşın altında olan bir çocuk daha evinize taşınırsa, 
 bir çocuk evinizden taşınırsa, 
 bir çocuk evlendiyse, bir partnerle aynı eve taşındıysa veya kendi çocuğunuz olduysa, 
 bir çocuğun kayıp olduğu veya öldüğü bildirilmişse, 
 siz, diğer ebeveyn veya partner(ler)iniz ortak evden taşındıysanız veya birlikte bir eve 

taşındıysanız, 
 Aileniz yurt dışına taşındıysa. 

Kişisel durumunuzda (adres, banka bilgileri) bir değişiklik olursa, lütfen Aile Kasanıza da 
haber verin. 

Dikkat! 
Meydana gelen değişklikleri geç bildirir veya hiç bildirmezseniz, sadece hak edilmeden 
ödenen çocuk zammının geri ödemek zorunda kalmanın dışında, ayrıca para cezası 
verilebilir veya hakkınızda ceza kovuşturması başlatılabilir. Bir değişikliğin çocuk zammını 
etkileyip etkilemeyeceğini tam olarak bilmiyorsanız lütfen aile kasanıza sorunuz.  



 

13 

8. Ücretsiz gündüz çocuk bakım kurumları ve eğitim ve sosyal 
katılım yardımları 

Çocuk zammı alıyorsanız kreş harcı ödemek zorunda değilsiniz. 
Ayrıca çocuklarınız için eğitim ve iştirak yardımları alabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı olarak 
aşağıdaki yardımlar söz konusudur: 
 Okul veya gündüz çocuk bakım kurumu veya evinde çocuk bakan kişi tarafından 

düzenlenen günlük geziler (toplam masraflar), 
 Bir günden uzun sınıf gezileri ve anaokulu veya gündüz bakımevlerinde yapılan bir 

günden uzun geziler (toplam masraflar),  
 Öğretim yılı başına 174 Euro tutarında kişisel okul ihtiyaçları ile okul malzemeleri için 

para yardımı, 
 Öğrencilerin okula ulaşım masrafları (toplam masraflar), 
 Çocuğun okuldaki başarısı yeterli değilse, sınıf tekrarı riskinden bağımsız olarak, 

uygun oranda eğitim desteği (toplam masraflar), 
 Okulda, anaokullarında, gündüz bakımevlerinde ortak öğle yemeği (ayrıca okul 

sonrası programlar ile de işbirliği içinde) ve 
 toplulukta sosyal ve kültürel yaşama katılım sağlamaya yönelik yardımlar (aylık 

toplam 15 Euro). 

Bu ödemeler için ilgili yerel şubede başvuruda bulunmak gerekir. Ödemeleri talep etmeniz 
için hangi şubenin sorumlu olduğunu Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının web 
sitesinden bulabilirsiniz: 
 www.bmas.de/bildungspaket 

Eğitim ve sosyal katılım yardımları ile ilgili ayrıntılı bilgileri yetkili mercilerden edinebilirsiniz. 
"Eğitim paketi" konusundaki servis telefonunu Pazartesi - Perşembe günleri arasında 
08:00 - 20:00 saatleri araında 030 221 911 009 numarasından arayabilirsiniz. 
 

 

Aile kasasının hizmetleri ve ödemeleri konusunda güncel bilgileri 
internette aşağıdaki sitelerden alabilirsiniz: 

www.familienkasse.de veya 
www.kinderzuschlag.de 

Son güncelleme: Ocak 2023 
FK KiZ 2 – 01.23 
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