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Önemli Aile Yardımları  
 
Aile Yardım Parası (yetkili makam: Vergi Dairesi) ve Çocuk Bakım Parası (yetkili makam: 
Sağlık Sigortası) devletin, çocuklu kişilere/ebeveynlere (öz veya üvey çocuklar, torunlar, evlatlıklar 
veya bakımı üstlenilmiş çocuklar için) verdiği maddi destekleridir. Ama bu desteklere başvuran kişi 
ve çocuğun, aşağıdaki şartlara uyması gerekir: 
 

Genel Şartlar 
 

Avusturya’da yasalara uygun yaşıyor olmak: 
 

• Avusturya Vatandaşları, 

• Yerleşme ve Oturma Yasasına veya İltica Yasasına göre yerleşim iznine sahip yabancı 
devlet vatandaşları (sonradan doğan çocuk için Aile Yardım Parası, çocuğa Yerleşme İzni 
alındıktan sonra, doğduğu güne kadar geriye dönük ödenir.), 

• Oturum kayıt belgesiyle ya da 1.1.2016’ dan önce verilmiş ikametgah belgesiyle 
Avusturya’da yaşayan Avrupa Topluluğu vatandaşları, 

• Mülteciler, iltica kabul kararının verilme tarihinden itibaren, 

• Çalışmakta olan, devletten maddi destek almayan Geçici Koruma statüsündeki kişiler 
(Dikkat: işini kaybeden kişiler Aile Yardım Parası hakkını da kaybeder!)  

• Geçici olarak oturma iznine sahip ( 12. Mart 2022 yılından itibaren Avusturya’ da kaldıkları 
sürece, ama en fazla 3. Mart 2024 yılına kadar!)  Ukranya`dan gelen mülteciler 
 

Yaşamın İlgi Merkezi/ Avusturya’da Sürekli Yaşama 
 
Yaşamın ilgi merkezini, bir ülkedeki şahsi ilişkilerin ve ekonomik çıkarların yoğunluğu 
oluşturur. Bunu ispatlamak için yetkili makamlar tarafından istenen belgelere örnekler: Ana 
ikametgah belgesi, ev kontratı, ebeveynlerin iş kontratları, gaz ve elektrik gibi ödemelerin 
makbuzları, Avusturya’daki yuva veya okuldan alınan onay kağıtları gibi...    
 
Aynı hanede yaşama (Ebeveyn ve çocuk) 
 
Hakkı olan, ya çocuğun aynı hanede yaşadığı ebeveyn ya da çocuğun bakımını çoğunlukla 
yüklenen ebeveyndir. Eğer çocuk iki ebeyeynle aynı çatı altında yaşamaktaysa, öncelikle 
annenin alma hakkı vardır. Ama bu haktan diğer ebeveyn adına feragat edebilir.  
   
 

Aile Yardım Parası (Familienbeihilfe) 
 

Yukarıdaki genel şartların yanında aşağıdaki kurallara da dikkat edilmelidir: 
Aile Yardım Parası ebeveynlerin kazançlarının yüksekliğinden bağımsızdır. 
Çocuk başına sadece bir kişi başvuru yapabilir. 
Eğer çocuk öksüz ise veya ebeveynler çocuğun bakım ve geçimini karşılamıyorlarsa, çocuğun 
kendisinin Aile Yardım Parasını alma hakkı vardır. 
Reşit olan çocuklar da vergi dairesine Aile Yardım Parasının kendi banka hesaplarına ödenmesi 
için başvurabilirler (Ama bunun için annenin ya da babanın onayının alınması gerekmektedir!). 
 

 

 

 

 



 

 

 

A.) Aile Yardım Parasını Alma Süresi / Yaş Sınırları 
 

1. Reşit olmayan her çocuk için, 18. yaşına kadar Aile Yardım Parası alma hakkı vardır. 
1 9 .  Y a ş ı n d a n  i t i b a r e n ,  ç ocugun kendi kazancı, eğer bu kazanç yılda 15.000 
Euro brütün üstünde olursa, dikkate alınır. Ama çıraklık eğitimi sırasında alınan ödenek, 
yetim maaşı, vergiden muaf tutulan ödemeler kazanç olarak hesaplanmaz.  

2. Çocuklar 24. ya da  25. yaşına kadar1, aşağıdaki şartların oluşması durumunda Aile Yardım 
Parası almaya devam ederler: 

 
a.) Eğer öğretimlerine ve mesleki eğitimlerine devam ediyorlarsa. Üniversite öğrencilerinin 

başarılarını belgelemeleri gereklidir (en azından 16 ECTS Başarı Puanı!) 
b.) Okul eğitiminin bitimi ile en kısa zamanda başlanılan mesleki eğitim arasındaki süre 

sırasında 
c.) Askerlik veya sivil hizmetin bitimi ile mümkün olan en erken zamanda başlayan mesleki 

eğitimin arasındaki zamanda  
 
Üniversite öğrencileri, Aile Yardım Parasını eğitimlerini en kısa sürede bitirebilsinler diye 
alırlar. Bu süre, eğitimin ilk bölümünde bir okul döneminden fazla, tüm eğitim sırasında 
ise bir yıldan fazla olamaz. En fazla da iki fakülte değiştirilebilir. 
Çocuk doğurma, askerlik/sivil hizmet, yüksek okul eğitimi, gönüllü sosyal hizmet yılı gibi 
durumlarda Aile Yardım Parası 25. Yaş2 dolana kadar verilebilir! 

 
3.) Yaş ve zaman sınırlaması olmadan, yüzde 50 üzerinde çalışamayacağı saptanmış olan 

engelli çocuklar için (Sosyal Yardım Dairesi doktor raporu gerekli), başvuru yapıldığı takdirde 
ayda 164,90.- euro fazladan Aile Yardım Parası alınır. 

 
 

B.) Aile Yardım Parası Miktarı  

 
Aile Yardım Parası 2018 Ocak ayından itibaren çocuk başına ayda  
 3 yaşına kadar  120,60.- euro 
 3 yaşından sonra  129,00.- euro 
 10 yaşından sonra 149,70.- euro 
 19 yaşından sonra 174,70.- euro`dur... 
 
Eğer birden fazla çocuk varsa Aile Yardım Parası artar: 
 2 çocuktan sonra her çocuk için    7,50.- euro 
 3 çocuktan sonra her çocuk için  18,40.- euro gibi... 
 
Ayrıca, her çocuk için, Aile Yardım Parasına ek olarak ayda 61,80.- euro Çocuk-Vergi-İndirimi 
(Kinderabsetzbetrag) ödenir. 
 
Aile Yardım Parası başvurusu, 5 yıl öncesine kadar yapılabilir!  
 
Her yıl Eylül ayında 6 ile 15 yaşları arasındaki çocuklar için, Aile Yardım Parası ile birlikte  
105,80 euro Okula Başlama Harçlığı (Schulstartgeld) ödenir. Bunun için ayrıca bir başvuru 
gerekmez. 
 
Fazla Çocuk Primi (Mehrkinderzuschlag):  21,20.- euro tutarındaki bu prim, Avusturya`da 
yaşayan, Aile Yardım Parası alan, üçüncü ve sonraki çocuklar içindir. Başvuru, Vergi Dairelerinde 
E4 Formu ya da Vergi Beyannamesi ile birlikte yapılır. Yıllık kazancın 55.000.- euroyu geçmemesi 
gerekmektedir! 
 

 
1+2 Belli durumlarda, alma hakkı, COVID-19 krizinden dolayı, yaş sınırını aşabilir. 

 



 
 
 
 

Çocuk Bakım Parası  (1.3.2017’den sonraki doğumlar için)  
 

Dikkate alınması gerekli olan genel şartlar: 

• Aile Yardımı Parası almak  

• Yasal olarak Avusturya’da yaşamak 

• Çocukla aynı hanede yaşamak ve aynı ana ikamete sahip olmak 

• Yaşamın ilgi merkezinin Avusturya olması 

• Çocuğun Anne-Çocuk-Pasaportu’nda bulunan tüm doktor muayenelerini yaptırmak: 
Başvuru sırasında, hamilelik süresindeki ve çocuğun ilk doktor kontrolleri olan 5 kontrolün 
kanıtı gerekmektedir. Çocuğun 15. Ayına kadar da, geri kalan 4 doktor kontrolü de 
kanıtlanmalıdır.  Eğer zamanında kanıtlanamıyorsa, çocuk bakım parası alan ebeveyn 
başına 1 300.- euroya kadar para kesintisi olur. Nedenine göre müsamaha gösterilebilir!  

• Yıllık ek kazanç sınırına uymak 

• Anne ve babanın ayrı yaşamaları durumunda, çocuğun vekaletine sahip olmak ve Çocuk 
Bakım Parasına başvuran ebeveynin, Aile Yardım Parasını alıyor olması 

Bu gruptaki ebeveynler iki sistem arasında karar verebilirler: 

1.) Çocuk Bakım Parası-Hesabı (Götürü Ödeme) 

Miktarı: € 15,38.- ila € 35,83.- (tercih edilen süreye bağlı olarak!), ikiz veya daha fazla bebek 
dünyaya getirme durumunda % 50 fazla hesaplanır... 
Süresi: Çocuğun doğumundan itibaren 

• Tek ebeveyn alacaksa: 365 ila 851 gün arası 

• İki ebeveynin alması halinde, 2. Ebeveynin en az 91 gün alması şartıyla: 456 ila 1063 gün 
arasında 

Ek Kazanç: Kişiye ait kazanç sınırı, çocuğun doğumundan önceki yılın kazancının % 60’ ı ya da 
yıllık ek kazanç sınırı olan 18 000.-  euro’dur (= aşagı yukarı ayda 1 372.- euro, yılda 14 defa...) 
Sürenin Saptanması: Bağlayıcıdır ve kararı sadece bir defa değiştirmek mümkündür! 
Değiştirme: Ebeveynler, seçtikleri varyasyondan bağımsız olarak, 2 defa Çocuk Bakım Parası’nın 
alınmasını aralarında değiştirebilirler. Böylece en fazla 3 blok mümkün olabilir. Ama bir blok en az 
2 ay sürmek durumundadır. 
 

2.) Kazanca bağlı olarak alınan çocuk bakım parası 
 
Miktarı: Son kazancın  %80’ i kadar, en fazla günlük 69,83.- euro (ayda yaklaşık 2 100.- euro, 
ikiz veya daha fazla bebek doğarsa bundan fazla alınmaz...) 

a) Çalışma yasağı konulmadan önceki son üç ayın ortalama kazancından 
b) Çocuğun doğumundan önceki bir yılın gelirinde  

hesaplanır 
Süresi: Çocuğun doğumundan sonra 

a) Eğer ebeveynden biri çocuk bakım parası alacaksa: 365 güne kadar 
b) Eğer ikisi paylaşacaksa: (2. Ebeveyn en az 61 en fazla 365 gün) 426 güne kadar  

Ek Kazanç: Yılda 7 800.- euro kadar mümkün (yani az miktarda para kazanılacak işler mümkün, 
ayrıca işsizlik sigortasından yapılacak ödemelerden de yararlanılamaz...).  
Sürenin Saptanması: bağlayıcıdır, karar değiştirilemez... 
 
Ek kazanç olarak sayılanlar: örneğin emeklilik, işsizlik parası, zor durum parası, eğitim parası, 
hastalık sırasında alınan para, 446,81 Euro’ ya kadar kazanılan para, çalışılan iş yerinden alınan 
maaş... 
Ek kazanç olarak sayılmayanlar: Nafaka, çocuk yardım ödemesi, tazminat, doğum öncesi parası, 
13./14. aylıklar, bakım parası, öğrenci bursu gibi gelirler...  
 
 

http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/ikiz
http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/veya
http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/daha
http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/fazla
http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/bebek
http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/dünyaya
http://www.beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/getirme


 
 
 

Çocuk Bakım Parasına Dair Diğer Düzenlemeler 
 

Eş İkramiyesi: 
 

Eşler Çocuk Bakım Parasını neredeyse eşit paylaşıyorlarsa (50:50 ila 60:40 arasında) ve her biri 
en az 124 gün kadar Çocuk Bakım Parası almışlarsa, haklarının bittiği zaman itibariyle, başvuru 
yapmaları durumunda (başvuru, ya Çocuk Parası başvurusu ile ya da hakkın bittiği zamandan 124 
gün sonrasına kadar yapabilirler!), eş başına bir kerelik 500.- euro eş ikramiyesi alabilirler.  
(Bu ikramiyenin ödenmesinden sonra, bu çocuk için artık Çocuk Bakım Parası alınamaz!) 
 

Aile Zamanı İkramiyesi (Aile Ayı/Baba Ayı) 
 
Babanın en azından 182 gün sigortalı çalışmış olması gerekmektedir. 
Aile zamanı, doğumdan 91 gün sonraki 28 gün ila 31 gün arasında alınan, babanın çalışmasına 
ara vererek, kendini sadece aileye adadığı zamandır. Aile zamanı ikramiyesi, babanın çocuk 
bakım parası ile hesaplanan, günde 22,06.- euro olan bir ödemedir!  
 

Götürü Ödeme Alanlara Ek Yardım 
Sadece geliri düşük aileler içindir!  
Miktarı: Günde 6,06.- euro 
Süresi: Çocuk Bakım Parası sırasında en fazla 12 ay boyunca!   
Ek Kazanç:  

• Tek ebeveyn ya da Çocuk Bakım Parasını alan ebeveyn için en fazla 7 800.- euroya kadar  

• Eşin de kazancı yılda 18 000.- eurodan az olmalı (= aşagı yukarı ayda 1 372.- euro, yılda 
14 defa...) 
 

Diğer Önemli Noktalar 
 
Geri Ödeme: Yıllık ek kazanç sınırı geçilirse, geçilen miktar kadar geri ödeme yapılır! 
 
Feragat Etme: Ek kazanç sınırının geçilmesini engellemek için, belli bir zaman için Çocuk Bakım 
Parasından feragat edilebilir (ama her defasında sadece bütün bir ay boyunca!) 
 
Zor durumlarda – Uzatma: Belli zor durumlarda, Çocuk Bakım Parası 2 ay (ölüm, kadın sığınma 
evlerinde veya hastanede kalma, cezaevi)  duruma göre de (tek ebeveyn olma ve nafaka 
alınmadığı hallerde) 4 ay uzatılabilir! 
 
Ebeveynler, aynı anda Çocuk Bakım Parası alamazlar (İstisna: Birinci değişme sırasında, eşler 31 
güne kadar aynı anda bu parayı alabilirler!) 
 
Çocuk Bakım Tatilinden sonra iş yerine geri dönme hakkı, Çocuk Bakım Parası – süresinden 
bağımsızdır ve en fazla çocuğun 2. yaşgününe kadardır (işten çıkarılmadan korunma). 
 
Çocuk Yardım Ödemesi (Familienbeihilfe) kararı çıkmasa da, Çocuk Bakım Parası için 
başvurunuzu yapmalısınız, çünkü Çocuk Bakım Parası, sadece ilk 6 ay geriye dönük 
ödenmektedir. 
 

Internette hesaplama imkanı: https://www.sozialversicherung.at/kbgOnlineRechner/ 
 

 
DİKKAT!  Yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verildiğinden, detaylı bilgiler için yetkili kurumlara veya uzman danışma merkezlerine 
başvurmanız rica olunur. Gösterdiğimiz itinaya rağmen, olabilecek yanlışlıklardan sorumlu olmadığımızı ayrıca belirtiriz.  

 

Beratung für Männer und Frauen 
1010 Wien, Hoher Markt 8/4/2   Tel: 01 712 56 04 
http://www.migrant.at   E-Mail: migrant@migrant.at 

Beratung für Frauen 
1010 Wien, Marc Aurel Straße 2a/2/10   Tel: 01 982 33 08 

http://www.migrant.at   E-Mail: migrantin@migrant.at 
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