
Çocuk parası No. Kindergeld-Nr. 

 

Familienkasse 
        

 

Başvuran kişinin Almanya'daki vergi kimlik numarası 
Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland 

                
 

  

 
 
Çocuk parası başvurusu 
Lütfen başvuru yapılan her çocuk için bir „Çocuk eki“ ekleyiniz. 

Eklenen „Çocuk eki“ sayısı: ………… 

Antrag auf Kindergeld 
Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei. 
Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: … 

Lütfen ekteki notlara ve çocuk parası 
kılavuzuna dikkat ediniz. 
Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und 
das Merkblatt Kindergeld. 

 
 
 
 
1 Başvuran kişiye ait bilgiler 
 Angaben zur antragstellenden Person 

 
Soyadı   Name  Unvanı  Titel 

        
 
  Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı 
Adı   Vorname  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 

        
 
     Başvurular için gündüzleri 
Doğum tarihi  Cinsiyeti  Uyruğu *  

 

ulaşılabilecek telefon No.: 
Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit *  Telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.: 

            

* (AB/AEA yurttaşı değilseniz lütfen oturma izni belgesini ekleyiniz!) 
* (bei nicht EU-/EWR-Staatsangehörigkeit bitte Nachweis Aufenthaltstitel beifügen!) 

Adres (Cadde/meydan, ev numarası, posta kodu, ikamet yeri, ikamet edilen ülke) Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Wohnland) 

 
 
Medeni hali: 
Familienstand:  Bekar 

ledig 
 

seit 
 tarihinden beri   Evli 

verheiratet  Hayat arkadaşı ile birlikte yaşıyor 
in Lebenspartnerschaft lebend 

       Dul 
verwitwet  Boşanmış 

geschieden  Kalıcı olarak ayrı yaşıyor 
dauernd getrennt lebend 

 
 
 
 
2 Başvuran kişinin eşine veya hayat arkadaşına ait bilgiler 
 Angaben zum Ehegatten bzw. Lebenspartner der antragstellenden Person 

 
Soyadı   Name  Adı   Vorname  Unvanı  Titel 

     
 
Doğum tarihi  Uyuruğu  Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı 
Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit  Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe 
    

 
Başvuran kişiden farklı ise adresi (Cadde/meydan, ev numarası, posta kodu, ikamet yeri, ikamet edilen ülke) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 
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3 Ödeme yöntemi hakkında bilgiler 
 Angaben zum Zahlungsweg 

 
IBAN  IBAN 
                                   
                                  

 
BIC  BIC  Banka, mali kurum (Gereği halinde şube de belirtilebilir)  
            
            

 
Hesap sahibi  
Kontoinhaber(in) ist  

 Madde  1'  de belirtilen başvuran kişidir 
antragstellende Person wie unter 1 

 
Soyadı, adı     Name, Vorname 

 Başvuran kişi değil, şu kişidir: 
nicht antragstellende Person, sondern: 

 

 
 
 
 
4 Bildirim bana değil aşağıdaki kişiye gönderilmelidir:  
 Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden: 

 
Soyadı   Name  Adı   Vorname 
   

 
Başvuran kişiden farklı ise adresi (Cadde/meydan, ev numarası, posta kodu, ikamet yeri, ikamet edilen ülke) 
Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
 
 
 
 
5 Çocuklara ait bilgiler 
 Angaben zu Kindern 

 
Eklenen „Çocuk eki/ekleri“ uyarınca. Çocuk parası almak üzere yeni başvuru yapılan her çocuk için ayrı bir „Çocuk eki“ doldurulup 
ibraz edilmelidir. 
Laut beigefügter/n „Anlage(n) Kind“. Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen. 
 
Aşağıdaki çocuklar için halen çocuk parası alıyorum: 
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld: 
 

Çocuğun adı, 
gerekiyorsa farklı soyadı 

Vorname des Kindes, 
ggf. abweichender Familienname 

Doğum tarihi 
Geburtsdatum 

 

Cinsiyeti 
Geschlecht 

 

Hangi Aile Kasasından 
(Çocuk parası numarası, personel numarası)? 

Bei welcher Familienkasse 
(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

    

    

    

    

 
 
 

Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle)



 
6 Daha önceki evlilikten olan ve başkasının kendileri için çocuk parası aldığı aşağıdaki çocuklar dikkate alınmalıdır: 
 Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden: 

 
Çocuğun adı, 

gerekiyorsa farklı soyadı 
Vorname des Kindes, 

ggf. abweichender Familienname 

Doğum tarihi 
Geburtsdatum 

 

Cinsiyeti 
Geschlecht 

 

Çocuk parasını kim alıyor 
(Adı, soyadı)? 

Wer bezieht das Kindergeld (Name, Vorname)? 

Hangi Aile Kasasından 
(Çocuk parası numarası, 

personel numarası)? 
Bei welcher Familienkasse 

(Kindergeldnummer, Personalnummer)? 

     

     

     

     

 
Federal Veri Koruma Yasasına ait açıklama: Veriler, Gelir Vergisi Yasası §§ 31, 62 - 78 ve Vergi Yönetmeliği düzenlemeleri veya 
Federal Çocuk Parası Yasası ve Sosyal Yardım Yasasına dayanılarak ve bu yasaların öngördüğü işlemleri yerine getirmek 
amacıya toplanır, işlenir ve kullanılır. 
Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der 
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 
Bütün bilgileri (eklerdeki de dahil) tam ve gerçeğe uygun olarak verdiğimi onaylarım. Çocuk parası alma hakkı için önem 
taşıyan bütün değişiklikleri zaman geçirmeden Aile Kasasına bildirmekle yükümlü olduğumu biliyorum. Çocuk parasına ait 
kılavuzu aldım ve içeriği hakkında bilgi edindim. 
Ich versichere, dass ich alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für 
den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt über Kindergeld habe ich erhalten und von 
seinem Inhalt Kenntnis genommen. 

Tarih 
Datum 

  Başvuran kişiye çocuk parası ödenmesini onaylıyorum. 

   Ich bin damit einverstanden, dass dem Antragsteller / der Antragstellerin das 
Kindergeld gezahlt wird. 

   
Başvuranın / yasal vekilin imzası 

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters 
 Başvuran kişi ile aynı konutta yaşayan eşin / hayat arkadaşının veya anne veya 

babadan diğerinin / veya bunun yasal vekilinin imzası 
Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller/der Antragstellerin in einem Haushalt 

lebenden Ehegatten/Lebenspartners oder anderen Elternteils/dessen gesetzlichen Vertreters 

Nur von der Familienkasse auszufüllen 
 Antrag 

angenommen 
  Ich bestätige die Richtigkeit der 

Änderung/Ergänzung zu den 
  Vorgang im DV-Verfahren 

 Datum / NZ 
       Zu 1:   nein  KG-Nr.   
        Zu 2:   nein  KG-Nr.   
    Fragen    Zu 6:   nein  KG-Nr.   
        Zu Anlage 1:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 2:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 3:   nein  KG-Nr.   
       Zu Anlage 4:   nein  KG-Nr.   
 (Datum/Namenszeichen 

des Antragsannehmers) 
  (Unterschrift des Antragstellers / 

der Antragstellerin / des gesetzlichen 
Vertreters) 

   
 Stammdaten erfasst 

 

 

 
 



Çocuk parası başvurus ve çocuk eki ile ilgili açıklamalar 
Lütfen başvuru formunu ve çocuk ekini dikkatle, iyi okunur biçimde doldurunuz ve uygun yerleri işaretleyiniz. 
İmzanızı atmayı unutmayınız! Ergin yaşta değilseniz yasal temsilciniz sizin için imzalamalıdır. 
Çocuk parası almanızı onaylıyorsa, başvuru formunu aynı konutta oturduğunuz eşinize veya hayat arkadaşınıza / 
anne veya babadan diğerine de imzalatınız. Eğer rıza yoksa, lütfen bunu Aile Kasasına bildiriniz. Hak sahibi 
mahkemece belirlenmişse lütfen kararı ekleyiniz. 
Lütfen başvurunuzun sadece tam olarak doldurulduğu takdirde işleme konulacağını dikkate alınız. 
 
 
Çocuk parası başvurusu 
 
No.  1  ve  2  ile ilgili olarak: 
Başvuran kişi, eşi veya hayat arkadaşı hakkında bilgiler 
Çocuğun ana babasının her ikisi de çocuk parası alma hakkının önkoşullarını yerine getiriyorsa, başvuruyu yapan kişi, çocuk 
parasının ana babanın her ikisinin rızası ile alınacağını belirtmelidir. Medeni durumu bölümünde, eşlerden en azından biri 
kalıcı olarak ayrı yaşamayı amaçlıyorsa „Kalıcı olarak ayrı yaşıyor" seçeneğini işaretleyiniz. Evli değilseniz veya eşiniz veya 
hayat arkadaşınız „Çocuk/çocuklar eki“'nde belirtilen çocuklardan en azından birinin öz anne veya babası değilse, diğer öz 
anne veya babaya ait bilgileri (haneye bakım için alınan çocuklar veya torunlarda öz ana babaya ayrı ayrı) lütfen ilgili „Çocuk 
eki“'nde belirtiniz. 
Alman, AB/AEA veya İsviçre yurttaşı değilseniz, lütfen oturma izninizi gösteren bir belgeyi ekleyiniz (örneğin pasaport 
fotokopisi). 
 
No.  4  ile ilgili olarak: 
Bildirim bana değil aşağıdaki kişiye gönderilmelidir 
Buraya çocuk parası hakkındaki bildirimi almaya yetkili kişiyi/kurumu (örneğin vergi danışmanı, gelir vergisi yardımcı kuruluşu 
vb.) yazabilirsiniz. 
 
No.  6  ile ilgili olarak: 
Daha önceki evlilikten olan ve başkasının kendileri için çocuk parası aldığı aşağıdaki çocuklar dikkate alınmalıdır 
Başka bir kişinin kendileri için çocuk parası aldığı çocuklar, alacağınız çocuk parasının yükselmesine etkide bulunabilir (daha 
önceki evlilikten olan ve başkasının kendileri için çocuk parası aldığı çocuklar). Daha önceki evlilikten olan çocukların dikkate 
alınmasını istiyorsanız, lütfen çocuk için kimin hangi Aile Kasasından çocuk parası aldığını belirtiniz. 
 
 
Çocuk eki 
 
Genel 
Lütfen „Çocuk eki“'ni tam olarak doldurunuz. Doğumdan sonra çocuk parası için yapılan ilk başvuruda „Çocuk parası 
başvurusu için doğum belgesi veya onay “'nin orijinali eklenmelidir. Yurt dışında doğan bir çocuk için kanıt olarak doğum 
belgesinin sunulması yeterlidir. 18 yaşından büyük çocuklar için ek sadece, eğer çocuklar çocuk parası kılavuzunda belirtilen 
özel ön koşulları yerine getiriyorsa doldurulmalıdır. İlgili belgeler (örneğin okul veya meslek eğitimi belgesi) eklenmelidir. 
Çocuğunuz engelli ise, lütfen ek olarak „Yetişkin engelli çocuk için ek“ formunu da doldurunuz. Evlatlıklarda lütfen aile 
mahkemesinin evlatlık kararını ekleyiniz. 
Nesep ilişkisi bulunan „Diğer kişiler“ şunlardır: Ana babalar, üvey ana baba, evlat edinmiş karı koca, evlatlık edinen ana baba, 
büyükanne büyükbaba. 
 
No.  1  ile ilgili olarak: 
Çocuğa ait bilgiler 
Çocuklar evinizin haricinde yaşıyorlarsa lütfen nedenini belirtiniz (örneğin okul veya meslek eğitimi nedeniyle büyükanne  
büyükbabalarının yanında / bir bakım yurdunda / yurtta). 
 
No.  2  ile ilgili olarak: 
Başvuran kişiyle, eşle veya hayat arkadaşı ile ve diğer kişilerle nesep ilişkisi 
Burada sorulan soruların yanıtlanması her durumda zorunludur. Anne veya babadan diğeri / çocuğun ana babası hayatta 
değilse, „Ölü“ eki ile belirtilmelidir. Bir çocuğun babasının kim olduğu yasal olarak tespit edilmemişse, „Bilinmiyor“ veya 
„Babalık tespit edilmedi“ yazılmalıdır. 
 
 



No  3  ile ilgili olarak: 
Yetişkin bir çocuğa ait bilgiler 
 
Özel hak şartları 
Yetişkin bir çocuğun dikkate alınması ancak aşağıdaki durumlarda mümkündür: 

1. 21 yaşını henüz doldurmamışsa, bir işte çalışmıyorsa ve yurt içinde bir İş Ajansında iş arayan olarak kayıtlı ise veya 

2. 25 yaşını henüz doldurmamışsa ve 

a) Bir meslek eğitimi görüyorsa veya 

b) En fazla dört aylık bir geçiş süresinde bulunuyorsa veya 

c) Meslek eğitim yeri eksikliği nedeniyle bir meslek eğitimine başlayamıyor veya bu eğitimi sürdüremiyorsa veya 

d) Organize bir gönüllü hizmet yerine getiriyorsa veya 

bedensel, zihinsel veya ruhsal engel nedeniyle kendi geçimini sağlayacak durumda değilse; burada şart, engelin 25 yaşını 
doldurmadan önce ortaya çıkmış olmasıdır (yaş sınırı dikkate alınmaksızın). 
 
2012'den itibaren yasal durum 
Bir çocuk, ilkk meslek eğitimini veya yüksek eğitimini tamamladıktan sonra 2. maddede anılan durumlarda (a ile d şıkları 
arası) sadece (çocuk parasını olumsuz etkileyen) bir işe başlamadıysa dikkate alınır. 
Ileri bir eğitim (meslek eğitimi veya yüksek öğrenim), bir mesleği icra etme beceri ve yeteneği verdiği takdirde, daha yüksek 
bir eğitime devam etme olanağına bakılmaksızın tamamlanmış sayılır. 
 
Bu husus, mezuniyetten sonra istenen mesleği icra etme hakkı henüz kazanılmış olmasa da geçerlidir (örneğin satış 
elemanı, ilk yardım elemanı, öğretmen veya hukukçu 1. devlet sınavının verilmesinden sonra olarak). 
Bir çocuk, kendi kişisel işgücünü kullanmasını gerektiren gelir elde etme amacına yönelik mesleki bir çalışmaya 
başladığında bir iş/meslek sahibi sayılır. Bu da, „iş veya meslek sahibi olma“ koşulunun serbest meslek dışındaki bir işle, 
tarım ve ormancılık,, ticari ve serbest meslek etkinliği ile yerine getirilebildiğini ifade  eder. Ancak kendi malvarlığını 
yönetmek, bir iş veya meslek sahibi olma özelliğini kazandırmaz. 
Lütfen haftalık çalışma saatini uygun belgelerle kanıtlayınız (örneğin iş sözleşmesi / işveren belgesi). Sözleşme ile belirlenen 
çalışma sürelerinden bir sapma olduğu takdirde, bu durum ücret bordrolarının, çalışma hesabı özetinin veya işveren 
belgesinin sunulması ile belgelenebilir. Tatil, hastalık ve benzeri nedenler sonucu ortaya çıkan devamsızlıklar sözleşmeye 
dayalı çalışma sürelerini azaltmaz. 
 
2011 yılına kadarki yasal durum 
18 yaşın üzerindeki bir çocuğun çocuk parası açısından dikkate alınması, eğer çocuk yaşamını veya mesleki eğitimini 
sürdürmek için gerekli masrafları karşılamak üzere belirlenmiş veya buna uygun 8.004 Euro'dan fazla gelir ve kazanç elde 
etmesi halinde söz konusu değildir. Bu nedenle yetişkin bir çocuk için çocuk parası başvurusu yapılırken, daima „Gelir ve 
kazanç beyanı“ ve/veya „vergilendirmede dikkate alınan mesleki harcamalara ait beyan“ eklenmelidir. 
 
No.  5  ile ilgili olarak: 
Almanya dışındaki bir merciden / devletlerarası veya devletlerüstü bir merciden para alma hakkı 
Burada örneğin çocuklar için yurt dışında mevcut aile yardımı alma hakkı veya çalışılan makama karşı (örneğin Avrupa 
Birliği) çocuklara ilişkin ödeme hakları belirtilmelidir. 
 
No.  6  ile ilgili olarak: 
Sizin veya çoukla çocuk-evlat ilişkisi olan bir kimsenin başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde (…() 
„Kamu hizmetinde çalışmak“, devlet memuru / devletten maaş alan kişi / Federal Bölge‘de, bir eyalette, bir belediyede, bir 
belediye birliğinde veya kamu hukukuna tabi başka bir birlik, kurum veya vakıfta çalışmak veya yargıç, profesyonel asker 
veya süreli asker olarak çalışmak demektir. 
Bunlara, kamu görevlisi olan bir kimse için izin verilmiş olması halinde, , özel girişime mensup bir işveren yanında çalışmak 
da dahildir. Kamu hukuku kapsamındaki dini birliklerdeki (tarikat kuruluşları, kilise hastaneleri, okullar, anaokulları ve 
benzerleri dahil) ile bağımsız gönüllü kuruluşların üst ve üye kurumları kamu hizmeti kapsamına girmez. 
Siz, eşiniz veya hayat arkadaşınız veya çocuklardan biri ile evlat ilişkisi olan başka bir kişi diplomatik veya konsoloslukla ilgili 
bir hizmet yerine getiriyorsanız/getiriyorsa veya getirmişseniz/getirmişse 6b ve 6c sorularının cevabı „“evet“tir. 

 

Çocuk parasına ilişkin ayrıntılı bilgiyi İnternette www.bzst.de veya www.familienkasse.de sayfalarında bulabilirsiniz. 
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