
Doğumdan önce         
 
Stiftung Hilfe für die Familie (Aile yardım vakfı) 
Maddi olarak zor durumdaki hamileler, gerekirse hamile kıyafetleri ve yeni doğan malzemeleri 
için maddi yardım alabilir. Bu yardım için, Jobcenter’dan (iş ve işçi bulma merkezi) veya 
Sozialamt’tan (sosyal hizmetler dairesi) aldığınız yardımlardan kesiti yapılmaz. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 4 
 
 
Ebe yardımları  
Bir ebe doğumdan önce ve sonra size danışmanlık ve destek hizmeti sunar. Ebe evinize gelir. 
Masrafları sağlık sigortası karşılar. 
 
Ayrıca, bir aile ebesi de size danışmanlık hizmeti sunabilir. Ebe evinize gelir ve size 
bebeğinize nasıl bakabileceğinizi gösterir ve çocuğunuzun ilk yaşıyla ilgili (neredeyse) tüm 
sorularda da size yardımcı olur. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 6 
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Geçimin güvenceye alınması 
Kendi gelirinizle veya varlıklarınızla geçiminizi sağlayamıyorsanız Jobcenter’dan ALG II (“Hartz 
IV”) talep etme hakkınız mevcuttur. Bir kereye mahsus yardımlar da (bkz. madde 2., Ebeveyn 
rehberi S. 4) mümkündür. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 15, Danışmanlık S. 34 
 
 
Elterngeld (Ebeveyn parası) 
Ebeveyn parası, çocuk doğmadan önce çalışmış olan ebeveynler için gelir tazmini olarak 
ödenir. Doğum öncesi hiçbir geliri olmayan ebeveynler, 300 Euro’luk asgari tutarı alır; ALG 
II’den (“Hartz IV”), sosyal yardımdan ve çocuk katkısından ebeveyn parası kesilir. Daha önce 
çalışıyorduysanız, 300 Euro’luk tutar yukarıda bahsi geçen hizmetlerden kesilmez. 
 
Çoklu doğumlarda 1 çocuk için ebeveyn parası, sonraki her çocuk için ise 300 Euro alırsınız. 
Küçük kardeş çocuklarda da gerekirse 75 Euro’luk bir Geschwisterbonus (kardeş bonusu) 
ödenir.  
 
Basis-Elterngeld (temel ebeveyn parası) ve ElterngeldPlus (ebeveyn parası artı) seçenekleri 
ve de Partnerschaftsbonus (partnerlik bonusu) seçeneği mevcuttur (çocuğunu/çocuklarını tek 
başına yetiştiren ebeveynler için de geçerlidir).  
Çocuk yetiştirmenin yanında yarı zamanlı çalışma vs. gibi çeşitli ebeveyn parası türlerini 
birleştirmek için çok sayıda seçenek mevcuttur.  
 
Lütfen konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alın! 
Gerekirse, daha fazla ebeveyn parası almak için doğumdan önce erkenden gelir vergisi 
sınıfının değiştirilmesi yararlı olur. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 11, 34 
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Wohngeld (Kira yardımı) 
Geliriniz düşük ise kira yardımı talep edebilirsiniz. 
Bu yardımın tutarı ailenin gelirine, aile bireyi sayısına ve kira tutarına göre değişir. ALG II’de 
(“Hartz IV”, işsizlik parası) veya BaföG bursunda kira yardımı talep hakkı yoktur. Fakat BaföG 
veya ALG II alan kişilerin aile bireyleri kira yardımı alabilir. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 13, Danışmanlık S. 34 
 
Kindergeld (çocuk parası)/Kinderzuschlag (çocuk yardımı) 
Çocuğunuzla birlikte yaşıyorsanız çocuk parası alabilirsiniz. Alman kökenli olmayan (AB dışı) 
ebeveynler, oturumlarını (pasaport) ve ikamet beyanlarını Meldeamt’a (nüfus dairesi) ibraz 
etmelidir. İltica talep yasasına göre yardım alan ebeveynlere çocuk parası verilmez. İlgili 
dilekçe, çocuğunuzun doğumundan sonraki 6 ay içinde verilmelidir. ALG II’den (“Hartz IV”) 
faydalanamayan düşük gelirli ebeveynlere gerekirse çocuk yardımı verilebilir. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 12 
 
Bildungs- und Teilhabepaket (Eğitim ve katılım paketi) 
ALG II (“Hartz IV”), sosyal yardım parası, sosyal yardım, çocuk yardımı, kira yardımı ya da 
iltica talep yasasına göre yardımlar alan aileler, çocuklarının teşvik edilmesi için yardım 
taleplerinde bulunabilir. Bununla ilgili dilekçe, bahsi geçen yardımların alındığı makama verilir. 
Örneğin PEKiP kursları, okul veya kreş gezileri, kreşte ve okulda öğle yemeği, öğrenme 
teşviki, öğrenci teşviki, okul araç-gereçleri, kültürel ve sportif aktiviteler ve boş zaman 
aktiviteleri için yardım alabilirsiniz. Belge olarak “berlinpass-BuT” ibraz edilir.  
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 16 
 
Gündüz bakımı (kreş, bakıcılar) 
Çocuğunuz için, 1. yaşını doldurduktan sonra gündüz bakım evlerinde bir yer için başvurma 
hakkınız vardır. Ancak, haklı nedenler gösterdiğinizde daha erkenden de bir yer başvurusunda 
bulunabilirsiniz. Kreş için bir yer aramaya oldukça erken (kreşe başlamadan en az 1,5 ila 
2 yıl önce) başlamalısınız! Çok sayıda kreşe başvurun ve yer olup olmadığını düzenli olarak 
sorun! 
Kreşe başlamadan en erken 9 ay, en geç 2 ay önce de dilekçenizi belediyeye (kreş 
başvurusu) verebilirsiniz. Hiçbir kurumda bir yer bulamamış olsanız bile bu dilekçeyi 
vermelisiniz. 
Masraflar, gelirinize ve saat sayısına (bakım kapsamına) bağlıdır. Okula başlamadan önce son 
üç kreş yılı katkı payı ödenmez, bundan sonra yemek parası için aylık sadece 23 € 
ödenmektedir. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 29 
 
Aileler için irtibat ve danışmanlık merkezleri 
Bu çocuk yetiştirme ve aile danışmanlık merkezleri şu sorularla ilgili size yardım sağlar: 
- Çocuk yetiştirme, ruhsal sağlık, davranış bozuklukları, 
- Korku, agresiflik, ergenlik problemleri, 
- Ayrılma ve boşanma sorunları vs. 
 
Adresler: S. 32 
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Schrei-Baby-Ambulanz (Kolik bebek ambulansı) 
Bebeğinizin çok ağlaması size endişe mi veriyor ya da bebeğinizin çok ağlaması sizi bitkin 
düşürüyor ve öfkelendiriyor mu? O zaman bir kolik bebek ambulansına başvurabilirsiniz. 
Ebeniz, çocuk hekiminiz ya da çocuk ve genç sağlığı hizmetleri birimi de size yardımcı olabilir. 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 6, 21, 36 
 
Stadtteilmütter (Gezici anneler) 
Farklı kültürlerden anneler ve büyükanneler gezici anne eğitimini alabilir. Eğitim 
tamamlandıktan sonra bu anneler, başka aileleri ziyaret eder ve bilgilerini paylaşır. Ya da 
örneğin çocuk hekimini nerede bulacağınızı size gösterirler. Konular arasında örn. kreşler, 
okullar, sağlık hizmetleri, çocukların gelişimi, sağlıklı beslenme vs. yer alır. Gezici anne 
hizmetinden faydalanmak istiyorsanız ya da kendiniz gezici anne olmak istiyorsanız bilgileri 
burada bulabilirsiniz:   
030.90 239 – 4185 no’lu telefonu arayabilir veya http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-
leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html adresinden bilgi alabilirsiniz.  
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 31 
 
Jugendhilfe (Genç yardımı) 
Şayet 
- Çocuğunuzun yetiştirilmesiyle ilgili bilgi ve desteğe ihtiyacınız varsa, 
- Kritik hayat konularıyla ilgili sorularınız varsa, 
- Eşinizden ayrılırken velayet konusunda anlaşamıyorsanız ya da Alman çocuk ve genç 
yardımı yasasına (KJHG) göre yardıma ihtiyacınız varsa, 
o zaman gençlik dairesine (Jugendamt) başvurmalısınız. İkamet ettiğiniz yere göre çeşitli 
ekipler mevcuttur. Sizden kimin sorumlu olduğunu çocuk ve genç sağlığı hizmetleri biriminden 
de öğrenebilirsiniz. 
Adresler: S. 30, 36 
 
Çocuğun bağışıklık sistemi 
Çocuk yaşta sık sık enfeksiyonlar görülmesi normaldir. Çocuğunuzun bağışıklık sistemini şu 
şekilde destekleyebilirsiniz: 
- Evde ve arabada sigara içmeyin 
- Düzenli olarak evi havalandırın 
- Küf mantarına dikkat edin 
- Uyku sıcaklığının mümkünse 18° C olmasına dikkat edin 
- Her gün en az 30 – 60 dakikalığına temiz havaya çıkın 
- Sağlıklı ve çeşit açısından zengin besinlerle beslenin 
- Çocuğun 2. yaşına kadar D vitamini verin. 
En önemli önleyici tedbirler aşılardır (Ebeveyn rehberi S. 25). 
Ebenizle, çocuk hekiminizle ya da çocuk ve genç sağlığı hizmetleri birimiyle konuşun. 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 21, 24, 36 
 
Erken teşhis muayeneleri (U1 – U 9, J 1) 
Bu muayeneler, çocuğunuzda muhtemel sorunların veya dikkat çeken hususların erkenden 
tespit edilebilmesini ve tedavi edilebilmesini sağlar. Bu muayeneler, sağlık sigortası tarafından 
karşılanır. Sağlık sigortanız yoksa bu muayeneleri, çocuk ve genç sağlığı hizmetleri biriminde 
ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 23 
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Diş sağlığı 
Başlangıçtan itibaren çocuğunuzun diş sağlığına dikkat etmelisiniz. Tavsiyeler: 
- Çocuğunuzun emziğini kendi ağzınıza sokmayın 
- İlk çıkan dişten itibaren diş fırçalamaya başlayın (örn. bir kulak çöpü ile) 
- Florür verin, çocuğa uygun diş macunu kullanın 
- Çocuğun diş sağlığına uygun beslenme (örn. şekerli çay veya başka tatlandırılmış içecekler 
vermeyin) 
- Düzenli olarak diş hekimine gidin. Bunun için ücretsiz çocuk diş kartını kullanın (çocuk ve 
genç sağlığı hizmetleri biriminden de temin edilebilir) 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 24, 
 
Bebeğin güvenli uyuması 
Bebeğin uyuduğu ortam, iyi ve sağlıklı bir uyku için önemlidir. Bebeğiniz ilk yaşında şöyle iyi ve 
sağlıklı uyur: 
- Sırtüstü, uyku tulumunda, başı örtülmeden (örn. şapkasız) , ebeveynlerin bulunduğu odada 
kendi yatağında 
- Sert bir döşekte, çocuk yatağında battaniye, peluş hayvan, tüy olmadan 
- Zincirsiz veya bantsız emzik ve kıyafet 
- Sigara içilmeyen ortam, yakl. 18 ° C 
Uyku düzeni 
Her çocuk farklıdır. Yeni doğan bir bebek ilk aylarda kendi uyku düzenini geliştirmelidir. Sık sık 
uyanmak normaldir. Bazen, bebekler bu esnada sadece ebeveynlerin sakinleştirici 
hareketlerine ihtiyaç duyar. Düzenli tekrarlar ve ritüeller önemlidir (şarkılar, hikâyeler vs.). 
Uykudan önce hareketli aktivitelerden kaçının. 
Ebenizden, çocuk hekiminizden ya da çocuk ve genç sağlığı hizmetleri biriminden bilgiler 
alabilirsiniz. 
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 21 
 
Televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. 
Bebeğinizi televizyonun karşısına oturtmayın; hatta bunun bebeğinizin hoşuna gittiğini fark 
etseniz bile yapmayın. Bebek belki dikkatli seyrediyor, sakinleşiyor ve hareket etmiyor olabilir. 
Bu da stresli ebeveynlere tabii ki biraz nefes aldırabilir. Ancak bunun sonucunda bebeğin kalp 
frekansı düşer. Bebekler, doğrudan kişisel ilgiye ihtiyaç duyar. Bebekler müzikten, 
oyuncaklardan ve inceleyebilecekleri nesnelerden keyif alır.  
Özellikle ilk yaşta bebeğin ebeveynlerini tanıması, onların sıcak gülümsemesi ve 
konuşması önemlidir. Böylece sağlam ve koruyucu bir ebeveyn-çocuk ilişkisi gelişir; bu da 
çocukların gelişimi için çok önemlidir. 
Çocuklar için 3 yaşına kadar hiç televizyon seyretmemeleri ve 3 ila 5 yaş için en fazla ½ 
saat seyretmeleri tavsiye edilir.  
 
İnternetten de tavsiyeler alabilirsiniz: 
 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Geflimmer-im-
Zimmer,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
 
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=120696.html   
 
Adresler: Ebeveyn rehberi S. 19 
 

http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html
http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html

