
 

    

   

   

   
 

 

  

 

      

          

        

 

 

     

              

            

   

 

         

 

      

     

         

 

 

       

          

 

    

        

        

       

   

 

           

             

        

 

 

     

     

 

        

         

          

         

         

 

 

 

ENFORMASYON  
Yemek katkı payı  muafiyeti  

Sayın bayan/bay başvuru sahibi! 

Viyana Şehri Belediyesi, çocuğu/çocukları Viyana ’da bulunan bir bakım/gözetim kuruluşuna (çocuk yuvası, 

çocuk grubu ya da günlük anne/baba) devam eden ailelere, aileleri teşvik önlemi olarak yemek katkı 

payından muafiyet tanımaktadır. Her çocuk için (0 yaşından zorunlu eğitime kadar) ayrı bir başvuruda 

bulunulması gerekmektedir. 

Yemek katkı payının teşvik miktarı ne kadardır? 

Aile gelirinin net 1.100,- Euro tutarında ya da daha düşük olması durumunda, MA 11 tarafından ana 

ikametgahları Viyana ’da bulunan 0 – 6 yaş arası çocuklar için aylık 72,33 Euro tutarında yemek katkı payı 

üstlenilmektedir (Kuşluk yemeği, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı). 

Aylık azami 72,33 Euro, doğrudan doğruya bildirilmiş olan bakım/gözetim kuruluşuna ödenir. 

Yemek katkı payından muafiyet için hangi kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir? 

 Çocuğun sizinle aynı hanede yaşaması gerekmektedir. 

 İkamet kaydı bulunan kişilerin hepsinin gelirlerinin toplamı aylık 1.100,- Euro ’yu aşmaması 

gerekmektedir. 

Hesap için aynı hanede ikamet kaydı bulunan bütün kişilerin hangi gelirleri dikkate alınır? 

Müşterek bir hanede bir arada yaşayan bütün kişilerin aylık gelirleri dikkate alınır. 

Başvurunuza aşağıdaki tasdik belgelerinin fotokopilerinin eklenmesi gerekmektedir: 

İşsizlik parası, İş kurumu (AMS) – yardımı, vergi danışmanından şirketten para çekme belgesi (serbest meslek 

sahiplerinde), çocuk bakım parası, hastalık parası, çıraklık ücreti, asgari geçim güvencesi, net aylık, emekli 

aylığı, dulluk ve yetim aylığı, bakıma alınmış çocuklar için ödenen para, okul devam belgesi, diğer gelirler, 

öğrenim yardımı, nafaka, lohusalık parası 

Aile yardım parası ve kira yardım parası alınması, aile gelirinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bunun 

dışında müşterek hanede yaşamakta olan her çocuk için (eğer bu çocuk için daha aile yardım parası alma 

hakkı varsa) 350,- Euro düşülür. Eğer çocuklar için nafaka ödenmesi gerekiyorsa, bu da dikkate alınarak 

düşülebilir. 

Yemek katkı payından muafiyet için başvuru formu nereden alınabilir? 

Formu bakım/gözetim kuruluşlarından alabilir ya da internetten indirebilirsiniz. 

MA 11 – Amt für Jugend und Familie – Internetinfostelle: 

Magistratsko odjeljenje 11 – Sluzba za mlade i porodicu – informaciona sluzba u internetu: 

Magistratski odjel 11 – Ured za mlade i obitelj – informacijska sluzba na internetu: 

11. Belediye Dairesi – Aile ve Gençlik Dairesi – İnternet Bilgi Merkezi: 

Municipal Department 11 – Youth and Family Welfare Office – public internet access point: 

www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/magelf/finanzielles/essensbeitrag.html 

Qualitätssicherung und Organisation Stand: 9/2022 
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Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli bütün belgelerin (fotokopi olarak) eklenmesi 

gerekmektedir. Ancak ondan sonra değerlendirme işlemlerine başlanabilir. 

Çcouğun kuruluşa devam ettiğinin, bakım/gözetim kuruluşunun yönetimi tarafından ya da günlük 

anne/günlük baba tarafından formun üzerinde teyit edilmesi zorunludur. 

Yemek katkı payından muafiyet için başvurunun nerede yapılması gerekir? 

Lütfen başvuru formunu bütün gelir belgeleriyle birlikte oturduğunuz ilçe için yetkili olan hukuki temsilciliğe 

(“Rechtsvertretung”) gönderiniz. 

Posta yoluyla aşağıdaki adrese: 

MA 11 – Amt für Jugend und Familie – Rechtsvertretung – başvurunun 4. sayfasından bakınız 

FAX yoluyla - başvurunun 4. sayfasından bakınız 

E-Posta yoluyla (Ekler scan edilerek) - başvurunun 4. sayfasından bakınız 

bizzat: Pazartesi ’den Cuma ’ya kadar (Çarşamba günleri hariç) saat 8.00 – 12.00 arası (başvuru sonu saat 

11.30)– Adresleri başvurunun 4. sayfasından bakınız 

Yemek katkı payından muafiyet ne kadar süreyle tanınır? 

Çcouk yuvası yılı için, başvurunun yapıldığı aydan itibaren, en fazla 1 Eylül ’den o yılı takip eden yılın 31 

Ağustos gününe kadar. Bu nedenle, muafiyetin uzatılmasını arzu etmeniz halinde, gelir belgelerinizi yetkili 

yerel hukuki temsilciliğe (“Rechtsvertretung”) zamanında ibraz etmeniz rica olunur. 

Önemli: Çcouğun bir bakım/gözetim kuruluşundan bir diğerine geçmesi halinde, bunun yazılı olarak yeni bir 

başvuru formuyla (Postayla, FAX ’la, E-Posta ile) bildirilmesi gerekmektedir. Yemek katkı payından muafiyetin 

aralıksız olarak devam etmesi ancak bu şekilde sağlanabilir. 

Aile gelirinde meydana gelen her değişikliğin gecikmeksizin Magistratsabteilung 11 - Amt für Jugend und 

Familie – Rechtsvertretung ’a bildirilmesi gerekmektedir. 

Muafiyetin tanınması yönünde yasal bir hak yoktur. 

Qualitätssicherung und Organisation Stand: 9/2022 
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