
 MANNHEIM BELEDİYESİ2 

 

Ailelerin çocuk bakımı maliyetleri konusunda yüklerinin azaltılmasına ilişkin 18.12.2018 tarihli tüzük 

 

Mannheim Belediyesi, çocukların yetiştirilmelerini, eğitimlerini ve bakımlarını, bütçede mevcut olan kaynaklar 

çerçevesinde çocuk bakımı maliyetlerine ilişkin maddi yardımlarla teşvik etmektedir. 

Belediye Meclisi, dolayısıyla 24.07.2000 tarihli madde 4 GemO/Belediye Düzenlemesinden dolayı (Resmi Gazete 

S. 582, ber. 698) 18.12.2018 tarihinde aşağıdaki tüzük üzerinde anlaşmaya varmıştır: 

 

Madde 1 Yardımın amacı 

(1) Bu tüzükteki yardımların amacı, ebeveynlerin, diğer velilerin, bakıcı ebeveynlerin ve diğer kişilerin 
maddi yüklerinin azaltılması, bir çocuğun Mannheim ilinde gittiği belediyeye ait, serbest veya diğer 
idare kurumlarına ait kreşe veya çocuk yuvasına ilişkin aidatların / harçların ödenmesidir. 

(2) Mannheim Belediyesinin yardımları kamu hukukuna tabidir. 
 

 Madde 2 Yardımlara ilişkin şartlar 
(1) Yardımlar sadece, çocuğun sürekli ikametinin Mannheim’da bulunması şartıyla, Mannheim ilinde 

belediyeye ait, serbest veya diğer idare kurumlarına ait kreşe veya çocuk yuvasına giden çocukların 
bakımına ilişkin aidatları / harçları ödemekle yükümlü olan aidat / harç borçlularına (bundan sonra 
borçlular) verilmektedir. 

(2) Yardımlar sadece bakımdan faydalanmaya ilişkin bakım hizmetleri için talep edilen aidat / harç 
verilmektedir. Olası beslenme giderleri için yardımlar verilmemektedir. 

 Madde 3 Çocuk yuvasında aidat / harç indirimine ilişkin yardımlar 
(1) (a) 01.09.2018 tarihi itibariyle, çocuk yuvasında ikinci senelerinde bulunan çocuklara okula başlayana 

kadar gündüz hizmet veren bir kuruluşun ziyareti için bir yardım verilmektedir. 
b) Bu yardımın şartı, çocuğun 01.10.2014 tarihinden önce doğmuş olmasıdır veya üçüncü yaşını 
tamamlamış ve o tarihten beri (kapalı zamanları mahsup ederek) 12 aydan fazla bir süredir 
kanıtlanabilir şekilde gündüz hizmet veren bir kuruluşu ziyaret etmiş olmasıdır, sürekli ikametinin 
Mannheim’da bulunmasıdır ve Mannheim ili içinde bulunan ve gündüz hizmet veren bir kuruluşu 
ziyaret ediyor olmasıdır. 

(2) (a) 01.09.2019 tarihi itibariyle, çocuk yuvasındaki ilk seneleri itibariyle tüm çocuklara okula başlayana 
kadar gündüz hizmet veren bir kuruluşun ziyareti için bir yardım verilmektedir. 
b) Bu yardımın şartı, çocuğun sürekli ikametinin Mannheim’da bulunmasıdır, üçüncü yaşını doldurmuş 
olmasıdır ve Mannheim ili içinde bulunan ve gündüz hizmet veren bir kuruluşu ziyaret ediyor olmasıdır. 

(3) Yardımın aylık tutarı 105 €’dur. Yardım, sadece aidat ya da harç yükümlülüğünün bulunduğu aylar için 
verilmektedir. 
Ziyaret edilen çocuk yuvası seçeneğinin maliyetleri, yardımın tutarını aşması durumunda aradaki farkın 
borçlu tarafından karşılanması gerekir. 
Borçlu tarafından ödenmesi gereken ebeveyn aidatının / borçlu tarafından ödenmesi gereken bakım 
harcının, yardım tutarının altında kalması durumunda, yardım sadece belirlenen ebeveyn aidatı / 
belirlenen bakım harcı tutarına kadar verilir. 
Madde 4 fıkra 1 uyarınca ilave bir yardımın tanınması gerçekleşmemektedir. 

(4) Yardımın tutarı ve ayrıca iptali, Mannheim Belediyesinin Belediye Meclisi tarafından her zaman yeniden 
karar altına alınabilir. Dolayısıyla yardıma veya yardımın belli bir tutarına ilişkin hukuki hak söz konusu 
değildir. 
 

 Madde 4 Kira yardımı alanlarda kreş ve çocuk yuvasında aidat / harç 
indirimine ilişkin yardım 

 
(1) Borçlunun, Kira Yardımı Kanunu (WoGG) uyarınca kira yardımı alması durumunda, bir çocuğun 

Mannheim ili içerisindeki kreş ya da çocuk yuvasındaki bakımı için bir yardım verilmektedir 
 

 

 

 

 



(2) Yardımın tutarı, çocuğun Mannheim ili içerisindeki bir kreşte veya çocuk yuvasında bakım aldığı her ay 
için, belediyenin idare kurumunun tek çocuklu bir ailenin standart çocuk yuvası seçeneğinin ziyaretinin 
ilgili geçerli bakım harcı ile eşdeğerdir (çocuklar için gündüz hizmet veren bir kuruluş dalı). 

(3) Yardımın tanınması için güncel kira yardımı bildirimi, belediyenin idare kurumuna veya serbest idare 
kurumunun kuruluşuna ibraz edilmelidir. Yardım sadece güncel kira yardımı ile onaylanan zaman aralığı 
için tanınmaktadır. 

(4) Madde 3 fıkra 3 cümle 2 ve 3 ile madde 3 fıkra 4 düzenlemeleri de ilgili şekilde geçerlidir. 
 

 Madde 5 Yardımların mahsup edilmeleri 
(1) Yardımlar, bu tüzük uyarınca borçlulara doğrudan ödenmez. Mannheim Belediyesinin yardımları, 

belediyenin kuruluşlarında ve serbest ve diğer idare kurumların kuruluşlarında doğrudan aidat / harç 
borcu ile mahsup edilir. 

(2) Bir serbest veya diğer idare kurumunun çocuk yuvası seçeneğinden faydalanılması durumunda 
yardımın ödenmesi, madde 3 fıkra 3 ve madde 4 fıkra 2’de belirtilen tutarda ilgili aidat borcunun 
indirimi için idare kurumuna yapılmaktadır. Bunun için Gençlik Dairesi ve serbest ya da diğer idare 
kurumları arasında ayrı bir hesaplama yapılmaktadır. Ödeme, amacına bağlıdır ve serbest ve diğer idare 
kurumları, bunları sadece ilgili seçeneğin kullanımı ile oluşan aidat borcu ile mahsup etmeye yükümlü 
kılar. 
 

 Madde 6 İade talebi 
(1) Borçlular, çocuğun her bir ikamet değişikliğini vaktinde ilgili kuruluş yönetimine veya ziyaret edilen 

kuruluşa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 
(2) Borçlular, fıkra 1’deki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda yardım, geriye dönük olarak, 

yardımın tanınmasına ilişkin şartların artık söz konusu olmadığı zamandaki ay itibariyle Mannheim 
Belediyesi tarafından iade edilmesi talep edilebilir. 
 

 Madde 7 Kesinleşme 
“Ailelerin çocuk bakımı maliyetleri konusunda yüklerinin azaltılmasına ilişkin bu tüzük”, geriye dönük olmak 
üzere 01.09.2018 tarihinde kesinleşmiştir. Aynı zamanda “Ailelerin çocuk bakımı maliyetleri konusunda 
yüklerinin azaltılmasına ilişkin tüzük” de (Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli kararı) iptal edilmiştir. 

 

 


