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Jobcenter’in çalışma saatleri 
 

 
 

Günler Saatler 

Pazartesi 08:30 - 12:30 

Salı 08:30 - 12:30 

Çarşamba 08:30 - 12:30 

Perşembe 13:30 - 18:00 

Cuma 08:30 - 12:30 
 

 
 
 

Genel açıklamalar 
 

İş arayanlar için temel güvence (İşsizlik Ödeneği II ve Sosyal Yardım Ödeneği) yardımlarının 
temelinde Sosyal Güvenlik Yasası İkinci Kitap (SGB II) yer almaktadır. Bu bilgilendirme 
broşürünün amacı temel bilgilendirme sağlamaktır ve içinde İşsizlik Ödeneği II ve Sosyal Yardım 
Ödeneği konusunda en önemli hususlar yer almaktadır. Bu broşür sizi ayrıca özel şartlar altında 
faydalanabileceğiniz ilave yardımlar, sosyal sigortanız ve buna ilave olarak Sosyal Güvenlik 
Yasası II uyarınca bazı yardımlardan faydalanabilmek amacıyla başvuruda bulunduğunuzda 
veya bu yardımlardan faydalanırken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve yükümlülüklerinizin neler 
olduğu hakkında da bilgilendirir. Broşürde tüm düzenlemeleri en ince detayına kadar aktarmak 
mümkün olmadığından, tereddütte kaldığınız hususlarda ilgili Ludwigsburg İlçesi Jobcenter'a 
başvurun ve buradan destek alın. 
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Yetkili kamu organı olan Ludwigsburg İlçesi Jobcenter, iş arayanların temel güvencesini 
sağlamak konusunda yetkilidir. Bu yetki, özellikle çalışma hayatına uyum sağlama 
neticesinde yardım ihtiyacının sonlandırılması veya azaltılması ile kişilerin geçiminin güvence 
altına alınması için gerekli yardımları kapsar. Tek tek ele alındığında, bunlar: 

 
1) Parasal yardım 

 Bir ihtiyaç birliğinde yaşayan tüm kişilerin geçiminin güvence altına alınması için gerekli 
yardımlar (çalışabilecek olan hak sahipleri için işsizlik yardımı II ve çalışamayan kişiler 
için sosyal yardım ödeneği), 

 Barınma ve ısınma ihtiyaçları için gerekli yardımlar, 
 Sosyal sigorta (sağlık ve bakım sigortası, kaza sigortası) primlerinin ödenmesi, 
 Özel durumlarda tek seferlik ihtiyaçların karşılanması (örneğin bir dairenin ilk kez 

döşenmesi, hamilelik ve doğum durumunda ilk ihtiyaçların karşılanması)  

 Belirli ek ihtiyaç durumlarında ilave yardımlar, 

 Eğitim ve katılım yardımları (İşsizlik Ödeneği II/ Sosyal Yardım alınıyorsa) 
 
2) Hizmetler 
Çalışma hayatına uyum sağlanması amacıyla iş yaşamından elde edilen tüm yardımlar. 
Danışmanlık, destekleme, aracılık, etkinleştirme ve mesleki uyum için tedbirler, meslek içi eğitim 
tedbirlerinin desteklenmesi, çalışma olanaklarının sunulması ve kamusal uyum yardımları 
hakkında bilgilendirme (borçlulara danışmanlık, uyuşturucu müptelalarına yardım, psiko-sosyal 
danışmanlık, yaşı küçük veya engelli çocukların bakımı ve evdeki yakınların bakımı) gibi 
yardımlar bu kapsamda yer alır. 

 
3) Ayni yardımlar 
Örneğin yardımların azaltılması veya kaldırılması durumunda verilen gıda kuponları ayni yardım 
olarak kabul edilir. 

 

 

Özetle yetki ve iletişim bilgileri 
 

Ludwigsburg İlçesi Jobcenter, Ludwigsburg'da bulunan iki ofisinin haricinde üç adet şubeye 
sahiptir. Bunlar, Bietigheim-Bissingen, Ditzingen ve Vaihingen/Enz'de bulunmaktadır. İlgili 
Jobcenterların adresleri aşağıda verilmiştir: 

 
 Ludwigsburg, Hindenburgstraße 4, 

 Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 58, 

 Bietigheim-Bissingen, Freiberger Straße 51, 

 Ditzingen, Berblingerstraße 2, 

 Vaihingen/Enz, Franckstraße 20. 
 
Sizin bu Jobcenter’ların hangisinin yetki alanına girdiğiniz, sizin ikametgah adresinize veya 
genelde oturduğunuz adrese bağlıdır: 

 
Ludwigsburg ilçesi içinde yer alan tüm yerleşim birimlerinde oturan serbest meslek 
sahipleri 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Ludwigsburg ilçe merkezi 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8615, Faks: 07141 144-9454 
E-Mail: Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de 

mailto:Jobcenter.Selbststaendige@landkreis-ludwigsburg.de
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Ludwigsburg: Eglosheim, Hoheneck, Doğu: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Ludwigsburg ilçe merkezi 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8615, Faks: 07141 144-9455 
E-Mail: Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Ludwigsburg: Merkez, Kuzey, Batı: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Ludwigsburg ilçe merkezi 2) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8615, Faks: 07141 144-9451 

E-Mail: Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de 
 

Remseck, Ludwigsburg: Grünbühl, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden, Poppenweiler, 
Güney: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Ludwigsburg İlçe / Kasabalar) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8615, Faks: 07141 144-9456 
E-Mail: Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Asperg, Freiberg am Neckar, Markgröningen, Möglingen: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Kasabalar 1) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8885, Faks: 07141 144-9457 
E-Mail: Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Affalterbach, Benningen am Neckar, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach am Neckar, 
Murr, Oberstenfeld, Steinheim an der Murr: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Kasabalar 2) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8615, Faks: 07141 144-9454 
E-Mail: Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Kornwestheim, Schwieberdingen: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Faaliyet bölgesi Kasabalar 3) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 144-8885, Faks: 07141 144-9450 
E-Mail: Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Bietigheim-Bissingen, Tamm: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Bietigheim Şubesi) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon: 07141 144-8401, Faks: 07141 144-9452 
E-Mail: Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de 

mailto:Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de
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Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim, Pleidelsheim, Walheim: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Bietigheim Şubesi) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon: 07141 144-8401, Faks: 07141 144-9447 
E-Mail: Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Ditzingen Şubesi) 
Berblingerstraße 2 
71254 Ditzingen 
Telefon: 07141 144-8500, Faks: 07141 144-9449 
E-Mail: Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de 

 

Eberdingen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen: 
Ludwigsburg İlçesi Jobcenter (Vaihingen Şubesi) Franckstraße 
20 
71665 Vaihingen/Enz 
Telefon: 07141 1448300, Faks: 07141 144-9448 
E-Mail: Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de 

 

 

En önemli konulara kısa bakış 
 

 Başvuru yapılmasını gerekliliği: İş arayanlar için temel güvence yardımını sadece başvurmanız 
durumunda alabilirsiniz. Şayet yardıma ihtiyacınız var ise, bu durumda başvurunuzu lütfen sizin 
bulunduğunuz bölge konusunda yetkili olan Jobcentera en kıza zamanda yapınız. 

 
 Yardım hakkınız ancak başvuru tarihi itibariyle geçerlidir: Başvuru yaptığınız tarihten önceki 

günler için esas olarak yardım alamazsınız. Ancak geçim yardımına ilişkin başvuru, başvurunu 
yapıldığı ayın biri itibariyle geçerlilik kazanır. Şayet tüm diğer şartlar sağlanmışsa, bu durumda, 
her ne kadar başvurunuzu örn. ayın 15 'inde bile yapmış olsanız, İşsizlik Ödeneği II veya 
Sosyal Yardım Ödeneğini geriye dönük olarak geçerli olmak üzere ayın 01 'i itibariyle alırsınız. 
Burada gelir ve varlıklarınızın da ayın 01 'i itibariyle dikkate alındığını ve belirli yardımlar için 
başvuruların ayrıca yapılması gerektiğini lütfen dikkate alın (örn. hamilelik ve doğum 
durumunda ilk ihtiyaçların karşılanması veya eğitim ve katılım yardımları, kişisel okul ihtiyacı 
hariç).  

 
 Başvurunun yapılması: Prensip olarak başvurularınızı ilk etapta herhangi bir kayıp yaşama 

riskini almamak için, belirli bir forma bağlı olmaksızın yapabilirsiniz. Ancak işin kolaylığı 
açısından çalışma saatleri dahilinde kişisel başvuru yapmanızı rica ediyoruz. Bunu için lütfen 
kimlik belgenizi yanınızda getirin. Başvuru belgelerinin size verilmesini takiben gerekli evrakların 
ve belgelerin tamamlanması için size verilen sürelere lütfen uyun. 
 

 Başvuru, ihtiyaç birliğindeki tüm kişileri kapsar: Şayet ihtiyaç birliği olarak adlandırılan bir hane 
için başvuruda bulunuyorsanız, bu durumda söz konusu başvuru sizinle birlikte yaşayan diğer 
kişiler için de geçerlidir. Ancak hanenizde yaşayan ve 25 yaşından büyük olup sizin partneriniz 
olmayan kişiler, bu başvurunun kapsamında değildir. Bundan dolayı çocuklarınız (sizin veya 
partnerinizin çocukları) 25. doğum günü itibariyle, eğer kendi imkânları veya olanaklarıyla 
geçimlerini sağlayamıyorlarsa, iş arayanlar için temel güvence başvurusunu kendileri yapmaları 
gerekmektedir. 

mailto:Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de
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 Gelir ve varlıklar dikkate alınır: Şayet sizin (veya sizinle aynı ihtiyaç birliği içerisinde yaşayan 
kişilerin) geliriniz ve/veya varlıklarınız varsa ve muaf olan tutarı aşıyorsa, bu durumda bunlar 
yardım haklarınızın hesaplanmasında dikkate alınır. 

 
 Gelir getiren çalışma ve işsizlik yardımı II: İşsizlik yardımı II hakkınızı kaybetmeden, haftada 

15 saati aşan gelir getiren bir işte çalışmanız mümkündür. Yani işsizlik yardımı II ile işsizlik 
yardımı arasında bu açıdan bir fark vardır. 

 
 Gelir getiren bir işte çalışmanın teşvik edilmesi: Şayet gelir getiren bir işte çalışmak 

istiyorsanız ve bunun için gerekli olan olanaklara sahip değilseniz, bu durumda bu işte 
çalışabilmek için ihtiyaç duyduğunuz belirli yardımları alabilirsiniz, örneğin yol masraflarınız 
için bir katkı. İhtiyaç olması durumunda bu konuda Jobcenter’da sizden sorumlu görevliden 
destek alabilirsiniz. 
 

 Gelir getiren işte muafiyetler: Şayet (personel veya serbest çalışan olarak) gelir elde 
ediyorsanız, bu durumda elde ettiğiniz gelirin tümü yardım miktarının hesaplanmasında 
dikkate alınmaz. Geliriniz bir kısmı hesaplamadan muaf tutulur ve alacağınız yardımın 
miktarını azaltmaz. Böylece çalışarak elde ettiğiniz finansal durumunuz, çalışmadığınız 
duruma göre her zaman daha iyi olacaktır. 

 
 İşsizlik yardımı II alınması durumunda yükümlülükler: Şayet yardım almaya devam etmek 

istiyorsanız, sizin ve ihtiyaç birliğinizdeki tüm diğer kişilerin, yardıma muhtaç olma durumunu 
sonlandırmak veya azaltmak için size sunulan tüm olanaklardan faydalanmak ve iş hayatına 
yeniden uyum sağlamak için sunulan teşviklerden faydalanmak, sizin yükümlülüğünüzdür. Bu 
yükümlülükleri sağlamamak, esas itibariyle yaptırımlarla, yani haklarınızın kesintiye 
uğramasıyla sonuçlanır. 

 
 Makul olan tüm işleri kabul etmek: İşsizlik yardımı II alan bir kişi olarak, size sunulan ve 

ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak yapabileceğiniz tüm makul işleri kabul etmek, sizin bir 
yükümlülüğünüzdür. Sosyal Güvence Yasası II uyarınca yardım almanız durumunda 
mesleğin korunması güvencesi bulunmamaktadır. 
 

 Bildirim ve ulaşılabilirlik: Talep edilmesi durumunda, kişisel olarak başvurma veya tıbbi / 
psikolojik bir konsültasyonda bulunma yükümlülüğünüz vardır. Bu yükümlülükleri 
sağlamamak, esas itibariyle yaptırımlarla, yani haklarınızın kesintiye uğramasıyla sonuçlanır. 
Ayrıca her iş gününde, Jobcenterin personeli için tarafınızca belirtilmiş olan adresten 
ulaşılabilir olma ve her gün Jobcentera gidebilir durumda olmanız gerekir.  
 

 Katılım ve bildirim yükümlülüğü: Kişisel şartlarında değişiklik olması durumunda (örn. gelir elde 
etmeye başlamak, emeklilik ödeneği elde etmek, ihtiyaç birliğinizdeki bir kişinin haneden 
taşınması, iletişim bilgilerinin değişmesi, iş göremezlik durumu, vs.) Jobcentera en kısa sürede 
bildirilmelidir. 

 
 Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin sonuçları: Kabul gören önemli bir neden olmadan 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, işsizlik yardımı II kesintiye uğrayabilir. 
Kesintiler birden fazla kez uygulanabilir ve hatta işsizlik yardımı II'nin tümüyle 
kaybedilmesine yol açabilir. Yaptırımlar her seferinde 3 ay sürer. 

 
 Sağlık sigortası: İşsizlik yardımı II almanız durumunda sağlık ve bakım sigortanız yapılır veya 

uygun şartların sağlanmış olması durumunda kendi sigortanız için bir katkı alabilirsiniz. Buna 
ilave olarak bazı şartlarda kaza sigortanız da olur. 
 

 



7 

 

 

 
 Yardımların banka hesabınıza yatırılması: Yardımlar genelde havale edildiğinden bir 

banka hesabına ihtiyacınız vardır ve bu hesabın bilgilerini Jobcentera vermelisiniz; bu 
hesap, rehin edilemez bir hesap da olabilir. 
 

 Vergiler: Temel güvence yardımları vergiden muaftır. 
 

 Ek çocuk ödeneği: 25 yaşını doldurmamış çocuklarınız için belirli şartlar altında ek çocuk 
yardımı alabilirsiniz. Bu yardımdan faydalanmak için İş Ajansının Aile Kasasına (Stuttgarter 
Straße 55, 71638 Ludwigsburg) yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Ek çocuk ödeneği, 
Jobcenterin veya Ludwigsburg İlçe Kaymakamlığının bir hizmeti değildir.  
 

 Hukuki yardım / bildirimlere karşı neler yapabilirsiniz: Bağlı olduğunuz Jobcenterin her bir 
bildirimine, örneğin yardım başvurunuza ilişkin kararda ve bu kararın daha sonraki her bir 
değişiminde, siz / bu bildirimden etkilenen başka bir kişi bildirimde belirtilen kararın 
açıklanmasını takip eden bir ay içerisinde itiraz edebilir. Bir itiraz, söz konusu kararın 
doğruluğuna ilişkin olarak yeniden gözden geçirilmesini sağlar. Şayet kararın gözden 
geçirilmesinden sonra sizin talep ettiğiniz şekilde bir karar verilmezse, bu durumda size, sizi 
bu konuda bilgilendiren yazılı itiraz bildirimi gönderilir. Bu itiraz bildirimine karşı dava 
açabilirsiniz. Bu davayı hangi mahkemede, hangi süreler dahilinde ve ne şekilde 
açabileceğiniz, itiraz bildirimi ile birlikte gönderilen yasal haklar konusunda bilgilendirme 
yazısından öğrenebilirsiniz. İtiraz etme ve dava açma durumlarının genelde yardımı erteleyici 
etkisi yoktur. Yani, öncelikle bildirim ile açıklanan yasal sonuçlar uygulanır. 
 

 Üçüncü şahısların size karşı yükümlülükleri: İş arayanlar için temel güvence yardımı 
alıyorsanız, genelde üçüncü şahısların size karşı yükümlülükleri, yardımdan faydalandığınız 
süre boyunca yasal olarak Jobcentera devredilir. Jobcentera devredilen bu yükümlülükler 
arasında, örneğin özel sağlık ve bakım sigortasının yükümlülükleri, haksız zenginleşmeye 
ilişkin yükümlülükler, mirasçıların zorunlu kısmi yükümlülükleri veya bir hibeden kaynaklanan 
iade yükümlülükleri yer alır. Ayrıca medeni hukuktan kaynaklanan nafaka hakları da (örn. 
boşanma ve ayrılma nafakası, ebeveynlerden alınan nafaka), yardım tutarı kadar olan kısım 
itibariyle kapsar. Bu yükümlülükler, nafaka yükümlülükleri devam eden ödemeler ile yerine 
getirildiği sürece devredilmez. 
 

 Yardım aldığınızı başka kurumlara karşı belgelendirmek: İş arayanlar için temel güvence 
yardımlarından yararlandığınızı, bağlı olduğunuz Jobcenter’in yardım onayı bildirimiyle ve son 
olarak size havale edilen paranın belgesiyle (örn bankanızın bakiye kaydı) kanıtlayabilirsiniz. 
Ayrıca yıllık olarak veya yardım alma durumunuz sona erdikten sonra, Jobcenter'dan yardım 
aldığını gösteren bir belge alırsınız ve bu belgeyi lütfen muhafaza edin. Bu belgeden, yardım 
aldığınız dönemler görülebilmektedir. Yardım aldığınız gösteren ve radyo ve televizyon 
harçlarından (ARD, ZDF, Deutschlandradio) muaf tutulmanıza ilişkin başvuruda bulunurken 
kullanabileceğiniz uygun bir bildirim formu, ekstra bir sayfa olarak onay bildiriminizde yer 
almaktadır. Başvuru formları Jobcenter'da bulunmaktadır. Başvuruyu mümkün olan en erken 
zamanda, ancak en geç İşsizlik ödeneği II başvurusunu yaptığınız gün yapın, çünkü 
muafiyetler her zaman ileriye dönüktür ve geriye doğru işlemez. 
 

 Bilgi Güvenliği: Jobcenter, temel güvenceye ilişkin yardım haklarınızı incelemek ve uygun 
yardımların ödemesini yapmak için sizin bilgilerinize ihtiyaç duyar. Bu kapsamda ihtiyaç 
duyulan bilgilere ihtiyaç birliğindeki bütün kişilerin tüm banka hesaplarının son üç aylık hesap 
dekontları dâhildir. Lütfen her zaman dekontların fotokopilerini verin, asla orijinalleri vermeyin. 
Bazı hesap borç kayıtlarının alıcısı ve kullanım amacını üstünü siyah kalemle kapatarak 
gizlemek mümkündür. Siyasi parti aidatları, sendika aidatları veya dini gruplara yapılan 
ödemeler bu kapsamda değerlendirilir. Buna karşılık tüm alacak kayıtlarının, bakiye 
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bilgilerinin ve Sosyal Güvenlik Yasası II kapsamında olan borç kayıtlarının (kira, ısınma, 
elektrik, nafaka, sigorta giderleri vs.) üzeri siyah kalem ile kapatılmamalı ve tümüyle 
okunabilir olmalıdır Kişisel bilgilerinizin izinsizce kullanılmasına karşı Sosyal Güvenlik Yasası 
tarafından güvence altındasınız. Hangi bilgilerinizin kayıt altında olduğu veya dosyalarınızda 
mevcut olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bilgileriniz (örneğin sağlık sigortası kurumlarına, 
emeklilik sigortası kurumlarına veya başka kurumlara) iletilmesi, sadece Sosyal Güvenlik 
Yasası kapsamında izin verilen ölçüde gerçekleşir. Tıbbi ve psikolojik değerlendirmeler ve 
bulgular, şayet bunların iletilmesine açıkça itiraz etmişseniz başka kurumlara gönderim 
kapsamı dışındadır. Yardımların kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla ilgili yetkili 
kurumların belirli bilgileri başka yardım kurumlarının bilgileri ile otomatik olarak karşılaştırma 
yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca başka resmi kurumlardan bilgiler talep edilebilir. Jobcenterlar 
gerekçeli durumlarda yapılmakta olan yardımlar ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
dışarıda – bilhassa ev ziyaretleri ile – incelemeler yapabilirler. Konut dokunulmazlığı 
nedeniyle (Alman Anayasası Madde 13) evinize girilmesine itiraz etme hakkınız 
bulunmaktadır Ancak talep etmiş olduğunuz bir yardım ihtiyacı başka bir şekilde 
kanıtlanamıyor ise, bu durum müracaat etmiş olduğunuz yardımın ret edilmesine neden 
olabilir. Yardımların kötüye kullanılmasına ilişkin durumları ortaya çıkarabilmek için, tanık ve 
bilirkişilere başvurulabilir. 

 
 İş Ajanslarından danışmanlık ve aracılık hizmeti talep etme hakkı: Sosyal Güvenlik Yasası II 

(SGB II) uyarınca yardım alma hakkınız olmasa dahi esas olarak Sosyal Güvenlik Yasası III 
(SGB III) uyarınca destek ve yardım alma hakkınız bulunmaktadır. Böylece Sosyal Güvenlik 
Yasası II (SGB II) uyarınca yardım talebiniz reddedilse dahi, İş Ajanslarından danışmanlık ve 
aracılık hizmeti talep etme hakkınızdan faydalanabilirsiniz. Lütfen bu konuya ilgili olarak iş 
ajansına başvurun veya internette www.arbeitsagentur.de adresinden bilgi alın. 

 

 
 

1. İş arayanlar için temel güvence 
 

1.1 İş arayanlar için temel güvence konusunda temel bilgiler 
 

İş arayanlar için temel güvence hakkı, Sosyal Güvenlik Yasası II (SGB II) uyarınca 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren bulunmaktadır. Bu düzenlemeyle, çalışabilir durumdaki yardıma muhtaç 
kişilere ödenen işsizlik yardımı ve sosyal yardımlar şeklinde mevcut olan sosyal hizmetler 
birleştirilmiştir. Hizmetler ve ayni yardımların yanı sıra SGB II uyarınca özellikle işsizlik ödeneği II 
ve sosyal yardım ödeneği bu kapsama dâhildir. 
 
İşsizlik ödeneği II'den, şayet yardıma hak kazanmışlar ise çalışabilir durumdaki tüm kişiler 
faydalanabilir. Buna karşılık çalışabilir durumda olmayan ve çalışabilir durumda olan en az bir 
kişi ile bir ihtiyaç birliğinde yaşayan kişiler sosyal yardım ödeneği alırlar. Her iki yardım (işsizlik 
ödeneği II ve sosyal yardım ödeneği) geçimin sağlanması için temel güvenceyi 
oluşturmaktadırlar. "Temel güvence" kavramından anlaşılacağı üzere, kast edilen sadece asgari 
ihtiyaçların, yani asgari sosyokültürel geçim seviyesinin güvence altına alınmasıdır. Bu sosyal 
güvence, geçimlerini şu an için kendi imkânları ve güçleriyle karşılayamayan (veya tümüyle 
karşılayamayan), yani gelirleri ve varlıkları asgari geçim seviyesini karşılamaya yeterli olmayan 
kişiler için düşünülmüştür. 

 
İşsizlik ödeneği II ve sosyal yardım ödeneği, işsizlik ödeneğinden farklı olarak vergilerden 
karşılanmaktadır. Yani iş ajansının ödediği işsizlik ödeneğinden farklı olarak burada söz 
konusu olan, işsizlik sigortasına yapılan ödemeler ile hak kazanılan bir sigorta hizmeti değil, 
devletin sağladığı bir yardım hizmetidir. Bu nedenle daha önce sosyal sigorta yükümlüsü olup 
olmamanız, yükümlülüğünüzün süresi ve işsizlik sigortasına prim ödeyip ödemediğiniz önemli 
değildir. Yardımın miktarı, daha önce elde ettiğiniz gelirin miktarına bağlı da değildir ve sadece 
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şayet bunu kendiniz elde edemiyorsanız, yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz ve yasal olarak 
belirlenmiş olan asgari tutara bağlıdır. Bu nedenle yardıma ihtiyaç duyduğunuzda daha önce 
herhangi bir sosyal sigorta primi ödememiş de olsanız (yani öncesinde öğrenci, yüksekokul 
öğrencisi, ev kadını, işsiz dahi olsanız) bu yardım için başvuruda bulunabilirsiniz. İşsiz olmak 
da bu yardıma hak kazanmak için gerekli bir şart değildir; şayet geliriniz düşük ise tüm gün 
çalışıyor olsanız dahi SGB II uyarınca tamamlayıcı yardımları hak ediyor olabilirsiniz. Bunu 
dışında, bir yerde çalışıyor olmanızın veya serbest çalışıyor olmanızın da bir etkisi yoktur. 
Belirleyici olan, geçiminizi sağlayacak asgari tutarın karşılanıp karşılanmadığıdır. 

 
Kişiye bağlı münferit durumlarda yardım ihtiyacı olarak hak edilen miktar, yasa koyucu 
tarafından düzenli ihtiyaçlar olarak belirlenmiştir; daha detaylı bilgiler Bölüm 4.2.1. 'de 
bulunmaktadır. Düzenli ihtiyaçların haricinde belirli masraflar da Jobcenter tarafından 
karşılanır, örneğin uygun bir kira, uygun kira yan giderleri ile sağlık ve emeklilik sigortası 
primleri. 

 
İş arayanlar için temel güvence yardımı vergilerle finanse edilen bir sosyal yardım olduğundan, 
varlıklı kişilerin bu yardımlardan faydalanması elbette ki mümkün değildir. Bu nedenle 
değerlendirilebilecek bir varlığa sahip olunduğunda ve bu varlıkların değeri SGB II uyarınca 
yardım hak etmek için yasal olarak tanınan muafiyetlerin üzerinde olması durumunda işsizlik 
ödeneği II almaya hak kazanılmaz. Ancak varlıkların değerlendirilmesinde kapsam dışında 
tutulan varlıklar vardır ve bunlar değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca sadece belirli muafiyet 
tutarlarının üzerindeki gelirler dikkate alınır. Varlıkların ve gelirlerin hesaplanmasına ilişkin 
detaylar Bölüm 5'te verilmiştir. 

 

 

1.2 İhtiyaç birliği kavramı 
 

İş arayanların temel güvencesi kapsamında yapılacak yardımların hesaplanmasında ya 
çalışabilir durumdaki tek bir kişi veya ihtiyaç birliği olarak tanımlanan birden fazla kişinin birlikte 
yaşadığı durumlar dikkate alınır (şayet birlikte yaşayan kişilerin en az biri SGB II Madde 8 
uyarınca çalışabilir durumda ise). 

 
Şayet birden fazla kişi aynı evde yaşıyor ve evin masraflarını birlikte karşılıyorlarsa, bu 
durumda esas olarak hepsi birlikte bir birim, yani bir ihtiyaç birliği olarak kabul edilirler ve buna 
göre de birbirlerine destek olmalıdırlar. Ancak birlikte yaşayan kişilerin zorunlu olarak bir ihtiyaç 
birliği oluşturması durumu söz konusu değildir; buna göre yaşadıkları konutu kira paylaşımlı 
olarak kullanan kişiler için bu durumun geçerli olmadığı gibi, 25 yaşını geçmiş ancak halen 
ailesiyle birlikte oturan kişiler de aileleriyle birlikte bir ihtiyaç birliği olarak görülmezler. Bir ihtiyaç 
birliği oluşturmak için ise mutlaka evli olmak veya akrabalık ilişkisi içerisinde olmak da 
gerekmez. Aynı cinsiyete sahip partnerler de bir ihtiyaç birliği oluştururlar; bu birlikteliğin 
partnerlik olarak kaydettirilmiş olmasına da gerek yoktur. Bir ihtiyaç birliğine kimlerin dâhil 
olduğu ve kimlerin dahil olmadığı Sosyal güvence yasası II ile düzenlenmiştir ve aşağıda 
belirtilmiştir: 

 
Bir ihtiyaç birliği aşağıdaki durumlarda söz konusudur: 

 

 Çalışabilir durumdaki yardıma muhtaç kişiler 

 Çalışabilir durumdaki yardıma muhtaç kişilerin eşlerinden: 

o Sürekli olarak birbirinden ayrı yaşamayan eş 
o Sürekli olarak birbirinden ayrı yaşamayan hayat arkadaşı 
o Çalışabilir durumdaki yardıma muhtaç kişi ile karşılıklı olarak bir arada yaşama iradesi 
bulunan, yani birbirlerinin sorumluluğunu üstlenip dayanışma içinde aynı çatı altında birlikte 
yaşayan kişi (karşılıklı sorumluluk ve dayanışma içinde olan partnerler). 
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 Çalışabilir durumdaki yardıma muhtaç kişi veya partnerinin 25 yaşını henüz doldurmamış 
bekâr çocukları. 

 25 yaşını henüz doldurmamış bekâr ve çalışabilir durumda olan çocuğun çalışabilir 
durumda olmayan babası ve/veya annesi ve gerektiğinde partneri. Çalışıyor durumda 
olmamaları halinde anne ve babalar da, 25 yaşını henüz tamamlamamış olan bekâr 
çocuklarıyla bir ihtiyaç birliği oluştururlar, ancak bunun için en az bir çocuğun çalışabilir 
durumda olması, yani en az 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. 

 
Bu tür bir ihtiyaç birliğine dahil olan kişiler, kendi kişisel durumlarıyla (gelir ve varlıklar) ortak bir 
hesaba dahil edilirler, yani bir bakıma neleri var ve neye ihtiyaçları var hesabında birlikte 
değerlendirilirler. İhtiyaç birliğindeki kişilerin her biri kendi gelirini ve varlıklarını aynı zamanda 
ihtiyaç birliğinin diğer üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ortaya koymalıdır, çünkü bir kişinin 
geliri sadece bir tek bu kişiye değil, tüm ihtiyaç birliğinin ihtiyaçlarının belirlenmesinde dikkate 
alınır. 

 
İhtiyaç birliği - konut birliği ayırımı: İhtiyaç birliğine dâhil olan kişiler ihtiyaçların belirlenmesinde 
birlikte değerlendirilirler. Buna karşılık bir konutu paylaşan, ancak bunun dışında kendi 
geçiminden sorumlu olan ve evlilik veya birlikte yaşama anlamında bir birlikteliği vs. olmayanlar, 
konuttaki diğer kişilerle bir konut birliği içindedirler ve bu durum kişilerin yardım haklarının 
hesaplanmasında ayrı olarak değerlendirilir. Yani ihtiyaç birliği ve konut birliği arasında ayırım 
yapmanın önemli (maddi) sonuçları bulunmaktadır. 
Örneğin bir ihtiyaç birlikteliği olarak kabul edilenler, bir yıldan uzun süredir çift olarak birlikte 
yaşayanlar, bir çift olarak ortak bir çocuklarıyla birlikte yaşayanlar, diğerinin geliri ve varlıkları 
üzerinde tasarruf hakkı olan kişiler vs. İhtiyaç birliğinin olmadığını gösteren bir özellik, örneğin 
geçimin ayrı olarak sağlanmasıdır (örnek: konutun paylaşılması). Kendi ihtiyaç birliğini 
oluşturan birimler örneğin 

 
 henüz 25 yaşında olmayan ve kendisinin de bir çocuğu olan bekar bir çocuk, veya 

 25 yaşını doldurmuş olan bir çocuk, tek başına bir ihtiyaç birliğidir 

 
Çalışma durumu olan kişilerin yanı sıra, şayet çalışma durumu olan (en az bir) çalışma durumu 
olan kişi ile bir ihtiyaç birliği oluşturuyorlarsa, çalışma durumu olmayan kişiler de SGB II'den 
faydalanabilirler. Çalışma durumu olmayan kişilerin aldığı SGB II yardımı sosyal yardım 
ödeneği olarak adlandırılır. Çalışma durumu olan yardıma muhtaç kişilerin alabileceği yardım, 
İşsizlik ödeneği II 'dir. Sosyal yardım ödeneği sosyal yardımdan farklıdır; sosyal yardım Sosyal 
Güvenlik Yasası XII 'ye göre verilen bir yardımdır ve seviye olarak SGB II'de verilen destekten 
sonra gelir.  

 

 

1.3 Başvurunun yapılması 
 

Temel güvence yardımı için bizzat başvuruda bulunmalısınız. Başvuru belgeleri ve gerekli olan 
belgeleri içeren bir çeklist, sizin için yetkili olan Jobcenter tarafından size teslim edilir ve sizin 
başvuru belgelerini tam olarak doldurulmuş şekilde, imzalı olarak ve gerekli tüm belgeler 
tamamlanmış olarak yardımların belirlenmesi konusunda sizden sorumlu memura teslim 
etmeniz gereken tarih konusunda mutabakat sağlanır. Ancak tüm belgelerinizin eksiksiz olarak 
memura ulaşmasıyla başvurunuz değerlendirmeye alınabilir. 

 
Başvuruyu, sizden sorumlu, yani sizin ikamet ettiğiniz veya çoğunlukla yaşadığınız bölgede 
bulunan Jobcentera yapmalısınız. 2 ve 3. sayfalarda Jobcenterların sorumluluk bölgeleri 
belirtilmiştir.
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Şayet geçiminizi artık kendi olanaklarınız ve gücünüzle sağlayamıyorsanız, bu durumda temel 
güvence yardımı için mümkün olan en kısa zamanda başvurun. Başvurunuz her zaman 
başvuruda bulunduğunuz ayın ilk günü itibariyle geçerlilik kazanır; bundan önceki dönemler için 
hiç bir şekilde yardım almanız mümkün değildir. 

 

Yardım almaya devam ettiğiniz sürece yardımlarda kesinti olmaması için, yardımın devamı için 
gerekli olan başvuruyu içinde bulunduğunuz yardım dönemi sonlanmadan ilgili Jobcentera 
yapmaya lütfen özellikle dikkat edin Bu konuda belirlenmiş olan sürelere uymanız çok önemlidir. 

 
Geçimin sağlanmasına ilişkin yardımlar için yaptığınız başvuru, başvurunun yapıldığı ayın ilk 
günü itibariyle geçerlidir. Bunun anlamı şudur: Şayet başvurunuzu örneğin herhangi bir ayın 
20sinde yapmışsanız, bu durumda aynı ayın birinci günü itibariyle geçiminizi güvence altına 
alacak yardımı alırsınız. Aynı şekilde duruma göre elde ediyor olduğunuz gelirler de aynı gün 
itibariyle (yani ilgili ayın ilk günü itibariyle) dikkate alınır. Belirli yardımlar için (örn. konutun ilk kez 
eşya ile donatılması / eğitim ve katılım yardımları) özel olarak başvuru yapmanız gerekmektedir; 
bu nedenle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için lütfen özel durumunuzla ilgili olarak 
sizden sorumlu Jobcenterdan bilgi alın. Bir başvuru yaptığınızda, bu başvuru sizinle aynı ihtiyaç 
birliği içinde yaşayan diğer kişiler için de geçerlidir. bunun anlamı şudur: Tüm bu kişiler için söz 
konusu başvurunun yapılması veya yardımın alınması ile birlikte bazı yükümlülükler ortaya çıkar. 

 
Lütfen dikkate alın: Başka kişilerle birlikte aynı konutta yaşıyor olmanıza rağmen onlarla aynı 
ihtiyaç birliğine dâhil değilseniz (örn. konutun paylaşılması), sizin ayrıca başvuruda bulunmanız 
gerekmektedir. Aynı şekilde sizin veya partneriniz çocukları da şayet 25 yaşını doldurmuşlarsa 
ayrı bir başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aynı şekilde 25 yaşını doldurmamış olmasına 
rağmen kendisinin de bir çocuğu olan veya bir partneri ile birlikte yaşayan çocuğunuzun da ayrı 
bir başvuruda bulunması gerekmektedir. 

 

 
 

2. Öncelikli yardımlar: Ek çocuk ödeneği ve konut ödeneği 
 

2.1 Ek çocuk ödeneği 
 

Ek çocuk ödeneği, iş ajansına bağlı aile kasasının iş arayanlar için temel güvence kapsamından 
önce verdiği ve 25 yaşını doldurmamış çocukların çocuk yoksulluğuna düşmelerini önlemeyi 
hedefleyen bir aile yardımıdır. Bunun amacı, geliri düşük olan çocuklu aileleri ve çocuğunu tek 
başına yetiştiren anne veya babaları, Sosyal Güvenlik Yasası II kapsamında yardıma ihtiyaç 
duyar hale gelmeyecek şekilde desteklemektir. Dolayısıyla aynı anda hem işsizlik ödeneği II / 
sosyal yardım ödeneği hem de ek çocuk ödeneği almak mümkün değildir. 

 
Ek çocuk ödeneği, kendi gelirleri ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, ancak kendileriyle birlikte 
yaşayan çocuğunun / çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan aile veya tek ebeveynleri hedef 
almaktadır. Bu yardım şekli özellikle çok çocuklu ailelerde uygulanmaktadır. Ek çocuk ödeneği, 
yardıma hak kazanan ailelerin gelir durumunu çocuk başına aylık 140 Euro’ya kadar 
iyileştirmektedir. Ek çocuk ödeneği esas olarak 6 şar aylık dilimler için onaylanmaktadır. 

 
Ek çocuk ödeneği alan aileler çocukları için buna ek olarak eğitim ve katılım yardımı da 
alabilirler. Bu yardımın kapsamı için detaya inildiğinde: okul / kreşin bir günlük gezileri, okul / 
kreşin birden fazla günü kapsayan gezileri, kişisel okul ihtiyacı, öğrencinin okula gidip gelmesi, 
eğitimin desteklenmesi, okul, kreş veya gündüz bakım evinde öğle yemeği katkısı, toplumla 
birlikte sosyal ve kültürel hayata katılım için yardımlar. Eğitim ve katılım yardımı için ek çocuk 
ödeneği alan kişi olarak lütfen yetkili kamu kurumuna başvurunuz. Bu kurum Schwieberdinger 
Straße 58, 71636 Ludwigsburg bulunmaktadır Ek çocuk ödeneğine ilave olarak genelde konut 
ödeneği alma hakkı da bulunmaktadır. Bunu için ayrıca başvuruda bulunmanız gerekmektedir 
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(bkz. Bölüm 2.2). 
 
Hak kazanma şartları: Aileler ve tek başına yetiştiren ebeveynler, 25 yaşın altındaki bekar 
çocukları için aşağıdaki şartlarda ek çocuk ödeneğine hak kazanırlar: 

 
 bu çocuklar içi çocuk ödeneği alınıyorsa, 

 ailelerin aylık gelirleri asgari gelir sınırına ulaşıyorsa (900 / 600 Euro aylık brüt), 

 dikkate alınması gereken varlıklar azami gelir sınırını aşmıyorsa, 

 ailenin ihtiyacı ek çocuk ödeneği ve duruma göre hak kazanılan konut ödeneği ile karşılanıyor 

ve bu nedenle işsizlik ödeneği II / sosyal yardım ödeneğine hak kazanmıyorlarsa. 

 
Başvurunun yapılması: Ek çocuk ödeneği başvurusu ayrı olarak iş ajansının aile kasasına yazılı 
olarak yapılmalıdır. Başvuru öncesindeki dönemler için esas olarak herhangi bir ek ödeme yapılmaz. 
Daha fazla bilgi almak için iş ajansının yerel yetkili aile kasasına başvurabilir (Ludwigsburg ilçesi için 
Stuttgarter Straße 55, 71638 Ludwigsburg, Tel. 07141 137-561, Çalışma saatleri: Pzt-Çar, Saat 
08:30-12:00, Per Saat 18 'e kadar) ve internette www.familienkasse.de adresine bakabilirsiniz. Konu 
ile ilgili daha detaylı bilgi edinebileceğiniz "Kinderzuschlag" (Ek çocuk ödeneği) broşürünü hem aile 
kasasında hem de internetten edinebilirsiniz. 

 
Şayet aile kasasına ek çocuk ödeneği için başvuruda bulunduysanız, ancak buna ilişkin 
yardım alma hakkınız bulunmuyorsa, bu durumda geçmiş dönem için geçerli olmak üzere 
işsizlik ödeneği II için başvurabilirsiniz. Ancak bu başvurunun en geç ek çocuk ödeneği 
talebinizin kabul edilmediğinin kesinleştiği ayı takip eden ay içerisinde yapılması 
gerekmektedir, en iyisi ise bu bildirim yapıldıktan hemen sonra bu başvurunu yapılmasıdır.  

 

 

2.2 Konut ödeneği 
 

Ek çocuk ödeneği ile konut ödeneği hakkı genelde aynı zamanda ortaya çıkar; her iki yardımda 
Sosyal Güvenlik Yasası II uyarınca verilen yardımlara göre önceliklidir. Yani, şayet bu 
yardımlara hakkınız var, ancak mevcut durumda iş arayanlar için temel güvence yardımlarına 
hak kazanamıyorsanız, ek çocuk ödeneği ve konut ödeneği için başvuru yapmanız 
gerekmektedir. Konut ödeneği, iş arayanlar için temel güvenceden faydalanamayanların 
ekonomik güvenceye sahip olabilmeleri için konut giderlerine destek olarak ödenir. Bu paranın, 
hem kirada oturanlara (kira destek ödemesi şeklinde) hem de ev sahiplerine (masraflara katkı 
olarak) ödenmesi söz konusudur. 

 
Başvurunun yapılması: Konut ödeneğini  ancak başvurmanız durumunda alabilirsiniz. Bu başvuru 
ikametin bulunduğu belediye idaresine yazılı olarak yapılmalıdır. Konut ödeneği ancak konut ödeneği 
başvurusunun yapıldığı ay itibariyle ödenebilir. konut ödeneği başvuruları Ludwigsburg ilçesinde 
sadece büyük belediyeler olan Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Remseck am Neckar, Vaihingen/Enz ile (diğer belediyeler adına) Ludwigsburg kaymakamlığının 
konut ödeneği birimi tarafından değerlendirilir ve işleme alınır. Sorumluluklar hakkında genel bilgi ve 
konut ödeneği hakkında bilgilendirme broşürü, Ludwigsburg ilçesi internet sitesinde yer almaktadır. 
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3. Öncelikli hedef: İş yaşamına yeniden uyum sağlamak  
 

 

İş arayanlar için temel güvencenin sağlanmasındaki öncelikli amaç, iş yaşamına yeniden 
uyum sağlanmasıdır. Geçimin güvence altına alınması için sağlanan parasal yardımlar, 
sadece yardım ihtiyacının başka şekilde - özellikle de gelir getiren bir çalışma ile - 
giderilemediği durumlarda yapılmalıdır. 

 

İş bulamadığı için yardıma muhtaç olanlar, toplumun desteğini alabilirler. Ancak bunun 
karşılığında, kendi geçimini yeniden kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. 
Sosyal Güvenlik Yasası II ile ortaya konulan iş yaşamına uyum sağlama konusundaki 
yardımlarla çalışabilir durumda olan kişilerin, gelecekte kendisinin ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin geçimlerini - temel güvence yardımından olabildiğince bağımsız 
olarak - kendi imkanları ve güçleri ile kazanabilecek şekilde desteklenmesi 
hedeflenmektedir. 

 

Bu nedenle temel güvenceye ilişkin yardımlar özellikle aşağıda belirtilen hususlara yöneliktir: 
 
 Yardıma muhtaç olma durumunuzun gelir getiren bir iş ile önlenmesi veya ortadan 

kaldırılması, sizin  
 yardıma muhtaç olma durumunuzun süresinin kısaltılması veya kapsamının daraltılması, 

 Çalışabilir olma durumunuzun korunması, iyileştirilmesi veya yeniden sağlanması, 

 Cinsiyetiniz ile ilişkilendirilebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, 
 Ailevi yaşam şartlarınızın dikkate alınması (özellikle çocuk yetiştirmek / bakıma muhtaç aile 

bireylerinin bakımı) 

 Bir engellilik durumunuz ile ilişkilendirilebilecek olumsuzlukların aşılması, 
 Gelir getiren bir işin kabul edilmesi ve devam ettirilmesi için teşviklerin sağlanması ve 

sürdürülmesi 
 

 

3.1 Teşvik ve Talep 
 

Sizi olabildiğince hızlı bir şekilde çalışma hayatına entegre edebilmek için, mesleki ve sosyal 
uyum konusunda yardımlar sağlanabilir. Detaylı bir görüşmeyle sizin durumunuzun analizi 
sizinle birlikte yapılır. Bunun ardından, bu görüşmeden elde edilen bilgilerle kişisel bir hedef 
oluşturulur ve hedefe giden yol, işe uyum anlaşması adı verilen ve bir sözleşme olarak 
görülmesi gereken bir mutabakat metni ile belirlenir. 

 
Sizinle kişisel olarak irtibatta bulunan kişi size iş hayatına giden yolda eşlik edecek, aynı 
zamanda da taleplerini ortaya koyacaktır. Kişisel olarak siz ve aynı zamanda ihtiyaç birliğinde 
olduğunu tüm kişiler, işsizlik ödeneği II alıyor olmanız durumunda yardım ihtiyacınızı 
sonlandırmak veya en azından azaltmak konusunda tüm imkanları kullanmak zorundasınız. 
Hedef, sizin geçiminizi (yeniden) sosyal yardım almadan kendi imkan ve gücünüzle 
sağlayabiliyor olmanızdır. Bunun için sizden kendi sorumluluğunuzu taşımanı beklenmektedir: 
Öncelikli olarak kendi işsizlik durumunuzu ortadan kaldırmak için aktif olarak çaba sarf etmeniz 
ve ayrıca bu amaca yönelik olarak size sunulan tedbirlere aktif olarak katılmanız gerekmektedir. 
Aktif hale gelme ve mesleki uyumun sağlanması, yetkinliklerin arttırılması, çalışma olanakları ile 
her türlü iş tekliflerini (kısa sürekli, yarı zamanlı, tam zamanlı, sınırlı süreli, vs.) kullanmalısınız. 
Sizin için hangi tedbirlerin söz konusu olabileceği, sizinle kişisel irtibat kişisinin arasında 
görüşülecek ve işe uyum anlaşmasında yazılı olarak kayıt altına alınacaktır. Şayet bir işe uyum 
anlaşması yapmamakta ısrar ederseniz, bu durumda gerekli tedbirler bir idari işlemle 
belirlenebilir. Bunlar sizin imzanız olmadan da yasaldır ve bağlayıcıdır. Şayet mutabakat 
sağlanan faaliyetlere katılmazsanız, bunun önemli sonuçları olabilir, örneğin yardımların 
azaltılması veya hatta yardımların tümüyle kesilmesi (bkz. Bölüm 8). 
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Şayet şu an için zor bir yaşamsal süreçten geçiyorsanız ve bir işi kabul etmeniz öncelikli olarak 
çözülmesi gereken problemler nedeniyle zor ise, bu durumda kişisel irtibat kişisi yerine özel 
yetkinlikleri olan bir bireysel yardımcıdan destek ve yardım alabilirsiniz. Bireysel yardımcı 
tarafından verilen destek daha yoğundur, problemleriniz için çözüm olanakları birlikte araştırılır. 
Borçlu danışmanlığı, bağımlı danışmanlığı veya psikolojik danışmanlık, mevcut zorlukları 
aşmanızda size destek vermek ve iş bulmanız konusunda yeni fırsatlar yaratmak konusunda 
sıklıkla kullanılan olanaklardır. 

 
Şayet 25 yaşın altında, çalışabilir durumda ve yardıma muhtaçsanız, bu durumda yoğun ve 
iç içe geçmiş danışmanlık olanaklarıyla ve özel tedbirlerle desteklenirsiniz. Öğrenciler ve 
mesleki eğitim yeri arayanlara destek vermek için Jobcenter'da uzmanlardan oluşan bir 
ekip bulunmaktadır. Böylece genç insanların meslek eğitimine veya iş hayatına hızlı bir 
şekilde uyumu ve genç işsizliğinin önlenmesi en iyi şekilde sağlanacaktır. Üzerinde birlikte 
çalışılan olanakların reddedilmesi, doğrudan yardım haklarının kısıtlanmasına yol açacaktır 
ve hak kaybı, çalışabilir durumdaki yaşlı kişilere göre çok daha kapsamlı ve katı olacaktır 
(Bölüm 8.3.3.). 

 
Ayrıca Ludwigsburg ilçesi Jobcenteri Perspektive 50plus - Regionalpakte Silverstars adındaki 
federal projeye de katılıyor. Bu projenin amacı, 50 yaşın üzerindeki uzun süreli işsizlerin iş 
hayatına geri dönme şansını artırmaktır ve Alman Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından 
finanse edilmektedir. Proje ile ilgili detaylı bilgi Jobcenter'da ve internette 
www.perspektive50plus.de adresinde yer almaktadır. Şayet siz de bu projede yer almak 
istiyorsanız, bizimle irtibata geçin. Proje büyük olasılıkla 2015 yılı sonunda sona erecektir. 

 

 

3.2 İşe uyum yardımları 
 

Sizi (yeniden) iş hayatına geri döndürmek için sizin için özel işe uyum yardımları öngörülebilir. 
Bunun için gerekli olan şart, sizin yardıma muhtaç olma durumunuzu ortadan kaldırmak, 
azaltmak veya süre olarak kısaltmak için bu yardımların gerekli olmasıdır. Sizin irtibat kişiniz / 
bireysel yardımcınız, bu tür yardımların sizin için gerekli olup olmadığını ve şayet gerekliyse, bu 
yardımların hangi kapsamda yapılacağını belirler. Bunun için sizin uygun olmanızın yanında 
içinde bulunduğunuz yaşam şartları da dikkate alınır. Sizin en kısa sürede çalışma hayatına geri 
dönmenizi doğrudan destekleyecek olan tedbirler önceliklidir. 

 
Şayet çalışabilir durumda olan ve henüz 25 yaşını doldurmamış bir hak sahibi iseniz, temel 
güvence için başvurduktan kısa süre sonra size bir meslek eğitim olanağı veya bir iş 
sunulacaktır Eğer herhangi bir meslek öğrenmediyseniz ve bir meslek eğitimi olanağı da 
sunulamıyorsa, bu durumda size sunulacak olan çalışma olanağının sizin mesleki 
bilgilerinizi de iyileştirecek olmasına özen gösterilir. Genç insanlar, meslek eğitimine 
hazırlık olması için mesleğe hazırlık yönünde bir eğitim tedbiri ile desteklenebilirler. Genç 
insanlar, mesleğe hazırlık yönündeki eğitim tedbiri kapsamında şayet bu hedef gerçekçi 
ise, dışarıdan temel eğitim diploması (Hauptschulabschluss) almak üzere hazırlanmaya 
yasal olarak hak sahibidirler. Yetişkin insanlarda mesleki ileri eğitim almaları kapsamında 
dışarıdan temel eğitim diploması alabilmeleri için bu tür bir yasal hakka sahip olmaları, 
ancak söz konusu tedbire başarılı bir şekilde katılmaları bekleniyorsa ve gerekli olan 
destekleme şartları mevcutsa vardır.  

 
Sigorta zorunluluğu olan bir işe kabul veya buna ilişkin bir hazırlığın desteklenmesi için 
gerekli olan uygun boyuttaki masraflar üstlenilebilir. Bunların münferit olarak hangi 
masraflar olacağını, lütfen bu masraflar ortaya çıkmadan önce sizden sorumlu irtibat kişisi ile 
mutlaka görüşün. Geçimin güvence altına alınmasına yönelik parasal yardımların yanı sıra 
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özellikle aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır: 

 

 Aracılık ve danışmanlık, 

 Geliştirilmiş mesleki oryantasyon, 

 İşletme içi meslek eğitiminde ve meslek eğitimine hazırlıkta sosyal pedagojik danışmanlık ve 
organizasyonel destek, 

 Dışarıdan temel eğitim diplomasının (Hauptschulabschluss) alınmasına yönelik hazırlık, 

 Çalışma hayatına odaklı bireysel yardım (kendi problemlerini çözmek konusunda özel destek 
ve danışmanlık ihtiyacı olan müşteriler; burada örn. bağımlılık ve borçlu danışmanlığının, 
psikososyal danışmanlığın, çocukların bakımına yönelik danışmanlığın ve yakınların evde 
bakımına ilişkin danışmanlığın kullanılması söz konusu olabilir), 

 Sigorta zorunluluğu olan bir işe kabul veya buna ilişkin bir hazırlığın aracılık bütçesinden 
desteklenmesi, 

 Aktif hale geçme ve mesleki uyuma ilişkin tedbirler, 

 Serbest çalışanların uyumu konusunda yardım, 

 Mesleki eğitimin veya meslek eğitimi hazırlığının desteklenmesi, 

 Mesleki ileri eğitimin desteklenmesi, 

 Engelli insanların çalışma hayatına katılımına yönelik destekler, 

 İş verenlere ödenen uyum katkıları, 

 Aracılık konusunda sıkıntıları olan çalışabilir durumdaki uzun süreli işsizlerin iş ilişkilerinin 
desteklenmesi (işverene ödenir,) 

 Başlangıç yetkinlikleri, 

 Ek giderleri olan iş olanaklarına ilişkin masrafların karşılanması, 

 Sosyal sigorta zorunluluğu olan bir iş veya serbest çalışma için gerekli olan başlangıç ödeneği, 

 Aracılık kuponları. 
 

Bunun dışında SGB II Madde 16a uyarınca Serbest Destek olarak ifade edilen kapsamda, şayet 
çalışma hayatına uyum sağlayabilmek için gerekli ise başka yardımlar da yapılabilir. Burada söz 
konusu olan yardımlar genelde Jobcenter'in görevi gereği yaptığı değerlendirmeler 
neticesinde sağlayabildiği yardımlardır; ancak bu yardımların yapılmasına ilişkin yasal bir 
hakkınız bulunmamaktadır Sizin için uygun olan destekleyici yardımlar konusunda sizden 
sorumlu irtibat kişisi / bireysel yardımcınız ile kişisel görüşme yapma olanaklarından her zaman 
faydalanın. 

 

 

3.3 İşe uyum anlaşmanız  
 

Sizden sorumlu irtibat kişisi / bireysel yardımcınız ve siz, işe uyum anlaşması olarak adlandırılan 
mutabakat metninde yazılı olarak aşağıdaki hususları birlikte belirlersiniz:  

 
 Sizin iş bulma konusundaki aktif katılımınızın ne şekilde olması gerektiği (yani hangi şekilde, 

ne zaman ve ne sıklıkta bireysel olarak aktif olmanız gerektiği), 

 Sizin için hangi yardımların ve tedbirlerin öngörüldüğü ve 

 Üçüncü kişilerin sunduğu hangi destekler için sizin öncelikli olarak başvurmanız gerektiği. 
 

 

İşe uyum anlaşması bir sözleşme olarak algılanmalıdır. Bu sözleşmede size verilen 
yükümlülükler bağlayıcıdır; bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 
genelde yardımlarda kesinti söz konusudur (bkz. Bölüm 8). 
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İşe uyum anlaşmaları genelde 6 aylık bir süre için yapılır; bu sürenin sonlanmasından sonra 
yeni bir işe uyum anlaşması yapılmalıdır. Şayet değişikliklerin yapılması gerekiyor veya 
isteniyorsa -örneğin başlangıçtaki durumunuzda bir değişiklik olmuşsa -, bu durumda her zaman 
yeni bir işe uyum anlaşması yapılmak suretiyle şartlar güncel duruma uygun hale getirilebilir. Bir 
işe uyum anlaşması, ihtiyaç birliğinizin iş veya mesleki eğitim yeri arayan tüm çalışabilir 
durumdaki hak sahipleri için yapılır. 

 

 

3.4 Sizden hangi işleri yapmanız beklenebilir? 
 

Temel güvence yardımı alan çalışabilir durumdaki bir kişi olarak, size sunulan ve ruhsal, 
zihinsel ve bedensel olarak yapabileceğiniz tüm işleri kabul etmek, sizin bir 
yükümlülüğünüzdür. Sınırlı süreli işler, yarı zamanlı işler, mini işler ("Minijob") ve personel hizmeti 
sağlayan şirketlerde çalışmak da bu kapsamda yer alır, çünkü bunların hepsi sizin yarıma ihtiyaç 
duyma durumunuzu ortadan kaldırabilirler veya en azından azaltabilirler. 

 
Makul olan her türlü işi kabul etme yükümlülüğünün istisnaları aşağıdaki durumlarda vardır: 

 

 Çocuğun üç yaşından küçük olması durumunda, söz konusu işi yapıyor olmanızın 
çocuğunuzun / partnerinizin çocuğunun yetiştirilmesini tehlikeye atıyorsa. Şayet çocuk daha 
büyükse ve çocuğun bakımı bir gündüz bakım evinde, gündüz bakıcısında veya başka şekilde 
güvence altına alınmışsa veya güvence altına alınabilecekse, bu durumda çocuğun 
yetiştirilmesinin genelde tehlike altında olmadığı kabul edilir.  

 Şayet şu ana kadar çoğunlukla yapmış olduğunuz iş özel bedensel şartlar gerektiriyorsa ve 
yapmanız istenen yeni iş dolayısıyla şu ana kadar yaptığınız işi yeniden yapmanız önemli 
ölçüde zorlaşacaksa,  

 Şayet bir yakınınızın bakımı bir işin yapılmasıyla bağdaştırılamıyorsa ve bakımın başka 
şekilde yapılması güvence altına alınamıyorsa, 

 Şayet önemli başka bir nedenin olduğu kanıtlanabiliyorsa. 
 
Aşağıdaki durumlarda bir işi reddetmek için önemli bir neden yoktur: 

 

 İşin mesleki eğitiminize uygun olmaması veya daha önce yaptığınız işten farklı olması 
(işsizlik ödeneği II almanız durumunda mesleğin korunması güvencesi bulunmamaktadır), 

 İş, sizin almış olduğunuz eğitime göre daha düşük seviyeli bir işse ve/ veya ücreti daha kötü 
ise, 

 İşin yapıldığı yer sizin daha önceki işinize göre evinize daha uzaksa (işe gitmek için tek 
yönde yaklaşık bir buçuk saatlik bir mesafe, yani günde üç saat makul görülmektedir), 

 Çalışma şartları daha önceki işinize göre daha kötüyse, 
 Bunun için başka bir işi bırakmanız gerekiyorsa (istisna: şu anda yaptığınız iş ile 

yardıma muhtaç olma durumunuzu gelecekte büyük olasılıkla aşabileceksiniz). 
 
Şayet geçerli toplu sözleşme veya bulunduğunuz bölgedeki genel geçerli ücret düzeyinden 
daha düşükse, bu işin kabul edilmesi ancak ücretin yasal çerçevenin dışında olması veya 
iyi ahlak teamüllerine aykırı ise reddedilebilir. Esas olarak kişisel çıkarların ızın tolumun 
çıkarlarına göre geri plana atılması gerekir. Bunun istisnası yukarıda gösterilmektedir. Bu 
esaslar, aynı şekilde işe uyum sağlama tedbirlerine katılım için de geçerlidir.  
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Lütfen bu bilgilendirme broşürünün 8. Bölümünü (Yaptırımlar) dikkate alın. Bu bölümde makul 
bir işin, mesleki eğitimin, çalışma olanağının veya Madde 16e uyarınca desteklenen bir iş 
ilişkisinin kabul edilmemesi, yarıda kesilmesi, veya bunların gerçekleşmesini önleyecek 
davranışta bulunmanın yardım haklarınızla ilgili olarak genelde ne tür sonuçlar doğuracağı 
açıklanmıştır. 

 

 
 

4. İşsizlik Ödeneği II ve Sosyal Yardım Ödeneği 
 

4.1 Hak yaratan şartlar 
 

Genel olarak Almanya’da yaşayan, 15 yaş ile ve kanunen belirlenmiş sınır olan 65 ve 67 yaş 
arasındaki tüm çalışabilir durumdaki hak sahibi kişiler yardıma ihtiyaç duymaları 
durumunda İşsizlik Ödeneği II almaya hak kazanırlar. 

 
Yabancı ülke vatandaşı olmanız durumunda, şayet Almanya’da çalışmanıza müsaade edilmiş 
ise veya bu müsaadenin alınması mümkün ise, siz de bu yardımdan faydalanabilirsiniz. Ancak 
Almanya'da bulunduğunuz ilk 3 ay prensip olarak SGB II uyarınca yardım almanız mümkün 
değildir. Bu istisna, Federal Almanya'da işçi veya serbest meslek sahibi olarak serbest dolaşım 
hakkına sahip olan yabancılar için geçerli değildir. Aynı durum isteği dışında işsiz kalma veya bir 
seneden fazla süredir devam ettirdiği serbest mesleği kendisinden kaynaklanmayan bir nedenle 
bırakmak zorunda kalanlar için de geçerlidir. Bir yıldan daha kısa süre içerisinde isteği dışında 
işsiz kalanlar için bu statü sadece 6 aylık bir süre için muhafaza edilir. Bir yabancı olarak sadece 
iş aramak için Almanya'da bulunuyor olmanız durumunda veya Sığınma Müracaatında 
Bulunanlara Yapılan Yardımlar Kanununun (AsylbLG) 1. maddesi uyarınca yardım almaya hak 
kazanıyor olmanız durumunda da SGB II uyarınca yardım alma hakkınız yoktur (bu istisna aynı 
şekilde tüm aile bireyleri için de geçerlidir). 

 
Oturum hakkı "Eski durum kuralı": "Eski durum kuralı" olarak adlandırılan düzenleme uyarınca 
İkâmet Kanununun (AufenthG) 104 a, 104 b ve 23 fıkra 1 doğrultusunda oturma müsaadesi 
bulunan yabancılar SGB II doğrultusunda yardım alabilirler. Ayrıca çalışma durumu olan bir 
hak sahibi ile bir ihtiyaç birliği içerisinde yaşamakta olan kişiler de yardım alabilirler. 

 
Şu kişiler yardım alamazlar: Yaşlılık nedeniyle emeklilik maaşı alanlar veya Madenciler Emeklilik 
Sandığından dengeleme maaşı alanlar ile yatılı olarak bir kuruluşta kalanlar (genel olarak 
cezaevinde bulunanlar da buna dahildir). 6 aydan daha az bir süre için hastanede kalması 
öngörülen kişiler yukarıda belirtilenden farklı olarak yardım alabilirler. Aynı şekilde bir mesleki 
eğitim alanlar, mesleğe hazırlık için ön eğitim olanaklarından faydalananlar ve yüksek tahsil 
yapanlar da genel olarak işsizlik ödeneği II, sosyal yardım ödeneği ve eğitim ve katılım için 
yardım alamazlar. Ancak duruma göre iş arayanlar için temel güvence kapsamında başka 
tamamlayıcı yardımlara hak kazanıyor olabilirler (bkz. Bölüm 4.2.4.). 

 
Yasal tanımlamaya göre, genel iş piyasasının normal şartlarında günlük en az 3 saat 
çalışabilecek durumda iseniz ve hastalıktan veya engelli olmanız nedeniyle öngörülebilen bir 
süre için çalışmanız engellenmiyor ise, siz çalışabilir durumda olarak kabul edilirsiniz. Şayet 
belirli bir süre için sizin bir işte çalışmanız mümkün olmasa da - örn. 3 yaşından küçük bir 
çocuğun yetiştirilmesi veya bir yakınınız bakımı nedeniyle - siz yine de çalışabilir durumda 
olarak değerlendirilirsiniz. 

 
Şayet kendi geçiminizi ve sizinle birlikte ihtiyaç birliği içerisinde yaşamakta olan kişilerin 
geçimlerini değerlendirme kapsamındaki gelirinizden veya servetinizden sağlayamıyorsanız 
veya yeterli derecede sağlayamıyorsanız ve gerekli olan yardımı, bilhassa yakınlarınızdan veya 
başka sosyal yardım kuruluşlarından almıyorsanız (alamıyorsanız), bu durumda yardıma 
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muhtaç olarak kabul edilirsiniz. 

 

Çalışabilir durumda olan bir kişi ile ihtiyaç birliği içerisinde yaşayan ve çalışabilir durumda 
olmayan kişiler, şayet Sosyal Güvenlik Yasası XII 'nin dördüncü bölümü (Yaşlılıkta ve İş 
Göremezlik Durumunda Temel Güvence) uyarınca yardım almaya hak kazanmıyorlarsa, 
geçimlerinin güvence altına alınabilmesi için Sosyal Yardım Ödeneği alırlar. Emeklilik aylığı 
alanlar da kısmen veya tümüyle iş göremezlik nedeniyle belirli bir süre için sosyal yardım 
ödeneği alabilirler. Tam iş göremezlik nedeniyle sürekli olarak emeklilik aylığı alan veya yasal 
yaş sınırı olan 65 ve 67 yaşını doldurmuş olan ve ihtiyaç birliğine dahil olan kişiler ise sosyal 
yardım ödeneği almaya hak kazanırlar. 

 
Sosyal yardım ödeneği, düzenli ihtiyaçları, ek ihtiyaçları ve barınma ve ısınma ihtiyaçlarını 
kapsar. Sosyal yardım ödeneği alanlar da duruma göre eğitim ve katılım yardımı almaya ve 
kaçınılamaz ihtiyaç durumunda kredi sağlanması hakkına sahiptirler. Ek ihtiyaçlar için sağlanan 
yardımlar, büyük ölçüde işsizlik ödeneği II için sağlanan yardımlarla aynıdır. 

 

 

4.2 Ne gibi yardımlar mevcuttur? 
 

Çalışabilir durumda olan hak sahipleri işsizlik ödeneği II alır. Bu yardımlar aşağıdaki hususları 
kapsar: 

 
 Düzenli ihtiyaçlar, 

 Ek ihtiyaçlar, 

 Barınma ve ısınma ihtiyaçları. 

 
Gerekli şartların sağlanması durumunda bunlara ihtiyaç birliğinde bulunan çocuklar ve gençler 
için eğitim ve katılım yardımı alma hakkı eklenir (Bölüm 6). Hak sahibi kişilerin gelirleri ve 
varlıkları, belirlenmiş olan muafiyetleri aşmaları durumunda hak edilen parasal miktarı azaltır. 

 

 

4.2.1 Düzenli ihtiyaçlar 
 

Başlangıç durumu: Sizin – belki de aynı zamanda ihtiyaç birliği içerisindeki başka kişilerin – 
geçimleri güvence altında değil. Aşağıdaki tabloda belirtilmekte olan temel tutarları, barınma ve 
ısınma ile duruma göre mevcut olan ek ihtiyaçları aylık olarak kendi olanaklarınız ile 
sağlayamıyorsanız, SGB II uyarınca siz ve aile bireyleriniz yardıma muhtaçsınız demektir. Bu 
durumda eksik olan tutarı başvurmanız halinde İşsizlik Ödeneği II /Sosyal Yardım Ödeneği 
olarak alabilirsiniz. Düzenli ihtiyaçlar, sürekli olan ve bir defaya mahsus olan ihtiyaçları toptan 
karşılanmaktadır. Düzenli ihtiyaçlar, özellikle beslenme, giyim, vücut bakımı, ev gereksinimleri ve 
evde kullanılan enerjiyi (ısınma ve sıcak su üretimi hariç) dikkate almaktadır. Günlük yaşamın 
bireysel ihtiyaçları arasında toplum içerisindeki sosyal ve kültürel yaşama katılım da makul 
düzeyde bulunmaktadır. Buna ilave olarak belirli durumlarda ek ihtiyaçlar ve gerektiğinde özel 
ihtiyaçlar için de yardım eklenebilir. 

 
Düzenli ihtiyaçlar her yıl 1 Ocakta federal düzeyde dengeli fiyat ve ücret katsayısı karışımı ile 
yeniden belirlenir ve Almanya'nın batısı ile eski doğu Alman eyaletleri arasında ayırım yapılmaz. 
Şu an için geçerli olan düzenli ihtiyaçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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01.01.2016 itibariyle düzenli ihtiyaçların miktarı  

Yalnız yaşayanlar  
 

 
404 Euro 

Tek ebeveynler 

Reşit olmayan partneri olan reşit kişiler 

 
Reşit partner  

364 Euro 

 
Reşit olanlar, 25 yaşını doldurana kadar  
(18-24 yaş) 

 
 

 
324 Euro 

25 yaş altında olup kamusal destek kurumlarının 
güvencesi olmadan ayrı eve taşınanlar (15 - 24 yaş) 

 
Çocuklar ve gençler, 15 yaşından gün alanlardan 
18 yaşını doldurana kadar 
(14-17 yaş) 

 
 

 
306 Euro 

Reşit olmayan partnerler (14 - 17 yaş) 

 
Çocuklar, 7 yaşından gün alanlardan  
14 yaşını doldurana kadar (6 - 13 yaş) 

 
270 Euro 

 
Çocuklar, 6 yaşını doldurana kadar 
(0-5 yaş) 

 
237 Euro 

 

 

4.2.2 Ek ihtiyaçlar, 
 

Düzenli ihtiyaçlarla karşılanmayan ihtiyaçlar için özel yaşam şartlarında ilave olarak ek 
ihtiyaçlar dikkate alınabilir. Düzenli ihtiyaçlara yapılan bu ilaveler (duruma göre sabit toplam 
tutarlar) aşağıdaki kişiler için ödenir: 

 
 Anne adaylarına 13. hamilelik haftasından sonra: ilgili düzenli ihtiyacın %17 si 

oranında, 
 Reşit ve küçük çocuğu olan tek ebeveynler: 7 yaşın altında 1 çocuk veya 16 yaşın altında 2 

ila 3 çocuk için ilgili düzenli ihtiyaçların %36 sı oranında veya yaşı küçük olan her bir çocuk 
için ilgili düzenli ihtiyaçların %12 si oranında, toplam olarak ise en fazla ilgili düzenli 
ihtiyaçların %60 ı oranında, 

 SGB IX ve SGB XII uyarınca belirli yardımlar alan engelli kişiler: ilgili düzenli ihtiyaçların 
%35 i oranında, 

 Tıbbi nedenlerden dolayı yüksek maliyetli gıdalar tüketmek zorunda olan (şayet bu durum 
kanıtlanabiliyorsa) hak sahipleri: Makul düzeydeki masraflar, ki bu tutar genelde ilgili 
düzenli ihtiyaçların %10 - 20 si oranındadır, 

 "G" sınıfı ağır engelli kimliğine sahip, tümüyle iş göremez durumda olan, çalışabilir durumda 
olmayan kişiler: ilgili düzenli ihtiyaçların %17 si oranında, 

 Normalden büyük ölçüde sapma gösteren, kazçınılamaz şekilde sürekli özel ihtiyacı olan 
kişiler ("ağır mağduriyet düzenlemesi"): münferit özel ihtiyaca göre. 
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Kişisel ek ihtiyaçlar nedeniyle toplam olarak ödenen ilave tutar, ilgili hak sahibinin düzenli 
ihtiyaçlar tutarını aşamaz. 

 
Belirli şartlar altında, özel yaşam koşulları nedeniyle uzunca dönem boyunca ortaya çıkan ve 
kaçınılmaz olan ilave özel ihtiyaçlar dikkate alınabilir. Buna göre örneğin sıcak suyu 
konutlarında kurulu olan tesisler ile elde edenler (merkezi olmayan sıcak su tesisi) düzenli 
ihtiyacın belirli bir oranı tutarında ek ihtiyaç yardımı alırlar. 

 

 

4.2.3 Barınma ve ısınma ihtiyaçları 
 

Konut ile ısınma giderleri makul düzeyde ve genelde gerçekten ortaya çıkan masraf tutarında 
devralınır ve size ödenir. Sizin yükümlülüğünüz, bu yardımları amacına uygun olarak (yani 
konut ve ısınma için) kullanmanızdır. Jobcenter, tereddüt durumunda bu parayı gerçekten 
uygun şekilde kullandığınızdan emin olmak için bu ödemeleri doğrudan ev sahibine veya kirayı 
almakla yetkili başka kişiye yapabilir. Ev sahibine bu şekilde doğrudan havale yapılmasını arzu 
ederseniz, bunu siz de talep edebilirsiniz. 

 
Kendinize ait olan bir evde veya bir dairede oturuyorsanız, bu durumda barınma masraflarına 
bununla ilgili olan giderler de dahildir: bunların arasında örneğin ipotekler için makul borç 
faizleri, emlak vergisi, bina sigortası, üst hakkı kirası ve kiralık evdeki gibi yan giderler bulunur. 
Kaçınılmaz durumdaki bakım ve tamir masrafları da belirli şartlar altında ihtiyaç olarak kabul 
edilebilir. Buna karşılık borç taksitleri bu kapsamda görülmez, çünkü bununla neticede bir varlık 
elde edilmektedir ve yardım hizmetinin amacı varlıkların finanse edilmesi değildir. 

 
Barınma giderleri makul değilse, bu durumda sizden, örneğin başka bir eve taşınmak suretiyle 
bu giderleri azaltmanız istenir. Bunun için genelde altı aylık bir süre tanınır. Bu süre içerisinde 
barınma masraflarınız tümüyle karşılanır. Şayet bu zaman aralığında çaba göstermenize 
rağmen daha uygun bir barınma imkanı bulamamışsanız ve bu çabanızı kanıtlayabiliyorsanız, 
duruma göre masraflarınız karşılanmaya devam edebilir. Şayet çabanızı kanıtlayamıyorsanız 
veya taşınmak istemiyorsanız, bu durumda barınma için sadece makul görünen tutar karşılanır. 
Masrafların makul olup olmamasına, her bir bölge için mevcut olan kira üst sınırı tabloları esas 
alınarak Jobcenter tarafından karar verilir. Kira üst sınırlarını Jobcenter'a sorabilirsiniz. 

 

 

4.2.4 Farklı yardımlar 
 

Özel ihtiyaç durumunda kredilendirme: Bazı özel yaşam şartlarında geçiminizi tehdit eden bir 
ihtiyaç ortaya çıkabilir, ancak aynı zamanda bundan kaçınmak da mümkün olmayabilir. Bu tür acil 
durumlarda kredi olarak ayni veya parasal bir yardım sağlanabilir. Bu tür kaçınılamaz bir ihtiyaç, 
örneğin bir şeyin kaybı veya acil gerekli olan bir tamirat nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu kredi 
faizsizdir. Bu kredi, her ay ödenen ilgili düzenli ihtiyaçların %10 u geri tutulmak suretiyle mahsup 
edilerek kapatılır. 

 
Tek seferlik yardımlar: Bölüm 4.2.1 de verilmiş olan tabloda belirtilen aylık düzenli ihtiyaçlar, 
geçiminizin sürekli olarak karşılanması içindir. Bunun yanı sıra aşağıdaki durumlarda tek 
seferlik yardımlar da söz konusu olabilir: 

 Konutun elektrikli ev aletleri dahil ilk kez döşenmesi, 

 Hamilelik ve doğumda kıyafet ve eşyaların ilk kez sağlanması, 

 Ortopedik ayakkabıların sağlanması ve tamiri, tıbbi cihazların tamiri ve terapi aletlerinin 

tedariği ve kira bedeli. 
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Tek seferlik yapılan bu tür yardımlar para veya ayni (kupon şeklinde) olarak yapılır. Toplam bir 
tutarın belirlenmesi de düşünülebilir. Şayet geçiminizi güvence altına almak için bir yardımdan 
faydalanmıyor olsanız da, ortaya çıkan bu tür acil özel ihtiyaçları karşılamak için yeterli geliriniz 
veya varlığınız yoksa, yine de bu yardımdan faydalanma hakkınız vardır. Ancak bu konuda söz 
konusu karar verildikten sonraki altı aylık kazancınızın dikkate alınabilir. 

 
Ayni yardım olarak düzenli ihtiyaçlar: Size ve / veya sizinle aynı ihtiyaç birliğinde yaşayan 
kişilerin hakkı olan düzenli ihtiyaç, kısmen veya tamamen kupon şeklinde olmak üzere ayni 
yardım olarak yapılabilir. Bu tedbirlerin uygulanması, örneğin yaşam tarzınızın aldığınız 
desteğe uyumlu olmaması nedeniyle düzenli ihtiyaç için size sağlanan desteği çok hızlı bir 
şekilde tüketiyorsanız, yani ekonomik davranmıyorsanız, gerçekleştirilebilir. 

 
Mesleki eğitim alanlara sağlanan yardım: Mesleki eğitim alanların esas olarak SGB II 
uyarınca yardım alma hakları yoktur, ancak mesleki eğitim desteği almaya öncelikli olarak 
hakları vardır. Ancak belirli şartlar altında geçimin güvence altına alınabilmesi için iş arayanlar 
için temel güvence desteği kapsamında tamamlayıcı yardımların sağlanması gerekli olabilir, 
özellikle de bu kişilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereken gelir ve / veya varlıklarla 
karşılanması mümkün değilse. Bu tür tamamlayıcı yardımlar işsizlik ödeneği II kapsamında 
değildir ve bu yardımlardan dolayı sosyal sigorta zorunluluğu doğmaz. 

 
Yardıma muhtaç olunması durumunda aşağıda belirtilen destekler sağlanabilir: 

 
 Hamilelik dönemindeki ek ihtiyaçlar, 

 Tek ebeveynler için ek ihtiyaçlar, 

 Maliyeti yüksek özel beslenme rejimi için ek ihtiyaçlar ve kaçınılmaz olan sürekli ihtiyaçlar, 

 İlk kez yapılan giyim masrafları, 

 Hamilelik ve doğumda eşyaların ilk masrafları 
 
Mesleki eğitim alıp, SGB III uyarınca mesleki eğitim desteği ve eğitim ödeneği veya federal 
eğitimi destekleme yasası kapsamında destek alan veya sadece gelir / varlıkların dikkate 
alınması nedeniyle alamayan kişiler, makul barınma masraflarının karşılayamadıkları kısmı için 
ek yardım alabilirler. Özel şartların söz konusu olması nedeniyle işsizlik ödeneği II desteğinin 
sağlanmamasının çok ağır ve bu nedenle de kabul edilemez olduğu durumlarda (ağır 
mağduriyet), eğitim desteğinin öncelikli olması halinde de düzenli ihtiyaç, barınma ve ısınma 
ihtiyacı ile sağlık ve bakım sigortası için gerekli tutarlar kredilendirme şeklinde sağlanabilir. 
İşsizlik ödeneği II / sosyal yardım ödeneği alan bir kişinin yaşam seviyesinin asgari düzeyin 
altına düşmesi, ağır mağduriyetin oluşması için tek başına yeterli değildir, çünkü aradaki fark 
(ilave) çalışma karşılığı sağlanan gelir ile kapatılabilir. Mesleki eğitim almaya başlayanla, eğitim 
yardımını ancak ay sonunda alıyor olmaları durumunda (özellikle de stajyerlik ücreti ve eğitim 
destek ödemeleri) başvurmaları durumunda eğitime başladıkları ilk ay için kredi sağlanabilir.  
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4.3 Ne zaman, nasıl ve ne kadar ödenir? 
 

Geçimin güvence altına alınmasını sağlayan parasal yardımlar, her bir ay için peşinen ödenir. 
Aylar, 28, 29, 30 veya 31 gün çekse de her zaman 30 takvim günü üzerinden hesaplanır. 

 
Şayet yardıma hak kazandığınız süre bir tam ay değil ise (örn. ayın 17 'sinde başka bir ilçeye 
taşındığınız için), bu durumda hak kazandığınız her bir gün için toplamın otuzda biri, yani 
örnekteki durumda otuzda 17 si ödenir. Şayet ayın başında bir ayın tamamını kapsayan yardım 
tutarı size ödenmişse, bu durumda size fazladan ödenen, yukarıdaki örnekte 13 günün tutarı 
(30 - 17), yani aylık tutarın otuzda 13 'ü Jobcenter tarafından sizden geri talep edilir. Lütfen 
dikkate alın: İşsizlik ödeneğinde farklı olarak işsizlik ödeneği II hakkınız işe başladığınız gün 
itibariyle kendiliğinden sona ermez. Yardım hakkı her zaman ayın tamamı dikkate alınarak 
incelenir; yani belirleyici olan, ilgili ay içerisinde elde ettiğiniz gelirin muafiyet tutarları da dikkate 
alındığında yardım ihtiyacı tutarını aşıp aşmadığıdır. 

 
Size havale edilen tutar genelde her ayın ilk iş gününde veya daha da önce kullanımınıza 
hazırdır. Ödeme işlemlerinde gerçekleşmesi olası gecikmeler (örn. hesabınıza gecikmeli olarak 
geçmesi veya bir ödeme talimatının geç ulaşması) konusunda Jobcenter'in bir etkisi yoktur; bu 
durum bankanızın sorumluluğundadır. Yardımlarınızı ne kadar hızlı bir şekilde almaya 
başlayabileceğiniz, evraklarınızı eksiksiz olarak sizden sorumlu Jobcenter'a ne zaman 
sunduğunuza da bağlıdır. yardımların sağlanmasından sorumlu memurlar sizin başvurunuzu 
olabildiğince hızlı bir şekilde işleme alırlar, ancak bu işlem yine de biraz zaman alacaktır. 

 

 

Bu nedenle talebinizle ilgili başvurunuzu ve yenileme başvurunuzu gerekli tüm belgelerle birlikte 
her zaman eksiksiz ve olabildiğince erken bir zamanda yapın. Başvurunuzun işleme 
alınabilmesi için gerekli olan evrak ve kanıtlayıcı belgelerin tümüyle eksiksiz olması şarttır. 

 

 

Şayet talep ettiğiniz yardımla ilgili olarak bir avans almışsanız, ancak sonrasında hak ediş 
tutarınızın bunun altında olduğu veya hatta hiç hak sahibi olmadığınız anlaşılırsa, bu 
durumda almış olduğunuz yardımın fazla olan kısmını iade etmek durumunda kalırsınız. 
Aynı husus, bildirimlerinizde hata var ise ve hak ettiğiniz tutar bundan dolayı yüksek çıkmış 
ise de geçerlidir. 

 
Başvurunuz hakkında karar verici tek merci ilgili Jobcenter'dir. Aynı kurum, size yapılması 
gereken havalelerin talimatlarını da verir ve tüm yardım dokümanlarınızı kayıt altına alır. Bu 
nedenle yardım ve destek konularında bilgi almak istiyorsanız, lütfen sizin bölgenizde bulunan 
Jobcenter'da sizden sorumlu yardım masası memuruna danışın. Bu sorular arasında örneğin 
yardımın miktarı, kira üst sınırları, avans, kredi, iade talepleri, çöp vergilerinin ve diğer 
masrafların devralınması vs. konular olabilir. 

 
Temel güvence yardımları, sizin başvurunuzda belirtmiş olduğunuz hesap numarasına havale 
edilir. Bu havale ancak Almanya'da bulunan bir Banka veya finans kurumunda açılmış olan bir 
hesap söz konusu ise ücretsizdir. Hesap sahibi veya en azından hesabın ortak sahibi bizzat siz 
olmalısınız. Bir hesabınız yoksa, size "Mahsup edilmek üzere ödeme emri" olarak adlandırılan 
bir çek ulaştırılır. Bu ödeme emrini Kreissparkasse şubelerinden birinde kimlik ibraz etmek 
suretiyle nakde çevirebilirsiniz. Ancak bu durumda sabit olarak 7,10 Euro tutarında bir masraf 
ortaya çıkar ve alacağınız miktardan doğrudan mahsup edilir. İstisna: Şayet sizden 
kaynaklanmayan nedenlerden dolayı adınıza bir hesap açtıramıyor olmanız ve bu durumu 
kanıtlayabiliyor olmanız durumunda, bu masraf sizden kesilmez. Ödemeler için belirlenen asgari 
tutar 10 Euro'dur. 10 Euro'nun altındaki münferit ödemeler, toplam tutar en az 10 Euro'yu bulana 
kadar biriktirilir. Şayet 6 aydan fazla bir süredir ödeme yapılmamışsa, bu durumda 10 Euro'nun 
altındaki tutar da ödenir. 
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Tahsis süresi: Başvurunuzla ilgili şartların halen devam ettiğini makul zaman aralıklarında 
kontrol edebilmek için, SGB II uyarınca sağlanmış olan yardımlar genelde her seferinde 6 ay 
için onaylanır. Örneğin şartların bu süreden önce değişeceği önceden biliniyorsa, bundan farklı 
uygulamalar da mümkündür. Bu, altı ayda bir veya onaylamış olan güncel başvurunuzun 
dönemi sonlanmadan önce yardımın devamı için gerekli başvurunuzu zamanında yapmanız 
gerektiği ve hak ettiğiniz yardımın hesaplanması için gerekli doküman ve belgelerinizi sizden 
sorumlu olan Jobcenter'a vermeniz gerektiği anlamına gelir. Bu kapsamda işlemlerin sorunsuz 
bir şekilde gerçekleşmesi için size verilmiş olan süreleri dikkate alın. 

 
Hizmetlerin rehin edilmesi: Geçimin güvence altına alınması için sağlanan yardımlar genelde 
rehin edilemez ve bu nedenle de başkasına devredilemez veya rehine verilemez. Otomatik bir 
rehin koruması elde edebilmeniz için, hesabınızın rehin edilemez hesap (P-hesap) olarak 
adlandırılan hesaba dönüştürmeniz gerekir. Bu tür bir P-hesabın belirli muafiyet tutarları rehin 
edilemez. Her bir kişi sadece tek bir adet P-hesaba sahip olabilir. Lütfen detaylı şartlar 
konusunda bankanızdan gerekli bilgileri alın ve mevcut olan hesabınızı yasal çerçevede 
alacaklılarınızın erişiminden korumak için gerektiği durumda zamanında bir P-hesaba 
dönüştürün. Şayet hesabınız üzerinde veya para aldığınız başka yerlerde (örn. Jobcenter) bir 
rehin söz konusu ise, bu durumda rehinin uygulanmasına karşı koruma elde etmek için yerel 
mahkemede dava açma imkanınız vardır. Bunu detayları konusunda örneğin borçlu 
danışmanlığından destek alabilirsiniz. Jobcenter müşterileri için kaymakamlığın borçlu 
danışmanlığına öncelikli erişim hakkı vardır; lütfen ihtiyaç olması durumunda sizden sorumlu 
görevliden konuya ilişkin destek alın. 

 

 
 

5. Gelir ve varlıkların etkisi nedir? 
 

Hatırlatma: Geçimin güvence altına alınması için gerekli yardımlar - İşsizlik Ödeneği II ve 
Sosyal Yardım Ödeneği - sadece yardıma muhtaç ola durumu söz konusu ise ödenir. Kendi 
geçimini ve kendisiyle birlikte bir ihtiyaç birliği içerisinde yaşamakta olan kişilerin geçimini 
değerlendirme kapsamındaki gelirden veya varlıklarından güvence altına alamayanlar, yardıma 
muhtaç olarak kabul edilir. Prensip basittir: Maddi yardım almayı beklemeden önce kendi 
olanaklarınızı kullanmalısınız. Bunun nedeni, işsizlik ödeneği II / sosyal yardım ödeneğinin bir 
sigorta hizmeti değil, sadece yardıma muhtaç olan kişilerin hak sahibi olduğu ve vergi 
paralarından finanse edilen bir sosyal yardım olmasıdır. Yani bir geliriniz veya varlığınız var ise, 
bu durumda yardıma muhtaç olma durumunuzu, gelirinizin veya varlıklarınızın miktarı ve 
bunların hangi oranda yardımlarınız hesabında dikkate alınacağına göre kısmen veya tümden 
kaybedebilirsiniz.  

 
Kendi olanaklarınızın arasında şunlar vardır: 

 
a) Geliriniz: Para veya parasal değeri olan her türlü gelir, sizin gelirinizi oluşturur. Bu 

kapsamda, gelirin türü ve kaynağı, bu gelirin geçimini sağlama amacında olup olmaması, 
vergiye tabi olup olmaması veya tek seferlik veya sürekli olması önemli değildir. 

 
b) Varlığınız: Para veya paraya çevrilebilir nitelikte olan ve değerlendirilebilir her türlü 

varlığınızdan oluşur ve bunun yurt içi veya yurt içinde olması önemli değildir. 
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c) Sizinle birlikte aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan kişilerin gelirleri ve varlıkları: İhtiyaç 
birliğine dahil olan tüm kişiler, yardımların hesaplanmasına dahildir. Bu nedenle bu kişilerin 
gelirleri ve varlıkları da, yani örneğin partnerinizin geliri, dikkate alınır. 25 yaşını 
doldurmamış çocuklarınızın veya partnerinizin çocuklarının gelirleri onların kendi 
ihtiyaçlarında dikkate alınır. Her ne kadar siz bekar olsanız da ve 25 yaşın olsanız da, sizin 
ebeveynlerinizin gelirleri ve varlıkları da dikkate alınır. 

 
Bu nedenlerden dolayı başvuruda ve başvuruya ilişkin ek dokümanlarda sizinle aynı konutta 
yaşayan ve dolayısıyla sizinle aynı ihtiyaç birliği oluşturan diğer kişilere ilişkin de sorular 
sorulur. 

 

 

Lütfen dikkate alın: Gelir ve varlıklarınızı her bir başvurunuzda veya başvurularınızla ilgili 
eklerde ve yardımın devamı için yaptığınız her başvurunuzda tam kapsamıyla belirtmek 
zorundasınız. Bunların herhangi bir kısmının dikkate alınıp alınmayacağı, yasalar çerçevesinde 
Jobcenter tarafından karar verilir Size tanınacak muafiyetler de yasal olarak düzenlenmiştir. 

 
Jobcenter, sizin ve sizinle aynı konutu paylaşan kişilerin bilgilerini kontrol etmeye hakkı ve 
yükümlülüğü vardır. Lütfen başvurudaki soruları özenle cevaplandırın; tereddütte kaldığınızda 
lütfen sorun. Gelirinizi veya varlığınızı gizleme riskine girmeyin! Jobcenter otomatik veri 
karşılaştırma olanakları kapsamında üçüncü şahıslardan (örn. Federal Vergi Dairesi, Emeklilik 
Sigortaları Kurumları, vs.) bilgi alır ve bunları değerlendirir. Jobcenter böylece örneğin 
belirtilmemiş iş ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. Gizlenmiş gelir ve varlık olması durumunda 
büyük meblağlarda geri talepler söz konusu olabilir, hatta dolandırıcılık söz konusu ise ceza 
davaları ve yüksek para cezaları söz konusu olabilir. Lütfen bunu riske etmeyin ve gerçeklere 
uygun ve eksiksiz bilgiler verin. 

 

 

Çalışma durumu ve işsizlik ödeneği II: İşsizlik ödeneği II almanız, eğer tam zamanlı bir iş 
yapıyorsanız, ancak bu çalışmanız karşılığında elde ettiğiniz gelir sizin ailenizin geçimini 
sağlamanıza yetmiyorsa, çalışıyor olsanız bile işsizlik ödeneği II alabilirsiniz. İş ajansının işsizlik 
ödeneği kapsamında yan gelirler ile ilgili haftalık 15 saatlik çalışma sınırı düzenlemesi, işsizlik 
ödeneği II için geçerli değildir. İşsizlik ödeneği II için almaya hak kazanmak için işsiz olma 
zorunluluğu yoktur! Aynı şekilde işsizlik ödeneğinde geçerli olan muafiyetler de söz konusu 
değildir. Serbest olmayan çalışmadan dolayı bir gelir elde ediyorsanız, elbette ki olabildiğince 
yüksek bir net gelir elde etmek için sizin için en uygun olan vergi sınıfını seçmek zorundasınız. 

 

 
 

5.1 Gelir 
 

İşsizlik yardımı II almanız durumunda, siz ve sizinle aynı ihtiyaç birliğinde yaşayan çalışabilir 
durumdaki hak sahipleri, mümkün olduğu taktirde yardıma muhtaç olma durumlarını ortadan 
kaldırmak veya en azından azaltmakla yükümlüdürler ve bunun için yapabilecekleri her türlü işi 
kabul etmek zorundadırlar. Aynı zamanda, elde edilen gelir - çalışanın çalışmayana göre her 
zaman daha iyi durumda olmasını güvence altına alabilmek için belirlenen muafiyetler hariç - 
ihtiyacınızla mahsup edilir. 

 
Örneğin aşağıdakiler gelir olarak kabul edilir: 

 
 Serbest veya serbest olmayan çalışma karşılığında elde edilen gelirler, 

 İşsizlik ödeneği, ebeveyn ödeneği veya hastalık ödeneği gibi gelir olarak kabul edilen 

yardımlar, 
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 Sermaye ve faiz gelirleri, sahip olunan hisselerden elde edilen gelir, 

 Çiftçilik ve orman çiftçiliği ile kira karşılığı elde edilen gelirler, 

 Nafaka ve çocuk ödeneği gelirleri, 

 Emeklilik gelirler (örn. yetim ve öksüz aylığı, dul aylığı, iş göremezlik aylığı),  
 Tek seferlik gelirler (örn. vergi iadeleri, tazminatlar, miras, işletme gideri iadeleri). 

 

 

5.1.1 Gelirden ayrı tutulacak muafiyetler ve diğer tutarlar 
 

(Brüt) gelirden aşağıdaki tutarlar muaf tutulur: 
 
a) Brüt gelirden kesilen vergiler, örneğin: gelir vergisi, dayanışma vergisi, kilise vergisi, sanayi 
vergisi, sermaye kazançları vergisi, 

 
b) Yasal sosyal sigorta için yasayla belirlenmiş olan tutardaki zorunlu kesintiler. Bunlar, sağlık 
sigortası, bakım sigortası, emeklilik sigortası, çalışma teşviği, ayrıca sigorta zorunluluğu olan 
serbest çalışanların sosyal sigortalar kapsamında ödemek zorunda oldukları çiftçiler için 
yaşlılık yardımı, esnaf sigortası, kaza sigortası için zorunlu tutarlar ve isteğe bağlı sigortalıların 
bakım sigortası kapsamındaki zorunlu tutarlarıdır. 

 
c) Yasal zorunluluk kapsamındaki makul düzeydeki özel sigortalar. Yasal zorunluluk olan 
sigortalar tam kapsamıyla gelirden muaf tutulabilir. Örneğin motorlu taşıtlar için zorunlu trafik 
sigortası bu kapsamdadır. Makul özel sigortalar için tüm yıl boyunca aylık sabit 30 Euro muaf 
tutulur. Yaşı küçük olanlarda bu sabit tutar, eğer yaşı küçük olanların bu sigortayı gerçekten 
yaptırmış olması ve bunun makul nedene bağlı ve makul tutarda olması durumunda dikkate 
alınır. Yasal sağlık sigortasında zorunlu sigortalı olmayan ve yasal emeklilik sigortasından muaf 
olan hak sahiplerinde, bu makul sigortalar için masraflar "sabit 30 Euro" düzenlemesi 
kapsamında değildir. İlgili ödemeler, belgelendirilen meblağın tamamı tutarında muaf tutulabilir. 
Bu tür sigortalar örneğin isteğe bağlı / özel sağlık / bakım sigortaları, emeklilik sigortaları, kaza 
sigortaları, serbest meslek sahipleri için mesleki iş göremezlik ve çalışamazlık sigortaları ve 
yaşam sigortalarıdır. Şayet bu masraflarınız için teşvik alıyorsanız, bu tutarlar muaf tutulabilen 
meblağı azaltır. 

 
d) Gelir vergisi yasası uyarınca desteklenen yaşlılık primleri, "Riester destekli" ek maddeler 
için belirlenen asgari tutarlardan yüksek olmadıkları sürece.  

 
e) Gelirlerin korunması ve güvence altına alınması için gerekli olan masraflar (reklam giderleri), 
örneğin iki adet konutun masrafları, mesleki birlikler ve sendikalar için giderler, iş malzemesi ve 
mesleki giysi için giderler, yol masrafları. Jobcenter burada da serbest olmayan çalışmadan 
elde edilen gelirleri dikkate almadan önce sabit meblağları muaf tutar, yani gerekli giderler için 
sabit olarak 15,33 Euro ile buna ilave olarak çalışmak için gerekli olan masrafların haricinde 
toplu taşıma kullanılması durumda ortaya çıkan masraflar veya kişisel aracın kullanılması 
durumunda, eğer bu masraflar toplu taşımaya göre makul olmayan düzeyde yüksek değilse, 
kilometre başına 0,20 Euro (en kısa mesafe dikkate alınır). Şayet bu iki sabit tutarı aşan 
masraflarınız söz konusu ise, bu masrafların gerekli olduğu ve yapıldığı kanıtlandığında, daha 
yüksek olan bu tutarlar dikkate alınır. 
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Şayet serbest meslek sahibi iseniz, bu durumda ilgili onay dönemi kapsamında elde ettiğiniz 
gelir ve ortaya çıkan giderlerinizi kanıtlamak zorundasınız. Daha detaylı bilgileri, Jobcenter'dan 
alabileceğiniz onay dönemindeki serbest meslek, ticaret veya çiftçilik gelirlerine ilişkin 
açıklamalar konusundaki uyarılardan elde edebilirsiniz. 

 
f) Yasal nafaka mecburiyetinin yerine getirilmesi için meydana gelen giderler.  Bunlar, nafaka 
kararlarında veya noterde yapılmış olan nafaka anlaşmalarında kararlaştırılmış olan 
miktarlara kadar muaf tutulur.  

 
g) Bir çocuk için meslek eğitimi veya mesleğe hazırlık esnasında daha önceden göz önünde 
bulundurulmuş olan miktarlar. Yardımların hesaplanmasında, Federal Meslek Eğitimi Kanunu 
veya Sosyal Kanun III doğrultusunda daha önceden dikkate alınmış olan gelirler ikinci defa 
dikkate alınmaz. 

 
h) Çalışma esnasında muaf olan miktarlar: Brüt çalışma gelirinden madde 6.1 c, d, e’de 
belirtilen masrafların yerine (özel sigortalar, hastalık ve yaşlılık için sigorta giderleri, 
çalışabilmek için meydana gelen giderler) sabit olarak 100 Euro muaf tutulur. Şayet zorunlu 
sosyal sigorta kapsamında bir faaliyet gerçekleştiriliyorsa ve giderler bu tutardan fazla ise, bu 
durumda daha yüksek olan tutarlar muafiyet kapsamında alınır. Fahri görev yapan kişilerde 
veya antrenörler ile yan iş olan yapılan başka faaliyetlerde (Gelir Vergisi Kanuna göre vergiye 
tabi olmayan gelirler) veya federal veya gençler için fahri hizmetlerde görev alanlarda sabit 
miktar olan 100 Euro’nun yerine temel muafiyet tutarı olan 200 Euro geçerlidir. Duruma göre 
belgelendirilebilen başka giderler de hesaplama için esas alınacak gelirden düşülebilir. 

 
Bunun haricinde başka bir tutar hesaba dahil edilmez: 

 

 Brüt kazancın 100,01’dan 1.000 Euro'luk kısmı için %20 muafiyet. 
 Brüt kazancın 1.000,01’dan 1.200 Euro'luk kısmı için ilave %10 muafiyet. . Eğer yaşı küçük 

bir çocuğunuz var ise veyayaşı küçük bir çocukla aynı ihtiyaç birliğinde yaşıyorsanız, bu tutar 
1.200’den 1.500 Euro’ya yükselir. Ancak fahri hizmete katılım karşılığında elde edilen gelirde 
bu düzenleme yoktur. 

  
 

5.1.2 Dikkate alınmayacak olan gelirler 
 

Bazı gelirler iş arayanlar için temel güvence düzenlemeleri doğrultusunda gelir olarak kabul 
edilmez; bu nedenle bu gelirler yardıma muhtaçlığın incelenmesi esnasında hesaplamaya 
dahil edilmez ve ayrıcalıklı gelir olarak değerlendirilirler. 

 
Bunların arasında örneğin: Federal Bakım Kanunu ve Yasalarında buna uygun şekilde 
değerlendirilmesi öngörülen temel emeklilik gelirleri / görme engellilere ödenen para / Sosyal 
Güvenlik Yasası Sekizinci Kitap uyarınca tam zamanlı veya gündüz bakımı için ödenen para 
(tam zamanlı bakımda gelir olarak 92 
159 Euro dikkate alınır, gündüz bakımında gerekli giderleri aşan gelirler serbest meslek geliri 
olarak değerlendirilir) / özel yardım ve ödemeler, örneğin felaket durumlarında ödenen acil 
yardım, kamu kaynaklarından ödenen onur paraları (Yaşlılık veya Evlilik Yıldönümleri, hayat 
kurtarma) veya düzenlenen çekilişlerden yardıma muhtaç kişilere sağlanan yardımdan gelen 
para. 



27 

 

 

Ek gider karşılığı olarak geçici çalışma olanaklarından elde edilen gelirler İşsizlik Ödeneği II 
hesabına dahil edilmemektedir. Bu tür çalışmalar sigorta yasaları açısından da bir çalışma olarak 
değerlendirilmemektedir, dolayısıyla sosyal sigorta primi de söz konusu olmamaktadır. 

 

 

5.1.3 Gelirin hesaplamaya dahil edildiği zaman 
 

Gelir, her zaman elinize geçtiği ay için hesaba dahil edilir. Fakat İşsizlik Ödeneği II daha ayın 
başında size ödendiği için,  
- aynı aya ait olan gelirin daha geç elinize geçmesi durumunda – size baştan fazla ödeme 
yapılmış olabilir. Fazla ödenmiş olan miktarın tarafınızca Jobcenter'a geriye ödenmesi zorunludur 

 
Aylık olarak değişken bir gelirinizin olması durumunda, Jobcenter yardım hakkınız konusunda 
geçici olarak karar verebilir. Bu uygulamada ortalama bir aylık gelir oluşturulur ve böylece onay 
döneminizdeki her ay için aynı tutar dikkate alınır. Onay döneminin sonunda nihai bir hesaplama 
gerçekleştirilir. Şayet fazla gelir dikkate alınmışsa, bu durumda size ek ödeme yapılır ve az gelir 
dikkate alınmışsa, bu durumda fazladan elde ettiğiniz miktarı iade etmeniz gerekmektedir. 

 

 

5.2 Varlıklar 
 

Parasal olarak değerlendirilebilen varlıklar dikkate alınmalıdır. Bir kişinin, karşılığı para ile 
ölçülebilen tüm varlıkları bu kapsamda değerlendirilir. Varlıkların yurt içinde veya yurt dışında 
olduğuna bakılmaz. Varlıklar, geçim için doğrudan kullanılabiliyor veya parasal değeri 
tüketilmek, satılmak, ödünç verilmek, kiralanmak suretiyle geçimin sağlanması için 
kullanılabiliyorsa, bu durumda varlıkların değerlendirilebilir. Sahibinin üzerinde kendi iradesiyle 
tasarruf edemediği varlıklar değerlendirilemeyen varlıklardır (örn. üzerinde haciz var ise). 
Yardıma muhtaçlık durumundan önce (yani dilekçe verdiğiniz aydan önce) elinize geçmiş olan 
gelir de varlık kapsamında dikkate alınır. 

 
Eğer mevcut ise muhtelif varlıklarınızı kaydetmek zorunda olduğunuz, iş arayanlar için temel 
güvence başvurunuza ait bir VM eki bulunmaktadır. 

 

 

Örneğin nakit para, yatırım hesaplarında bulunan para, tasarruf hesabında bulunan para, konut 
hesabında bulunan para, tasarruf bonosu, değerli kağıtlar (örn. Hisse senetleri ve fonlar), 
birikimli hayat sigortaları, ev ve arsalar, daireler ve muhtelif emlak üzerindeki maddi haklar 
varlıklarınız kapsamına girer. Esas olarak kendinize ve sizinle aynı ihtiyaç birliğinde yaşayan 
olan kişilerin değerlendirilebilecek olan varlıkları hesaba dahil edilir. 

 

 

5.2.1 Varlıklardan muafiyet sağlayan tutarlar 
 

Varlıklardan düşülecek (muaf tutulacak) tutarlar: 
 
a) Muafiyetler: Varlıklarınız değerlendirilirken, kendiniz ve partneriniz için tamamlamış olduğunuz 
her bir yaşınız için 150 Euro muafiyetiniz bulunmaktadır (Muafiyetin belirlenmesi: Yaşınız çarpı 
150) Korunan varlıklar olarak adlandırılan bu muafiyetin tutarı en az 3.100 Euro'dur. Şu an 
itibariyle ihtiyaç birliğindeki her bir kişi için muafiyet sağlanan korunan varlıklar üst sınırı 9.750 
Euro'dur. 01.01.1948 tarihinden önce doğmuş kişiler için özel bir düzenleme bulunmaktadır: Bu 
kişiler için uygulanan muafiyet, her bir yaş için 520 Euro ve azami 33.800 Euro'dur. 3.100 
Euro'luk asgari muafiyet tutarı hak sahibi olan her bir çocuk için de geçerlidir. 
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b) "Riester-Yatırım türleri“ kapsamında emeklilik tasarrufları: Riester-Sözleşmeleri olarak 
adlandırılan tasarruflar ve bunlardan elde edilen gelirler Gelir Vergisi Yasasının 86. 
Maddesinde belirtilen asgari tutara kadar varlık olarak hesaba dahil edilmez. Bunun için gerekli 
şart: Yaşlılık güvencesi için yapılmış olan tasarruf, hesap sahibi tarafından zamanından önce 
kullanılamaz. 

 
c) Diğer yaşlılık güvencesi tasarrufları: Yaşlılık güvencesi için yapılmış olan diğer varlıklar sahibi 
olan şahsın doldurulmuş olduğu her yaşı için 750 Euro tutarında muaftır (şu an için kişi başına 
azami 48.750 Euro). Bunun için gerekli şart: Yapılmış olan yatırımın emekliye ayrılmadan önce 
değerlendirilemeyeceği iptali mümkün olmayacak şekilde sözleşme ile kararlaştırılmış olmalıdır. 
Muaf olan miktarları aşan miktarların bir sözleşme ile muaf tutulmasına Sigorta Sözleşmeleri 
Yasasının 168. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca izin verilmez. Farklı kullanımın mümkün 
olmadığına ilişkin sözleşme maddesi, esas olarak sonradan da sözleşmeye eklenebilir. Bu 
konuda bilgilendirme, sigorta şirketiniz tarafından yapılmalıdır. 

 
d) Gerekli ihtiyaçların satın alınması için muaf olan tutar: İhtiyaç birliği içerisinde yaşamakta 
olan her hak sahibine 750 Euro tutarında muafiyet sağlanmaktadır. 

 

 

5.2.2 Dikkate alınmayan varlıklar 
 

Aşağıdaki belirtilen varlıklar dikkate alınmaz: 
 
a) Makul miktardaki ev eşyası: Bir evi geçindirmek için gerekli olan veya en azından yaygın 
olarak kullanılan bütün eşyalar, makul düzeydeki ev eşyası olarak kabul edilir. 

 
b) Makul olan bir motorlu araç: Çalışabilecek her biri kişi için. Güncel satış fiyatı 7.500 Euro 
olan her türlü otomobil veya motosiklet, makul arak olarak kabul edilir. Aracın uygunluğunun 
değerlendirilmesinde, temel güvenceyi sağlayan kurum, aracın değerinin yanı sıra ihtiyaç 
birliğinin kaç kişiden oluştuğuna, mevcut olan araçların sayısına ve bunların ne zaman tedarik 
edildiğine bakar. Şayet aracın değeri 7.500 Euro'yu geçiyorsa, bu durumda aşan miktar 
varlıkların değerlendirmesinde dikkate alınır, yani varlıkların muafiyet tutarını bu ölçüde azaltır. 

 
c) Yaşlılık güvencesi olarak belirlenmiş olan şeyler ve emeklilik sigortasından muaf tutulması 
durumundaki haklar: Eğer siz veya partneriniz yasal emeklilik sigortası mecburiyetinden muaf 
tutulmuş iseniz, yaşlılık güvencesi olarak belirlenmiş olan varlıklar (belgelendirilmesi suretiyle) 
göz önünde tutulmaz. Ancak bu varlığın yaşlılık güvencesi için tanımlanmış olduğu, şüphe 
götürmeyecek şekilde anlaşılmalıdır. Bunun kanıtlanması, örneğin 60 yaşına kadar süresi olan 
bir birikimli yaşam sigortasının sigorta poliçesi ile sağlanabilir. 

 
d) Kendinize ait olan, kendinizin oturduğu makul bir daire veya kendinizin oturduğu kendinize 
ait olan makul bir ev: 130 metrekare yaşam alanı esas itibariyle makul olarak kabul edilir. 
Kendinizin oturmadığı bir ev ise varlık olarak değerlendirilir. 

 
e) Engelli veya bakıma muhtaç bir kişi için makul olan bir evin edinilmesi veya muhafaza 
edilmesi amacını taşıyan varlıklar: Yakın zamanda bir ev almak veya bir evi muhafaza etmek 
için belirlenmiş olan bir varlıklar dikkate alınmaz. Bunun için ön şart , bu evin engeli veya 
bakıma muhtaç kişinin evi olarak belirlenmiş olması ve bu varlıkların dikkate alınması ile, 
belirlenmiş olan bu amacın tehlikeye düşecek olmasıdır. 
 
f) Değerlendirilmesi ekonomik olmayan eşyalar ve haklar: Varlıkların değerlendirilmesinin 
ekonomik olup olmadığı konusunda belirleyici olan, bu varlığının güncel maddi değeridir. 
Ancak bu değerlendirme ile ileride ne kadar kar veya faiz geliri kaybı oluşması olasılığı önemli 
değildir. Varlığın değerlendirilmesi ile elde edilecek getiri, söz konusu varlığın maddi 
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değerinden yüzde ondan daha fazla bir kayıp ortaya çıkartıyorsa, bu servetin 
değerlendirilmesi ekonomik değildir. 

 
Esas olarak dikkate alınması gereken (ve bunun sonucunda yardım miktarının az olması 
veya hiç yardım hakkı doğurmaması gereken) varlıkların hemen kullanılması veya 
değerlendirilmesi mümkün değil ise veya kullanım veya değerlendirme ağır mağduriyete 
neden olacak ise, bu durumda yapılacak olan yardım ödemeleri bir kredi niteliğindedir. 
Kredinin verilmesi, geri ödeme talebinin somut olarak (örneğin bir ipotek ile) veya başka 
bir şekilde güvence altına alınması şartına bağlanabilir.  

 

 
 

6. Eğitim ve katılım yardımları 
 

6.1 Ne gibi yardımlar mevcuttur? 
 

Çocuklar, gençler ve genç yetişkinler için düzenli ihtiyaca ilave olarak eğitim ve katılım 
yardımları olarak adlandırılan yardımlar bulunmaktadır: 

 
Yardımlar  

Öğrenciler Eğitim desteği Öğrenci yol gideri Okul malzemeleri 
ihtiyacı Öğrenciler ve 

Kreşe giden 
çocuklar 

Ortak öğle yemeği için katkı Okul gezileri ve bir 
günden fazla süren sınıf 
gezileri 

Kültür, spor ve 
katılım* 

* bu yardımı çocuklar ve gençler 18 yaşını doldurana kadar alırlar 
 

Aşağıda özellikleri belirtilen tüm kişiler öğrenci olarak kabul edilir: 
 
 Henüz 25 yaşını doldurmamış, 

 Genel eğitim veren veya meslek eğitimi veren bir okula giden ve  

 Meslek eğitimi ücreti almayanlar. 

 
Okul gezileri: Öğrencilerin ve kreşe giden çocukların bir günlük okul gezileri ve bir günden 
fazla süren günlük sınıf gezileri nedeniyle ortaya çıkan masrafları üstlenilebilir. 

 
Kişisel okul ihtiyacı alımı: Öğrencilere okul ihtiyacı alımı için her yılın 1 Ağustos tarihinde 70 
Euro ve 1 Şubat tarihinde 30 Euro ödenir. Bu ödemeyle öğrencilerin okul çantası, spor 
kıyafetleri, yazmak, hesap ve çizim yapmak için gereken malzemeler (dolma kalem, 
tükenmez kalem, boya kalemleri, hesap makinesi, gönye, defter ve dosya, silgi, el işi 
materyalleri, vs.) satın alabilmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

 
Makul eğitim desteği: Bazı durumlarda öğrenciler okulda belirli öğrenim hedeflerine 
ulaşmak için desteğe ihtiyaç duyarlar. Okul, ihtiyacı onayladığı takdirde ve buna uygun 
başka destek olanakları sunamadığı durumda makul bir tamamlayıcı eğitim için destek 
verilebilir. 
 
Müşterek öğle yemeği için katkı: Eğer okullar, çocuk yuvaları, kreşler veya çocuk bakıcıları 
öğle yemeği imkanı sunuyorlarsa, bu durumda eğitim ve katılım yardımı kapsamında öğle 
yemeği için katkı sağlanabilir. Ancak günlük bir Euro tutarında bir aile katkısı olduğu ve 
sandviç ve küçük öğünler satan büfelerden alınan yemekler için bu katkının 
sağlanamayacağı dikkate alınmalıdır. 

 
Sosyal ve kültürel yaşantıya katılım: Çocuklara ve 18 yaşın altındaki gençlere, dernekler, 
kültür merkezileri veya başka kurumların sunduğu serbest zaman aktiviteleri, örneğin müzik 
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dersi, spor, oyun ve eğlence veya tatillerdeki serbest zaman faaliyetlerine katılım için aylık 
10 Euro'luk bir bütçe verilmektedir. 

 
Öğrenci yol masrafları: En yakındaki ileri düzey eğitim veren okula yaya veya bisiklet ile 
ulaşması mümkün olmayan öğrencilere, bu masraflar başka bir kurum tarafından 
karşılanmadığı takdirde, genel olarak yol masrafları için bir katkı sağlanır. Yol ödeneği için 
kişinin kendi katkısı ayda 5 Euro'dur. 

 
Bu yardım nasıl yapılır? Yapılan yardımların doğrudan çocuklara ulaşması ve kolaylıkla 
amacının dışında kullanılmaması için yardımların birçoğu parasal olarak değil, ayni ve 
hizmet yardımı olarak (özellikle de kupon şeklinde) yapılmaktadır. Yardım hesaplaması ve 
masraf iadesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerdeki kamu kuruluşları 
uygulanacak olan metodu belirler ve sizi buna ilişkin bilgilendirirler.  

 

 

Lütfen faturaları, makbuzları, yolculuk biletlerini veya başvuru belgelerini, gerektiği durumlarda 
belgeleyebilmek için iyi bir şekilde muhafaza edin. 

 

 

6.2 Başvurunun yapılması 
 

Eğitim ve katılım için (kişisel okul ihtiyacı hariç) her çocuk için ayrı bir başvuru yapmak 
gerekmektedir. Lütfen çocuklarınızın bu yardımlardan tam kapsamıyla faydalanabilmesi 
için başvuruları zamanında yapın. Uyarı: Eğitim paketinin finansmanı ve uygulanması 
tümüyle yerel kamu kurumları tarafından gerçekleştirilir. İşsizlik ödeneği II yardımından 
faydalananlar için bu uygulama Jobcenter tarafından yürütülmektedir. Konut yardımı ve/veya ek 
çocuk yardımı alan aileler için yetkili kurum Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburg 
adresinde bulunmaktadır. Eğitim ve katılım yardımları konusunda daha fazla bilgiye, internette 
www.bildungspaket.bmas.de adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 
 

7. İş göremezlik durumunda sosyal güvence ve yardımlar 
 

İşsizlik ödeneği II alıyor olmanız nedeniyle, esas olarak yasal sağlık ve bakım sigortası 
kapsamında zorunlu sigortanız yapılmıştır. İşsizlik Ödeneği II aldığınız süre ayrıca emeklilik 
sigortasına bildirilir ve gerektiği durumlarda borçlandırılan emeklilik süresi olarak dikkate 
alınmaktadır. Sosyal yardım ödeneği alanlar Jobcenter tarafından yasal sağlık, bakım ve 
emeklilik sigortasına bildirilmezler. Sigorta güvenceleriniz konusunda lütfen kendiniz sağlık ve 
emeklilik sigortası kurumlarınızla irtibata geçin. Belirli durumlarda Jobcenter tarafından 
primlerinizi ödeyebilmeniz için katkı sağlanabilir. 

 

7.1 Sağlık ve bakım sigortası 
 

Şayet sizin için bir aile sigortası mümkün değil ise, İşsizlik Ödeneği II aldığınız süresi 
içerisinde esas olarak yasal sağlık ve bakım sigortası kapsamında sigortalısınız. Sağlık ve 
bakım sigortası için yasalarla belirlenmiş tutardaki primleriniz sadece Jobcenter tarafından 
ödenir. 

 
Şayet İşsizlik Ödeneği II almaya başlamadan hemen önce özel bir sağlık sigortasında 
sigortalı olmanız durumunda, yardım alma süresi içerisinde de özel sağlık sigortasında 
kalabilirsiniz. Şayet şu ana kadar bir sağlık sigortası yaptırmadıysanız ve serbest meslek 
erbabıysanız veya Sosyal Güvenlik Yasası 5. Kitap 6. Madde 1. veya 2. Fıkra 
doğrultusunda sigortalı olma zorunluluğunuz yoksa, yardım almanız durumunda da yasal 
sağlık sigortası yaptırılmayacaktır; sağlık sigortanız konusuyla kendiniz ilgilenmek 
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zorundasınız. Ancak gerektiği durumda Jobcenter sizi ek yardım ile maddi olarak 
destekleyebilir. Ayrıca İşsizlik Ödeneği II almaya başladığınızda 55 yaşını 
doldurmuşsanız, zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınmak için özel şartlar 
bulunmaktadır. İşsizlik Ödeneği II bir kredi olarak verildiğinde veya evin ilk kez 
döşenmesi ve donatılması, giyim (hamilelik ve doğum da dahil) veya ortopedik ayakkabı 
satın alınması için verildiğinde, sağlık ve bakım sigortası zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 
Sigorta zorunluluğunun olması durumunda Jobcenter kaydınızı, esas olarak yardım almaya 
başlamadan önce sağlık ve bakım sigortanızı yaptırmış olduğunuz yasal sağlık sigortası 
kurumuna yaptırır. Şayet önceki sağlık sigortanızı zamanında feshetmişseniz, bu durumda bir 
başka sağlık sigortası kurumu seçebilirsiniz. Ancak çiftçilik sağlık sigortasına kayıtlıysanız, sağlık 
sigortanızı değiştirmeniz mümkün değildir. Şayet İşsizlik Ödeneği II almaya başlamadan önce ne 
yasal ne de özel bir sağlık sigortasında kayıtlı değilseniz, bir sağlık sigortası kurumu belirleyip, 
kaydınızı oraya yaptırmak zorundasınız. Kayıt işlemini yaptırdıktan sonra lütfen ilgili sağlık 
sigortası kurumundan alacağınız kayıt belgesini Jobcenter’e verin. Şayet siz bir sağlık sigortası 
belirlemezseniz, Jobcenter bunu sizin yerinize yapacaktır. Sağlık sigortası kurumu seçiminizin 
geçerli olup olmadığına Jobcenter değil, sadece sağlık sigortası kurumu karar verir. Daha detaylı 
bilgi için lütfen sağlık sigortası kurumunuz ile irtibata geçin. 

 
Şayet sağlık sigortası kurumunu değiştirirseniz, lütfen yeni sağlık sigortası kurumunuzdan 
alacağınız kayıt belgesini Jobcenter’e verin. Hangi sağlık sigortası kurumunda sigortalı 
olduğunuzu onay ve değişim bildirimi belgenizden görebilirsiniz. Jobcenter, yardım almaya 
başladığınız ve yardımın sonlandırıldığı tarihlerle arada kesinti olması durumunda bu 
süreleri sağlık sigortası kurumunuza bildirir. 

 

 

Lütfen mutlaka dikkate alın: Jobcenter, ancak yardım başvurunuz onaylandıktan sonra sizi 
sigortalar. Sigortanız esas olarak yardım aldığınız ilk gün itibariyle - duruma göre geçmişe 
dönük olarak - başlar. Şayet dilekçe verdikten sonra, ancak yardım başvurunuz onaylanmadan 
önce sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanmak durumundaysanız, henüz bir sigortanız 
yoktur! Bu nedenle sağlık sigortanız ile kendiniz ve aileniz için geçici sağlık sigortası 
sağlanması konusunda görüşme yapmanız faydalı olacaktır. 
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Hak sahibi olmadan yardımı almış olmanız durumunda (örneğin başvurunuzda yanlış bilgi 
vermenizden nedeniyle verilmiş olan yardımlar), Jobcenter’e haksız olarak almış olduğunuz 
yardımların yanı sıra, sağlık ve bakım sigortası için ödenmiş olan primleri de geri ödemek 
zorunda kalacağınızı dikkate alın. 

 
Aile Sigortası: Şayet İşsizlik Ödeneği II alıyorsanız, duruma göre aile sigortası çerçevesinde 
başka aile bireylerinin üzerinden sağlık sigortanız yapılabilir. Şayet böyle bir olasılık varsa, 
öncelikle bu hakkın kullanılması zorunludur. Böyle bir durumda, ister kendi yasal sigortanız 
isterse özel bir sigorta olsun, farklı bir sigortanın masraflarının Jobcenter tarafından karşılanması 
mümkün değildir. Bir aile sigortası, yani zaten sigortalı olan bir kişi üzerinden sigortalı olma 
durumu (eş, partner veya ebeveyn - yani asli sigortalılar) belirli şartlar altında mümkündür.( Bir 
aile sigortasının zaten mevcut olup olmadığını ilgili Jobcenter inceleler. Şayet eşlerden her ikisi 
de İşsizlik Ödeneği II alıyorsa, esas olarak başvuruyu yapan ve yardımları alan kişi (asıl 
sigortalı) zorunlu sigortalı olur. 

 
İş göremezlik yardımları: Şayet işsizlik ödeneği II alırken iş göremez şekilde hastalanırsanız, 
sosyal sigorta güvencenizi muhafaza edersiniz ve şı ana kadar ödenen işsizlik ödeneği II 
yardımını aynı miktarda almaya devam edersiniz. 

 

 

Şayet başvurunuzu yaptıktan sonra veya işsizlik ödeneği II alırken iş göremez şekilde 
hastalanırsanız, iş göremezlik durumunuzu en kısa sürede bildirmekle ve iş göremezlik 
durumunuzu ve bunun tahminen ne kadar süreceğini belirten bir doktor raporuyla 
Jobcentera bildirmekle yükümlüsünüz. Şayet iş göremezlik durumunuz doktorun verdiği ilk 
rapordan daha uzun sürerse, bunu da yeni bir doktor raporuyla belgelemelisiniz. Yeniden 
çalışabilir durumda olduğunuzda, bunu lütfen Jobcenter'a bildirin.  

 

Sunulan iş göremezlik raporlarınızdan veya Jobcenter'in yaptığı bir görevlendirme neticesinde 
sağlanan rapordan, sizin tahminen altı aydan fazla bir süre çalışabilir durumda olmayacağınız 
anlaşılıyorsa, bu durumda yasaların öngördüğü anlamda çalışabilir durumda değilsiniz demektir. 
Bu durumda artık işsizlik ödeneği II alamazsınız, bunun yerine sosyal yarım ödeneği (şayet 
çalışabilen bir kişi ile aynı ihtiyaç birliğinde yaşıyorsanız) veya Sosyal Güvenlik Yasası XII 
uyarınca sosyal yardım (eğer yalnız yaşıyorsanız) alırsınız. 

 

 

 
7.2 Kaza sigortası 

 

Sadece özel bir talep üzerine Jobcenter’e veya başka bir yere (örn. danışmanlık görüşmesi, 
doktor muayenesi, iş görüşmesi) gitmek zorunda olduğunuz zaman kaza sigortanız 
bulunmaktadır. Bir yol kazasını kendi çıkarınız açısından derhal Jobcenter’e bildirmek 
zorundasınız. Lütfen dikkat edin: Yetkilendirilmiş bir üçüncü şahıs (örn. özel bir iş arabulucusu) 
tarafından kendisine gelmeniz talep edildiğinde, yasal kaza sigortanız bulunmamaktadır. Böyle 
bir durumda kaza sigortanız bu üçüncü şahıs tarafından yaptırılmalıdır! 

 

 

 
7.3 Emeklilik Sigortası 

 

İşsizlik ödeneği II ve sosyal yardım ödeneği alıyor olmanızdan dolayı yasal emeklilik 
sigortasında zorunlu sigortalı değilsiniz, Jobcenter sizin adınıza emeklilik sigortası primi 
yatırmaz. Ancak işsizlik ödeneği II aldığınız dönem borçlandırma süresinin söz konusu olup 
olmadığının incelenmesi için Jobcenter tarafından emeklilik sigortası kurumuna bildirilir. Bunun 
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sizin için avantajı, bu nedenle sigortalılık geçmişinizde meydana gelebilecek boşlukların 
önlenmesi ve özellikle de malulen emeklilik haklarınızın ve iş yaşamına katılım için 
alabileceğiniz yardımlar konusundaki haklarınızın korunmasıdır. 

 
Şayet sigortalı olarak çalışmaktaysanız veya sigortalı olarak serbest meslek yapmaktaysanız 
veya örneğin sağlık ödeneği almanızdan dolayı zorunlu sigortalıysanız, yardım almış olduğunuz 
süre emeklilik borçlanmasına sayılmayacaktır. Aynı şekilde, öğrenciyseniz veya işsizlik ödeneği 
II yardımını kredi şeklinde almışsanız veya sadece evin ilk kez döşenmesi, giyim eşyası 
(hamilelik ve doğum dahil) veya ortopedik ayakkabı için kullanmışsanız, bu süre aynı şekilde 
emeklilikten borçlanmasına sayılmayacaktır. Yardım aldığınız dönemdeki hangi sürelerin 
emeklilik sigortasına bildirileceği konusunda Jobcenter talebiniz üzerine size bilgi verecektir. 

 
Özel durum: Şayet 01 Ocak 1952 tarihinden doğmuşsanız, sigorta yasasında belirtilen ve kişisel 
bazı şartları sağladığınızda, yasal emeklilik sigortasından işsizlik nedeniyle emekli aylığı 
alabilirsiniz. Bunun için gerekli olan şartlardan biri, 58 yaş ve 6 ayınızı doldurduktan sonraki bir 
tarihte toplam 52 hafta işsiz olmanızdır. Jobcenter'in emeklilik sigortası kurumuna bildirdiği 
işsizlik ödeneği II yardımı aldığınız süreler, emeklilik hakkı şartı olan "52 haftalık işsizlik" 
kapsamında ancak gerçekten işsizlik durumu söz konusu ise dikkate alınır. Konuyla ilgili detaylı 
bilgiyi emeklilik sigortası kurumunuzdan elde edebilirsiniz. 

 
Yardım alınmadan geçen sürelerin emeklilik sigortasına bildirilmesi: Şayet kendiniz iş arıyorsanız 
(kendi gayretleriniz), size iş bulma çabası içinde olanlar için hazır bulunuyorsanız, iş ajansına 
işsiz olduğunuzu bildirmişseniz ve oradaki iş bulma talebinizi üç ayda bir yenilemişseniz ve 
yardıma muhtaç durumda olmadığınızdan dolayı işsizlik ödeneği II alma hakkınız mevcut değilse, 
yardım alınmadan geçen sürelerde emeklilik sigortasına bildirilmektedir. Yardım almadan geçen 
işsizlik süreleri de emeklilik sigortası yasasında belirlenen şartları altında borçlanma süresinden 
sayılabilmektedir. 
 

 

 

Bu nedenle eğer işsizseniz, ancak yardıma muhtaç durumda olmadığınızdan dolayı işsizlik 
ödeneği II alma hakkınız mevcut değilse, emeklilik sigortanız ile ilgili sıkıntı yaşamamak için sizin 
bölgenizdeki iş ajansına müracaat edip işsiz olduğunuzu belirtin. 

 

 

 

 

 

7.4 Prim katkıları 
 

Sağlık ve bakım sigortası primlerine katkı: Hak sahibi yardım alıyor olsa bile ne yasal sağlık ve 
bakım sigortasında zorunlu sigortalı ne de aile sigortası üzerinden sigortalı olamayacağı bazı 
durumlar vardır. Bu müşteriler ya isteğe bağlı yasal sigortalı ya da özel sigortalı iseler, bu 
durumda belirli şartlar altında sağlık ve bakım sigortası için ödenmesi gereken primler için bir 
katkı sağlanabilir. Özel sigortalar bu tür bir asgari prim düzeyi uygulaması sunmaktadırlar. Hak 
sahibi iseniz, primleriniz asgari tutarın yarısı olarak uygulanır. Asgari prim düzeyinden bir 
sigorta yaptırmadıysanız, karşılaştırma için bireysel olarak anlaştığınız priminiz dikkate alınır. 
Daha uygun olan tutar (yarılanmış prim tutarı veya sizin bireysel prim tutarınız) katkı desteği 
olarak devralınır. Ayrıca belirli şartlar altında, SGB II uyarınca yardıma muhtaç duruma 
düşmemeniz için sağlık ve bakım sigortası için Jobcenter'dan katkı sağlanabilir.  

Lütfen detaylı bilgi için Jobcenter'a başvurun. 
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8. Mutlaka dikkat etmeniz gereken hususlar: 
Yükümlülükleriniz ve yükümlülüklere uyulmamasının sonuçları 
(Yaptırımlar) 

 

İş bulamadığı için yardıma muhtaç olanlar, toplumun desteğini alabilirler. Ancak bunun 
karşılığında, kendi geçimini yeniden kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. 
İşsizlik ödeneği II 'nin temel prensipleri arasında bu nedenle desteklemenin yanı sıra 
istemek de vardır. Bunun anlamı, kendi yardıma muhtaç olma durumunuzu gidermek için 
kendinizin de somut adımlar atmanız sizden istenir. Buna göre işsizliğinizi sonlandırmak 
için bağımsız olarak çaba göstermelisiniz ve bu amaca hizmet eden tüm faaliyetlere aktif 
olarak katılmalısınız. 

 

 

Şayet bu yükümlülüklerini önemli bir gerekçe olmaksızın yerine getirmiyorsanız, bunun önemli 
maddi sonuçları olacaktır. Bu durumda hak ettiğiniz işsizlik ödeneği II yardımını kesintiye 
uğraması ve hatta tümüyle kesilmesi söz konusu olabilir; duruma göre bu kesinti geçmişi de 
kapsayabilir. Bu durum, kişisel olarak gelmeniz talep edildiğinde buna uymamanız durumunda 
da geçerlidir. 25 yaş altındaki hak sahipleri için aha sıkı kurallar geçerlidir; bu kişilerde kişisel 
olarak çağrıya uyma yükümlülüğü birden fazla kez yerine getirilmemişse, bu durumda aile kasası 
tarafından çocuk ödeneğinin da kesilmesi söz konusu olabilir. 

 

Bu nedenden dolayı kendi kişisel çıkarınız ve bundan dolayı bazı olumsuz durumlarla 
karşılaşmamak için aşağıda belirtilmiş olan uyarıları mutlaka dikkate alın. 

 

 

Sonucunda - yasal sonuçları biliniyor olmasına veya bu konuda yazılı olarak bilgilendirilmiş 
olmanıza rağmen - yaptırım olan bir yükümlülük ihlali aşağıdaki durumlarda söz konusudur: 

 
 İşe uyum anlaşmanızda veya idari işlemlerinde belirlenmiş olan görevlerinizi yerine 

getirmezseniz, özellikle de işe uyum sağlama konusunda yeterli kişisel çaba göstermez 
veya bunu kanıtlayamazsanız, 

 Sizin için makul olan bir işi, meslek eğitimini veya çalışma olanağını kabul etmez, bunu 
sürdürmez veya davranışınızla bunların gerçekleşmesini engellerseniz, veya 

 İşe uyum sağlamanız için makul olan bir tedbire katılmaz, yarıda bırakır veya 

sonlandırılmasına neden olursanız. 

 
Aşağıdaki durumlarda da yaptırımlar öngörülmüştür: 

 
 18 yaşını doldurduktan sonra işsizlik ödeneği II alma hakkını elde etmek veya yardım 

tutarını artırmak için gelirinizi veya varlıklarınızı düşük göstermişseniz, 
 Yasal sonuçları konusunda uyarılmış olmanıza veya bunu biliyor olmanıza rağmen 

ekonomik olmayan davranışlarınızı sürdürürseniz, 

 Yasaklı durumdan dolayı işsizlik ödeneği hakkınız dondurulmuş veya silinmişse,  
 İşsizlik ödeneği alma hakkınızın dondurulması veya silinmesini gerektirebilecek şartları 

sağlıyorsanız.  
 

 

8.1 Çağırıldığında gitme yükümlülüğü 
 

İş arayanlar için temel güvence yardımı aldığınız müddetçe çağrılmanız durumunda 
Jobcenter’e veya Jobcenter’in başka bir hizmet dairesine bizzat gitmek zorundasınız. Kişisel 
olarak gitmeniz, örneğin yardım alabilmek için gerekli olan ön şartların sağlanmasına ilişkin 
kontroller hakkında görüşmek için, size iş veya meslek eğitim olanakları sunmak için vs. gerekli 
olabilir. Aynı zamanda Jobcenter'in talep ettiği tıbbi veya psikolojik bir muayene ile ilgili 
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randevular da çağırıldığında gitme yükümlülüğü kapsamındadır. 

 

Şayet bir randevuya gidemeyecekseniz, lütfen Jobcenter'i hemen bilgilendirin ve 
randevuya gidememe nedeninizi de belirtin. Şayet çağrıldığınız zaman bir hastalık nedeniyle 
gidemiyorsanız, bu durumda çalışamama durumunuzu Jobcenter'a en kısa sürede bildirmek ve 
çalışamama durumunuzu gösterir bir doktor raporu sunmak ve bu durumunuzun takriben ne 
kadar süreceğini belirtmek zorundasınız. Ayrıca Jobcenter bu durumda çağrı tarihinizin 
çalışabilir durumda olduğunuz ilk gün olarak geçerli olduğunu belirleyebilir. Bunu anlamı, 
çalışabilir durumda olduğunuz ilk gün (yani çalışamama durumunuzun sona erdiği gün) bizzat 
Jobcenter'a gitmeniz gerektiğidir. Bu bizzat gitme yükümlülüğü, yardım aldığınız süre içinde bir 
itiraza ilişkin veya sosyal mahkeme davası için de geçerlidir. Çağrıldığında gitme 
yükümlülüğünün ihlali durumunda genelde düzenli ihtiyacınızın %10 'unun 3 ay süresince 
kesilmesine neden olur. 

 

 

8.2 İkamet adresinden ayrılmaya ilişkin düzenlemeler (Tatil) 
 
Esas olarak her iş gününde, Jobcenterin personeli için tarafınızca belirtilmiş olan adresten 
ulaşılabilir olmanız ve her gün Jobcentera gidebilir durumda olmanız zorunludur. Zaman ve 
mekan olarak yakın bölgenin dışında bulunmak için, yani bulunduğunuz yerden uzaklaşmak için 
(ister yurt içi, ister yurt dışı), öncesinde her zaman kişisel irtibat kişinizin onayı gerekmektedir! 

 
Şayet belirli bir süre farklı bir adreste bulunmaya karar verirseniz veya seyahat etmek isterseniz, 
bu durumda irtibat kişiniz / bireysel yardımcınızı bu konuda bilgilendirmek ve onun onayını 
almak zorundasınız. İşsizlik ödeneği II yardımı alan bir kişi olarak bir işverenin yanında çalışan 
birinin izin hakkına benzer bir izin hakkınız yoktur. İrtibat kişinizden önceden onay almak şartı ile 
bir takvim yılı içinde toplam 3 hafta süre ile oturduğunuz yerden başka bir yerde 
bulunabilirsiniz, yani dış ülkeye de seyahat edebilirsiniz ve bundan dolayı aldığınız yardımlar 
konusunda bir olumsuzluk yaşamazsınız. Bu durum, ikamet adresinden ayrılma olarak 
tanımlanır. Ancak Jobcenter'in ikamet adresinizden ayrılmanıza ancak bundan dolayı mesleki 
uyumunuz geciktirilmeyecek ve kısıtlanmayacaksa onay verebilir. 

 
İrtibat kişiniz bazı münferit durumlarda 3 haftadan daha uzun süreli ve toplam 6 haftaya kadar 
bir ayrılma durumuna da onay verebilir; ancak bu durumda işsizlik ödeneği II ayrıldığınız 
sürenin sadece ilk üç haftası için ödenir. Bir takvim yılı içerisinde altı haftadan daha uzun bir 
süre ikametinden ayrılmak isteyen, ikametinden ayrı olduğu tüm süre için işsizlik ödeneği II 'den 
feragat etmek zorundadır. Onay almadan ikametten ayrılma durumunda işsizlik ödeneği II 
'nin tümüyle kesilmesi ve duruma göre ödenen işsizlik ödeneği II'nin iadesinin 
istenmesine neden olur. Özellikle dikkate almanız gereken bir hususta, sizin (ve sizinle aynı 
ihtiyaç birliğinde olan kişilerin) bu dönem için sağlık sigortasında faydalanamıyor olmanızdır. 

 

Ayrıca ikamet adresinize geri döndüğünüzde, en kısa sürede kişisel irtibat kişisine 
döndüğünüzü bildirmekle yükümlüsünüz. Bu bildirim esas olarak bizzat yapılmalıdır, ancak 
önceden mutabakat sağlanmış olması durumunda telefonla yapılması da mümkündür. 
Belirlenmiş olan tarihte döndüğünüzü bildirmeyi ihmal ederseniz, bunun sizin için yardım 
haklarınız açısından sonuçları olabilir; bu nedenle döndüğünüzü bildirme konusu lütfen 
ciddiye alın. 
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8.3. Yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda yaptırımlar (hak kesintileri) 
 

8.3.1 İlk kez ve tekrarlanan ihlallerde yaptırımlar 
 

SGB II uyarınca temel güvence yardımları almanız durumunda bazı yükümlülükleriniz 
bulunmaktadır. Yasa, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumlarında farklı sonuçlar 
(yaptırımlar) öngörmektedir. Bunların her birini Yasal Sonuçlar Hakkında Bilgilendirme 
yazısından okuyabilirsiniz. Bu durumlarda yardım miktarı düşürülebilir veya tamamen 
kesilebilir. Lütfen dikkate alın: Şayet yardım kesilirse, ilk etapta aynı zamanda sağlık sigortanız 
da kesilir. 

 

 

Şayet en az 25 yaşındaysanız, yasal sonuçları hakkında bilgilendirilmiş olmanıza ve 
bunları bilmenize rağmen yükümlü olduğunuz bir davranışı göstermemeniz durumunda ilk 
aşamada sizin için geçerli olan düzenli ihtiyacın %30 'u kesilir. 

 

Yasal sonuçları hakkında bilgilendirilmiş olmanıza ve bunları bilmenize rağmen ikinci kez 
yükümlü olduğunuz bir davranışı göstermemeniz durumunda sizin için geçerli olan düzenli 
ihtiyacın %60 'ı kesilir. 

 

Yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunun bundan sonraki tekrarında işsizlik ödeneği II 
hakkınızı tümüyle kaybedersiniz. Aynı husus barınma ve ısınma yardımı için de geçerlidir. 
İşsizlik ödeneği II 'nin tümüyle kesilmesi durumunda, sağlık sigortanız da kesilir. 

 
Yaptırımlar, (yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle yardımların kesilmesi veya 
kaybedilmesi) her seferinde yasal olarak 3 ay geçerlidir. 

 
Yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi sonradan beyan ederseniz, yükümlülüklerinizi yeniden 
yerine getirmemeniz durumunda yapılacak olan kesinti miktarı o andan itibaren düzenli ihtiyacın 
yüzde 60’ı oranında sınırlandırılabilir. Yükümlülük ihlali, daha önce bir ihlal tespit edilmişse, yani 
bir ihlal bildirimi almışsanız söz konusudur. Önceki ihlal yaptırımının devam ettiği zaman aralığı 
en az bir yıl öncesinde tamamlanmışsa, bu durumda bir yükümlülük ihlali tekrarı söz konusu 
değildir. Yardım kesintisi, yardım miktarı kesintisini belirleyen bildirimin geçerli olduğu takvim 
ayını takip eden ay yapılmaya başlanır. Lütfen dikkate alın: Şayet bir yaptırım işsizlik ödeneği ile 
ilgili bir yasaklılık dönemi ise (iş ajansının yardımı), bu durumda kesinti yasaklılık süresinin ilk 
günü itibariyle geçerlidir, yani geçmişe yönelik olarak da etkili olabilir. 

 
Düzenli ihtiyacın %30 'un daha fazla bir kesinti söz konusu ise, bu durumda makul bir kapsamda 
tamamlayıcı ayni yardımlar (örneğin gıda kuponları) yapılabilir. Bu yardımlar, ihtiyaç birliğinde 
yaşı küçük çocuklar var ise, ilgili kurum tarafından yapılır. Şayet ayni yardımlar yapılıyorsa, bu 
durumda bundan dolayı sağlık sigortası da devam eder. 

 

 

8.3.2 Çağrıya uyma ihlallerinde yaptırımlar 
 
Jobcenter'a bizzat çağrıldığınızda, bu çağrıya uymalısınız. Şayet yasal sonuçları hakkında 
bilgilendirilmiş olmanıza ve bunları bilmenize rağmen bu çağrıya geçerli bir neden olmadan 
uymazsanız, bu durumda hak ettiğiniz işsizlik ödeneği II düzenli ihtiyaçlarınızın %10 'u oranında 
kesilir. Aynı husus, bir doktor veya psikolog randevusuna gitmediğinizde de geçerlidir. 
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Yaptırımların süresi: Yaptırımlar, (yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle yardımların 
kesilmesi veya kaybedilmesi) her seferinde yasal olarak 3 ay geçerlidir. 

 
Hak sahibi bir kişi olarak yükümlülüğünüzü geçerli bir nedenden dolayı yerine 
getiremediyseniz ve bunu kanıtlayabiliyorsanız, bu durumda yaptırım uygulanmaz. 
Geçerli bir nedenin kabul edilebilmesi için, sizin çıkarlarınız ile toplumun çıkarları 
karşılaştırıldığında, sizin çıkarlarınızın daha öncelikli olması gerekir. 

 

 

8.3.3 25 yaş altındaki hak sahipleri için daha katı sonuçlar  
 

Şayet 15 ile 25 yaş arasındaysanız, bu durumda yukarıda belirtilenden daha farklı 
düzenlemeler söz konusudur. Yükümlülüklerin ihlal edilmesi (çağrıya uyma ihlali hariç) 
henüz ilk seferde yardımların 3 ay kesilmesine neden olur.  Bu husus, sağlanması olası 
ek yardımlar için de geçerlidir. Bu durumda geçiminizi sağlamak için tamamlayıcı yardımları 
almaya da hakkınız olmaz. Sadece barınma ve ısınma giderleriniz karşılanır ve bunlar da 
size değil, düzenli olarak ev sahibine veya bunu almaya yetkili olan başka kişiye ödenir. 
Böylece bu yardımların başka amaçla kullanımı önlenir. Tamamlayıcı ayni yardımlar veya 
para karşılığı yardımlar (örn. gıda kuponları) başvurmanız durumunda sağlanabilir.  
Bunlardan faydalanmalısınız, çünkü böylece sağlık sigortanızı da muhafaza  edebilirsiniz. 
Yükümlülüğün bir yıl içerisinde tekrar ihlal edilmesi durumunda , bu sefer barınma ve 
ısınma yardımı da 3 ay için kesilir; yani işsizlik ödeneği II yardımları tümüyle kesilir. 
Yükümlülüklerinizi yerine getireceğinizi sonradan beyan ederseniz, barınma yardımı 
yeniden ödenmeye başlanır. Yaptırımların süresi esas olarak üç aydır, ancak 25 yaşın 
altındaki kişilerde bu süre bazı münferit durumlarda tüm şartlar dikkate alınarak 6 haftaya 
kısaltılabilir. 

 

 

8.3.4 Sosyal para yardımında yaptırımlar 
 

Şayet sosyal yardım ödeneği alıyorsanız, aşağıdaki durumlarda yükümlülüklerin ihlal 
edilmesi yaptırımlara konu olabilir: 

 
 Kişisel olarak Jobcenter'a gitmeniz konusunda veya tıbbi veya psikolojik bir muayene için bir 

çağrı aldığınızda yasal sonuçları biliniyor olmasına veya bu konuda yazılı olarak 
bilgilendirilmiş olmanıza rağmen bu uymadığınızda, 

 18 yaşını doldurduktan sonra gelirinizi veya varlıklarınızı aşağıdaki amaçlar doğrultusunda 
bilerek düşük göstermişseniz, 

 Sosyal yarım ödeneği almak veya bunun miktarını arttırmak, 
 Yasal sonuçları biliniyor olmasına veya bu konuda bilgilendirilmiş olmanıza rağmen 

ekonomik olmayan davranışınızı devam ettirirseniz. 
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9. Katılım ve bildirim yükümlülükleri 
 
Başvurunuzu incelemek ve hakkında karar verebilmek için sizin katılımınız gereklidir. Yapılacak 
yardım için anlamlı olan ve bu nedenle başvuru formunda sorulmakta olan bütün 
hususları gerçeğe uygun olarak belirtmek zorundasınız. Üçüncü kişilerden bilgi almak 
gerekiyorsa, bu kişilerin bilgi vermesine rıza göstermeniz gereklidir. Belgelendirme gerekli ise 
(örn. resmi evrak, belgeler) bunları belirtmek ve sunmak zorundasınız. Ayrıca vermiş olduğunuz 
bilgilerde daha sonra bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklikleri kendiliğinizden derhal 
bildirmek zorundasınız. 

 
Size ödenecek olan yardımın miktarını doğru olarak tespit etmek ancak bu şekilde mümkündür 
ve eksik veya fazla ödemeler önlenebilir. Bu durum, yapılmakta olan yardım ödemesine geriye 
dönük olarak etki yapabilecek değişikliklerin meydana gelmesi durumunda da, örneğin bir 
emeklilik maaşının geriye dönük olarak onaylanmasında da aynen geçerlidir. Şayet işsizlik 
ödeneği ve işsizlik ödeneği II alıyorsanız (yani „tamamlayıcı“ iseniz) hem İş Ajansına ve hem de 
Jobcenter’e bütün değişiklikleri bildirmek zorundasınız. 

 
Sizin veya sizinle birlikte aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan bir kişi için aşağıda 
belirtilen durumlardan biri söz konusu olduğunda, bunu hemen bildirmekle 
yükümlüsünüz: 

 
 Mesleki bir faaliyete başlama: Mesleki bir faaliyete başladığınızda veya sizinle aynı ihtiyaç 

birliği içinde yaşayan bir kişi mesleki bir faaliyete başladığında, bunu lütfen hemen bildirin. Bu 
durum, söz konusu faaliyet serbest meslek faaliyeti de olsa veya yardımcı olan aile bireyi 
şeklinde de olsa geçerlidir. Sizin çalışmaya başladığınızı bildireceğini söyleyen başkalarına 
güvenmeyin: Çalışmaya başladığınızı bildirmek sadece sizin veya sizinle aynı ihtiyaç birliği 
içinde yaşayan kişilerin yükümlülüğüdür. 

 
 İş göremezlik: Çalışabilir durumdaki bir hak sahibiyseniz ve iş göremez şekilde 

hastalanırsanız, bu durumu hemen bildirin. Aynı husus, sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde 
yaşayan tüm çalışabilir durumdaki kişiler için geçerlidir. 
 

 Annelik ödeneği, eğitim ödeneği veya başka yardımların alınması veya bunu için başvuruda 
bulunulması: Şayet annelik ödeneği, eğitim ödeneği veya başka yardımları alıyor veya bunu 
niçin başvuruda bulunuyorsanız, bunu lütfen en kısa sürede bildirin. Bu durum, sizinle aynı 
ihtiyaç birliği içinde yaşayan tüm kişiler için geçerlidir. 
 

 Almanya'da yaşama statüsü değiştiğinde: Şayet yabancı ülke vatandaşıysanız ve sizin 
veya sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan bir kişinin Almanya'da yaşama statüsü 
değişmiş ise, bunu lütfen en kısa sürede bildirin. 

 
 Emeklilik başvurusu veya emeklilik aylığının alınması: Her çeşit emeklilik maaşı (özellikle 

maluliyetten dolayı) alınması veya bunun için başvurulması durumunda, bu kişi siz veya sizin 
veya sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan başka bir kişi de olsa lütfen hemen bildirin.  
 

 İletişim bilgilerinizin değişmesi: Adresiniz / telefon numaranız vb. değiştiğinde veya bu 
durum sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan başka bir kişi için geçerli olduğunda, bunu 
lütfen en kısa sürede bildirin (Taşınma: Yeni bir ev için bir sözleşme yapmadan önce, bu 
yeni evin masraflarının Jobcenter tarafından karşılanacağına ilişkin onayın alınmasının 
zorunlu olduğunu lütfen unutmayın.). 
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 Ailevi durumunuzda veya yaşam şeklinizde bir değişiklik olduğunda: Ailevi durumunuz / 
yaşam şekliniz değiştiğinde, yani evlendiğinizde, evlilik benzeri bir birlikteliğe başladığınızda 
veya bunu tersi olarak böyle bir birlikteliği sonlandırdığınızda, partneriniz taşındığında veya 
benzeri bir durum olduğunda veya bu durum sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan başka 
bir kişi için geçerli olduğunda, bunu lütfen hemen bildirin. 

 
 Geliriniz veya varlıklarınızda bir değişiklik olması: Şayet geliriniz veya varlıklarınızda bir 

değişiklik olursa veya bu durum sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde yaşayan başka bir kişi için 
geçerli olursa, bunu lütfen hemen bildirin. Aldığınız miras ve hediye de bu kapsama girer. 
 

 Varlıklardan elde edilen gelir, vergi iadeleri: Siz veya sizinle aynı ihtiyaç birliği içinde 
yaşayan başka bir kişi, varlıklarınızdan gelir elde ettiğinizde (örneğin faiz, temettü) veya 
vergi iadesi aldığınızda, bunu lütfen hemen bildirin. 

 

 

Bildirme mecburiyeti ihtiyaç birliğinin yetkilisi tarafından mutlaka ihtiyaç birliği içinde 
yaşayan başka bir kişiler için de yerine getirilmelidir. SGB II uyarınca ihtiyaç birliğinde 
bulunan kişiler için yardım almak için başvuruda bulunan kişi, kendisiyle birlikte aynı ihtiyaç 
birliğinde yaşayan kişilerin kendisine bu bilgileri vermelerini sağlamakla yükümlüdür. Yetkilinin 
kişinin bildirme yükümlülüğü, ihtiyaç birliğinde yaşayan diğer kişileri bildirme ve katılım 
sağlama yükümlülüğünden muafiyet sağlamaz. Lütfen doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi 
vermeye dikkat edin ve değişiklikleri derhal bildirin. Bu ilk başta sizin çıkarınızadır. Şayet 
eksik veya yanlış bilgi verirseniz veya değişiklikleri bildirmezseniz veya zamanında 
bildirmezseniz, haksız olarak almış olabileceğiniz yardımları geri ödemek zorunda 
kalacaksınız ve duruma göre kabahat veya suç işlemiş olacaksınız. Yardımların kötüye 
kullanılması, modern elektronik veri yönetimi metotları kullanılarak - aynı zamanda başka 
kurumlar ve yardım sağlayan birimler ile işbirliği yaparak - ortaya çıkartılır ve vergi ödeyen 
toplumu korumak için ısrarla takip edilir. 
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