Kılavuz

•

SGB II kapsamında yardımlara başvuru için önemli açıklamalar

•
•

İşbu açıklamalar sizi işsizlik parası II yada sosyal yardım başvurusunda bulunurken veya alırken SGB II İşsizler için Temel
Güvence Yasası kapsamında belirlenmiş, dikkat etmeniz gereken kurallar ve en önemli yükümlülükleriniz hakkında
bilgilendirecektir.
I.

İkinci Sosyal Kanun Kitabı (SGB II) yasaları uyarınca işsizler için temel güvence yardımları alıyorsanız,
yükümlülükleriniz hakkında önemli açıklamalar ve bilgiler

Aktif işbirliği
İşsizler için temel güvence yardımları, hem sizin çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip kişi olarak hem de sizinle bir
gereksinim topluluğunda yaşayan yakınlarınızın (eşiniz, hayat arkadaşınız, 25 yaşını doldurmamış çocuklar yada 25 yaşını
doldurmamış çalışabilir ve yardım alma hakkına sahip kişilerin ebeveynleri) yardıma muhtaçlık durumunu ortadan kaldırmak veya
azaltmak için ellerindeki tüm imkanları kullanmalarını ön görür. İşsizlik parası II / sosyal yardım ikincil bir yasal yardım olduğundan
dolayı, icabında diğer mevcut öncelikli yardım haklarına (ör.: işsizlik parası I gibi diğer sosyal yardımlar, emeklilik, çocuk parası,
nafaka / nafaka avansı ve tazminat hakları da) zamanında başvurmalı ve takip etmelisiniz.

•
•
•
•
•
•
•

Başvuru (ilk ve devam dilekçesi)
İşsizler için temel güvence ile eğitim ve paylaşım yardımlarına sizin başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuz başvurunun
yapıldığı ayın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere geriye tarihlendirilir ve bugünden itibaren incelenir. Bu tarihten önceki
süreler için yardım sağlanamaz. Gecikmeleri önlemek için, başvurunuzu gereksinimlerin oluşumundan yaklaşık 4 hafta önce
yapmanızı tavsiye ederiz. Başvurunun zorunlu bir şekli yoktur. Başvurunuzu posta yoluyla yada şahsen yapabilirsiniz. Ancak
gerekli formlar ve belgeler her halükarda daha sonra sunulmak zorundadır (Md. 60 fıkra 2 SGB I).
Lütfen dikkate alınız: Bir devam dilekçesini gecikerek verdiğiniz takdirde, bu dilekçe sadece dilekçenin verildiği ayın başından
itibaren geçerli olur. Bu tarihten önceki süreler için yardım kesintisinin yanı sıra sağlık ve bakım sigortası da kesintiye uğrar.
Bununla beraber hem siz ve duruma göre hem de aile üyeleriniz sağlık ve bakım sigortasından mahrum kalabilirsiniz.
Önemli açıklama: İşsizler için temel güvence ile eğitim ve paylaşım yardımları, sadece sınırlı bir süre için üstlenilir (genellikle 6
ay). Gerektiği takdirde üstlenilme süresi bitmeden, her iki yardım için zamanında (en az iki hafta önce) bir devam dilekçesi
vermelisiniz.

•
•
•

•

İşbirliği ve bildirim yükümlülükleri
Yardım hakkınızın incelenmesi ve saptanması için, sizin işbirliğinizden vazgeçilemez. Md. 60 SGB I uyarınca, yardım şartlarının
saptanması için işbirliğinde bulunmak ve yardım hakkının tespiti için önemli olan ve başvuru formunda sorulan tüm bilgileri beyan
etmek yükümlülüğündesinizdir. İşbirliği yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz takdirde, geçim güvencesi yardımları tamamen
yada kısmen reddedilebilir yada kesilebilir (Md. 66 SGB I). Üçüncü kişilerin bilgisi gerektiği takdirde, bu kişilerin bilgi vermesini
onaylamak zorundasınızdır. İspat belgelerine ihtiyaç duyulduğu zaman, bunları adlandırmak yada kendiniz ibraz etmek
zorundasınız.
İşsizler için temel güvence yardımları hakkından yararlanmak istediğiniz süre boyunca, istenildiğinde şahsen kuruma gelmek ve
icabında doktor yada psikolojik muayeneye gitmek yükümlülüğündesinizdir.
Bunun yanı sıra, yapmış olduğunuz beyanlardaki her türlü değişimi derhal ve istenmesine gerek olmadan bildirmekle
yükümlüsünüz. Sadece bu şekilde yardımlar doğru oranda ödenebilir ve fazla ödemelerden kaçınılabilir. Bu yardımın geçmişine
yönelik etki yapabilecek değişimler ortaya çıkması için de geçerlidir, örneğin emekliliğe başvurulması veya emekliliğin
onaylanması gibi.
Bu işbirliği ve bildirim yükümlülükleri sadece sizin için değil, aynı zamanda evinizde yaşayan tüm yakınlarınız ve
gereksinim topluluğunuzun tüm üyeleri için de geçerlidir!
Özellikle derhal bildirmeniz gereken hususlar,
•
•

Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi bir işe başlıyorsa – serbest meslek ve aile yakınına yardım dahil olmak üzere.
Başka kişilerin çalışmaya başlayışınızı bildireceklerine dair taahhütlerine güvenmeyiniz! Bu sizin kendi
yükümlülüğünüzdedir.
Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi sadece geçici yada cüzi bir işe başlıyor yada fahri bir işten gelir elde
ediyorsa.

•
•
•
•
•

Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi başka, bir defalıkta olsa gelir elde ediyorsa, ör.: vergi iadesi, loto kazanımı,
miras, borç tahsili, kredi, ev yardım katkısı, işveren tarafından sağlanan tam yada kısmi beslenme. Nesnel yardımlarda
(beslenme ve konaklama) gelir sayılır.
Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi kira geliri elde ediyorsa.
Size yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesine mallarından gelir (ör.: faiz, temettü, hayat sigortası gelir dağıtımları)
geliyor yada aktarılıyorsa.
Siz çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıs olarak yada sizin gereksinim topluluğunuzun çalışabilir durumda
yardım alma hakkına sahip bir üyesi iş göremez şekilde hastalandıktan sonra, tekrar iş görebilecek hale gelmeniz/gelmesi
durumunda. İş göremezlik durumu tarafınızdan bir doktor raporu ile ispatlanmalıdır.
Sizin yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesinin annelik parası, çocuk parası yada benzer yardımlara başvurması veya
alması.
Sizin yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesinin hamile olması.
Sizin yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesinin her türlü emekliliğe, özellikle işgücü kaybı emekliliği, yaşlılık emekliliğine
başvurması veya alması (yurtdışı dahil olmak üzere).
Sizin yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesinin başka sosyal yardımlar için başvuruda bulunması yada daha önce
başvurmuş bulunması (ör.: emeklilik, işsizlik parası I, hastalık parası, ev yardımı, nafaka avansı, ebeveyn parası, BAB
(mesleki eğitim yardımı), BAföG (öğrenci bursu) kapsamındaki yardımlar vb.).
Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi diğer sosyal yardım kuruluşlarının bir kararına karşı hukuki yollara (itiraz,
dava, temyiz) başvuruyor yada başvurmuşsa.
Adresiniz değişirse. Lütfen yeni bir konaklama kontratı için öncelikle kira bedelinin oranı konusunda yetkili kuruluşun izninin
alınması gerektiğini göz önünde bulundurun. Bu iznin alınmaması, depozito yada konaklama bedeli / kiranın üstlenilmesinin
reddine sebep olabilir. Lütfen planlanan bir taşınmadan önce bizimle zamanında irtibata geçiniz.
Kira miktarınızın değişmesi.
Evinize yada gereksinim topluluğunuza bir yada birden fazla kişiyi almanız.
Bir kişi evinizden yada gereksinim topluluğunuzdan – geçici olarak olsa dahi – ayrılır yada siz veya evinizden bir kişi zaman
ve konum olarak Erişilebilirlik Yönetmeliği (EAO) uyarınca yakın çevrenin dışında bulunmak istiyorsanız. SGB II uyarınca
verilen yardımlar kapsamında sene başına 21 güne kadar yerinde bulunmama izni verilebilir.
İzin yerinde bulunmayışın başlamasından önce yetkili iş bulucu memur tarafından zamanında başvuru doğrultusunda
verilir. Yerinde bulunmayışın 21 günden fazla sürmesi durumunda, yada dönüşten sonraki şahsi başvurunun
gerçekleşmemesi durumunda, yardımlar durdurulur. Lütfen siz, eşiniz yada çocuklarınızın kişisel sorumlu memurunuzun
izni olmadan, zaman ve konum olarak yakın çevrenin dışında bulunması durumlarında, işsizlik parası ALG II hakkının ve
aynı zamanda sağlık ve bakım sigortasının olmadığını göz önünde bulundurun.
Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi yatılı bir şekilde (geçici olsa dahi) bir kuruluşta kalırsanız (ör.: Hastane –
muhtemelen 6 aydan fazla sürecek bir tedavi süresinde, rehabilitasyon kliniği, anne-çocuk kurumu yada ör. gençlik yardımı
gibi diğer kurumlar veya özel sosyal sorunları olan kişiler için kurumlar). Bir kurumda kalmak tutuklanmak – gözaltına
alınmakta dahil olmak üzere – ile eşdeğerdedir.
Siz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesi evleniyor yada (hayat) birlikteliği kuruyorsa, eşinden yada (hayat)
birlikteliğinden daimi olarak ayrılıyorsa veya evlilik yada (hayat) birlikteliği sona eriyorsa.
Sizin oturumunuz yada gereksinim topluluğunuzun bir üyesinin oturumu değiştiğinde veya geri alındığında.
Sizin geliriniz yada mal varlığınız veya gereksinim topluluğunuzun bir üyesinin geliri yada mal varlığı değişirse.
Siz yada evinizden bir kişi üniversiteye yada bir mesleki eğitime başlarsa.
Ev sahibiniz yada enerji sağlayanınızdan ısıtma ve işletim giderleri üzerine yıllık hesap aldığınızda. Bu yıllık hesabın bir artı
ile kapanması durumu içinde geçerlidir.

Lütfen değişiklikleri derhal bildiriniz ve bildirimlerinizin bütünlüğüne ve doğruluğuna dikkat ediniz. Bu işbirliği yükümlülüklerine
dikkat etmek sizin de çıkarınızadır. Eksik yada yanlış bildirimlerde bulunduysanız veya değişiklikleri bildirmediyseniz yada geç
bildirdiyseniz, icabında haksız yere ödenmiş yardımları geri ödemek zorunda kalır ve bunun yanı sıra yasal düzenlemelere karşı
gelmiş yada suç işlemiş sayılabilirsiniz.
Yardım hakkının istismarı elektronik veri işleminin modern metotları ile – diğer daire ve kuruluşlarla ortakça da çalışılarak – ortaya
çıkarılır ve ısrarla takip edilir.
Mevcut gelirini yada mal varlığını saklayarak haksız oranda sosyal yardım talebinde bulunan yada alan kişi hakkında her
halükarda dolandırıcılık şüphesi (sosyal yardım istismarı) ile savcılıkta suç duyurusunda bulunulur.
Dolandırıcılık yada dolandırıcılığa teşebbüs Md. 263 Ceza Kanunu Kitabı (StGB) uyarınca beş yıla kadar hapis cezası yada para
cezası ile cezalandırılır. Doğru olmayan yada eksik olan bildirimlerde de bir cezai takip mümkündür. Oturum iznine ihtiyaç duyan
şahıslarda bir ceza muhakemesi, oturum statüsüne negatif etki yapabilir.
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III.

II.

Yardımın kapsamı hakkında açıklamalar
Geçim güvencesi yardımları belirlenmiş yasal gereksinim oranlarına göre saptanır. Şayet bir geliriniz var ise, bu gelir gereksinim
sınırına kadar yükseltilir.
Ödenen geçim yardımları ve gelirinizin toplam miktarından aşağıdaki giderleri karşılamanız gerekmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kira (olası ısınma masrafları dahil olmak üzere)
Beslenme
Elektrik (ocak ısıtma ve aydınlatma, elektrikli cihazların işletimi)
Vücut bakımı
Temizlik
Günlük hayatın kişisel gereksinimleri
Tıbbi hizmetlerin ek ücretleri ve muayene ücretleri
Elbise, çamaşır, ev eşyası, mobilya, ev cihazları ilave gereksinimleri
Özel ailevi durumlar için giderler

İş gücünün kullanımı için özel açıklamalar (çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıslar için)
Her çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıs (işsizlik parası II alan) iş gücünü kendi ve gereksinim topluluğu içinde
yaşayan yakınlarının geçimini sağlamak için kullanmak zorundadır. Bu bağlamda temel olarak, sağlığınızın el verdiği her iş talep
edilebilir durumdadır. Bundan ötürü her çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip şahıs öncelikli olarak kendi sorumluluğu
doğrultusunda iş bulmaya çabalamalıdır ve istenildiği takdirde iş başvurusu aktivitelerini belgelendirmek zorundadır.
Size sunulan tüm talep edilebilir işe katılım önlemlerinde işbirliği göstermek zorundasınız. Buna bir katılım sözleşmesinin
gerçekleşmesi de dahildir. İş bulamayan kişiler için, imkanlar doğrultusunda ek işler şeklinde iş olanakları sağlanacaktır.
Yardım yasaları mevzuları ile ilgili sorularınızda (genel gereksinim, konaklama masrafları, taşınma vb.) lütfen yardım
konularında sizden sorumlu memur ile irtibata geçiniz.
İş bulma konularındaki sorularınız için, iş başvuruları, vasıflandırma vs. başvurabileceğiniz doğru adres iş bulucunuzdur.

Bunun dışında aşağıdaki yardımlar sağlanabilir yada sonradan göz önüne alınabilirler:
•
•

Ev yangını yardımı (tek kaloriferler için, şayet aylık ön ödemeler üstlenilmiyor ise)
İşletim yada ısıtma masrafları yıllık hesaplarından doğan ek maliyet talepleri

Gerektiği takdirde aşağıdaki gereksinimler için ek yardımlar alabilirsiniz:
•
•
•
•

Hamilelik elbiseleri ve bebek donatımı
Elbise, mobilya, ev cihazlarıyla ilk donatım (sadece temel donatımın mevcut olmaması durumlarında)
Ortopedik ayakkabıların alımı ve tamiri, terapi cihazlarının ve ekipmanlarının tamiri ile terapi cihazlarının kiralanması
Harici sıcak su hazırlanışının giderleri (şofben üzeri)

Lütfen eğitim ve paylaşım yardımları için Md. 28 SGB II uyarınca ayrıyeten dilekçe vermeniz gerektiğini dikkate alınız,
kişisel okul gereksinimleri için buna gerek yoktur:
•
•
•
•
•

Eğitim yasaları belirlemeleri kapsamındaki okul gezileri ve birkaç günlük sınıf gezileri
Öğrenci ulaşım masrafları
Şayet ilaveten ve yararlı ise tamamlayıcı ve makul bir eğitim desteği
Okulda yada bir anaokulunda ortak öğlen beslenmesi
Toplum içinde sosyal ve kültürel hayata katılım (ör. dernek aidatları, sanatsal dersler yada hobiler)

Eğer süregelen bir biçimde SGB II kapsamında yardımlar alıyorsanız, okul gereksinimi yasal düzenlemeler doğrultusunda
otomatikman üstlenilir. Şayet durum böyle değil ise, burada da bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Belirsizlik durumlarında sizden
sorumlu memura yada eğitim ve paylaşım bölümü çalışanlarına başvurunuz.
Bu sayılanlar için yardım talebinde bulunmak istiyorsanız, dilekçelerinizi her daim zamanında ve planlanan alımdan yada ilgili
olaydan önce vermeniz gerekmektedir, bu sayede başvurunuzun onaylanıp onaylanamayacağı yada hangi şekilde
onaylanabileceği tarafımızdan incelenebilir.
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Ben/biz hukuki sonuç bilgilendirmesinin içeriğini ve ihlaller takdirindeki
sonuçlarını anladım/anladık ve bu doğrultuda benim/bizim imzam/imzamız:

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), aile reisi olarak belirtilen kişinin imzası)

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), gereksinim topluluğunun reşit üyelerinin
imzası)

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), gereksinim topluluğunun reşit üyelerinin
imzası)

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), gereksinim topluluğunun reşit üyelerinin
imzası)

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), gereksinim topluluğunun reşit üyelerinin
imzası)

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), gereksinim topluluğunun reşit üyelerinin
imzası)

____________________________________________________________________
(Tarih, Soyadı (lütfen okunaklı yazınız), gereksinim topluluğunun reşit üyelerinin
imzası)
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