
Sayfa 1 / 20 

Son güncelleme: 

Ocak 2021 

 

 

 

İkinci Sosyal Güvenlik Yasası (SGB II - Sozialgesetzbuch) uyarınca 
iş arayanlar için temel güvence İşsizlik Ödeneği II ile ilgili 99 

soru ve cevap 
Ludwigsburg Kaymakamlığı Bilgilendirme Broşürü 

 
 
 
 

Ön söz 
 

Hâlihazırda İşsizlik Ödeneği II alıyor ya da İşsizlik Ödeneği II alabilmek için Jobcenter'e (İş Kurumu) 
başvuru yaptınız ya da başvuru yapmaya mı hazırlanıyorsunuz? 
Bu bilgilendirme broşürü, iş arayanlar için temel güvenceden yararlanırken hak ve 
yükümlülükleriniz hakkında size hızlı ve genel bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Ancak bu 
broşürdeki bilgiler tüm ayrıntıları kapsamamaktadır. Aldığınız yardım ile ilgili bireysel, özelikle de 
daha ayrıntılı sorularınız için lütfen ilgili kuruma başvurunuz. 

 
Ludwigsburg Kaymakamlığı Jobcenter, iş arayanlar için temel güvence işlemlerinde yetkili yerel 
kurumdur. İkametinize en yakın yerde istek ve dileklerinizin çözümlenmesi için Jobcenter'in çok 
sayıda şubesi bulunmaktadır. Şubelerin tam olarak nerede olduğunu Ludwigsburg Kaymakamlığı'nın 
internet sayfasından öğrenebilirsiniz. 

 

 
Çalışma saatlerimiz: 

 

Gün 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 
 
 

Bölüm 1 
Genel 

 
1. SGB II'ye göre iş arayanlar için temel güvence nedir ve kimlerin yardım alma hakkı vardır? 
İş arayanlar için temel güvence tamamen vergilerle finanse edilmektedir ve en az 15 yaşında 
olan ve henüz emeklilik yaşına ulaşmamış, mutat ikameti Almanya Federal Cumhuriyeti'nde 
bulunan çalışabilir durumdaki kişilere sunulmaktadır. Yardım alma hakkı bulunan bir kişi ile aynı 
ihtiyaç birliğinde yaşayan kişilerin de maddi yardım alma hakkı bulunmaktadır. 

 

Mesleki eğitim görenler, öğrenciler ve üniversite öğrencileri, 12. Bölüm'deki hususlara dikkat 
etmelidirler. 
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2. Jobcenter'ın sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Temel güvence ne anlama gelmektedir? 
Temel güvence, özellikle iş hayatına uyum yoluyla mevcut muhtaçlığın giderilmesine yönelik 
maddi yardımların yanı sıra geçimin güvenceye alınmasına yönelik maddi yardımları kapsar. 
Temel güvence esasen sosyo-kültürel asgari geçim düzeyinin sağlanabilmesi amacına hizmet 
etmektedir. 

 
3. Yabancı uyruklu vatandaşlar için geçerli olan durum nedir? 
Çalışabilir durumdaki yardım alma hakkına sahip tüm kişiler İşsizlik Ödeneği II'den yararlanabilir, 
dolayısıyla yabancı uyruklu kişiler de bu haktan yararlanabilmektedir. Bu haktan yararlanabilmek 
için yabancı uyruklu kişilerin Almanya Federal Cumhuriyeti'nde uzun süreli ya da daimi oturum 
hakkına sahip olmaları ve mutat ikametlerinin Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bulunması şartı 
aranmaktadır. 

 
Bu konuda bazı yasal istisnalar bulunmaktadır. Özellikle yabancı uyruklu kişi bir çalışan değilse 
(yani çalışma durumu devam etmiyorsa) veya serbest meslek icra eden kişi durumundaysa ve 
Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yasal ikameti bulunmuyorsa, İşsizlik Ödeneği II alma hakkı 
bulunmamaktadır. Mevcut ikamet hakları birbirinden farklı olabileceğinden, bu bilgi kabaca bir 
izlenim edinmeniz için verilmiştir. Tereddüt etmeniz halinde, bu husus başvuru sürecinde açıklığa 
kavuşturulacaktır. Herhangi bir şüpheniz olması halinde lütfen yetkili Jobcenter ile görüşünüz. 

 

4. Çalışabilir durumda olmak ne anlama gelmektedir? 
Öngörülebilir bir süre içerisinde (6 ay), herhangi bir hastalıktan veya engelli olma durumundan 
kaynaklı olarak, "iş piyasasının mutat koşulları çerçevesinde" günlük olarak en az 3 saatlik bir 
çalışma icra edebilecek durumda olunmadığında, çalışabilirlik durumu söz konusu değildir. 

 

5. Yardıma muhtaçlık ne anlama gelmektedir? 
Asgari geçim düzeyi bağlamında, kendi geçiminizi kendi olanaklarınızla, yani herhangi bir gelir elde 
ederek veya mal varlığınızla sağlayamadığınızda ya da üçüncü kişilerin yardımıyla sağlıyor 
olduğunuzda, yardıma muhtaçlık halinin bulunduğu kabul edilir. 

 
6. Kimler ihtiyaç birliğinin bir üyesi sayılır? 

• Çalışabilir durumda olan yardıma muhtaç kişiler 
• Kişinin aynı hanede yaşayan, henüz 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan, yeterli bir 

gelire ya da mal varlığına sahip olmayan kendi çocukları ile eşin çocukları 
• Aynı hanede yaşayan ebeveynler veya henüz 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan, 

çalışabilir durumda olan çocuğun aynı hanede yaşayan ebeveynlerinden biri ve bu 
ebeveynin aynı hanede yaşayan eşi 

• Eş veya kayıtlı partner 
• Birbirlerine değer veren, birbirlerine karşı sorumluluk hisseden ve birbirlerinin 

sorumluğunu üstlenerek dayanışma içinde olan, çalışabilir durumda olan, yardıma 
muhtaç bir kişiyle aynı hanede yaşayan kişi  
 

7. Kimler ihtiyaç birliğinin bir üyesi sayılmaz? 
• Kendi gelirleri veya mal varlıklarıyla kendi geçimlerini sağlayabilen çocuklar 
• Evlenmiş çocuklar ve ebeveynleri ile aynı hanede yaşıyor olsalar bile, 25 yaşına varmış 

çocuklar 
• Sürekli olarak ayrı yaşayan eş ya da partnerler 
• Büyükanne, büyükbaba ve torunlar 
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• Teyze/hala, amca/dayı ve yeğenler 
• Ebeveynleri olmadan birlikte yaşayan kardeşler 
• Diğer akrabalar ve hısımlar 
• Bir konutu müşterek kullanan diğer kişiler 

 
8. Evlilik benzeri bir birliktelik ne anlama gelmektedir? 
Uzun süreli olarak tesis edilmiş, gerekli olduğu hallerde birbirlerine karşı sorumluluk ve dayanışma 
içerisinde olunan, münhasıran bir birliktelik teşkil eden iki kişi arasındaki beraberlikler evlilik 
benzeri birliktelik olarak kabul edilir. Bilhassa uzun süreli bütçe ve ekonomi birliği yapılması, 
hanedeki çocukların bakım ve iaşesinin müştereken üstlenilmesi ile gündelik harcamaların da 
ötesinde, eşlerin birbirlerinin gelir ve mal varlıklarının idaresinde karşılıklı yetkisinin bulunması, 
evlilik benzeri birlikteliğin göstergeleridir. 

 

9. Hane halkı birliği nedir ve benim için ve yardım alma hakkım bakımından ne ifade 
etmektedir? 
Bir ihtiyaç birliğinin ön koşulları olmaksızın, birlikte yaşayan ve "aynı keseden yiyip-içen" akraba ve 
hısımlardan oluşan topluluklar, hane halkı birliği olarak kabul edilmektedir. 

 

Hane halkı birliğini oluşturan akraba ve hısımların, belirli koşullar çerçevesinde birbirlerini 
destekledikleri düşünülmektedir. Bu da sizin gelir ve mal varlığınızın dikkate alınması anlamına 
gelmektedir. 

 

10. Para yeterli gelmiyorsa, İşsizlik Ödeneği I'e ek olarak İşsizlik Ödeneği II de alabilir miyim 
veya tam zamanlı bir işte çalışabilir miyim? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 
Genel olarak, siz ve ihtiyaç birliğinizin üyeleri İşsizlik Ödeneği I veya bir işte çalışmanın sağladığı 
gelire rağmen, yine de yardıma muhtaç durumdaysanız, İşsizlik Ödeneği II alma olanağınız da 
bulunmaktadır. 
Lütfen şu hususlara dikkat ediniz: İş Ajansı, Ludwigsburg Kaymakamlığı Jobcenter'dan bağımsız 
özerk bir resmi dairedir. İş Ajansı'na İşsizlik Ödeneği I için yaptığınız başvuru aynı zamanda 
İşsizlik Ödeneği II için yapılmış anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, ihtiyaç duymanız halinde 
her iki kuruma 2 farklı başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

11. Yatılı kurumlarda veya cezaevlerinde bulunan kişilerin de İşsizlik Ödeneği II alma hakkı 
var mıdır? 
Esasen iş piyasasına amade olmadıkları için ALG II'den yararlanma hakları bulunmamaktadır. Öte 
yandan, yatılı kurum veya cezaevinde kalış sürenizin 6 aydan daha az olması halinde, İşsizlik 
Ödeneği II'den yararlanma hakkınız geçerliliğini koruyacaktır. Diğer bir istisna da, yatılı kurumda 
veya cezaevinde bulunmanıza rağmen, genel iş piyasası koşullarında haftada en az 15 saat mesleki 
faaliyet icra etmenizdir. 

 

Bölüm 2 
Başvuru ve maddi yardımın ödenmeye devam etmesi 

12. İşsizlik Ödeneği II almak için başvuru yapmak zorunda mıyım? 
Evet. SGB II uyarınca ödenen tüm maddi yardımlar, yapılacak başvuruya istinaden ödenir; maddi 
yardımın ödenmeye devam etmesine ilişkin olarak da aynı koşul geçerlidir. Maddi yardımlar 
başvuru tarihinden itibaren ödenir, başvurudan önceki dönemi kapsamaz. Ancak yapılacak maddi 
yardım, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden itibaren geçerli kabul edilir. Yapılacak başvuru, 
ihtiyaç birliğinin tüm üyeleri için geçerlidir. 
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Bir kereye mahsus olarak alınacak para yardımları ile krediler için özel bir başvuru yapılması 
gerekmektedir. Lütfen bu hususa dikkat ediniz. Dolayısıyla ihtiyacın devam etmesi halinde, bunu 
özellikle belirtiniz. 

 
13. Onaylanan süre ne kadardır? 
Onaylanan süre en fazla 12 aydır. Düzenli olarak değişikliklerin meydana gelmesi ya da herhangi 
bir değişiklik olasılığının söz konusu olması nedeniyle maddi yardımın geçici olarak onaylanması 
halinde, maddi yardımın ödeneceği süre en fazla 6 ay olacaktır. Gelirlerin değişkenlik gösterdiği 
durumlarda, genel olarak onaylanan maddi yardımın ödenme süresi 6 ayla sınırlı olacaktır. 

 
Maddi yardım alma hakkına dair koşulların kısmen yerine geliyor olması, dolayısıyla sonraki 
durumun belirsiz olması halinde onaylanan süre daha kısa olabilir (örneğin: yaş sınırına ulaşılması, 
başka bir AB ülkesi vatandaşı olunması nedeniyle çalışan olma vasfının kaybedilmesi, oturma izni 
süresinin sınırlı olması) 

 
14. Onaylanan maddi yardım alma süresi sona erdikten sonra ne olur? Maddi yardım almaya 
devam etmek için yeniden başvuru yapmam gerekir mi? 
İşsizlik Ödeneği II sınırlı bir süre için ödenmektedir. Dolayısıyla, maddi yardımın onaylanmış 
ödeme süresi sona erdikten sonra, ödeme otomatik olarak devam etmez. İşsizlik Ödeneği II'ye 
olan ihtiyacınızın devam etmesi durumunda, maddi yardımın ödenmeye devam etmesine ilişkin 
olarak yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

15. Maddi yardımın ödenmeye devam etmesine ilişkin başvuruyu en geç ne zaman yapmalıyım? 
Mali yardımın kesintisiz bir şekilde ödenmeye devam etmesi için, onaylanmış bulunan ödeme 
süresi sona ermeden önce mali yardımın ödenmeye devam etmesine ilişkin başvuru yapılmalıdır. 
Mali yardımın ödenmeye devam etmesine ilişkin başvurunun, onaylanmış süre sona ermeden en 
geç 6 hafta önce Jobcenter'a verilmesi gerekmektedir. 

 
16. Mümkün olan bütün hizmetlerden faydalanabilmek için, yalnızca bir başvuru yapmak yeterli 

midir? 
Hayır, bazı maddi yardımlar için ayrıca başvuru yapmak gerekebilir, örneğin özel ihtiyaç 
durumlarında (taşınma, kira teminatı için istenilen yardımlar vb.) ayrıca başvuru yapılmalıdır. 
Belirtilen maddi yardımlar ayrıca sunulduğu için örnek verilen hallerde ek bir başvuru yapmak 
gerekmektedir. 

 

17. SGB II çerçevesinde maddi yardım almam halinde sağlık sigortam olacak mı? 
SGB II çerçevesinde ek maddi ödeneklerinden yararlanmanız halinde, zorunlu sağlık ve bakım 
sigortası primleri Jobcenter tarafından ödenecektir. Sair durumlarda, koşulların yerine gelmiş 
olması halinde, ödeyemeyecek durumda olduğunuz sağlık ve bakım sigortası masrafları için ek bir 
ödenek alabilirsiniz; özellikle de eşinizin gelir elde etmesinden dolayı SGB II hakkınız bulunmaması, 
ancak sağlık ve bakım sigortası primlerini ödemek için yardıma muhtaç olmanız halinde bu ek 
ödenekten yararlanabilirsiniz. 

 

Lütfen şu hususlara dikkat ediniz: Sigorta, ancak mali yardımların ödenmesinin 
onaylanmasından sonra yürürlüğe girecektir. Sigorta geriye dönük olarak uygulanır. Öte yandan, 
sağlık sigortası korumasına ihtiyaç duymanıza rağmen başvurunuz henüz onaylanmamış 
olduğundan bir boşluk meydana gelebilir. Böylesi durumlarda, geçici bir sağlık sigorta koruması 
için sağlık sigortanızla bağlantı kurmanız yerinde olacaktır. 

 

18. İşsizlik Ödeneği II alıyorken emeklilik sigortası primlerim ödenecek mi? 
Hayır. ALG II aldığınız süre ilgili makama sadece bildirilir. Bunlar, örneğin iş gücünde azalmadan 
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dolayı emeklilik hakları ve çalışma hayatına katılım için alınacak yardımlar bakımından belirleyici 
olabilecek primden muaf bildirim süreleridir. 

 

19. Başvuru belgelerinin (ilk başvuru, maddi yardımın ödenmesine ilişkin başvuru) eksik 
olması halinde ne olur? 
Başvurunuz ile ilgili işlem yapılırken evrakların eksik olduğunun anlaşılması halinde, riayet 
etmemeniz ve riayet etmemenizin yol açacağı yasal sonuçlara işaret edilen, belirli bir süre 
içerisinde eksik belgeleri, bilgileri ve kanıtları iletmenize ilişkin bir iş birliği yapmaya çağrı yazısı 
tarafınıza gönderilir. Verilen süre içerisinde çağrıya icabet etmemeniz halinde başvurunuz iptal ya 
da ret edilebilir, dolayısıyla hali hazırda onaylanmış bulunan maddi yardım da kesilebilir. Bu 
durumda size (artık) para ödemesi yapılmaz. Verilen süreye haklı nedenlerden ötürü itibar 
edememeniz halinde, bu durumu, kendi iyiliğiniz için, en kısa zamanda Jobcenter'e bildiriniz. 

 

20. Neden hesap dökümlerini ibraz etmek zorundayım? 
İşsizlik Ödeneği II sadece yardıma muhtaç kişilere ödenmektedir (bkz. soru 4). Bu nedenle, 
başvurunuzu yaparken sizin ve ihtiyaç birliğinizin üyelerinin bu koşula uygun olup olmadığı 
incelenir. 

 
21. Jobcenter benim radyo-televizyon katılım paylarımı veya radyo-televizyon vergisi 
tahsilat merkezindeki (eski: GEZ) olası bakiye borçlarımı da öder mi? 
Hayır. Ne cari vergi ve harçlar, ne de bakiye borçlar Jobcenter tarafından üstlenilmemektedir. 
Ancak İşsizlik Ödeneği II almanız halinde, radyo-televizyon vergilerinden muaf olabilirsiniz. Her 
maddi yardım onaylama kararı için uygun bir belge düzenlenir. Vergilerden muaf olmak için 
başvurunuzu doğrudan ARD, ZDF ve Deutschlandradio katkı payı ödeme servisine yapmalısınız. 
01.01.2017 tarihinden beri, belirli koşullar çerçevesinde ve belirli bir süre için, geriye dönük olarak 
da radyo-televizyon vergilerinden muaf olabilirsiniz. 

 

22. Jobcenter'ın verdiği kararı kabul etmemem halinde ne yapabilirim? 
Jobcenter'ın aldığı karar idari işlem olduğundan, kararı uygun bulmamanız halinde itiraz etme 
hakkınız bulunmaktadır. İtirazınızı, kararın size tebliğ edilmesinden sonraki bir ay içerisinde ilgili 
kuruma yazılı olarak ya da kurum nezdinde tutanak tutturarak yapabilirsiniz. İtirazını elektronik 
olarak da yapabilirsiniz. İtirazınızı elektronik belge olarak yapmak için, kararın metni içerisinde yer 
alan hukuki haklarınız hakkında bilgilendirme kısmında belirtilen Jobcenter'ın De-Mail e-posta 
adresine, onaylı ve güvenli ileti olarak gönderebilirsiniz. İtiraz ayrı bir şubede değerlendirilecektir. 

 

Bölüm 3 
Maddi yardımların ödenmesi (gerektiğinde üçüncü taraflara), yapılan işlemin 
genel kuralları ve maddi yardım ödeme şekli 

 

23. Para alıp alamayacağımı nasıl öğrenebilirim? 
Başvurunuzla ilgili olarak yapılan değerlendirme, size yazılı olarak bildirilecektir (karar). Kararda, 
maddi yardımı ne kadar süreyle alacağınız ve tutarı hakkında bilgiler yer almaktadır. Maddi 
yardımın ne şekilde hesaplandığına dair ayrıntıları karar belgesine ekli hesap tablosunda 
bulabilirsiniz. 

 
24. Maddi yardım ne zaman ve ne şekilde ödenmektedir? 
Maddi yardım genellikle hesaba havale yapılmak suretiyle ödenmektedir. Kendi ödeme 
yükümlülüklerinizi yerine getirmek amacıyla ve bunu belgelemek suretiyle, sizin isteğiniz 
doğrultusunda ödemeler üçüncü kişilerin hesabına yapılabilir; örneğin ev sahibi/enerji iletim ve 
dağıtım şirketleri. 



Sayfa 6 / 20 

Son güncelleme: 

Ocak 2021 

 

 

 

Ödemeyi çek olarak almak isterseniz, bunun için şu anda 7,10 € ücret ödemeniz 
gerekmektedir. Çek ücreti maddi yardım tutarından kesilir. 
İşsizlik Ödeneği II, ayın sonunda takip eden ay için peşin olarak ödenir. Örneğin Şubat ayının 
ödemesini Ocak ayının sonunda alırsınız. 

 
25. Maddi yardımlar her zaman tam ay için mi ödenir? 
Genellikle evet. Ancak, ödemenin ayın bir kısmını kapsadığı durumlar da mümkündür; örneğin 
içinde bulunulan ayda başka bir Jobcenter'ın görev ve yetki alanına taşındığınızda, taşınma 
tarihinize kadar olan tutar ödenir. Maddi yardımın her bir günü, ay 28, 29 ve hatta 31 gün olsa bile 
1/30 olarak hesaplanır. 

 
26. Jobcenter, benim muvafakatim olmadan üçüncü kişilere -örneğin ev sahibime veya enerji 

iletim ve dağıtım şirketlerine- ödeme yapabilir mi? 
Böyle bir durum belirli istisnalar çerçevesinde mümkündür. Borcunuzun olması, evinizi kaybetme 
ya da enerji tedarikinin kesilmesi riskinin söz konusu olduğu hallerde, Jobcenter ev sahibinize ve 
enerji iletim ve dağıtım şirketlerine ödeme yapabilir. Doğrudan ödeme ancak acil bir durum söz 
konusu ise yapılır. 

 

27. SGB II çerçevesindeki maddi yardımlar hacizden muaf mıdır? Hacze karşı korumalı bir hesap 
açtırmalı mıyım? İlke olarak asgari geçimin sağlanmasına yönelik olarak Jobcenter tarafından SGB 
II uyarınca yapılan maddi yardımlar, direkt olarak haciz edilemez. Bununla birlikte, maddi 
yardımınızı banka nezdindeki hesaba uygulanacak bir hacizden dolayı kullanamama riskine karşı, 
hacze karşı korumalı bir hesap açtırmanız yerinde olacaktır. 

 

28. İş birliği yapma yükümlülükleri nelerdir? 
Başvuru yaptığınız tarihten itibaren, alacağınız maddi yardıma etki edebilecek tüm hususları ve 
buna dair belgeleri sunma yükümlülüğünüz başlar. 

 
29. Bildirim yükümlülükleri de mevcut mudur? 
Başvuru yaptığınız tarihten itibaren ve maddi yardım ödemesinin devam ettiği süre içerisinde, 
örneğin bir işe girmek ya da hanenize başka birinin taşınması gibi, maddi yardıma etki edebilecek 
kişisel ve maddi durumunuzdaki tüm değişiklikleri bildirmekle yükümlüsünüzdür. Bir değişiklik 
hakkındaki bildirim yükümlülüğü konusunda tereddütleriniz varsa, lütfen yetkili birim ile 
görüşünüz. 

 

30. Maddi yardıma etki edebilecek bir bildirimi yapmamam halinde neler olur? Size fazladan 
maddi yardım ödemesi yapılmış olabilir ve siz de kanuni mevzuat çerçevesinde, yapılan fazla 
ödemeyi tazmin etmekle yükümlü tutulabilirsiniz. Ayrıca, değişiklikleri bildirmemeniz halinde 
kanunlara aykırı davranma ve cezai suç işleme suçlamasıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. 

 
31. Verdiğim bilgiler teyit edilecek mi? 
Otomatik veri karşılaştırmaları yapılmaktadır. Maddi yardım almaya hak kazanmış olan kişilerin 
verileri, ödenen maddi yardımın yanı sıra başka gelirlerinin (kazanç, yatırımda elde edilen faizler, 
emeklilik) olup olmadığını teyit için her üç ayda bir gözden geçirilir. Buna ek olarak, sosyal güvenlik 
sigortası gerektiren çalışmalar ve cüzi miktarda çalışmalardan elde edilen gelirler bakımından aylık 
karşılaştırılmalar yapılmaktadır. Mevcut duruma göre belirli bazı tahkikler de yapılabilir. İlgili 
kişilerin durumlarının açıklığa kavuşturulması ve maddi yardım ödemesine ilişkin koşulların yerine 
getirilip getirilmediğinin denetlenmesi için, üçüncü taraflar (örneğin bankalar, sigorta şirketleri, 
işverenler) Jobcenter'a bilgi vermekle yükümlüdür. 
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Bölüm 4 
SGB II'nin temel ilkesi Teşvik ve talep – İşe uyum 

 
32. Teşvik ve talep ilkesi ne anlama gelmektedir? 
İş arayanlara temel güvence yardımlarının ödenmesi ile karşılıklılık ilkesi temelinde sosyal hukuk 
bağıntısı oluşmaktadır. 

 
Tasarruf ve tutumluluk ilkelerinin göz önünde bulundurulması suretiyle, "teşvik etmek" 
kavramından, sizin iş piyasasına entegrasyonunuzda kullanımınıza sunulan, özelde ise sizin işe 
yerleşip uyum sağlamanız için gerekli yardımlar anlaşılmalıdır. 

 

"Talep etmek" kavramından ise, sizin işe yerleşip uyum sağlamanız için alınan tüm önlemlere 
aktif olarak katılmanız anlaşılmalıdır. Buna ek olarak, sizin kendinizin de iş bulmak için gayret 
sarf etmeniz ve bunu kanıtlamanız gerekmektedir. 

 

33. Şahsen bildirimde bulunmakla yükümlü müyüm? 
İş arayanlar için temel güvence maddi yardımlarından yararlandığınız sürece, çağrı üzerine ilgili 
Jobcenter'da bizzat hazır bulunmakla yükümlüsünüz. Maddi yardım almakla ilgili koşulların açıklığa 
kavuşturulması ya da iş piyasasına entegrasyonunuz hakkında görüşmek üzere, sizinle kişisel olarak 
görüşme yapılması gerekli olabilir. Bu nedenle her gün erişilebilir olmanız gerekmektedir. 

 

34. Uyum sözleşmesi nedir? 
Uyum sözleşmesi, maddi yardım alma hakkı bulunan ve çalışabilir durumda olan siz ile Jobcenter 
arasında yapılan karşılıklı bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, sizin iş piyasasına entegrasyonunuzu 
sağlamak, dolayısıyla entegrasyona engel teşkil edebilecek hususları ortadan kaldırmak için size 
uyum yardımları sunarak, Jobcenter'ın sizin somut koşullarınızda nasıl destek olacağı tespit 
edilmektedir. Buna karşılık siz de, yardıma muhtaçlık durumunuzdan kurtulmak ya da bunu 
azaltmak için olası adımlar atmayı taahhüt edersiniz. Uyum sözleşmesi genellikle 6 ay sürelidir. 

 
35. Uyum sözleşmesini imzalamak istemezsem ne olur? 
Maddi yardım alma hakkı bulunan ve çalışabilir durumda olan kişi ile iş piyasasına entegrasyon 
sağlamak ve entegrasyona engel teşkil edebilecek hususları ortadan kaldırmak için rızaya dayalı bir 
uyum sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Görüşmeler başarısız olursa, Jobcenter tek taraflı 
olarak bir uyum sözleşmesi düzenleyebilir. Tek taraflı düzenlenen uyum sözleşmesinde tespit edilen 
yükümlülükler, karşılıklı görüşülerek düzenlenen bir uyum sözleşmesi gibi geçerli olacaktır. 

 
36. Ne tür teşvik olanakları bulunmaktadır? Teşvik hakkında kim karar verir? 
Maddi yardım alma hakkı bulunan ve çalışabilir durumda olan herkes için kişisel bir danışman 
(aracı, vaka yöneticisi) görevlendirilmiştir. Bu kişi sizin somut kişisel durumunuzda, sizi olası uyum 
yardımları hakkında bilgilendirir ve destekler. İş başvurusu ve iş görüşmesi masrafları da teşvik 
olanakları çerçevesinde üstlenilebilir. Çok sayıda teşvik olanağı bulunmaktadır. Kişisel danışmanınız 
size memnuniyetle bilgi sunacaktır. 
 
37. Çalışmadığım halde "tatil" yapabilir miyim? 

Sizin normal iş koşullarında aşina olduğunuz şekilde bir tatil, yasada öngörülmemektedir. Bununla 
birlikte, yerel ve yakın çevreden uzaklaşmak isterseniz, bir yılda 21 gün boyunca ikamet dışında 
olacağınıza dair bildirim yapabilirsiniz. Bunun için, entegrasyon uzmanınızın önceden onayı 
gerekmektedir. Önceden onay, ikamet dışında olduğunuz süre içerisinde işe yerleştirilmenizin 
güçleşip güçleşmeyeceğine bağlıdır. İkametinize geri döndüğünüzde derhal Jobcenter'a bilgi 
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vermekle yükümlüsünüz. 
 

38. Onay almadan ikamet dışına gidersem ne olur? 
Onay almadan ikamet yerinizden ayrılmanız halinde, ayrı olduğunuz süre boyunca temel 
güvence maddi yardımları alma hakkınız ortadan kalkar, maddi yardım ödemesi iptal edilir. 
Muhtemel fazla ödemelerin sizden tazmin edilmesi gerekir. 

 

39. İşsizlik Ödeneği II alıyorsam ve hasta olursam, nelere dikkat etmem gerekir? 
Uyum sözleşmenizde, sadece hasta olduğunuzu bildirmenizin ya da doktor raporu da sunmanızın 
gerekli olup olmadığı ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Genel olarak hastalık durumunda, hastalığın 
üçüncü gününden önce doktor raporu ibraz edilmelidir. 

 

40. Jobcenter'dan randevu daveti aldım, randevuya gitmezsem ne olur? 
Mazeretiniz olmaksızın bir daveti geri çevirmeniz, yaptırım uygulanmasına yol açabilecek bir 
bildirim ihmali olarak kabul edilir. Böyle bir durumda Jobcenter maddi yardımınızda kesinti 
yapabilir. 

 

41. Jobcenter (eski) işverenimle görüşme yapabilir mi, buna yetkisi var mı? 
Özellikle bildirim ve iş birliği yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz olmak üzere, belirli 
durumlarda, bazı soruların cevaplarını açıklığa kavuşturmak için eski işvereninizle görüşülmesine 
dair yasayla düzenlenmiş izinler mevcuttur. Maddi yardım tutarının hesaplanması için gerekli olan 
maaş bordrolarınızı talep edilmesine rağmen sunmamanız halinde, bunlar doğrudan işverenden 
istenebilir. 

 
42. Bir yaptırım uygulanmasının gerekçeleri nelerdir? 
Yasa, esas itibarıyla bildirim ihmallerini ve yükümlülük ihlallerini farklı olarak ele almaktadır. 
Bildirim ihmalleri, Jobcenter'daki, tıbbi veya psikolojik hizmetler birimlerindeki randevularınıza 
herhangi bir mazeret göstermeksizin katılmamanız anlamına gelmektedir. 

 

Öte yandan yükümlülük ihlalleri çeşitlilik gösterebilmektedir. Örneğin; uyum sözleşmesinden 
doğan bir yükümlülüğünüze aykırı davranmış olabilirsiniz (örnek; iş bulmak için kendi 
gayretlerinizi gösterir kanıtların, iş başvuru belgelerinin sunulmaması gibi) veya size bir iş önerisi 
yapılmasına rağmen işe başvuru yapmamışsınızdır. Savurgan bir tutum izlemeye devam etmeniz 
de yükümlülük ihlali olarak kabul edebilir. 

 

43. Bildirim ihmali durumunda, maddi yardımlarda yapılan indirimin miktarı ne kadardır? 
Bildirim ihmali durumunda, asgari geçiminiz için belirlenen maddi yardımın tutarında %10 
oranında indirim yapılır. Birden fazla bildirim ihmali olması durumunda, yasal sınırlar içerisinde 
kesintiler birleştirilebilir. 

 
44. Yükümlülük ihlali durumunda, maddi yardımlarda ne kadar indirim uygulanır? 
Jobcenter, yükümlülük ihlali durumunda uygulanan yaptırımlarda, asgari geçiminiz için belirlenen 
maddi yardım tutarından %30 oranında kesinti yapabilir. 

 

45. Bir yaptırım ne kadar sürer? 
Yaptırım genel olarak 3 ay sürer. Hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, bundan böyle iş 
birliği yapma yükümlülüğünüzü devamlı olarak yerine getireceğinizi garanti etmeniz halinde 
veya iş birliği yapma yükümlülüğünüzü hali hazırda yerine getirmiş olduğunuzu kanıtlamanız 
halinde, uygulanan indirimin süresi kısaltılabilir. 
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46. Yaşça daha genç kişilerde özel durumlar söz konusu mudur? 
25 yaşın altındaki kişilerde, barınma ve ısınma ihtiyaçları için genel olarak kesinti yapma yoluna 
gidilmez. 

 
47. Uygulanan bir yaptırımdan dolayı bütün hakkımı kaybedebilir miyim? 
Federal Anayasa Mahkemesi 05.11.2019 tarihinde, asgari geçiminin sağlanması amacıyla yapılan 
maddi yardım tutarlarından en fazla %30 oranında kesinti yapılabileceğini karara bağlamıştır. Bu 
nedenle, toplam maddi asgari geçim yardımı, ölçüt kabul edilen normal maddi yardım tutarından 
%30 daha az ise hak kaybı söz konusu olabilir. 

 
48. Yaptırım uygulamasından vazgeçilmesi mümkün müdür? 
II. Sosyal Güvenlik Yasası'nın hükümlerine uygun olarak önemli bir neden olarak 
değerlendirilebilecek ve kabul edilebilecek, davranışınızı temellendirecek bir neden ortaya 
koymanız ve bunu kanıtlamanız halinde iş birliği yükümlülüklerinizi ihlal etmiş sayılmazsınız. 
Böylesi bir durumda yaptırım uygulanmaz. 
Buna ek olarak, esasen iş birliği yapma yükümlülüğün yerine getirilmesinin önünde genel olarak 
bir engel olmamasına rağmen, kişiye özel olarak, yaptırım uygulamasının mümkün olmayacağının 
ve kişisel koşullar göz önüne alındığında, yaptırım uygulanmasının aşırı sert ve altından 
kalkılamayacak (aşırı ağır) bir yük oluşturacağının anlaşılması halinde, yaşam koşullarındaki 
beklenmedik gelişmeler maddi yardımda indirim yapılmasının önüne geçebilir. 

 

49. Bir iş yerinden kendi isteğimle ayrıldığım için, İş Ajansı ALG I ödeneğimi 12 hafta süreyle 
durdurdu. Bu süre içinde ALG II ödeneği alabilir miyim? Eğer muhtaçlık durumu söz konusu ise 
İşsizlik Ödeneği II alabilirsiniz. Ancak böylesi bir durumda ALG II ödeneğinde indirim yaptırımının 
uygulanması mümkündür. Lütfen şu hususlara dikkat ediniz: Öte yandan, dondurulan İşsizlik 
Ödeneği I döneminde ödenen temel güvence maddi yardımlarını sosyal anlamda istenmeyen bir 
davranışınız nedeniyle geri ödemek zorunda olup olmadığınız incelenebilir. 

 

Bölüm 5 
Gelir 

 
50. Gelir nedir? 
Başvuru tarihinden itibaren sağlanan nakit ya da nakdi değere sahip tüm kazançlar, gelir olarak 
kabul edilir. Bu kazancın devamlı ya da bir kereye mahsus olup olmadığı dikkate alınmaz; örneğin 
çalışmadan elde edilen kazançlar, nafakalar, işsizlik ya da hastalık yardımları, başvuruya istinaden 
ödemesi yapılan diğer devlet yardımlarının ek/sonradan ödemeleri, çocuk parası ve emekli 
aylıkları. 

 

51. Hesaplamaya dahil edilmeyen aylıklar da mevcut mudur? 
SGB II'nin hükümlerine uygun olarak belirli bazı kazançlar gelir kabul edilmez ve bunlar 
hesaplama yaparken dikkate alınmaz (ayrıcalıklı gelir); örneğin: 

• Federal Bakım Yasası ve benzer uygulama öngören diğer yasalara göre temel emekli 
aylıkları 

• Görme özürlüler için maddi yardım 
• Çocuklar için yapılan günlük bakım hariç olmak üzere, tam zamanlı bakımlarda, eğitim 

katkısı olarak, ilk ve ikinci evlatlık çocuklar için tam, üçüncü evlatlık çocuk için ise %25 
oranındaki bakım parası 

• Özel mali yardımlar, örneğin; doğal afetlerde sağlanan acil yardım, kamu fonlarından 
sağlanan özel ikramiyeler (yaş veya evlilik yıl dönümü, hayat kurtarma vb.), ihtiyaç 
sahipleri için yapılan çekilişlerden elde edilen bağışlar 
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• Manevi tazminatlar 
Kazançların hesaplamada dikkate alınacak gelir olup olmadığı, başvurunuz incelenirken 
değerlendirilir. Bu nedenle, tereddüt etmeniz halinde tüm kazançlarınızı beyan ediniz. 

 
52. Sabit sigorta indirimi ne anlama gelmektedir? 
Sabit sigorta indirimi 30 €'dur ve hesaplamada dikkate alınacak geliri azaltır. Eğer reşitseniz ve 
hesaplamada dikkate alınacak bir kazanca sahipseniz, sabit sigorta indiriminden 
yararlanabilirsiniz. Reşit olmayanlar, nedeni ve tutarı makul olan bir sigorta yaptırdıklarını 
kanıtlamaları halinde, sabit sigorta indiriminden yararlanabilirler. Hesaplamada dikkate alınan 
gelir daha düşükse, indirim bu tutara göre de yapılabilir. Örneğin: Hesaplamada dikkate alınan 
gelir 27 € ise, sabit sigorta indirimi 27 € olacaktır. 

 
53. İki tane kazancım var; bu durumda sabit sigorta indirimini iki kez mi alırım? 
Sabit sigorta indirimi kişi başına bir kez uygulanır. Eğer çalışarak elde edilen kazanç geliri varsa, 
sabit sigorta indirimi zaten kazanç gelirinin vergiden muaf temel ödeneğine dahil edilmiştir. 

 

54. Çalışarak elde edilen kazanç gelirinde hangi vergiden muaf özel tutarlar mevcuttur? 
Çalışarak elde edilen kazanç geliri için, 100 € tutarında bir vergiden muaf temel tutar elde 
edersiniz. 30 €'luk sabit sigorta indirimi bu tutara dahildir. Buna ek olarak, 100 €'nun üzerinde ve 
1.000 €'ya kadar brüt gelirlerin %20'lik kısmı hesaplamada dikkate alınmaz. Ayrıca, (ihtiyaç 
birliğinde reşit olmayan bir çocuğun bulunması halinde) 1.000 €'dan başlayıp, maaş üst sınırı olan 
1.200 €'ya, dolayısıyla 1.500 €'ya kadar olan brüt maaşınızın %10'luk tutarı da hesaplamaya dahil 
edilmez. Kamu yararına yapılan işlerden elde edilen kazanç geliri, vergiden muaf temel tutarı 
arttırır. Kişisel olarak sizin hesaplamanızın tam olarak nasıl yapılmış olduğunu hesaplama 
tablosundan öğrenebilir veya bu konuda yetkili danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz. 

 

55. Motorlu taşıt mali mesuliyet sigortam için durum nedir? Jobcenter bunu bana "öder 
mi"? 
Hayır. Bu üstlenilebilir bir ödeme değildir. Ancak motorlu taşıt mali mesuliyet sigortası, 
hesaplamaya esas gelir tutarından her ay için 1/12 oranında düşülebilir; çalışarak elde edilen 
kazanç geliri durumunda, kesinti hesaplamasında özel durumlar söz konusudur. Yaptırılan sigorta 
yıllık prim ödeme bildirimlerinde kanıt olarak sunulmalıdır. 

 
56. Partnerim çocuklarına ya da boşandığı eşine nafaka ödemek zorunda. Bu durum gelir 
incelemesi yapılırken dikkate alınıyor mu? 
Nafakanın fiilen ödenmesi (kanıt sunulmalıdır) ve nafaka hakkının tanımlanmış olması koşuluyla 
nafaka ödemeleri gelir hesaplamalarında tutardan düşülebilir. Gönüllü nafaka ödemelerinde, tahsil 
edilebilir olarak tanımlanmış olsa dahi, bakiye borçlar değil, düzenli olarak devam eden nafaka 
ödemeleri dikkate alınır. 

 

57. SGB II başvurusundan sonra aldığım, önceki yıla ait vergi iadesi de gelir olarak hesaba dahil 
edilir mi? 
Evet, zira SGB II'de artış ilkesi esastır. Vergi iadesi, başvurunun yapıldığı tarihten önceki 
zamanlardan ve kazanç gelirlerinden kaynaklansa bile, sadece geçiminizi bununla sağlayıp 
sağlayamayacağınıza bakılır. Böylelikle, vergi iadesinin sadece devam etmekte olan SGB II maddi 
yardım ödemesi sırasında alınıp alınmadığı belirleyici niteliktedir. 

 
58. Emekli aylıkları da hesaplamaya dahil ediliyor mu? 
Emekli aylıkları da hesaplamada dikkate alınan gelirlerdir. Bazı istisnalar mevcuttur (47. soruya 
bakınız). Öte yandan yaşlılık aylığı alıyorsanız, zaten SGB II alma hakkınız bulunmamaktadır. 
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59. Yaşlılık aylığı alıyorum ve çalışabilir durumda bir kişiyle birlikte aynı ihtiyaç birliğinde 
yaşıyorum. Bu durumda Jobcenter'ın maddi yardımları ne olur? 
Yaşlılık aylığınızın sizin ihtiyacınızı karşılaması halinde, olası fazla tutar çalışabilir durumdaki hak 
sahibi kişinin ihtiyacına eklenerek hesaplanır. Bununla birlikte, sizin kişisel ihtiyacınız yaşlılık 
aylığınızla karşılanmıyorsa ve SGB XII uyarınca yaşlılıktan ötürü veya daimi olarak iş gücünde tam 
azalmadan dolayı temel güvence yardımı alma hakkınız bulunmuyorsa, Jobcenter'dan ihtiyaç 
birliği üyesi olarak sosyal yardım alabilirsiniz. 

 

60. Partnerimle ve onun ilk evliliğinden olan çocuklarıyla birlikte yaşıyorum. Üvey 
çocuklarımın da geçimlerini karşılamalı mıyım? 
Evet. Bu zaten ihtiyaç birliği olmanın koşuludur. Eğer reşit olmayan çocuklar ihtiyaçlarını kendi 
gelirleri yoluyla (örneğin çocuk parası, nafaka ödemeleri) veya çeşitli varlıklarla karşılayamıyorlarsa, 
yardıma muhtaç durumun giderilmesinde üvey çocuklar için de partnerin geliri veya varlıkları 
dikkate alınır. 

 

Bölüm 6 
Varlıklar 

 

61. Varlıklar nelerdir? 
Başvurunun yapıldığı tarihte varlıklarınızın yurtiçinde veya yurtdışında olmasından bağımsız 
olarak, parayla ölçülebilen tüm mal, mülk ve servet varlıklarınız olarak değerlendirilir. Alacaklar 
da varlık değeri olarak düşünülebilir. Ayrıca bu varlıklar, bu çerçevede öngörülen sürede (genel 
olarak maddi yardım alındığı süre içerisinde) yararlanılabilir durumda olmalıdır. 

 
62. Varlıklar ne zaman yararlanılabilir durumdadır? 
Geçim masraflarını karşılamak üzere dolaysız olarak kullanılabiliyorsa veya maddi karşılığı geçim 
masraflarını karşılamak üzere kullanım, satış, ödünç verme, kiralama yoluyla elde ediliyorsa 
varlıkların yararlanılabilir olduğu kabul edilir. 

 
Hukuki ya da fiili nedenlerden ötürü, örneğin varlığın hacizli olmasından dolayı, serbestçe 
tasarruf edemediğiniz bir varlık yararlanılabilir olmayan varlık olarak kabul edilir. Örneğin sadece 
müşterek malik olmak bu anlamda bir engel teşkil etmez. 

 

63. Her şey dikkate alınıyor mu yoksa dikkate alınmayan mal varlığı değerleri de var mı? 
Dikkate alınmayan bazı mal varlığı değerleri de vardır. Bunlar, mahfuz varlıklar olarak 
adlandırılan varlıklardır. Aşağıdakiler mahfuz varlıklardan kabul edilir: 

 

• Makul ev eşyası 
• Makul bir motorlu taşıt 
• Makul bir ölçüde olmak ve zorunlu emeklilik sigortasından muaf olunmak kaydıyla, 

yaşlılık zamanı için güvence niteliğindeki varlıklar ve haklar 
• Kendinizin ikamet ettiği makul bir daire mülkiyeti ya da yine kendinizin ikamet ettiği 

makul bir müstakil ev mülkiyeti 
• Engelli ya da bakıma muhtaç kişiler için, kısa vadede ev yapmak veya satın almak üzere 

alınacak makul ölçülerdeki bir arsa için mevcut varlıklar 
• Yararlanılması açık bir şekilde ekonomik olmayan veya ilgili kişi bakımından 

yararlanılması özellikle güç ya da acı verici olan eşyalar ve haklar 
 
 



Sayfa 12 / 20 

Son güncelleme: 

Ocak 2021 

 

 

64. Borçlarım olduğu halde, varlıklarım olduğu kabul edilir mi? 
Evet. Sosyal hukuk "mahsuplaşmayı" kabul etmez. Mevcut mal varlığı değerleri, öncelikle bireysel 
ihtiyaçlar için kullanılmalıdır. Borç kapatma, ikinci planda kalır. 

 
65. Otomobilimi muhafaza edebilir miyim? 
Otomobil, mal varlığı değeri olarak kabul edilir. Ancak otomobilin makul bir rayiç değere sahip 
olması ve sizin çalışabilir durumda olmanız koşuluyla, otomobil mahfuz sayılan varlıklar 
arasında kabul edilir. Rayiç değer olarak 7.500 € makul kabul edilmektedir 

 

66. Sermaye oluşturan bir hayat sigortası yaptırdım. Bu da değerlendirilebilir mi? 
Eğer bu sigorta vergiden muaf bir tutarla karşılanmıyor ve bunun değerlendirilmesi 
hakkaniyetsiz bir durum oluşturmuyorsa, geçimin sağlanması için bundan yararlanılması 
gerekmektedir. Ancak sigorta şirketiyle birikimden yararlanılmayacağına dair bir anlaşma 
yapıldıysa (sonradan da yapılması mümkündür), yukarıdaki ifade geçerli olmayacaktır. Bu 
durumun da belgelenmesi gerekmektedir. 

 
67. Varlıklarda da muaf tutarlar mevcut mudur? 
İhtiyaç birliğindeki her bir kişi için 750 €'luk bir vergiden muaf temel tutar söz konusudur. Bunun 
yanı sıra kişiler için yaştan ötürü de ayrıca bir varlık muafiyeti uygulanır. Her yaş için 150 €, ancak 
doğum yılına göre kademelendirilmek koşuluyla en fazla 10.500 € kabul edilir. İhtiyaç birliğindeki 
reşit olmayan çocukların 3.100 € tutarında net varlık muafiyeti hakları vardır. 

 

Yaşlılık bakım sözleşmeleri için özel ödenekler bulunmaktadır. Sorularınız olması halinde lütfen 
yetkili danışmanla irtibat kurunuz. 

 

68. Varlıklardan yararlanmamak mümkün müdür? 
Mahfuz olmayan varlıklardan yararlanmanın hakkaniyetsiz bir güçlüğe yol açması ya da şu anki 
olası yararlanmanın aynı şekilde hakkaniyetsiz bir durumu ortaya çıkarması durumunda, 
yapılacak maddi yardımlar kredi niteliğinde sunulur. 
Kredi verilirken belirli bir teminat (muhtemelen tapu siciline kanuni ipotek koymak) koşulu öne 
sürülebilir. 

 
69. SGB II uyarınca maddi yardımlarda muaf tutarların altındaki varlıkların da dikkate alındığı 
durumlar var mıdır? 
Evet. SGB II uyarınca, sadece özel ihtiyaç hallerinde, örneğin enerji borçlarının, çocukların muaf 
tutarları da dahil olmak üzere, muaf tutarlardan karşılanamaması halinde, kredi verilir. Ancak kira 
borçlarında çocukların muafiyetleri kullanılamaz. 

 

70. Beklenmedik şekilde bana miras kalırsa ya da bir mirasta hukuki hissedar olursam ne 
olur? 
Bu, mali durumunuzda bir değişiklik anlamına geldiğinden bildirim yapmanız gerekmektedir. Bu 
tür gelişmeleri vakit kaybetmeksizin bildirmelisiniz. Böyle bir gelişmenin maddi yardım alma 
hakkına somut bir etkisinin olup olmadığı ya da hangi düzeyde etki edeceği bireysel başvurunun 
incelenmesi sırasında değerlendirilir. Sürmekte olan bir SGB II maddi yardım ödeneğinin 
değerlendirmesi esnasındaki artış, genellikle hesaplamaya dahil edilecek gelir olarak kabul edilir. 
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Bölüm 7 
Öncelikli maddi yardımlar 

 
71. Neden öncelikli maddi yardımlar talep edilmelidir? 
İş arayanlar için temel güvence maddi yardımları sadece, diğer devlet yardımları da dahil olmak 
üzere, sair yardımların ihtiyacı karşılamasının mümkün olmadığı hallerde yapılmaktadır. İkincil 
olarak değerlendirilme ilkesi geçerlidir. Maddi yardım alma hakkı bulunan kişiler, eğer bu sayede 
muhtaçlık durumlarını giderebilecek, kısaltabilecek ya da azaltabileceklerse, diğer sosyal yardımları 
talep etmekle yükümlüdürler. 

 

72. Bu tür öncelikli diğer devlet yardımları nelerdir? 
Diğer öncelikli devlet yardımları arasında, örneğin çocuklar için ek ödenek (çocuk parası fonuna 
başvuru yapılmalıdır), çocuk parası, nafaka ön ödeneği, kira yardımı, eğitim teşvikleri (BAföG, 
BAB) ile öne çekilmiş yaşlılık aylığı ya da iş gücünde azalmadan dolayı emekli aylıkları sayılabilir. 

 
73. Jobcenter'ın diğer öncelikli maddi yardım için başvuru yapma önerisine riayet etmezsem 
ne olur? 
Öneriye riayet etmezseniz, Jobcenter sizin yerinize başvuru yapabilir. Başka bir kurum nezdinde 
devam etmekte olan süreç, sizin iş birliği yapmamanızdan ötürü bir kararla kati olarak sonuca 
bağlanırsa, Jobcenter yasal olarak, temel güvence maddi yardımından, diğer maddi yardımdan 
alabilecek olduğunuz tutarda kesinti yapmakla mükelleftir. 

 
Bölüm 8 
Standart maddi yardım ve sosyal yardım 

 
74. Standart maddi yardımlar ile sosyal yardımların tutarı nedir? 
Bunun için lütfen ek 1'e bakınız. 

 

75. Standart maddi yardım ile sosyal yardımdan hangi ihtiyaçlar karşılanmalıdır? 
Standart maddi yardımlar, gündelik yaşamdaki düzenli ve düzenli olmayan ihtiyaçların 
karşılamasında kullanılır; örneğin beslenme, giyim, kırtasiye, elektrik giderleri vs. standart maddi 
yardımların tutarları götürüdür. 

 
76. Standart maddi yardım tutarları kimin tarafından belirlenir? 
Tutarlar, yasa koyucu tarafından tespit edilmekte ve her yıl düzenli olarak artırılmaktadır. 
Maddi yardım almaya devam ettiğiniz süre içerisinde, standart oranların her artışında tarafınıza 
otomatik olarak bir değişiklik hakkında bilgilendirme yazısı gönderilir; bu yazı elinize geçtiğinde 
bir şey yapmanız gerekmez. 
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Bölüm 9 
Ek gereksinimler ve ek yardımlar 

 

77. Ek gereksinimler nelerdir? 
Ek gereksinimler şu şekildedir: 

• Gebeliğin 13. haftasından sonraki ek hamilelik gereksinimleri 
• Tek ebeveynlik ek gereksinimleri 
• İş gücünde tam azalmanın söz konusu olduğu, G koduna sahip çalışabilir durumda 

olmayan, çalışma hayatına katılım önlemleri alınmış ve entegrasyon yardımı alan engelli 
kişiler için ek gereksinimleri 

• Tıbbi nedenlerden ötürü maliyeti yüksek bir beslenme planının yol açtığı ek gereksinimler 
• Merkezi olmayan sıcak su dağıtımından doğan ek gereksinimler 
• Kaçınılmaz, özel bir gereksinimden kaynaklanan ek gereksinimler 
• Okul kitapları ve ilgili çalışma kitapları için ek gereksinimler 

 

78. Ne zaman tek ebeveyn sayılırım? 
Bir ya da birden fazla çocukla aynı hanede yaşıyorsanız ve bu çocukların bakımı ve eğitimi ile tek 
başınıza ilgileniyorsanız tek ebeveyn sayılırsınız. 

 

79. Ev eşyası sigortam var. Bunun masrafları Jobcenter tarafından üstlenilir mi? 
Ev eşyası sigortasından doğacak masraflar Jobcenter tarafından üstlenilmez. Bu konuyla ilgili 
olarak SGB II'de hukuki dayanak teşkil eden herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

80. Başka ne tür ek yardımlar mevcut? 
Özel ihtiyaç durumları için bazı ek yardım düzenlemeleri mevcuttur. İhtiyacın başka türlü 
karşılanamaması koşuluyla, münferit hallerde, örneğin gebelik ve doğum nedeniyle alınacak ilk 
malzemeler, ev için alınacak ilk malzemeler, ortopedik ayakkabıların alınması ya da tamir 
edilmesi, tedavi amaçlı tıbbi araç ve donanımların tamiri ile kiralanması için olan giderler 
üstlenilebilir. Bunlar için ayrıca bir başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

Bölüm 10 
SGB II'ye istinaden maddi yardım alırken barınma, ısınma ve taşınma giderleri 

 

81. Barınma ve ısınma giderleri kabul ediliyor mu? 
Makul ölçülerde olması koşuluyla, fiili olarak ödenen barınma ve ısınma masrafları kabul 
edilmektedir. 

 
82. Makul ne anlama gelmektedir? 
Ludwigsburg Kaymakamlığı bu konuda tutarlı bir konsepte sahiptir. Kurum, kişi sayısını 
(maksimum 5 kişi) dikkate almak ve fiili yerel koşulları düzenli olarak incelemek suretiyle, 
Ludwigsburg bölgesindeki her yer için makul üst kira sınırını tespit etmektedir. 5 kişiden fazla üyesi 
olan ihtiyaç birlikleri için yetkili danışmanınızla görüşünüz. Ek 2'de şu anda geçerli olan değerleri 
bulabilirsiniz. 

 

83. Mülkiyeti kendime ait konutta yaşıyorum. Bu konut kredi ile finanse edilmektedir. 
Bununla ilgili özel durumlar mevcut mudur? 
Tutarın, makul kabul edilen kira üst sınırı aralığında olması, oturma alanın da makul ölçülerde 
olması koşuluyla, kredi masrafları genel olarak sadece aylık faiz ödemeleri tutarında dikkate alınır. 
Taksitlerdeki geri ödeme payları devredilemez. 
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84. Konutum çok pahalıysa ne olur? 
Ludwigsburg Kaymakamlığı'nın izlediği basit, sonuç hedefli plan çerçevesinde, konutunuzun makul 
kabul edilen aralıkta yer almaması ve masraflarda bir düşüş olmasının önünde bireysel bir engel 
bulunmaması halinde masrafların düşürülmesi yönünde bir ihtar tarafınıza iletilir. Bu ihtarla, 
masrafları azaltmak üzere gayret sarf etmeniz ve bununla ilgili düzenli olarak kanıtlar sunmanız 
istenir. Makul sınırlar içerisinde olmayan bir konut için barınma masrafları en fazla 6 ay süreyle 
karşılanır. 

 

85. Jobcenter taşınmam yönünde telkinde bulunabilir mi? 
Jobcenter somut olarak böyle bir telkinde bulunamaz. Ancak pahalı bir konutta yaşamaya devam 
etmek, barınma masraflarının sadece cüzi bir kısmının kabul edilmesine yol açabilir. 

 
86. Makul sınırlar içerisinde olmayan barınma masraflarından 6 aydan önce de kesinti yapılabilir 

mi? 
Eğer masrafları düşürmek üzere bir çaba göstermez ve Ludwigsburg Jobcenter'e bu konuda 
kanıtlar sunmazsanız, prensip olarak bu mümkündür. Belirtilen 6 aylık süre maksimum süredir. 

 

87. Kira borcum var. Jobcenter bana bu konuda destek olur mu? 
Genel olarak kira borçlarını ödemek için, geri ödemek üzere bir kredi almak mümkündür. Ancak 
kredi, ikamet etmekte olduğunuz konut, sadece bu şekilde daimi olarak teminat altında 
olacağından, izlenen sonuç hedefli basit plana göre makul sınırlar içerisinde olması kaydıyla 
alınabilir. 

 

88. Geri ödeme nasıl yapılır? Ben zaten İşsizlik Ödeneği II alıyorum. 
Kira borçları, maddi yardım almaya devam ettiğiniz süre boyunca, standart geçim ihtiyacının 
%10'una denk gelecek şekilde hesaplanarak, tutarı hali hazırda tespit edilmiş bulunan 
ödeneğinizden kesilmek suretiyle geri ödenir. Bunun için tarafınıza özel bir bildirim gönderilir. 

 
89. Taşınmak istiyorum ve İşsizlik Ödeneği II alıyorum. Bu sorunsuz bir şekilde mümkün mü? 
Nelere dikkat etmem gerekir? 
Eğer taşınmak istiyorsanız, bu konuyu mümkün olan en kısa süre içinde ilgili maddi yardım 
danışmanınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Taşınacağınız yeni konutun Sosyal Yardım 
Yasası'nın hükümlerine uygun olduğundan emin olmak için kira sözleşmesini imzalamadan önce 
onay alınız. Örneğin taşınacağınız yeni konut için istenen depozitoyu kredi olarak almak ya da 
taşınma masraflarının size iade edilmesi isterseniz ek bir başvuru yapmanız gerekecektir. 

 
90. Taşınma için onay verilip konut depozitosu için onay verilmemesi mümkün müdür? 
Evet. Yasada yapılan bir değişiklikle 01.08.2016 tarihinden itibaren bu mümkün hale gelmiştir. 
Yasa, sadece taşınılacak konutun makul ölçülerde olduğunun belgelenmesi halinde taşınma 
onayının verilmesine hükmetmektedir. Depozito ve diğer taşınma masrafları için ise taşınmanın 
zorunlu bir hal almış olması şartı aranmaktadır. 

 
91. Henüz 25 yaşında değilim ve ailemin yanından taşınmak istiyorum; SGB II maddi yardımı 
alıyoruz. Dikkat etmem gereken hususlar nelerdir? 
Genel olarak hane içinde ebeveynlerle birlikte yaşamak uygun olarak değerlendirilmektedir. 
Önceden onay almaksızın taşınırsanız, 25. yaşınızı dolduruncaya kadar Jobcenter düzenli olarak 
kira ödemelerinizi üstlenmez. Aynı durum İşsizlik Ödeneği II alacağınızı düşünerek ailenizin 
yanından taşınmanız halinde de geçerlidir. Bu durumda da tarafınıza kesinti yapılarak ödeme 
yapılır. 
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92. Ev sahibimin işletme masrafları hesaplamasına dayalı olarak iade ödeme alıyorum. Bunu 
da Jobcenter'a beyan etmem gerekli midir? Bildirirsem alacağım iade ödemeye ne olur? 
Bu, maddi yardım alma sürecinde bildirim gerektiren bir değişikliktir ve Jobcenter'a bu konuda 
bilgi vermeniz gerekir. Jobcenter tarafından ihtiyaç kalemi olarak kabul edilmiş olması halinde, ev 
sahibinizin işletim maliyetleri alacakları tarafınıza ödemesi, sizin barınma ve ısınma masrafları 
yardımınızdan kesinti yapılmasına neden olur. Geri ödemenin yapılmasını takip eden ayda 
barınma ve ısınma masrafları Jobcenter tarafından muhtemelen kabul edilmeyecek veya tutarda 
kesinti yapılmak suretiyle daha az olarak kabul edilecektir. 

 

Bölüm 11 
Eğitim ve Katılım 

 

93. Eğitim ve Katılım Paketi (BUT) Yardımlarından kim ne kadar yararlanabilir? Çocuklar, 
gençler ve genç yetişkinler (normal şartlarda 25. yaşını doldurmamış kişiler; istisnalar için aşağı 
bakınız) için standart geçim ihtiyacına ek olarak aşağıdaki eğitim ve katılım ihtiyaçları gözetilir: 

• Okul, çocuk yuvası ve çocuk gündüz bakım evleri ile birlikte gidilen bir ya da birkaç 
günlük geziler ve seyahatlerden doğan fiili masraflar (örneğin okul gezileri), 

• Her yılın 1 Ağustos ve 1 Şubat tarihleri itibariyle kişisel okul ihtiyaçları, 
• Gerekli olduğu hallerde ve hali hazırda üçüncü taraflarca üstlenilmediği durumlarda 

okulun geliştirilmesi için yapılan masraflar, 
• Belirli koşullar çerçevesinde, okul benzeri bir öğrenim teşviki için maddi yardımlar, 
• Okul, çocuk yuvası ve çocuk gündüz bakım evlerinde ortak yenilen öğle yemeklerinden 

doğan ek masraflar, 
• 18 yaş dolduruluncaya kadar: Sosyal ve kültürel yaşama katılım için aylık olarak 15 € 

(örneğin spor kulübü üyelik ücretleri, müzik okulu ücretleri ya da hobiler). 
 

94. Kimler öğrenci sayılır? 
Henüz 25. yaşını doldurmamış, genel eğitim veya meslek eğitimi veren okullarda okuyan ve eğitim 

bursu almayan kişiler öğrenci kabul edilmektedir. 
 

95. Maddi yardımlardan öylesine kolayca yararlanabilir miyim? Nelere dikkat etmem gerek? 
Maddi yardım için başvuru/yardımın ödenmeye devam etmesine ilişkin başvuru verilirken, her 
çocuk için güncel bir öğrenci belgesi ibraz edilmiş olması koşuluyla, götürü okul malzemeleri 
yardımı 93. soruda belirtilen ödeme tarihlerinde otomatik olarak ödenecektir. 

 
Okul benzeri eğitim teşviki içi ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir. 
Asıl başvuru yapıldığında eğitim ve katılım alanındaki diğer tüm maddi yardımlar için de başvuru 
yapılmış kabul edilir. Somut ihtiyaçları belgelemek için okul ve yukarıda belirtilen benzeri 
kurumlardan belge alınarak sunulması gerektiğine lütfen dikkat ediniz. Örnek formları yetkili 
Jobcenter'da bulabilirsiniz. 
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Bölüm 12 
Mesleki eğitim görenler için özel durumlar 

 

96. İşletmede eğitim görüyorum. SGB II çerçevesindeki maddi yardımlardan yararlanabilir 
miyim? Yasada yapılan bir değişikliğe bağlı olarak, mesleki eğitim gören çok sayıda kişi hak sahibi 
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. İşletmede eğitim görüyorsanız ve öğrenci yurdu ya da diğer 
yurtlarda kalmıyor veya barınmanız eğitim veren tarafından karşılanmıyorsa yardıma muhtaçlık 
durumu mevcuttur ve İşsizlik Ödeneği II alma hakkına sahip olursunuz. 

 

97. Federal Eğitim Teşvik Yasası uyarınca (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) 
öğrenciyim. Ben de maddi yardım alabilir miyim? 
Genel olarak BAföG tarafından desteklenen tüm eğitimler maddi yardımların dışında tutulur. Bu 
düzenlemeye karşı çok sayıda istisna bulunduğu için SGB II maddi yardımlarından yararlanma 
olanağı mevcuttur. Sizin kişisel durumunuzda bu mukabil istisnanın söz konusu olup olmadığı 
çeşitli etkenlere bağlıdır. Hak sahibi olunup olunamayacağı başvuru esnasında açıklığa 
kavuşacaktır. Dolayısıyla, fiili olarak BAföG almanız, BAföG için hali hazırda başvuru yapmış 
olmanız ya da bir gelir ya da maddi varlık nedeniyle BAföG alamıyor olmanız SGB II maddi 
yardımları bakımından başvuru esnasında netleştirilecek hususlardır. 

 
98. "Mesleki eğitim gören" biri olarak maddi yardım alamıyor olmama rağmen, gebelik 
süresince Jobcenter'dan maddi yardım alabilir miyim? 
Yardıma muhtaç durumda bulunuluyorsa, gebelik sırasında ortaya çıkan ek gereksinime istinaden 
ödenecek maddi yardım hakkından yararlanılabilir. Esasen maddi yardım alma hakkı 
bulunmayanların da ek gereksinimlerinin ortaya çıkması halinde maddi yardım alıp alamayacağı 
değerlendirilir. 

 
99. Son söz 

 

İkinci Sosyal Güvenlik Yasası (SGB II) uyarınca iş arayanlar için temel güvence maddi yardımları 
alırken ve bunun için başvururken haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında size ilk bakışta genel 
ve faydalı bilgiler verebilmiş olmayı ümit ediyoruz. 

 

Sorularınız ya da tereddütleriniz olması halinde lütfen sorumlu danışmanınız ile bağlantı kurunuz. 
Bu broşürde sadece genel bilgilere yer verilmiştir. Çok sayıda yasal hüküm bulunduğundan sizin 
bireysel durumunuzla ilgili tüm hususlar açıklığa kavuşturulmamış olabilir. Lütfen şu hususlara 
dikkat ediniz: Bu broşürde yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu söylenemez; çeşitli yasal hükümler 
hakkında bilgi verirken, bu broşürle esasen amaçlanan hızlı bir şekilde genel bilgi verme özeliği 
yitirileceğinden dolayı, bundan sonra da yasal süreçler sonucunda yasalarda ya da içtihatlarda 
meydana gelecek değişikliklerin de ayrıntılı bir biçimde aktarılması mümkün olmayacaktır. 
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Ek sayfa 1 
 
 

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçim 
masraflarının karşılanması için öngörülen 
standart geçim ihtiyacı tutarı 

 
 

Bekarlar, tek ebeveynler, reşit olmayan 
partnere sahip reşit kişiler 

446 € 

Reşit partnerler 401 € 
Reşit kişiler, 25 yaşını dolduruncaya kadar (18–24 yaş) veya 

Yetkili yerel kurumun onayını almaksızın taşınan 25 yaşın altındaki kişiler 
(18–24 yaş) 

 

 
357 € 

15 yaşındaki çocuklar ve gençler, 18 yaşını dolduruncaya kadar 
(14–17 yaş) 

 
veya 

 

reşit olmayan partnerler (14–17 yaş) 

 

 
373 € 

7 yaşından itibaren çocuklar, 14 yaşını dolduruncaya kadar 
(6–13 yaş) 

309 € 

Çocuklar, 6 yaşını dolduruncaya kadar (0–5 yaş) 283 € 

 
 

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren öğrencilere yapılacak eğitim yardımları  
 

Her öğretim yılının 01.02 tarihi itibariyle götürü okul malzemeleri yardımı 
Her öğretim yılının 01.08. tarihi itibariyle götürü okul malzemeleri yardımı 
 
Götürü okul malzemeleri yardımı 
 
 

51,50 € 
103,00 € 
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Ludwigsburg şehrinde, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren makul 
sınırlardaki ısınma gideri hariç brüt kira 
 

Aşağıdaki tabloda yer alan ısınma gideri hariç brüt kiralar (ısınma ve sıcak 
suyun dahil olmadığı, işletme giderlerinin dahil olduğu kira) Ludwigsburg 
şehrinde makul kira olarak kabul edilmektedir. 

 

Örneğin; emlak vergisi, bina yangın sigortası, su parası, kanalizasyon giderleri, İşletme ve yan giderlerin 
dahil olduğu aylık kira, çöp toplama hizmetleri, müşterek merdiven dairesi aydınlatması, konut yapı 
birliğine ödenecek kullanım ücretleri, idari masraflar, apartman görevlisi masrafları, sokak temizlik 
masrafları, kanalizasyon masrafları, baca temizliği masrafları, su baskını ve konut mali mesuliyet sigortası 
giderleri, ankastre eşyalar gibi özel düzenekler için cari masraflar gibi işletme ve yan giderlerin dahil, 
ısınma ve sıcak su giderlerin hariç olduğu aylık kiralar ölçüt alınmıştır. 

 
 

Belediye 1 kişi 
45 m2 

2 kişi 
60 m2 

3 kişi 
75 m2 

4 kişi 
90 m2 

5 kişi 
105 m2 

Affalterbach 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Asperg 540 € 700 € 830 € 980 € 1.100 € 

Benningen am Neckar 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Besigheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Bietigheim-Bissingen 540 € 700 € 830 € 980 € 1.100 € 

Bönnigheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Ditzingen 530 € 700 € 890 € 1.080 € 1.260 € 

Eberdingen 500 € 640 € 770 € 910 € 1.050 € 

Erdmannhausen 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Erligheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Freiberg am Neckar 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Freudental 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Gemmrigheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Gerlingen 530 € 700 € 890 € 1.080 € 1.260 € 

Großbottwar 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Hemmingen 540 € 700 € 830 € 980 € 1.100 € 

Hessigheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 
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Belediye 1 kişi 
45 m2 

2 kişi 
60 m2 

3 kişi 
75 m2 

4 kişi 
90 m2 

5 kişi 
105 m2 

Ingersheim 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Kirchheim am Neckar 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Korntal-Münchingen 530 € 700 € 890 € 1.080 € 1.260 € 

Kornwestheim 530 € 690 € 850 € 1.010 € 1.140 € 

Löchgau 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Ludwigsburg 530 € 680 € 870 € 1.050 € 1.240 € 

Marbach am Neckar 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Markgröningen 500 € 640 € 770 € 910 € 1.050 € 

Möglingen 540 € 700 € 830 € 980 € 1.100 € 

Mundelsheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Murr 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Oberriexingen 500 € 640 € 770 € 910 € 1.050 € 

Oberstenfeld 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Pleidelsheim 560 € 670 € 810 € 940 € 1.120 € 

Remseck am Neckar 530 € 690 € 850 € 1.010 € 1.140 € 

Sachsenheim 500 € 640 € 770 € 910 € 1.050 € 

Schwieberdingen 540 € 700 € 830 € 980 € 1.100 € 

Sersheim 500 € 640 € 770 € 910 € 1.050 € 

Steinheim an der Murr 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

Tamm 540 € 700 € 830 € 980 € 1.100 € 

Vaihingen an der Enz 500 € 640 € 770 € 910 € 1.050 € 

Walheim 520 € 650 € 790 € 930 € 1.020 € 

 


