HIZMETIN MIKTARI, EK IHTIYAÇ
VE HESAPLAMA
Temel Güvencenin miktarı şunlara bağlıdır

Ayşe Hanım
Standart oran *

n

E
 sas olan standart oran

+ e k ihtiyaç 424´ün
yüzde 17´si 432)

n

k ametin gerçek, ancak makul masrafları
(kira, yan masraflar ve kalorifer masrafları)*

+ kira

n

c abında ademi merkezi sıcak su üretiminde
ek sıcak su ihtiyacı

n

c abında meydana gelen hastalık ve bakım
sigortası primleri

n

c abında ek bir ihtiyaç (örneğin G işaretli bir
ağır maluliyet kimliğine sahip ağır malul bir
insanın standart oranının yüzde 17´si).

Bu ihtiyaca para şeklindeki veya para
değerindeki tüm gelirler hesaptan düşülür.
Buna emeklilik maaşları (yurt dışından da),
pansiyonlar, maaş gelirleri, nafaka, faizler,
sermaye varlıklarından gelirler, kira ve icar
gelirleri dahildir.

+ kalorifer masrafları

Hesabı
432,00 Euro
73,44 Euro
330,00 Euro
50,00 Euro

Ara toplam

885,44 Euro

–Y
 aşlılık emekliliği
maaşı

690,59 Euro

Hizmet Temel
Güvence

194,85 Euro

* Eşler, evlilik benzeri ortaklıklar veya hayat arkadaşlıkları için standart oran kişi başına 389
Euro´dur.

* Bekar bir kişide mevcut bir kira ilişkisinde 50

TEMEL GÜVENCE

metrekareye kadar bir daire boyutu ve/veya 457
Euro´ya kadar bir kira makuldür (tüm yan giderler dahil, ancak kalorifer masrafları yok).

BIR ÖRNEK HESAP
Ayşe Hanım 68 yaşında, 690,59 Euro´luk
emeklilik maaşı alıyor ve G işaretli bir ağır
maluliyet kimliğine sahip. 45 metrekarelik
makul dairesi için, yan giderler dahil 330
Euro´luk bir kira ve kalorifer için 50 Euro
ödemelidir:

Yaşlılıkta ve Maluliyette
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KIMLER HIZMET ALABILIR?
En az 65 yaşı doldurmuş veya 18 yaştan
büyük kişiler, eğer sürekli olarak maluliyet
kapsamındalar ise ve

TEMEL GÜVENCE NEDIR?

n

 beveynlerinin veya çocuklarının her biri yılE
da 100.000 Euro’dan az para kazanıyor ise

n

 eçimlerini kendi gelirlerinden ve/veya
G
varlıklarından* sağlayamayan kişiler veya

n

 endi ihtiyaçlarını aştığı takdirde geçimlerini
K
ayrı yaşamayan eşlerinin veya evliliğe benzeyen bir ortaklığın partnerinin gelirinden
veya varlığından* karşılayamayan kişiler

n

İ lticacı Hizmet Kanununa uyarınca zaten
kira yardımı veya hizmetler almayan kişiler

n

 enelde Almanya Federal Cumhuriyetinde
G
ikamet eden kişiler.

Temel Güvence, yaşlı insanların ve sürekli
olarak maluliyet kapsamındaki kişilerin geçimini sağlayan bir tür sosyal yardımdır.
Özellikle yaşlı insanların çocuklarının bu hizmetleri ve nafaka ödemek zorunda olmasından korktukları nedeniyle sosyal yardım
haklarını talep ve dava etmemektedir. Bu
utangaç yaşlılık yoksulluğunun ana sebebi,
emeklilik reformu çerçevesinde başlatılan
temel güvence ile ortadan kalkmıştır. Haklı
haklarını talep ve dava etmek artık yaşlı
insanlar için çok daha kolaydır.
Ayrıca, tam maluliyet kapsamındaki insanların ve özellikle doğuştan veya erken
gençlikten beri çok ağır derecede malul
insanların yaşam durumu net şekilde iyileştirilmektedir.
Sadece başvuruda bulunduğunuzda Temel
Güvence hizmetleri alıyorsunuz. Hangi hizmet merkezinde başvuruda bulunmanız gerektiği oturduğunuz semte bağlıdır. Başvuru
formları oradan telefon ile de talep edilebilir.
Temel Güvence başvurusunu ayrıca internette www.hannover.de aranan kelime „Antrag
Grundsicherung” indirebilirsiniz.

* Varlık muafiyet sınırı: bekarlarda 5.000 Euro’ya
kadar, evlilerde/hayat arkadaşlarında 10.000
Euro’ya kadar.

TEMEL GÜVENCE IÇIN NEREDE
BAŞVURUDA BULUNABILIRIM?
Yaşadığınız Hannover bölgesinde şehrin veya
belediyenin sosyal yardım ofisinde.

TEMEL GÜVENCE HAKKINDA
SORULAR VE YANITLAR

Başvuruda bulunurken Temel Güvence
Hizmet Merkezleri size yardımcı olur.

Kira yardımı mı ya da Temel Güvence
hizmeti mi? Her iki hizmeti eş zamanlı
olarak alabilir miyim?
Hayır, kira yardımının ve Temel Güvencenin
eş zamanlı olarak alınması kanun koyucu
tarafından hariç kılınır. Sizin için hangisinin
daha uygun olduğu Kira Yardımı Merkezi
veya Temel Güvence Hizmet Merkezi tarafından belirlenir ve

Temel Güvence hizmeti ne zaman
başlar?
Temel Güvence hizmeti, başvuruda bulunulduğu ayın ilk gününde verilmeye başlar.
Hizmet genelde on iki takvim ayı için onaylanır ve ardından yeniden başvuru ile talep
edilir (tekrarlama başvurusu).

Sürekli olarak maluliyet kapsamında bulunup bulunmadığım nasıl tespit edilir?
Sürekli veya tam bir maluliyetin mevcut olup
olmadığı sadece bir yasal sağlık sigortası
kurumu tarafından bağlayıcı olarak tespit
edilir. Bu durum, ardından emeklilik karadından ansaşılır. Emeklilik maaşı almıyorsanız
veya emeklilik hakkına sahip değilseniz,
ikamet yeriniz sosyal yardım ofisi sizin için
emeklilik kurumuna başvurur.

Nasıl Temel Güvence hizmetleri
alabilirim?
Temel Güvencenin ödenmesi için mutlak
olarak başvuru şart koşulur. Bu başvuruda ya
yazılı olarak ya da sözlü olarak bulunulabilir.

TEMEL GÜVENCE

