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Temel Güvence nedir?

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.duesseldorf.de/soziales/formulare  
adresinden	indirebilirsiniz.
 



Kimler hizmet alabilir?

En az 65 yaşı doldurmuş veya 18 yaştan büyük kişiler, 
eğer sürekli olarak maluliyet kapsamındalar ise ve

•	 Ebeveynlerinin	veya	çocuklarının	her	biri	yılda	100.000	
Euro’dan	az	para	kazanıyor	ise

•	 Geçimlerini	kendi	gelirlerinden	ve/veya	varlıklarından*	
sağlayamayan	kişiler	veya

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

•	 İlticacı	Hizmet	Kanununa	uyarınca	zaten	kira	yardımı	
veya	hizmetler	almayan	kişiler

•	 Genelde	Almanya	Federal	Cumhuriyetinde	ikamet	eden	
kişiler.

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

 



Temel Güvence için nerede başvuruda 
bulunulabilir?

Servicecenter Grundsicherung-Nord/Mitte

Willi-Becker	-Allee	8,	40227	Düsseldorf	
Telefon	89	91,	Fax	89	29535

Görüşme saatleri
Pazartesi-Perşembe	arası	8	ila	11.30	arası	ve	anlaşma	
üzerine

Şu semtlerden sorumlu:
Altstadt,	Angermund,	Carlstadt,	Derendorf,	Düsseltal,
Flingern	Nord,	Flingern	Süd,	Friedrichstadt,	Gerresheim,
Golzheim,	Grafenberg,	Heerdt,	Hubbelrath,	Kaiserswerth,
Kalkum,	Knittkuhl,	Lichtenbroich,	Lörick,	Lohausen,
Ludenberg,	Mörsenbroich,	Niederkassel,	Oberkassel,
Pempelfort,	Rath,	Stadtmitte,	Stockum,	Unterrath,
Wittlaer

Servicecenter Grundsicherung-Süd

Reisholzer	Werftstraße	40,	40589	Düsseldorf	
Telefon	89	91,	Faks	89	29194

Görüşme saatleri
Pazartesi-Perşembe	arası	8	ila	11.30	arası	ve	anlaşma	
üzerine

Şu semtlerden sorumlu:
Benrath,	Bilk,	Eller,	Flehe,	Garath,	Hafen,	Hamm,	Hassels,	
Hellerhof,	Himmelgeist,	Holthausen,	Itter,	Lierenfeld,	
Oberbilk,	Reisholz,	Unterbach,	Unterbilk,	Urdenbach,	
Vennhausen,	Volmerswerth,	Wersten
 



Temel Güvence hakkında
sorular ve yanıtlar

Nasıl Temel Güvence hizmetleri alabilirim?

Temel	Güvencenin	ödenmesi	için	mutlak	olarak	başvuru	
şart	koşulur.	Bu	başvuruda	ya	yazılı	olarak	ya	da	sözlü	
olarak	bulunulabilir.	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	hesaplanır.

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	kararından	anlaşılır.	Emeklilik	maaşı	
almıyorsanız	veya	emeklilik	hakkına	sahip	değilseniz,	
Temel	Güvence	Hizmet	Merkezi	sizin	için	emeklilik	 
kurumuna	başvurur.
 



Hizmetin miktarı, ek ihtiyaç ve hesaplama

Temel Güvencenin miktarı şunlara bağlıdır:

• Esas olan standart oran

•	 İkametin	gerçek,	ancak	makul	masrafları	(kira,	yan	 
masraflar	ve	kalorifer	masrafları)*

•	 İcabında	ademi	merkezi	sıcak	su	üretiminde	ek	sıcak	 
su	ihtiyacı

•	 İcabında	meydana	gelen	hastalık	ve	bakım	sigortası	
primleri

•	 İcabında	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.

*	 Bekar bir kişide mevcut bir kira ilişkisinde 50  
metrekareye kadar bir daire boyutu ve/veya 459 
Euro’ya kadar bir kira makuldür (tüm yan giderler dahil, 
ancak kalorifer masrafları yok).

 



Bir örnek hesap

Ayşe	Hanım	68	yaşında,	390,59	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:

Ayşe Hanım                                               
Standart	oran*	 432,00	Euro	

+	ek	ihtiyaç	 	
432’ün	yüzde	17’si	 73,44	Euro	

+	kira	 330,00	Euro	

+	kira	 50,00	Euro	

Ara	toplam	 885,44	Euro	

–	Yaşlılık	emekliliği	 
maaşı	 390,59	Euro	
Hizmet	 	
Temel	Güvence	 494,85	Euro	

  Hesabı

* Hanenin reşit üyeleri için standart oran 345 Euro’dur.  
Eşler, evlilik benzeri ortaklıklar veya hayat 
arkadaşlıkları için standart oran kişi başına 389 
Euro’dur.

 (Son güncelleme Ocak 2020)
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