
Varlqäqn hesaba katqlmasq:
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Özel varlqäqnqz, bahis konusu muafiyet
sqnqrqnq awtqäqnda, hesaplamaya katqla-
caktqr.

Varlqklar ixin gexerli muafiyet sqnqrqnqn
temel miktarq (pewin para, hisse senetleri,
tasarruf hesaplarq gibi) her yaw yqlq ixin
200 n az 4.100 ve en az 13.000 tut-
malqdqr.

Bu miktara iwsizin ewinin, ve her xocuäu-
nun da kiwisel hakkq ilave edilecektir.

Buna ilave olarak:

Emeklilik geximini saälamak ixin yapqlan
yatqrqmlarda, wahsqn her yaw yqlq ixin 200

olacaktqr. Emeklilik
geximine has olduäu kesin varlqklarqn en
xok 13.000 hesaplamanqn dqwqnda tutu-
lacaktqr.
Bu kural ewler ixinde gexerlidir.

Ayrqca yeni ewyalar alqnabilmesi ixin 750
serbest olacakdqr (bu aile ixindeki her

yardqma muhtax kiwi ixin de gexerlidir).
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Göxmenler ixin özelikler

Oturma yeri Almanya olan her göxmen
hakka sahipdir.

Ancak bir meslekde xalqwma iznine sahip
olunmasq yada bu iznin ona
verilebilmesinin mümkün olmasq
gereklidir.

Yabancqlar kanunu gereäince, aile
birlewimi, oturma izninin uzatqlmasq yada
temellewmesi, gexinmenin “kendi gücü ile
saälanmasq” kowuluyla sqkq bir
baälantqdadqr.

Iwsizlik yardqmq Q bu xewit kiwisel katkq
durumlarqnq tanqdqäqndan, bu xapta hix bir
korku veya tehlikeye yol axmaz.
Ancak iwsizlik yardqmq QQ bunun aksine bu
xewit kiwisel katkqlarq tanqmayqp bütün
ödemeler sosyal yardqmqyla
birlewtirildiäinden, süreli oturma
izinlerinin uzatqlmasqnda ve benzeri
durumlarda güxlüklere yol axabilir.

Etraflq bilgiler ixin Internetde
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Haklar:

Iwsizlik yardqmq QQ ye 15 ile 65 yawlarq
arasqnda olan bütün iw görebilenler ve
yardqma muhtax olanlarqn ve onlarqn ev
idaresinde birlikte yawayanlarqn hakkq
vardqr.

Iw piyasasqnqn normal kowullarq altqnda
günde en az üx saat xalqwabilecek her kiwi,
iw görebilir sayqlqr.

Yardqma muhtax kiwiler olarakda, kendi
ve birlikte yawadqäq aile fertlerinin
geximlerini kendi imkan ve gücüyle ya
hix yada kqsmen saälayabilen kiwiler
sayqlqr.

Aile fertleri ise, örneäin ew ya da evlilik
benzeri bir ortamda yawayan kiwiler ve
xocuklardqr.
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Ödemeler süresi ve miktarq:

Iwsizlik yardqmq QQ iwsizlik yardqmq Q sona
erdiäinde ödenir.

Iwsizlik yardqmq Q (!) en son net kazanca
göre hesaplanqr. Her kim 31.01.2006 dan
önce iwsizliäe düwerse en xok 32 ay
süresince (57 ve daha yukarq yawta
olanlar) iwsizlik yardqmq Q parasq alqr.
31.01.2006 tarihinden sonra iwsizliäe
düwenler ancak 12 ay süresince, 55
yawqndan yukarq olanlar ise 18 ay
süresince iwsizlik yardqmq Q alqrlar.

Iwsizlik yardqmq QQ genel olarak sosyal
yardqm seviyesindedir.

Iki farklq götürü meblaä vardqr:
Eski (batq) eyaletlerdeki iwsizlik yardqmq
QQ aylqk 345,00 tutmakda, yeni (doäu)
eyaletlerde ise aylqk 331,00 tutmaktadqr.

Aile efratlarq ise „sosyal yardqm“ adq
altqndaki mikdarq alqrlar.
Ek ödeme ile de yeteri kadar kira ve
qsqtma masraflarq ödenir.
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Iwsizlik yardqmq alanlardan
beklenenler ve cezalar:

Yardqmq alanlardan beklenen katkqlar
wimdiye kadar olan iwsizlik yardqmqndaki
wartlara karwq hayli artmqw ve
sqkqlawtqrqlmqwtqr:
Yardqma muhtax her iw görebilirden
iwsizlik yardqmq QQ aldqäq sürece her türlü
iwde xalqwmasq beklenir.

Her direnmenin geniw xapta
cezalandqrqlmasq mümkündür. Öngörülen
ödemelerin kademe kademe sqfqra kadar
indirilmesi bile mümkündür. 15 ile 25
yawlarq arasqndakilerin kurallarq daha ilk
incitmelerinde (kira ve qsqtma yardqmlarq
dqwqnda) tüm gexim yardqmqnqn sqfqra
indirilmesi öngörülmektedir.

Sosyal kanunun üxüncü bölümünde (SGB
QQQ) öngörülen iw hayatqna baälamaya
yönelik bawlqca giriwimlerden bütün
iwsizlik yardqmq QQ alan kiwiler
faydanalabilirler, örneäin meslek kurslarq
ve ABM (Iwyeri oluwturma tedbiri)
xalqwmalarq gibi.
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