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Bilgi sayfası no. 26 

Yaşlılık ve düşük kazanç kapasitesi için temel 
gelir 
Temel gelir desteği, Sosyal Güvenlik Kanunu (sosyal güvenlik kanun kitabı, SBG) XII 
kapsamında, yaşlı veya sürekli ve tam engelli olan ve gerekli geçim giderlerini gelir ve 
mal varlığından karşılayamayan kişiler için bir yardımdır. 

Uygunluk şartları 

Şu şartları karşılayan tüm kişiler: 

- 65 yaşına ulaşmış. 65 yaşına ulaşmış veya 
- 18 yaşına ulaşmış. 18 yaşını doldurmuş ve kalıcı olarak iş göremez durumda 

olmalıdırlar. 

Başvuru sahibinin ve ayrılmamış ortakların (ortak hane halkları) gelir ve varlıkları, 
aşağıda belirtileni aşmamalıdır. 

Gereklilik 

1. Bekar yetişkinler için standart oran 502 €, ayrı olmayan çiftler için eş başına 451 € 
ve yatan hasta tesislerinde bulunan yetişkinler için 360 €. 

2. Konaklama ve ısınma için makul masraflar  

3. Sağlık ve bakım sigortası primleri 

4. Ağır engelli bir kişinin kimlik kartına sahip olması durumunda ek şartlar  

G veya aG'yi şu miktarda işaretleme: 

- bekar yetişkinler        85,34 € 

- Ortak başına çiftler       76,67 € 

Çölyak hastalığı ve kistik fibroz gibi belirli tıbbi durumlarda veya bir hastalıkla ilişkili 
yetersiz beslenme (hastalıkla ilişkili yetersiz beslenme) durumunda, maliyet açısından 
yoğun bir diyete yönelik ek ihtiyaçlar kabul edilebilir. Bu beslenmeyle ilgili ek ihtiyacın ön 
koşulu, tıbbi gerekliliğin kanıtıdır. 

Ayrıca, temel güvenlik çerçevesinde, merkezi olmayan sıcak su temini durumunda, 
hamilelik sırasında, bekar ebeveynler için veya uyum yardımı alırken ek ihtiyaç hakkı da 
vardır. 

Gelir 

Temel güvenlik yardımlarından yararlanma hakkı hesaplanırken, ayrı olmayan çiftlerin 
(evli çiftler, birlikte yaşayan kişiler, rızaya dayalı birliktelik içindeki kişiler) gelir ve mal 
varlıkları dikkate alınır.  

Gelir, emekli maaşlarını, kazanılan geliri, emekli maaşlarını, kira gelirini veya sermaye 
varlıklarından elde edilen geliri içerir.  
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Federal Tedarik Yasası uyarınca temel emekli maaşı veya Federal Tazminat Yasası 
uyarınca benzer bir yardım gelirden hariç tutulur. Örneğin vergiler, sosyal güvenlik 
primleri ve diğer bazı sigorta primleri gelirden düşülebilir. 

Varlıklar 

Varlıklar, örneğin nakit, tasarruf, menkul kıymetler, hayat sigortası poliçelerinin teslim 
değerleri veya ev ve gayrimenkul varlıklarını içerir. 

Aşağıdaki varlık karşılıkları dikkate alınır: 

- Bekar yetişkinler,      10.000 €  

Ayrı yaşamayan çiftler            20.000 € 

Eşzamanlı kazanç getiren istihdam durumunda daha yüksek varlık ödenekleri 
uygulanır. 

Ek hizmetler 

İlk konut ve giyim eşyası, sınıf gezileri, konut güvencesi için kira veya enerji borçlarının 
üstlenilmesi ve gerekli satın alımlar için ek krediler için bir kerelik yardım hakkı vardır. 

Tesislerdeki hizmetler 

Huzurevleri gibi kurumlarda yaşayan kişilere de temel sosyal yardımlar ödenir. Oda ve yemek 
masraflarına ek olarak, kişisel kullanım için 135,54 € tutarında "cep harçlığı" olarak adlandırılan 
bir nakit tutarı da alırlar. Ayrıca huzurevi sakinleri, yıllık giyim yardımı için başvuruda bulunabilir.  

Temel güvenlik için özel özellik 

Nafaka yükümlüsünün toplam vergilendirilebilir geliri, tüm ödenekler düşüldükten sonra, 
yılda 100.000 €'dan az ise, ebeveynlere veya çocuklara karşı nafaka talepleri dikkate 
alınmaz. 

Temel gelir desteği yalnızca başvuru üzerine verilir, geriye dönük olarak değil! 

Temel gelir sahibi kişiler, Telekom'daki sosyal tarifenin yanı sıra radyo ve televizyon 
lisans ücreti ödeme yükümlülüğünden muafiyet için başvurabilirler.  

Ayrıca BVG müşteri kartı "Berlin Ticket S" alma hakkına sahiptirler ve ek ödemeden 
muafiyet için sağlık sigortasına başvurabilirler.  
Sağlık sigortası şirketindeki katkı payı limitleri 53,88 € (%1) ve 107,76 € (%2)'dir. Sağlık 
sigortası yardımları için katkı payı ödemeleri hakkında bilgi Bilgi sayfası 7'de bulunabilir. 

Bakım destek merkezinin personeli size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır. 

Ücretsiz hizmet numarası: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sponsorları, Berlin eyaleti ve Berlin'deki bakım ve sağlık sigortası fonlarıdır.  

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-07-Zuzahlungen_zu_Leistungen_der_Krankenkasse-1.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

