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DURUM DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN 
YÖNETMELİK 

 
Sosyal Güvenlik Yardımların Uyumlaştırılmasına ve Kordine Edilmesine Dair Yasa’nın 17. 
Maddesinin 2. ve 3. Bendlerine uygun olarak 
 
Sosyal yardım isteminde bulunan kişi, aynı evi paylaştığı tüm kişilerinkini (referans alınan 
ekonomik birim –UER) ve İsviçre’de ya da yabancı bir ülkede kişisel ya da maddi 
durumundaki her değişikliği anında bölgesel sosyal gişeye (GSR) bildirmek 
durumundadır. Bu değişimler özellikle medeni hali, aynı çatı altında yaşayan kişi sayısını, 
ikameti, geliri, serveti ve eğitimi ilgilendirebilir. 

Reşit kişi eğitim görüyorsa anne ve babasında olduğu gibi, eşi, partneri, bir arada yaşadığı 
kişi, vasisi ve vekili de aynı zorunluluğa tabidir.  

Bu değişimler, LHaCoPS açısından sosyal yardımların azılmasını, durdurulmasını ya da 
değiştirilmesini gerektirebilir. 

 
BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞUNA RİAYET EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI 
Durum değişikliklerinin anında bildirilmemesi halinde, bu durum sosyal yardımların 
ödenmesinde gecikmeye ya da verilen yardımların geri ödenmesinin istenmesine neden 
olabilir. Zorunluluğa uymama durumu cezai işleme de yol açabilir.  
 
Özellikle aşağıdaki değişiklikler bildirilmelidir: 
 
1. Konut :  

a. Başka bir belediyede (komünde), kantonda ya da yabancı bir ülkede adres ya 
da ikamet değişimi;  

b. Kira: yükselme ya da düşme; 
c. Ortak konut ya da ortak kira: Bir arada yaşayan kişilerin sayılarındaki 

değişiklikler.  
2. Kişisel Durum:  

a. Medeni hal: evlilik, ayrılık, boşanma, eş ya da partnerin ölümü; 
b. Bir arada yaşama: Bir arada yaşamanın başlangıcı ya da sonu, bir arada 

yaşanılan kişinin ölümü; 
c. Aile: doğum, evlat edinme ya da çocuğun ölümü; 

3. Eğitim: Eğitimin başlangıcı, sonu ya da yarıda kesilmesi (eğitim, çıraklık …) 
4. İş gelirleri (serbest meslek faaliyetleri, istisnai gelirler ve çıraklık dahil) : Gelir getiren 

bir faaliyetin yeniden başlaması, yeni bir gelir getirici faaliyet, maaştaki yükselme ya da 
düşmeler, gelir getiren faaliyetin son bulması.   

5. Diğer gelirler: Yükselme, düşme ya da son bulma (faiz gelirleri dahil). 
 
 
6. Servet: 
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a. İsviçre ya da yabancı bir ülkede taşınır mal: miras, bağış, hayat sigortası ya da 
emeklilik ikramiyesi ödemesi, piyango kazancı, servetteki öteki yükselmeler ya 
da azalmalar;  

b. İsviçre ya da yabancı bir ülkede taşınmaz mallar: Ev, bina ya da arazi satma ya 
da satın alma, miras, bağış öteki servet artışı ya da azalmaları; 

7. Aile bakım giderleri (nafaka): Hakkın başlangıcı, yükselme, azalma, son bulma, yeni 
bir yargı kararı, yeni bir yasal dayanak, vb.  

8. Malulen emeklilik (AI), hastalık sigortası, kazar sigortası, kazanç kaybı sigortası (APG) 
ya da işsizlik sigortası günlük ödemeleri: 

a. İstemde bulunma; 
b. Ödeme başlangıcı; 
c. Yükselme, azalma, son bulma.  

9. Her türlü sosyal ya da özel sigorta yardımı: Malulen emeklilik (AI), kaza, askerlik, 
emeklilik kasası, işsizlik, Yaşlılık ve Dulluk Sigortası (AVS), tamamlayıcı yardımlar 
(AVS/AI tamamlayıcı yardımları), yabancı ülkede alınan emeklilik ödeneği: 

a. İstemde bulunma; 
b. Hakkın başlangıcı, yükselme, azalma, son bulma; 
c. Geriye dönük sosyal ya da özel sigorta ödemesi.  

10. Kurum (uzmanlaşmış hizmet veren kurum, yaşlılar evi ya da diğerleri) : Giriş ya da 
çıkış, kurum değişimi 

11. Vesayet: Vesayet başlangıcı ya da vesayetin son bulması, vasi değişimi.  
12. Aynı çatı altında (UER) yaşayan kişilerden birinin yabancı bir ülkede üç ayı geçen 

ikameti. 
13. Gelirlere, harcamalara ya da servete ilişkin öteki bütün değişimler.  
 
 
Neuchâtel, Service de l'action sociale (Sosyal Yardım Servisi), 8 Ocak 2016 
 
 
 

 

 
 

BÖLGESEL SOSYAL GİŞELERE İLİŞKİN PROSEDÜR – 
SOSYAL YARDIM İSTEMİNE (DPS) İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI  

 

SOSYAL YARDIM İSTEMİNE (DPS) İLİŞKİN İMZALAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
(1ADMIN FORMUNUN İKİNCİ SAYFASI) 

 
Yetkili kuruluşa bu sosyal yardım istemine ilişkin gereken bütün destekleyici belgeleri 
sağlamayı taahhüt ettikleri gibi, bir hanenin tüm üyeleri (UER), “Sosyal yardım istemi”ni 
eksiksiz ve doğru doldurduklarını taahhüt ederler. Kişisel ve maddi durumlarındaki tüm 
değişikleri anında bildirmeyi taahhüt ederler. Değişimler özellikle medeni hali, aynı çatı 
altında yaşayan kişilerin sayısını, ikameti, geliri, serveti ve eğitimi ilgilendirebilir. Bir 
hanenin sosyal yardım başvurusunda bulunan üyeleri Durum Değişikliği Halinde 
Bilgilendirme Zorunluluğuna İlişkin Yönetmeliği aldıklarını beyan ederler. İmzasız istemler 
geri çevrilir.  
 

 
Version en turc 


