




 
 

                                       

          
        

    

            
        

           
              
       

     

             
          
       

          
       

             
             

     

            
        

        
         

      

             
        

         
       

              
   

              
       

          

              
           

       
 

   

   
  

 

 

Sevgili Okurlar, 
Dilek Kolat'ınız 

Sağlık, Bakım ve 
Ayrımcılığını Önleme 
Senatörü 

Bakım ihtiyacı duyan insanlar, kendilerine nerede bakılmak istedikleri sorulduğunda genelde aşağıdaki 
gibi tek bir cevap verirler: Mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde kalmak ve bakım ihtiyacı 
duymalarına rağmen kendi belirledikleri şekilde yaşamak isterler. 

Bu nedenle Berlin'de vaktinden önce, öncelikli olarak ayakta bakım için gerekli hazırlıklar yapıldı ve 
gelecekle uyumlu bir danışmanlık ve destek sistemi oluşturuldu. Sonuç başarılı: Bakıma ihtiyaç duyan 
insanların yaklaşık dörtte üçü evde yaşıyor; bu, ortalamanın üzerinde yüksek bir sayı. Bu vakaların 
yaklaşık üçte ikisinde bakım işini akrabalar ve yakınlar üstleniyor. Ayrıca 625'in üzerinde ayakta bakım 
görevlisi, kendi evlerinde bakım yapılması mümkün olmayan bakıma muhtaç insanlara yönelik yaklaşık 
20 kısa süreli ve 90'dan fazla gündüz bakım merkezi mevcuttur. 

Almanya çapında da özellikle evde bakımla ilgili çerçeve koşulları açık bir şekilde iyileştirilmiştir. 
01.01.2017'de, 2. Bakım iyileştirme kanunu ile, yeni bir bakıma muhtaç olma tanımı ve yeni bir 
değerlendirme prosedürü yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla artık psikolojik ve ruhsal hastalıklar fiziksel 
rahatsızlıklar gibi değerlendirilecektir. Bu, şimdiye kadarki sistemde yetersizdi. Böylece örneğin demans 
hastalarının özel ihtiyaçları da daha iyi bir şekilde göz önünde bulundurulacaktır. 

Bakım ihtiyacıne rağmen yaşamımı kendi başıma nasıl sürdürebilirim? Beni ne gibi değişiklikler bekliyor? 
Bakım ücretimi kim ödeyecek? Anneme demans teşhisi konulursa nasıl davranacağım? İyi bir bakıcıyı 
nasıl bulabilirim? Bir bakım kursuna nerede gidebilirim? 

Bakım ister akrabalar, ister profesyonel bakıcılar tarafından yapılsın, hastanın ve akrabalarının yönelttiği 
pek çok soru mevcuttur. Bu nedenle, bakım hizmetlerine yönelik ihtiyaca uygun teklifler gibi, bilgilendirme 
ve danışmanlık yoluyla sağlanan destek de önemlidir. Berlin'de, bakım ve yaşlılıkla ilgili her türlü soru için 
danışmanlık hizmeti verilen 35 bakım destek noktası mevcuttur. Ayrıca oniki PflegeEngagement irtibat 
noktası, bakımda eşlik eden gönüllülük ve kendi kendine yetme konusunda destek sağlamaktadır. 

Bakım, bakıma muhtaç olan ve onların bakımlarını yapan kişilerin hayatında ciddi değişikliklere neden 
olur. " … durumunda ne olacak?" broşürü, kendinizin veya bir yakınınızın bakıma ihtiyaç duyması 
durumunda sizi nelerin beklediği konusunda bir genel bakış sunmaktadır. Tipik senaryolar aracılığıyla, 
nelerin düzenlenmesi gerektiğini, gündelik hayatın nasıl şekillendirilebileceğini, hangi hizmetler 
konusunda yasal hakların doğduğunu ve hangi kuruluşlar ve hizmetlerle evde bakım konusunda öneri ve 
yardım sunulduğunu öğrenirsiniz. 

Evde bakım tabii ki birtakım kısıtlamalar ve yükleri de beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, günlük 
bakımın pratikte gerçek anlamda nasıl yaşanacağı, önemli ölçüde, gerekli değişikliklerin yapılmasına, 
kişisel beklentilerin uyarlanmasına ve öncelikle yardım ve destek almaya bağlıdır. 

Değişen duruma adapte olunabilirse, evde bakım bir şans anlamına da gelebilir. Derin kişisel tatmin, 
minnettarlık ve takdir duygularının ifade edilmesini sağlayabilir, bakıma muhtaç kişiler veya çevredeki 
diğer insanlarla o ana kadar bilinmeyen bir yakınlık oluşturabilir ve hayatta bazı önceliklerin değişmesini 
sağlayabilir. 
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Yük mü, yoksa şans mı: Bakım yapan ve yardım eden insanların bağlılığı minnettarlığımızı ve ciddi 
anlamda saygımızı kazandı. Bu, bakıma muhtaç insanlar için müthiş bir hediye ve toplumumuz için 
bütünüyle vazgeçilemez bir husustur. Özellikle bakım yapan akrabalar ve gönüllülerin performansını ne 
kadar övsek az. 

Berlin'de, bu performansı kamuoyu önünde onurlandırmak için 2012'den beri düzenli olarak bakım yapan 
akrabalar için bir hafta düzenlenmektedir. Burada, bakım yapan herkesin bağlılığı için kendilerine şahsen 
açık bir şekilde teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Umarım bu broşür, siz sevgili okurlarımıza cesaret verir 
ve bakımla ilgili zorlukların üstesinden başarıyla gelmenizde sizlere yardımcı olur. 

Sizin Dilek Kolat'ınız 

Sağlık, Bakım ve	 Ayrımcılığını Önleme	 Senatörü 
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Böyle devam edemez 
Bakım ihtiyacı yavaş 
yavaş ortaya çıkarsa 

Uzman tavsiyeleri çok yardımcı olabilir 

Marianne E. tam zamanlı çalışıyor. Yıllardır 93 yaşındaki annesine küçük desteklerle yardımcı oluyor. Onunla 
alışverişe gidiyor. Merdivenleri ve pencereleri düzenli olarak temizliyor. Çamaşırların değiştirilmesi gibi daha yorucu 
ev işlerini de yapıyor. Haftada bir kez banyo sırasında annesine yardım ediyor. Annesinin günlük kişisel temizliğini 
giderek artan bir şekilde ihmal ettiğinin farkında. Annesinin idrarını artık tam tutamadığı da anlaşılıyor. Bu konuda 
konuşmaya çalıştığında annesi bu hafif inkontinans durumunu (idrar tutamama) reddediyor. Marianne E., annesiyle 
bundan sonra nasıl bir yol izlemesi gerektiğini soruyor. 

Bu örnekte yaşlı kadının destek ihtiyacı daha yavaş bir şekilde artıyor. Bu nedenle Bayan E., zaman 
baskısı olmadan bilgi almak, kendi olanakları ve sınırları üzerinde düşünmek ve ailesiyle ve uzmanlarla 
(gerekiyorsa diğer insanlarla birlikte) bu durumla nasıl baş edebileceği konusunda görüşmek için zaman 
ayırabiliyor. 
Bu erken aşamada olası birçok sorunun çözümü için önceden hazırlık yapılabilir. 

Gertrud T. ve eşi emekli. Gertrud T.'nin eşine demans teşhisi konulduğundan beri ikisi de bu hastalık hakkında çok 
şey okumuş ve Alzheimer Derneği'ne danışmış. Hastalık, iki yıl önce Bay T. giderek daha fazla unutkanlaşmaya 
başladığında anlaşılmış. Teşhisten sonraki iki yılda hayatlarında birçok şeyi değiştirmişler. Arabalarını kullanmaktan 
vazgeçmiş, uzun seyahatlere çıkmış ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmeye başlamışlar. Gertrud T., birkaç 
haftadır eşinin yabancılaşmaya ve örn. trafikte yönünü daha zor bulmaya başladığını fark ediyor. Eşiyle ilgili olarak 
endişeleniyor ve mümkün olduğunca her yerde ona eşlik etmek istiyor. Eşi bunu reddediyor ve her zamanki gibi 
arkadaşlarıyla kâğıt oynamaya tek başına gitmek istiyor. Bayan T., yanlış otobüse bineceğinden veya çok fazla alkol 
içeceğinden korkuyor. 

Bu örnek, bir akrabaya demans teşhisi konduğunda, söz konusu durumun ilgilendirdiği herkesi bekleyen 
zorlukları göstermektedir. Benliğin yavaş yavaş kaybedilmesi, kendi veya eşin becerilerine olan güvenin 
azalması; bütün bunlar günlük hayatı giderek artan bir önemde belirleyen değişikliklerdir. Hastaların, 
himaye kapsamında yardım hizmetleri alması nadir görülen bir durum değildir. Ruhsal baskılar, tüm aile 
için hissedilir bir şekilde artar. T. ailesi için şu anda yardım ve bakım yükünü hafifletme olanaklarını arama 
zamanı gelmiş görünüyor. 
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Felç sonrasında her şey değişti 
Annem sağlıklıyken bir gecede bakıma muhtaç hale 
gelirse 

Petra H.'nin annesi yalnız yaşıyor. 78 yaşında. Seyahate çıkmayı seviyor ve düzenli olarak tiyatroya ve konserlere 
gidiyor. Bayan H.'nın annesi gelecek sene bir bakımevine taşınmayı düşünüyor. Bu, kendini güvenceye almak için, 
çünkü mümkün olduğunca uzun bir süre hayatını kendi kendine ve bağımsız olarak sürdürmek istiyor. Ve kocaman 
evi yavaş yavaş kendisine fazla gelmeye başlıyor. Petra H., bir ziyaretinde annesini koridorda yerde yatarken buluyor. 
Yaşlı kadın konuşamıyor ve çok zor hareket ediyor. Petra H. hemen nöbetçi doktora haber veriyor. Annesi hastaneye 
götürülüyor. Hastanede annesine felç teşhisi konuyor. Peki bundan sonrası nasıl devam edecek? 

Bu örnekte Bayan H.'nin, sonrasının nasıl devam edebileceği ve etmesi gerektiğine annesiyle birlikte kısa 
sürede karar vermesi gerekiyor. Annesi daha sonra nerede yaşamalı? Ona kim yardımcı olacak? Ve 
annesi artık kendi başına karar veremeyecek duruma geldiğinde Bayan H.'nin ne yapması gerekiyor? 

> Gördüğünüz gibi: Tüm örneklerde akrabalar ciddi endişelere sahipler ve cevaplanması gereken pek 
çok soru var. Ve en sonuçta bu sorular kendi bağlamlarında, annesinin bakımının aniden ve beklenmedik 
şekilde üstlenilmesi mi yoksa kapsamının yavaş yavaş mı arttırılması gerektiğine bağlıdır. 
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SORU 1 
Bakımın başlangıcında 
Nasıl ve nereden bilgi alacağım? 

Her insan, akrabalarının bakımını üstlenmek göreviyle karşı karşıya kalabilir. 

Birçok akraba, yavaş yavaş bir yakınına bakım görevine başlamak durumundadır. Bu önce ev işlerinde 
küçük yardımlar şeklindedir. Fakat yıllar içerisinde yardım ve bakım konularında üstlenilen hususlar 
giderek artar. Burada bilinçli karar verme durumu genellikle söz konusu olmaz. Bakımla bağlantılı istekler, 
beklentiler ve korkular konusunda deneyim ve düşünceler genelde önceden paylaşılmaz. Başlangıçta 
gereken yardımlar çoğunlukla sorun teşkil etmez. Ve hiç kimse, bakım ihtiyacı duyanların bir gün gelip de 
sürekli bakıma ihtiyaç duyabileceğini hesaba katmaz. Ancak durum demans hastalarında genelde 
böyledir. 

Akrabalarınız/yakınlarınız gece boyunca bakım ihtiyacı duyabilir 
Diğer akrabalar/yakınlar, örn. fel. nedeniyle aniden yakınlarındaki bir insanın bakımını üstlenmek zorunda 
kalabilir. Bu durumda hastanın akrabaları/yakınları bir gece içinde yeni bir hayata alışmak zorunda kalır. 
Genelde, bu yeni görevin boyutunu dikkate almadan evde bakımı üstlenirler. Bu durumda düşünülmesi 
gereken pek çok husus mevcuttur, bir kısmı derhal olmak üzere pek çok konuda karar verilmesi gerekir. 
Yeni durumu daha ayrıntılı bir şekilde ele almak? için genelde pek vakit kalmaz. 

En iyi hazırlık, konu hakkında vaktinden önce bilgi edinmektir 
Bu nedenle, zamanı gelmeden önce bakım konusuyla ilgilenilmesi önerilir. İyi bilgilendirildiyseniz, bakım 
nedeniyle değişen yaşam koşullarıyla daha rahat baş edebilirsiniz. Örn. Berlin bakım destek noktaları 
bu konuda bilgi vermektedir. Akrabalarla/yakınlarla dilekler, beklentiler ve korkular ve olası bir ölüm 
durumu hakkındaki düşüncelerin paylaşılması da önemlidir. 
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Bireysel bakım danışmanlığı hakkınızdan faydalanın 
Anneniz bakım hizmetleri konusunda ilk başvurusunu yaptığında ücretsiz bireysel bakım danışmanlığı 
talep etme hakkına sahiptir. Annenizin bakım sigortası, kendisini bu konuda derhal bilgilendirmek ve ona 
bir bakım danışmanıyla randevu tarihi sunmak veya belirtilen bir danışma merkezinde kullanabileceği bir 
danışmanlık yardım belgesi düzenlemek zorundadır. Berlin'de bakım danışmanlığı genelde bakım destek 
noktaları aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Danışmanlık, talep üzerine hastanın evinde veya yaşadığı tesiste de gerçekleştirilebilir. Akrabalar veya 
başka insanların buna dahil olması gerekir. Danışmanlık, evde bakımın mümkün olduğunca optimum 
şekilde başlatılmasını sağlar. İlk danışmanlık yeterli olmazsa, anneniz başka danışmanlık randevuları 
alabilir. Özel sigortası varsa, bakım danışmanlığı "Compass Private Pflegeberatung" şirketi aracılığıyla 
gerçekleştirilir. COMPASS'a 0 800 101 88 00 numarasından telefonla ulaşabilirsiniz. 

Annenizin bakım sigortası, kendisini her zaman en yakın bakım destek noktası konusunda da 
bilgilendirir ve bir hizmet ve fiyat karşılaştırma listesi sunar. Bu liste, yetkili bakım kuruluşlarının sunduğu 
hizmetlerin türü, içeriği, kapsamı ve fiyatları ile bakım ve bakım yükünü hafifletme hizmetleri hakkında 
bilgi verir. Liste, yılın her çeyreğinde Internet'te güncellenir, ayrıca talep de edilebilir. 

01.01.2016'dan beri, bakım yapan her yakınların her biri de, bakım ihtiyacı duyan kişi tarafından istendiği 
takdirde yetkili bakım sigortası aracılığıyla bireysel destek ve bakım danışmanlığı hakkına sahiptir. 

Bakım sigortaları, sadece ilk başvurularda değil, yeni sınıflandırma veya hizmet türünün değiştirilmesi gibi 
durumlar için sonraki başvurularda da bakım danışmanlığı sunmak zorundadır. 

Diğer bilgiler 
Bakım sigortasının yasal çerçeve koşullarıyla ilgili bilgi edinmek için istediğiniz zaman Alman Sağlık 
Bakanlığı'nın kamu yardım hattını arayabilirsiniz: Pazartesi-Cuma 030/340 60 66-02. 

İnternet'te Nordrhein-Westfalen Kaza Sigortası'nın www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de adresinde sağlık 
güvenliği, günlük planlar ve acil durumlara yönelik kontrol listeleri ile kartları hakkında faydalı ipuçları 
bulabilirsiniz. 
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SORU 2
 

Bakımın başlangıcında 
Ne gibi zorluklar yaşayacağım ve bunlarla nasıl baş 
edeceğim? 

Bakım konusunu düşünüyorsanız, birçok insan başka bir insana kişisel temizliğinde yardım etmenin, hatta 
bu işlemi tümüyle üstlenmenin kendilerini zorlayacağını düşünerek korkuya kapılmaktadır. Gerçekten de 
utanma veya iğrenme duyguları sorun olabilir, ancak bakım yapan çoğu kişinin kişisel temizlik konusunu 
kısa süre içinde doğal şekilde çözdüğü görülmektedir. 

Evde bakımla ilgili zorluklar genelde, günlük yaşamınızı bakımla ilgili gerekliliklere uyarlamak zorunda 
olmanızdan, annenizle olan ilişkinizi değiştirme olasılığından ve günlük bakım işlemleri nedeniyle diğer 
insanlarla olan ilişkilerinizin etkilenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Örn. muhtemelen sürekli ulaşılabilir durumda olmanız gerekir. Annenizin ruh haline uygun şekilde 
reaksiyon gösterir, onu sakinleştirir, okşar ve teselli edersiniz. Anneniz için elinizden geleni yapmaya 
çalışırsınız. Ve sık sık yine de bunların yeterli olmadığını düşünürsünüz. Tabii ki ihtiyaç duyulmak ve 
geçmişte annenizden aldıklarınızın bir kısmını ona geri verebilmek güzeldir. Ancak sürekli hazır olma hali 
ciddi bir yük olabilir. Bu, özellikle annenize demans teşhisi konması durumunda geçerlidir. 

Kendi sınırlarınıza dikkat edin 
Bu tür sınır durumlarına geldiğinizde bakıcı olarak muhtemelen en son kendinizi düşünürsünüz. Özellikle, 
gerçekte çoğunlukla asıl bakıcı olarak çalışan kadınlar, kendilerine işlenen ve başkalarının yanında 
olmayı gerektiren rol beklentisinden kurtulmakta zorlanırlar. Diğer bir zorlayıcı husus, meslekle bakımı 
uyumlu hale getirmektir. Bu konuyla ilgili bilgileri ve önerileri SORU 15'IN yanıtında bulabilirsiniz. 

Ve anneniz bakımının muhtemelen tek ve aynı kişi, yani sizin tarafınızdan yapılmasını isteyecektir. Bu, 
alışılagelmiş hayat akışında ve günlük işlerde değişiklikler olacağı korkusuyla ilişkili olabilir. Anneniz 
önerdiğiniz yeni her şeyi muhtemelen balşangıçta reddedecektir. Bakımının yabancı insanlar tarafından 
yapılmasını istemez ve gündüz bakım merkezinden destek alınması söz konusu olamaz. Çünkü alıştığı 
ortam ve alıştığı süreç, anneniz açısından güvenlik anlamına gelir. 

Tabii ki siz de annenizin ihtiyaçlarını dikkate almaya çalışacaksınız. Yine de, kendi bakım yükünüzü 
hafifletmek için dışarıdan gelecek yardımdan da faydalanmanız gerekir. 

Bakıma ihtiyaç duyan anneniz, koşullara bağlı olarak, ancak siz iyiyseniz iyi olacaktır. Kendiniz aşırı zorlar 
ve gücünüzü yitirirseniz bunun annenize hiçbir faydası olmaz. Bu nedenle, kendi sınırlarınızı aşma 
noktasına geldiğinizde bunu diğer insanlara itiraf etmekten çekinmeyin. 

11 



 
 

 
 

    
             

       
       

              
             

      
    

      
      

     
    

 

       
            

           
               

          
      

       
  

             
       

      

            
     

  

            
           

 

 

 

 

 

 

Duygularınız hakkında konuşun 
Şunu unutmayın: Bakıcı olarak sizin de kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız var. Arkadaş çevrenizle 
buluşmaya devam edin, başka insanlarla deneyimlerinizi paylaşın. Mümkün olduğunca hobilerinizle 
ilgilenin. Çünkü bunu yaparken yeniden enerji depolarsınız. 

Ancak bakım yapan birçok hasta yakını, arkadaşları ve tanıdıklarıyla ilişkileri eskisi gibi olamadığı ve 
zihnen yoruldukları için bakım süreci nedeniyle istenmeyen bir izolasyon durumuna geçer. Bu nedenle 
arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla durumunuz hakkında konuşmanız ve sosyal ilişkilerinizi korumak için 
birlikte ne gibi olanakların söz konusu olduğunu ele almanız önemlidir. 

Yakınlarının bakımını üstlenen insanları içeren bir tartışma grubuyla iletişime geçmek de çok faydalı 
olabilir. Burada, sizin durumunuzu anlayan insanlar bulacaksınız. Endişeleriniz ve şüphelerinizle yalnız 
başınıza olmadığınızı anlarsınız. Örn. başka insanlar da yakınlarını geçici olarak başkalarına teslim 
ettiklerinde suçluluk duygusuyla mücadele etmek zorunda kalır. 

Destek ve bakım yükünü hafifletme olanaklarından faydalanın 
Bir tartışma grubuna katılmak istemiyorsanız ve güvenebileceğiniz ya da güvenmek istediğiniz hiç kimse 
yoksa, çekinmeden "Acil Bakım" danışma ve şikayet bürosuna başvurabilirsiniz. Bununla ilgil bilgileri 
SORU 21'de bulabilirsiniz. Yasal bir sağlık sigortasının üyesi olarak ayrıca ücretsiz olarak ve talep üzerine 
kimliğinizi ifşa etmeden de www.pflegen-und-leben.de adresinde kişisel destek ve psikolojik eşlik hizmetleri 
alabilirsiniz. BMFSFJ'nin 030 / 20179131 numaralı bakım telefonu, ilgilenen kişileri Pazartesi'den 
Perşembe'ye kadar Saat 09:00 ile 18:00 arasında bakım sırasında sorunlar ve aşırı zorlanma durumları 
ortaya çıktığında yine destek sağlar. 

Berlin'de, bakım yapan akrabalar/yakınlar pek çok destek ve bakım yükünü hafifletme olanağına sahiptir. 
Bunların arasında örn. mobilite yardım hizmetleri, gönüllü ziyaret hizmetleri, “Evlere yemek servisi“ 
ve acil tıbbi alarm sayılabilir. 

Tüm olanaklardan faydalanın. Örn. anneniz için bir ağır engelli kimlik kartı başvurusunun söz konusu 
olup olmadığını ve annenizin böylece özel servis hizmetinden faydalanıp faydalanamayacağını kontrol 
edin. 

Bakım destek noktaları veya PflegeEngagement irtibat noktaları, bakıma eşlik eden gönüllüler ve 
kendi kendine yetme konularıyla ilgili tüm olanaklarla ilgili bir genel bakış sunmaktadır. 
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SORU 3
 

Demans hastaları genelde kendi dünyalarında yaşar. 
Anneme demans teşhisi konulursa nasıl 
davranacağım? 

Demans teşhisi konan hastalarda, alışılagelmiş günlük yaşamın gerekliliklerinin üstesinden tek başına 
gelme becerisi yavaş yavaş kaybolur ve hastaların kişilikleri giderek artacak şekilde değişir. Bu, durumun 
ilgilendirdiği herkes ve hastanların kendisi için de üzücüdür. Annenizle sohbet etmek ve konuşmak her 
geçen gün zorlaşmaya başlar ve anneniz aniden, daha önce kendisinde gözlemlemediğiniz davranışlar 
geliştirir. Kişisel temizliğini ihmal eder, yazlık ve kışlık giysilerini karıştırır ve ev idaresi üzerindeki kontrolü 
yavaş yavaş kaybolur. 

Ruh hali aniden büyük dalgalanmalar göstermeye başlar: Anneniz bazı günlerde neşeliyken, diğer 
günlerde size karşı şüpheli veya saldırgan davranışlar sergiler. 

Bu durumda ne yapmalı?
Nasıl doğru davranılır? 
Demans, normal yaşlanma sürecinin bir parçası değildir 
Önceden, demanshastalığı konusunda bazı temel hususlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir: 
Demans, hafızanın ve düşünme yetisinin bozulması ve başka uyarı sinyalleriyle anlaşılan bir hastalıktır. 
Bu hastalık, asla normal yaşlanma süreciyle aynı kefeye konmamalıdır, bu nedenle bir yakınınızda 
demans olduğundan şüpheleniyorsanız şöyle ifadeleri dikkate almamanız gerekir: 80 yaşında bu durum 
normal, bu yaşta zaten hiçbir şey yapılamaz. Demanstan şüpheleniliyorsa, bir uzman doktorun (nörolog) 
teşhisine ihtiyaç duyulur. Önce aile doktorunuzla görüşün. Aile doktorunuz size bir nörolog veya hafıza 
tedavisi hizmeti alabileceğiniz bir kliniğin irtibat numarasını verecektir. 

Çünkü söz konusu olan sadece demansın mevcut olup olmadığı değil, ayrıca bunun demansın hangi 
türü olduğudur. Demans, günümüzdeki tıbbi olanaklarla iyileştirilebilir bir hastalık değildir, fakat hastalığın 
ilerleyişini geciktirmek ve etkilemek mümkündür. Bakım yapan kişilerin işi kolaylaştırılabilir. Ancak bunun 
için doktorun, demansın hangi türünün söz konusu olduğunu bilmesi gerekir. 

Net bir teşhis bu konuda yardımcı olur 
Net bir teşhis, bakıcı olarak size de hastaya daha anlayışlı yaklaşma olanağı sağlar. Çünkü teşhis 
sayesinde, annenizin o ana kadar açıklayamadığınız ve üzücü bazı davranışlarının, daha ileride de, 
hastalığın sonucunda ortaya çıktığı anlaşılabilir. Teşhisten yola çıkarak deneyimli uzmanlardan, hasta 
annenize olan yaklaşımınız konusunda danışmanlık hizmeti ve günlük bakım için bakım yükünü 
hafitletme hizmetleri konusunda bilgi alabilirsiniz. Berlin'de özellikle bu alanda birçok fırsat mevcuttur. 

Demans ne gibi etkilere yol açabilir? 
Demans teşhisi konan insanlar, başlangıç aşamasında, kendilerinde başlamakta olan hastalık sürecini 
algılar. Bu onlarda korku yaratır ve kendini geri çekmeye, depresyona, hatta alışılmadık talepkâr 
davranışlara neden olabilir. Bir taraftan, eski zamanları hatırlatan ve hastalığın zor algılandığı daha pek 
çok gün yaşanabilir. Diğer taraftan anneniz bazı günler sizden parasını çaldığınızı düşünerek şüphelenir. 
Sürekli kaçmak isteyebilir veya anormal bir iştah geliştirebilir. Yapamayacak durumda olmasına rağmen 
araba sürmek veya bisiklete binmek isteyebilir. İlerlemiş demans vakalarında annenizin sizi artık 
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tanımaması ve kendisine karşı nasıl davranmanız gerektiğini artık bilememeniz çok zor bir durumdur. 
Hastalığın ileri aşamasında bile, örn. demans hastası insanlarda görülebilen kaygısızlık?? durumlarında 
çok güzel anlar yaşar ve paylaşırsınız. 

Göz hizasında kalın 
Maalesef demans hastası insanlara karşı nasıl yaklaşılacağıyla ilgili genel bir kural mevcut değildir. 
Hastalar ve hastalığın süreçleri de birbirinden çok farklıdır. Bir demans hastasını sakinleştiren bir şey 
başka hastaları huzursuz edebilir. Kendiniz ve anneniz için en iyisinin ne olduğunu bulmak için en iyisi 
"Deneme yanılma" yöntemini kullanın. Birkaç temel kural mevcuttur. Saygılı olun. Yani: Annenizin sizi 
anlamadığını düşündüğünüz durumlarda bile onunla yüz yüze konuşun. Annenizi kusurları ve zayıf 
noktaları nedeniyle "suçlamayın". 

Örneğin annenizin elinde diş fırçasını tuttuğu ve onunla ne yapması gerektiğini bilmediği durumlarla 
karşılaşabilirsiniz. Bu durumda en iyisi, diş fırçasının doğru kullanımını hatırlaması için diş fırçalarmış gibi 
yapmaktır. 

Kararlara dahil etmek (mümkün olduğunca) 
Demans, hastanın değerlendirme ve karar verme becerisini yavaş yavaş ciddi şekilde olumsuz etkileyen, 
sürekli ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle bazı noktaları vaktinde belirlemek ve hastayla birlikte önemli 
kararlar almak (bunu yapabildiği sürece) önemlidir. 

Bunun için annenizle bir ön direktif (yaşama iradesi), bir bakım vekâleti, bir hesap vekâleti ve/veya bir 
hasta tasarrufu hazırlama olanağına sahipsiniz (bkz. SORU 20). Bu tedbirler ve vekâletler daha sonra 
size hareket güvencesi sağlar ve annenizin kendisi için istediklerini gösteren birer anımsatıcı olarak işlev 
görür. Dolayısıyla böyle bir belge, zor kararlarda çok yardımcı olabilir ve yükünüzü hafifletebilir. Bunun 
için zamanında, örn. bir bakım destek noktasından danışmanlık hizmeti alın. 

Sabır göstermek gerekir, bu insanların kendisi için de geçerlidir 
> Temel prensipler: Sabırlı olmaya çalışın. Bu her zaman mümkün olmaz, ama özellikle bu tür 
durumlarda da kendinize karşı sabırlı olun. Kötü günlerinizde kendinizi de affedin ve annenizin ruh halinin 
çalkantılı olduğu her durumdan dolayı kendinizi sorumlu tutmayın. Hiç kimse mükemmel değildir. 

Hastaların algılama şeklini anlamayı ve bunun karşısında nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin 
Demans teşhisi konan insanlar genelde gerçekliği farklı şekilde algılar. Örneğin bir gölgede korkutucu bir 
şeyler, örneğin bir hayvan olduğunu düşünebilirler. Böyle durumlarda annenizi bu algısından 
vazgeçirmeye çalışmayın, bu davranışınız sadece onun güvensizliğini arttırır, hatta onu kızdırabilir. 
Çünkü anneniz için kendi algısı gerçekliği oluşturur, bu nedenle o anki korkusu gerçektir. Onu bu 
düşüncesinden vazgeçirmek istemek hiçbir işe yaramaz. En iyisi annenizin ilgisini başka yöne çekmeye 
ve korkusunu ortadan kaldırmaya çalışın. Annenize sarılın, onu yumuşak bir şekilde başka bir odaya 
yönlendirin. Başka şeylere ilgisini çekin. Böylece sakinleşebilir. 
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Anneniz sizi tanımazsa, hatta evini terk etmenizi isterse veya size çocuk muamelesi yaparsa bu durum 
sizin için çok acı verir. Bu tür davranışlar eski anılarla bağlantılıdır. Anneniz muhtemelen sizden odayı 
terk etmenizi isteyebildiği ve bu hakka sahip olduğu ve sizin küçük bir çocuk olduğunuzu düşündüğü bir 
anılar dünyasında yaşıyordur. Yalnızsanız ve kendi başınıza yaşıyorsanız? annenizin davranışının olası 
sebebini anlamakta genelde zorlanırsınız. 

Geronto psikiyatri danışma merkezlerinde ve kendi kendine yardım kuruluşlarında çalışan uzmanlarla 
(örn. Alzheimer Derneği veya Alzheimer Yakınları İnisiyatifi) görüşülerek hastaların davranışlarını ve 
korkularını anlamak ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini öğrenmek için birlikte yollar aramak 
mümkündür. Bu tür görüşmeler ve bağlantılar da, kendi endişelerini, sorunlarını ve sıkıntılarını anlatma ve 
bunlardan kurtulma olanağı sağladığı için yükünüzü hafifletir. Bu genelde, sevilen bir insana yavaş yavaş 
veda etmenin bir parçasını oluşturan acı ve keder duyguları için de geçerlidir. 

Kendinize iyi bakın 
Demansteşhisi konan yakınlara eşlik etmek ve onların bakımını üstlenmek genelde çok zor ve yorucudur. 
Sık sık sinirlerinizin harap olduğu durumlar yaşarsınız. Böyle durumlarda kaygılarınızdan kendi başınıza 
kurtulmaya çalışmayın. 

> Ailenizle, arkadaşlarınızla, yakınlarının bakımını üstlenen başka insanlarla veya uzmanlarla konuşarak 
bu yükü bilinçli bir şekilde azaltmaya çalışın; acı, paylaşıldıkça azalır. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri www.wegweiser-demenz.de ve www.alzheimer.de adreslerinde bulabilirsiniz. 
Doğrudan bir bakım destek noktasına, Berlin Alzheimer Derneği'ne (Alzheimer Gesellschaft Berlin 
e. V.) (www.alzheimer-berlin.de ), Alzheimer Yakınları İnisiyatifi'ne (Alzheimer Angehörigen-Initiative e. 
V.) (www.alzheimer-organisation.de ) veya bakım destek noktası uzmanlık merkezine de 
(www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ) başvurabilirsiniz. RAGA Berlin'in "Bakım Yapan Yakınlara Yönelik 
Olanaklar?" broşüründe de birçok tartışma grubu ve bilgi bulabilirsiniz (bkz. SÖZLÜK, Evde bakım 
Kılavuzu). 

Alman Alzheimer Derneği (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.) (www.deutsche-alzheimer.de ) 
Almanya çapında geçerli 01803 / 171017 telefon numarası ile Alzheimer için destek hattına sahiptir. 
Danışmanlık saatleri, Pazartesi-Perşembe arasındaki günler Saat 09:00-18:00 ve Cuma günleri Saat 
09:00- 15:00 arasındadır. Gerektiğinde bu saatlerin dışında danışmanlık randevusu da alınabilir. 
Danışmanlık hizmetleri, profesyonel şekilde eğitilen sosyal çalışma görevlileri ve sosyal pedagoglar 
tarafından sağlanır. 
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SORU 4
 

Annem ne kadar süreyle kendi evinde kalabilir? 

Prensip olarak anneniz kendi evinde istediği kadar kalabilir. Komşularla veya aile üyeleriyle iyi bir iletişime 
sahip olmak tabii ki avantajlı olacaktır. Acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım edebilmesi için bir irtibat 
görevlisinin veya örneğin eve erişime olanak sağlamak için itfaiye gibi yardımcıların mümkün olduğunca 
yakında olması gerekir. 

Vaktinde önlem alın 
Bakım ihtiyacı duyan birçok insan, kısmen, yakınlarında bir yakını da olmadan yalnız başına 
yaşamaktadır. Bu insanlar kendi evlerinde kalabilmek için farklı stratejiler seçmiştir. Örneğin yollarını 
bulmak için kapılara ve duraklara üzerlerinde açıklamalar bulunan kâğıtlar asar, duman detektörleri veya 
bir acil tıbbi alarm cihazı taktırır veya komşularına veya arkadaşlarına evlerinin bir yedek anahtarını 
bırakırlar. Ev işleri için bir yardımcı, bir bakıcı veya "Evlere yemek servisi" gibi bir tedarik hizmeti de çok 
faydalı olabilir. Sosyal bağlantılar, bakım ihtiyacı duyan insanın yalnız kalmamasına katkıda bulunur. 
Bununla birlikte, sosyal bağlantılara sahip olma ihtiyacı, sağlıklı insanlarda olduğu kadar farklıdır. Ömrü 
boyunca tek başına yaşayan biri için, muhtemelen bakım ihtiyacı duyduğunda da, iletişim kuracağı insan 
olarak ev işlerinde kendisine yardımcı olan kişi yeterli olacaktır. 

Demans hastalığı söz konusu ise, anneniz kendisini veya başkalarını tehlikeye atmadığı sürece kendi 
evinde kalabilir. Bununla birlikte, demanshastalığının daha ilk belirtileri ortaya çıktığında annenizle 
konuşmaya çalışmanız ve anneniz artık kendi başına karar veremeyecek duruma geldiğinde söz konusu 
duruma uygun önlemler almanız mantıklı olacaktır. Bununla ilgili bilgileri SORU 20'NIN yanıtında 
bulabilirsiniz. 

En büyük öncelik olarak evde güvenlik 
Anneniz tek başına yaşıyorsa, dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler, teknik 
güvenlik önlemleriyle minimuma indirilebilir. Örnek: Aşırı ısınma durumunda elektrikli fırını kapatan bir 
cihazın takılması. Bakım destek noktalarında bu konuda bilgi verilmektedir. 

Bir gün anneniz artık tek başına yaşayamayacak bir duruma gelebilir. Örneğin tek başına dışarı çıkıp artık 
evin yolunu bulamıyorsa. Veya kar yağdığında veya dondurucu soğuklarda yeterince kalın giyinmeden 
dışarı çıkıyorsa. 
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En geç böyle bir durum söz konusu olduğunda annenizin evde yaşama durumuyla ilgili bir değişiklik 
yapma zamanı gelmiş demektir. Belki annenizi kendi evinize alabilirsiniz. Diğer olanaklar arasında tam 
yatılı bakım yapılan bir tesise veya demans hastalarına yönelik bir yaşam evine taşınmak yer alır. 
Yakınınızdaki hizmetleri www.hilfelotse-berlin.de adresinden öğrenebilirsiniz. 

Annenizin bir yaşam evine yerleştirilmesine karar verdiyseniz, yakını ya da bakıcısı olarak, yaşam evine 
ortak yaşam ve süreçleri birlikte şekillendirme hakkına (ve görevine de) sahip olursunuz. Annenizi kendi 
evinize alıyorsanız, önceden kendiniz için, gücünüz toplamak ve dinlenmek için serbest alanlar 
planlamanız gerekir. Ve: Zamanında dışarıdan destek alın. 

Bakım yükünüzü hafifletmek için tartışma gruplarından mutlaka faydalanın. Bu gruplarda klinik tablo 
hakkında çok şey öğrenirsiniz. Ve yaşadığınız endişelerle tek başına olmadığınızı görür ve zorlu 
durumlarla nasıl başa çıkabileceğinizi öğreten tavsiyeler alabilirsiniz. 

Annenizin yaşadığı yerin yakınlarında örneğin tartışma ve bakım grupları gibi, günlük yaşamda destek 
almanızı sağlayan olanakları araştırmayı da unutmayın. Bu tür gruplar bazen bir araya gelme ve hasta 
olan yakınınızı yanınızda getirme ve hastaların gönüllüler tarafından aynı anda bakımının yapılması 
olanağını sunar. Yakınlarının bakımını üstlenen diğer insanlarla fikir alışverişi olanağı öncelikle 
PflegeEngagement irtibat noktaları ve demans hastaları için Alzheimer Akraba İnisiyatifi ve Berlin 
Alzheimer Derneği tarafından sunulmaktadır. 

Günlük hayatta destekle ilgili fırsatlar ve PflegeEngagement irtibat noktalarının sunduğu hizmetleri 
şu adresten öğrenebilirsiniz: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de. www.pflegeunterstuetzung-berlin.de . 
Yaşam evleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri Sözlük bölümünden öğrenebilirsiniz. 

Örneğin günlük veya kısa süreli bir bakım aracılığıyla düzenli bakım yükünüzü hafifletmeyi de zaman 
zaman düşünmeniz ve daha sonra bunu organize etmeniz gerekir. Bununla ilgili fikirleri/önerileri SORU 16 
ve 17' nin yanıtlarında bulabilirsiniz. Berlin bakım destek noktalarından birinin yardımıyla uygun 
hizmetleri öğrenebilirsiniz. 

> Annenizi kendi evinize alma konusundaki kararınızı önceden tüm aile üyeleriyle görüşmeniz gerekir. 
Aile üyelerinizin bu kararınızı onaylaması ve bu yeni göreve katkıda bulunmaları (örn . hafta sonları veya 
tatildeyken) iyi olacaktır. 
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SORU 5
 

Bakımı kendim üstlenebilir miyim, yoksa bir bakıcının 
gelmesi gerekli mi? 

Bedensel ve zihinsel olarak kendinize güveniyorsanız bakım işini üstlenebilirsiniz. Gerekli tüm becerileri 
ve teknikleri bir bakım kursunda öğrenebilirsiniz. 

Bakım kursuna para vermezsiniz 
Bakım kursu sizin için ücretsizdir ve bakım sigortası tarafından genelde bakım hizmeti veren bir 
kuruluşveya yetkili başka kurumlarla işbirliği içinde sunulur. Pek çok faydalı bilgi edineceğiniz için hazırlık 
amacıyla bir bakım kursuna gitmek çok mantıklı olacaktır. Bu kursta benzer durumda olan diğer insanlarla 
en azından fikir alışverişinde bulunmak da faydalı olacaktır. Çünkü bir yakının bakımını üstlenen pek çok 
insandan haklı olarak şunu duyuyoruz: "Bu tür bir durumda yaşamayan veya yaşamamış olan hiç kimse 
pek çok sorunu asla anlayamaz". 

Bir bakım kursuna gitme fırsatınız yoksa, kendi evinizde alacağınız bir bakım kursundan da 
faydalanabilirsiniz. Bazı bakım sigortaları çevrimiçi bakım kursları da sunmaktadır. 

> Sizin için bu tür bir olanak söz konusu ise, münferit sorularınız için annenizin bakım sigortasıyla 
görüşün. 

Aynı şekilde bakım işi için bir bakıcı da görevlendirebilirsiniz. Bu çözüm, işe gitmeniz gerektiği veya 
bedensel bakımı başka nedenlerden dolayı üstlenemediğiniz veya üstlenmek istemediğiniz için gerekli 
olabilir. Örn. dışkıdan utanıyor ve iğreniyor olabilirsiniz veya annenizin bezini değiştirmek sizin için çok 
zahmetli olabilir. Yapamayacağınızı düşündüğünüz bu veya başka görevleri kendinizi kötü hissetmeden 
bir bakıcıya devredebilirsiniz. 
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SORU 6
 

Bir bakıcı tutma kararı verirken ve verdikten sonra 
nelere dikkat edilmelidir? 

Ayakta bakım hizmetleri, özel bakım kuruluşları ve hayır kuruluşlarının ya da üye olduğunuz 
organizasyonların bakım bölümleri tarafından sunulur. 

Bakım sigortaları tarafından onaylanan tüm bakım hizmetleri, hizmet kalitesine dikkat edilmesi konusunda 
yasal olarak yükümlüdür. Tüm bakım hizmetleri ve tam yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlar, en 
azından yılda bir kez standart kriterler aracılığıyla Sağlık Sigortası Sağlık Hizmetleri (MDK) tarafından 
bakım kuruluşları adına ziyaret edilir, danışmanlık hizmeti alır ve değerlendirilir. Bu kalite kontrolleri kural 
kontrolü, periyodik veya belirti tabanlı kontrol olarak gerçekleştirilir. Burada normalde, bakım derecesi 2-5 
olan en az sekiz bakıma muhtaç kişi üzerinden kontrol yapılır. Ekim 2016'dan beri belirti tabanlı ve 
periyodik kontroller her zaman hizmetlerin fiyatlarını da kapsamaktadır. 

Şeffaflık raporları değişir 
Kontrol sonuçları, şeffaflık raporları veya bakım notları olarak Internet'te "okul notları" ile düzenlenen 
standart bir şemaya göre yayımlanır. 

Şu anda bakım notları, tesislerin ve hizmetlerin kalitesini yeterli düzeyde karşılaştırılabilir ve anlamlı bir 
şekilde gösterememektedir. Bu nedenle sistemin 2018'e kadar önemli ölçüde revize edilmesi 
gerekmektedir. Ancak şeffaflık raporlarını aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: 

www.aok-pflegedienstnavigator.de 
www.bkk-pflegefinder.de 
www.pflegelotse.de 
www.der-pflegekompass.de 

Bakım hizmeti veren bazı kuruluşlar, referans olarak kullandıkları kalite sertifikalarına da sahiptir. Ancak 
bu tür bir sertifika, belirli bir bakım hizmetleri kuruluşunu seçme konusunda tek başına belirleyici olamaz. 

Sunulan hizmetleri kontrol edin 
Sizin için uygun bir bakım hizmetleri kuruluşu ararken, somut bir şekilde hangi konularda yardıma ihtiyaç 
duyduğunuzu kesin olarak belirlemeniz gerekir, ö rn. bakım, ev işleri veya danışmanlık. Daha sonra, 
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ihtiyaç duyulan yardımın nasıl gerçekleştirileceğini açıklığa kavuşturmanız gerekir. Aile üyeleri veya 
komşular neler yapabilir? Profesyonel bakıcıları neyle görevlendirmek istiyorsunuz? 

Örn. bilgi edinmek ve uygun hizmet kuruluşunu aramak için, 

•	 www.pflegestuetzpunkteberlin.de/index.php/informationsblaetter sayfasında bulabileceğiniz, bakım 
destek noktalarına ait "Bir bakım hizmeti kuruluşunun seçilmesi" bilgi formu gibi mevcut kontrol 
listelerini veya 

•	 www.vz-berlin.de adresindeki Berlin Tüketici Danışma Merkezi'nin ayakta bakım hizmetleri 
kuruluşu seçimine yönelik kontrol listesini kullanın (Başlıklar: Sağlık + Bakım, ayakta bakım, 
ayakta bakım hizmeti: Seçim yapmak için kontrol listesi). 

Yukarıda listelenen kılavuzlar da bilgi edinme ve uygun hizmet kuruluşunu aramada size yardımcı olabilir. 
Bunlardan bazıları iletişim bilgilerinin yanı sıra hizmet yelpazesi ve ilgili tesislerin bakım konusunda 
odaklandıkları konular hakkında bilgi vermektedir. AOK'nın kılavuzunda sadece her bir bakım hizmetinin 
fiyatı listelenmemekte, ayrıca bu işin maliyetinin yaklaşık olarak ne tutacağını tahmin etme olanağı 
sunulmaktadır. 

Bununla ilgili bilgi ve yardım için bir bakım destek noktasına, annenizin bakım sigortasına veya aile 
doktorunuza başvurabilirsiniz. 

Araştırma sırasında her bir hizmet kuruluşunun hangi hizmetleri sunduğunu sormanız gerekir. Bedensel 
bakım prosedürleri, bakım destek prosedürleri ve ev işlerinde yardım şeklinde sunulan evde bakımda her 
türlü bakım hizmeti sunulur. Bakım hizmeti veren bazı kuruluşlar, demans ve kanser konularında 
uzmanlaşmıştır ve uygun şekilde eğitilmiş personele sahiptir. Bazı kuruluşlar özellikle göçmenlik 
geçmişine sahip (örn. Türk veya Rus asıllı) insanlara yönelik hizmetler sunar veya göçmenlik geçmişine 
sahip bakıcılar istihdam eder. 

Bakım hizmeti veren pek çok kuruluş başka konularda yardım olanağı sunar veya bulur. Bunların 
arasında tıbbi alarm, evlere yemek servisi,günlük hayatta destek amaçlı ek hizmetler, ziyaret veya 
mobilite yardım hizmetleri vs. sayılabilir. Bakım yapan bir yakın olarak tek elden geniş kapsamlı bir 
destek yelpazesine ulaşabilmek sizin için faydalı olabilir. 

Sunulan hizmetlerden faydalanın! 
> Obtain one or several offers detailing the estimated costs. In Berlin, the benefits of home care 
assistance have so far been settled using so-called benefit modules or service complexes. The services 
summarized in the modules are the same with all providers, however the prices can vary. As from 2017, 
some care services offer home care help at an hourly rate. The calculation is made based on 5 minute 
increments. An overview of the service complexes and the hourly fees is available on the website of the 
Senate Administration for Care: 
Öngörülen ücretler karşılığında bir veya daha fazla hizmetten faydalanın. Berlin'de evde bakım 

yardımıyla ilgili hizmetler şimdiye kadar hizmet modülleri veya hizmet grupları aracılığıyla düzenlenmiştir. 
Modüller halinde bir araya getirilen hizmetler tüm tedarikçilerde aynıdır, fakat fiyatlarda farklılıklar 
mevcuttur. Bakım hizmetleri sunan kuruluşların bir kısmı 2017'den itibaren evde bakım yardımını zamana 
göre bir ücreti temel alarak sunacaktır. Burada ücret hesabı 5 dakikalık birimlere göre yapılacaktır. Sosyal 
işlerden sorumlu senato yönetiminin Web sayfasında hizmet grupları ve zamana göre ücretlendirmeyle 
ilgili bir genel bakış bulabilirsiniz: 
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/pambu/index.html 

Fiyat tahminleriyle ilgili münferit maddelerin açıklamalarını bakım hizmeti sunan kuruluştan öğrenin ve 
bakım sözleşmesinde, alacağınız hizmetlerin içeriği ve kapsamı ile ödeme usullerini kararlaştırın. 

Karar verirken sadece fiyatları temel almamanız gerekir. Bir bakım hizmeti kuruluşuyla çalışmak 
istiyorsanız, kuruluşun mümkün olduğunca her zaman aynı bakıcıları gönderip göndermediğini sorun. Bu 
tabii ki sınırlı şekilde mümkündür, çünkü ev yardımcıları ve bakıcılar da akşamları veya hafta sonları 
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zaman zaman izin yapmak isteyecektir. Anneniz için beş ila altı sabit bakıcı görevlendirilmesi şeklinde bir 
ayarlama yapılmalıdır. 

Gerekiyorsa bir bakım destek noktasından yardım alın. 

Kendiniz fikir edinin 
Bakım hizmeti veren kuruluş hakkındaki kişisel izlenimleriniz de önemlidir.
 
Bakım hizmeti veren bir kuruluş bulun, kuruluşun yöneticisiyle görüşün ve sizinle nasıl bir iletişim
 

kurduğuna dikkat edin. Nihai karar vermeden önce, iyi bir danışmanlık hizmeti sunup sunmadıklarına,
 
şirket atmosferinin hoşunuza gidip gitmediğine bakın.
 

Bakım planlamasına katılın 
Bir bakım hizmeti kuruluşunda karar kıldıysanız, istekleriniz ve başkalarına muhtaç olmadan yaşama 
olanakları hakkında görüşmeniz, hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduğunuzu belirlemeniz ve bunu 
temel alarak kişisel bir bakım planlaması oluşturmanız ve bakım sözleşmesi yapmanız gerekir. Bakım 
planlamasında tüm bireysel bakım önlemleri belirlenir. Dolayısıyla bu plan, bakım işine katkıda bulunan 
herkes için bir kılavuz niteliği taşır. Bu nedenle anneniz, kendiniz ve gerekiyorsa diğer yakınlarınızın 
planlamaya katılması mutlaka şarttır. Bakım planlaması düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımda bir 
değişiklik olursa tabii ki bunun uyarlanması gerekir. 

İmzalanmadan önce bakım sözleşmesini kontrol edin 
Bakım planlaması ile anneniz ve bakım hizmeti sunan kuruluş arasında üzerine anlaşılan hususlar, bakım 
sözleşmesinde yazılı olarak kayda geçirilir. Her zaman dahil edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler, 
Tüketici Danışma Merkezi tarafından www.verbraucherzentrale.de adresinde (Başlıklar: Sağlık ve Bakım, 
ayakta bakım) sunulmaktadır. Bakım hizmetleri seçeneklerini içeren örnek sözleşmelerin gönderilmesini 
isteyin ve bunları karşılaştırın. Bu sözleşmelerde hizmetlerin türü ve kapsamı mümkün olduğunca ayrıntılı 
ve karışıklığa yol açmayacak şekilde açıklanmalı, fiyatlar tek tek listelenmeli ve varsa annenizin ödemesi 
gereken hizmetler belirtilmelidir. Sözleşme formu, anneniz ve sizin tarafınızdan yazılı olarak özel istekler 
ve üzerinde anlaşılan hususlarla tamamlanabilir. Anneniz imzalamadan önce sözleşmeyi annenizle ve 
gerekiyorsa diğer yakınlarınızla birlikte acele etmeden kontrol edin. Emin olmadığınız noktalar varsa yerel 
bakım destek noktasına başvurun, size seve seve yardımcı olacaklardır. 

Bakım dokümantasyonunu evde tutun 
Annenizin bakımıyla ilgili her şey bakım dokümantasyonunda kayda alınır. Bu dokümantasyon, bakım 
durumunun güncel halini ve o ana kadarki süreci temsil eder ve annenizin evinde saklanmalıdır. Bakım 
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dokümantasyonuna, bakım yapan yakınların katkısının ve annenizle diğer yakınlarınızın isteklerinin de 
dahil edilmesiyle iyi bir işbirliği gerçekleştirilmmiş olur. 

Performans raporlarını kontrol edin 
Bakım hizmeti sunan kuruluş, annenize düzenli olarak, bakım hizmeti kuruluşunun yönetimi tarafından 
kontrol edilen bir performans raporu sunar. Anneniz, listelenen hizmetleri aldığını bu raporu imzalayarak 
onaylamak zorundadır. Kendisi bunu yapamayacak durumda ise, bunun vekâlet yetkisine sahipseniz 
veya annenizin yasal bakımını üstlendiyseniz bu imzayı siz de atabilirsiniz. Bakıcılar, performans 
raporuna her gün hangi saatte hangi hizmetlerin verildiğini kaydeder ve bu raporu imzalar. Bu rapor, 
annenizin bakım sigortası ve gerekiyorsa sosyal yardım kurumunun karşılayacağı masrafların temelini 
oluşturur. Annenize, kendi ödeyeceği hizmetler için bir fatura gönderilir. Annenizle birlikte performans 
raporunu ve faturayı dikkatlice kontrol edin ve varsa çelişkili noktaları açıklığa kavuşturun. 

Sorunların üzerine aktif olarak gidin 
Bakım gibi hassas bir konuda tabii ki sorunlar ve çatışmalar ortaya çıkabilir. 
Böyle durumlarda önce bakıcıyla konuşmanız gerekir. Bazen sorun sadece kolayca çözülebilecek bir 
yanlış anlaşılmadan kaynaklanır. Sorunun çözüme ulaştırılamaması halinde, örneğin bakıcı sık sık 
değişiyorsa, önceden belirlenen çalışma saatlerine ciddi şekilde uyulmuyorsa veya ödemeyle ilgili 
anlaşmazlıklar söz konusu ise bakım hizmeti aldığınız kuruluşa başvurun. İyi bir bakım kuruluşu, her 
durumda şikâyetlerinizi ciddiye alacak ve tatmin edici bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Aksi takdirde, 
destek almak için "Acil Bakım"a, annenizin bakım sigortasına ve Berlin Tüketici Danışma Merkezi'ne, 
yaşam evinde bakım söz konusu ise ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Bakımevi Denetim 
Birimi'ne de başvurabilirsiniz. Anneniz bakım yardımıyla ilgili hizmetlerden faydalanıyorsa, irtibata 
geçmeniz gereken makam, yetkili sosyal yardım kurumu olacaktır (ayrıca bkz. SORU 21). 

Bakım sözleşmesindeki hizmet yükümlülüklerine uyulmaması (bakım eksikliği veya bakım hataları ve 
hizmetlerin sunulmaması veya yetersiz düzeyde sunulması) ve ödemeyle ilgili sorunların yaşanması 
durumunda bakım sigortasına ve gerekiyorsa sosyal yardım kurumunu haber vermeniz gerekir. Tatmin 
edici bir çözüm bulunamazsa annenizin bakım hizmeti aldığı kuruluşu değiştirmesi gerekir. "Evde bakım -
Bakım hataları, ödemeyle ilgili sahtekârlık ve şiddet durumunda ne yapmalı?" broşüründe pratiğe yönelik 
öneriler ve ipuçları sunulmaktadır. Bu broşürü Internet'te şu adreste bulabilirsiniz: 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/beschwerden. 
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SORU 7
 

Bakım ücretini kim öder? 

Bakım maliyetleri, belirlenmiş bir çerçeve dahilinde bakım sigortası tarafından üstlenilir. Bunun önkoşulu, 
annenizin belirli bir bakım derecesi sınıfında olduğunun kabul edilmesidir. Bakım sigortası tarafından 
ödenmeyen masrafların özel olarak üstlenilmesi gerekir. 

Devlet, koşullara bağlı olarak masrafların bir kısmını üstlenir 
Bakım maliyetlerinin kendisine düşen kısmını sahip oldukları kaynaklarla ödeyemeyen bakıma muhtaç 
kişiler, bulundukları, kamusal (vergi finansmanlı) araçlardan faydalanan bölgenin sosyal yardım 
kurumunun belirli koşullarına bağlı olarak yardım bakımı kapsamına girer. Bu durumda sabit bir gelir sınırı 
ve varlık koruma sınırı aşılmaması gerekir. Varlık sınırının aşılması durumunda söz konusu varlıkların 
bakım finansmanı için kullanılması gerekir. Düzenli gelir çok yüksekse, gelirin bir bölümünün bakım için 
harcanması gerekir (ayrıca bkz. SORU 23). Ayrıntılar hakkında sosyal yardım kurumundan bilgi 
alabilirsiniz. 

Yardım bakımını, 

- muhtemelen altı aydan daha kısa bir süre bakıma ihtiyaç duyan – yani sadece geçici olarak 
bakım ihtiyacı duyan veya 

- yardım ihtiyacı başka sosyal hizmet kuruluşları (özellikle bakım ve sağlık sigortası) tarafından 
yeterli düzeyde karşılanamayan insanlar alabilir. 

Dikkat: Sosyal yardım kurumu sadece gerekli görülen yardım ihtiyacını üstlenir. Bu ihtiyaç, kendi 
belirleme prosedürü çerçevesinde tespit edilir. Hizmetler ancak başvuru anından itibaren üstlenildiği için, 
anneniz, sosyal yardım kurumuna bakım yardımı için mümkün olduğunca erkenden başvurmalıdır. 
Ayrıca: Sosyal yardım kurumu, evde bakımın en yakın görevliler insanlar aracılığıyla yapılmasını 
sağlamakla yasal olarak yükümlüdür. Bu nedenle kendiniz, diğer yakınlar veya belki komşularınızın nasıl 
katkıda bulunabileceğini önceden düşünün. 
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Bakım işi için bakım hizmeti veren bir kuruluş görevlendirilirse bu bakım, ayni ödeme olarak doğrudan 
bakım sigortası ve gerekiyorsa sosyal yardım kurumu tarafından karşılanır. 

Yakını olarak annenizin bakımını siz üstlenirseniz, anneniz 2 - 5 arasında, kabul edilen bir bakım 
derecesinde ise aylık bakım yardımı alır (bkz. SORU 11). Anneniz bu parayla, bakım nedeniyle ortaya 
çıkan yüksek masrafları finanse edebilir veya bakım yapan kişi olarak size finansal destek olarak ödeme 
yapılmasını sağlayabilir. 

Bakım sarf malzemeleri 
Belirli bir bakım derecesine dahil herkes için bakım sarf malzemeleri nedeniyle aylık 40 Avro'ya kadar bir 
ek ödeme mevcuttur (bkz. SORU 12). 

Ulusal sosyal yardım kanunu (LPflGG) ayrıca körlere, yüksek dereceli görme engelliler ve işitme 
engellilere belli koşullar altında başvuru üzerine, engelle ilgili ek masraflarına yönelik götürü ödemesi için 
bir bakım yardımı sunar. Ulusal kanunla düzenlenen bakım yardımı, bakıma muhtaç kişilerin olasılıklar 
dahilinde aileleriyle kalmasına veya kendi evlerinde güvence altına alınmasına katkıda bulunmalıdır. 

Belirli koşullarda siz de hastaneye gitmemek veya tıbbi tedavi güvencesi için evde hasta bakımı hakkına 
sahip olursunuz. Bu hizmetin bir doktor (hastane doktoru, aile doktoru veya uzman doktor) tarafından 
düzenlenmesi ve anneniz tarafından kendi sağlık sigortasından talep edilmesi gereki. Ağır bir hastalık 
nedeniyle, özellikle hastanede kalma sonrasında geçici destek ihtiyacı durumlarını hafifletmek üzere 
anneniz için 01.01.2016'dan itibaren yılda 28 güne kadar temel bakım hizmetleri ve ev hizmetleri 
alabilirsiniz. Alternatif olarak, 01.01.2017'den itibaren, hastanede kaldıktan sonra dört ila sekiz hafta 
annenizin bakımına bir kısa süreli bakım tesisinde (bütçesi: 1.612 Euro) devam edilmesini 
sağlayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınız için doktorunuza veya sağlık sigortanıza başvurabilir veya 
bir bakım destek noktasına danışabilirsiniz. 
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SORU 8
 

Bakım yardımı alması için annemin ne yapması 
gerekiyor? 

Bakım hizmetlerinden annenizin bakım sigortası sorumludur 
Bakım yardımı almak için annnenizin belirli bir bakım derecesinde olduğunun kabul edilmesi gerekir. 
Anneniz kendisi için bir bakım derecesi tanımlanması için bakım sigortasına başvurabilir. Bakım sigortası, 
her zaman, annenizi güvence altına alan sağlık sigortası dahilindedir. Bakım sigortasını aramanız yeterli 
olacaktır ve başvuru formu gönderilir. Özel sağlık sigortasına sahip hastalar da çoğunlukla kendi sigorta 
şirketleri tarafından özel bakım sigortası güvencesi altına alınır. Burada sigorta sözleşmelerine bir göz 
atarak duruma açıklık kavuşturmak mümkündür. 
Bakım sigortasının başvuru formunu normalde kolayca doldurabilirsiniz. Aşağıdaki soruda, yani 

• Nakdi ödeme 

• Ayni ödeme 

• veya bileşik hizmet 

için mi başvuruda bulunmak gerektiği konusunda, bakım destek noktası, bakım sigortası veya hastane 
sosyal hizmetler bölümünden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu konudaki kararınızı istediğiniz zaman 
değiştirmeniz mümkündür. 
Bakım yardımı, gelir olarak kabul edilmez ve bu nedenle vergilendirilmesi gerekmez. 
Anneniz için yakını olarak bakım yardımı başvurusunda bulunmak istiyorsanız annenizden vekâlet yetkisi 
almanız gerekir. Beklenmeyen bir hastalık nedeniyle vekâlet yetkisi alınamadıysa, anneniz için yasal 
bakım sağlanması gerekir. 

Vekâlet alma işini zamanında halledin! 
Bu durum için vekâlet konusunu zamanında görüşmek ve düzenlemek son derece önemlidir (bunun için 
ayrıca SORU 20'nin yanıtını okuyun). Çünkü pratikte sıkça görülse bile ebeveynler veya eşler için imza 
atılması yasaktır. 

25 



 
 

  

     

       

        
            

            
         

   

 
          

      
         
              

   

            
             

       
       

   

           
              
             

    

 
            

  
           

 
             
            
        

           

          
         

 

           
          

                
           

               
         

SORU 9 

Bir bakım derecesine göre sınıflandırmak 
Annemin hangi ön koşulları sağlaması gerekiyor? 

Bakım ihtiyacı duyan insanlar, bakım ihtiyaçlarının altı aydan uzun süreceği öngörülüyorsa bakım 
sigortasının hizmetleri için başvuruda bulunabilirler. Bu hükümle, bir kaza veya ameliyat sonrasında 
sadece kısa süreli bakım ihtiyacı duyan insanların ilgili hizmetleri almasının engellenmesi gerekir. Ancak 
bu durum, örn. kanser veya ciddi felç nedeniyle beklenen yaşam süresi altı aydan kısa olan insanlar için 
söz konusu değildir. 

Yeni bakıma muhtaç olma tanımı ve yeni değerlendirme prosedürü 
01.01.2017'den itibaren yeni bir bakıma muhtaç olma tanımı yürürlüğe girecektir. Bu tanımla psikolojik ve 
ruhsal hastalıklar ve bozukluklar da aynen fiziksel rahatsızlıklar gibi değerlendirilecektir. Bu, şimdiye 
kadarki sistemde yetersizdi. Yeni bakıma muhtaç olma tanımı ile aynı anda değerlendirme prosedürü de 
değişmektedir. 

Bakım derecelerinin atanması için belirleyici husus artık annenizin günlük aktivitelerde kaç dakika 
yardıma ihtiyaç duyduğu değil. Artık asıl belirleyici hususu, annenizin günlük ihtiyaçlarını kendi başına 
nasıl karşılayabildiği oluşturuyor. Burada yönlendirici sorular, annenizin kendi başına ihtiyaçlarını ne 
ölçüde karşılayabildiği, ne kadar hareket edebildiği, hangi kognitif ve iletişimsel becerilere sahip olduğu ve 
nerelerde yardıma ihtiyaç duyduğu ile ilgilidir. 

Şimdiye kadarki bakım aşamalarından beş bakım derecesi elde edilmiştir. Bakım derecesi 1, 2 ve 3 kendi 
kendine yetme becerisinin hafif, önemli ve ciddi şekilde bozulması durumları için tanımlanmıştır. Bakım 
derecesi 4, en ciddi bozulma durumlarını içerir, bakım derecesi 5, hemşire bakımı için özel zorluklar söz 
konusu olduğunda geçerli olur. 

Kendi kendine yetme kapasitesiyle ilgili bedensel, ruhsal ve psikolojik kısıtlamalar artık eşit 
şekilde değerlendirilir 
Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin kendi kendine yetme kapasitesi ve becerileri, yeni bakıma muhtaç olma 
tanımına göre değerlendirmenin ana noktasını oluşturmaktadır. Bakım dereceleri, annenizin ne kadar 
yardıma ihtiyaç duyduğuna göre belirlenir. Annenizin fiziksel rahatsızlıklarının yanı sıra artık ruhsal veya 
psikolojik kısıtlamaları da eşit şekilde dikkate alınacaktır. Bağımsız şekilde ne kadar idare edebildiğini 
belirlemek için altı yaşam alanı (modül) dikkate alınmaktadır: 

1.	 Mobilite: (örn. banyoya gitmek, meskûn bölgede gezinmek, merdivenleri çıkmak) 

2.	 Kognitif ve iletişimsel beceriler (örn. olayları anlamak, riskleri algılamak, yakın çevrede yaşayan 
insanları tanımak, başkalarıyla anlaşılır şekilde iletişim kurmak, mekânsal ve zamansal uyum 
sağlamak) 

3.	 Davranışlar ve psikolojik sorunlar (örn. gece huzursuzluk, korkular, kendine zarar veren veya 
saldırgan davranışlar, bakımla ilgili ve diğer destekleyici önlemlere karşı koymak) 

4.	 Öz yeterlilik (örn. kişisel temizlik, duş almak ve banyo yapmak, üstünü giymek ve çıkarmak, yemek 
yemek, içmek, tuvalete gitmek; bunlar şimdiye kadar temel bakım olarak kabul ediliyordu) 

5.	 Hastalıkla ve ya tedaviyle bağlantılı gerekliliklerle ve yüklerle başa çıkmak ve bunları kendi kendine 
halletmek (örn. ilaç almak, yara bakımı, doktor ziyaretleri, protez kullanmak) 
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6.	 Günlük yaşamı ve sosyal ilişkileri düzenlemek (örn. sabahları kalkmak ve akşamları yatağa gitmek, 
günlük işleri düzenlemek ve değişikliklere ayak uydurmak; aile, arkadaşlar veya komşularla insan 
ilişkileri) 

Bu altı yaşam alanındaki her bir kriter puanlarla değerlendirilir. Burada elde edilen puan değeri, annenizin 
kendi kendine ne kadar yetebildiğini gösterir. İlgili modüllerdeki puanlar toplandıktan sonra bir ağırlık 
değeri belirlenir. 

Ağırlık değeri aşağıdaki şekilde belirlenir: 

Yaşam alanı % cinsinden 
ağırlık 

1. Mobilite 10 
2 -3. Kognitif ve iletişimsel beceriler veya 
davranışlar ve psikolojik sorunlar 

15 

4. Öz yeterlilik 40 
5. Hastalıkla ve ya tedaviyle bağlantılı gerekliliklerle ve 
yüklerle başa çıkmak ve bunları kendi kendine 
halletmek 

20 

6. Günlük yaşamı ve sosyal ilişkileri düzenlemek 15 

Altı yaşam alanındaki ağırlıklandırılan puanlar toplanarak bakım ihtiyacının seviyesini ve bakım derecesini 
verir. 

Ayrıca iki yaşam alanı daha mevcuttur: 

•	 Modül 7: Ev dışı aktiviteler 

•	 Modül 8: Ev idaresi 

Bu yaşam alanlarındaki kendi kendine yetme kapasitesi ve becerilerle ilgili rahatsızlıklar yine belirlenir, 
fakat bakım ihtiyacının sınıflandırılması için kullanılmaz. Bunlar, bakım planlamasının adapte edilmesi ve 
rehabilitasyon ve koruma ihtiyacının belirlenmesinde kullanılır. 

Değerlendirme nasıl gerçekleştirilir? 
Internet'te aşağıdaki adreste bir "bakım derecesi hesaplayıcısı" bulabilirsiniz. www.smart-
rechner.de/pflegegrade/rechner. Bu araçla, MDK'nın değerlendirmede nasıl bir yol izlediğini ve bakım 
derecesi sınıflandırmasını nasıl elde ettiğini anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bakım derecesi hesaplayıcısı, 
değerlendirme için hazırlanmak için ayrıca iyi bir yardımcıdır. Uzmanların ayrıntılı bir şekilde nasıl bir yol 
izlediği, Sağlık Sigortaları Çatı Örgütü Sağlık Hizmetleri'nin yeni "2017'den itibaren bakım değerlendirme 
bilgi portalı"nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır (www.pflegebegutachtung.de). 

Bakım değerlendirmeyle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te www.mdk.de/324.htm adresinde birçok dilde veya 
www.medicproof.de adresinde de bulabilirsiniz. 

Internet'te ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz adresler şunlardır: 

•	 www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze 

•	 www.pflege-grad.org 

•	 www.kv-media.de 

Bunun için bir bakım destek noktasına danışın. 
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Bakım derecesi 1
 
(Kendi kendine yetme kapasitesinde düşük seviyede bozukluk)
 
Bakım derecesi 1, kendi evinde kalabilmek için sadece az bir desteğe ihtiyaç duyan hastalar için kullanılır. 

Irene M., kişisel bakımda, evden çıkarken ve ev işlerini yaparken sınırlı bir yardıma ihtiyaç duyuyor. 
Henüz tuvalete kendi kendine gidebiliyor. Ruhsal ve psikolojik olarak neredeyse sorunsuz durumda. 
Fakat örn. resmi mercilere ve doktora giderken olduğu gibi zamanı gelen randevuların hatırlatılmasına ve 
önemli mali işlemlerde yardıma ihtiyaç duyuyor. Artık eskisi kadar iyi göremediği ve romatizma nedeniyle 
ilaç tabletlerini ambalajından bastırarak çıkaramadığı için, ilaçlarının bir haftalık ilaç dispenserine konması 
gerekiyor. Yukarıdaki hususlar dışında kendi kendine yetiyor ve ek bakıma veya gözetime ihtiyaç 
duymuyor. 

2017'den önce bakım sigortasının hizmetlerinden faydalanamayan hastalar astık Bakım derecesi 1 
sınıfına girebilecektir. 

Anneniz, Bakım derecesi 1 ile evde bakımla ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri talep edebilir: 

- Bakım danışmanlığı (bkz. SORU 1) 

- Bakım danışmanlık uygulamaları (bkz. SORU 13) 

- Bakım yardım araçları için para yardımı (bkz. SORU 12) 

- Yaşanan ortamın iyileştirilmesine yönelik önlemler için para yardımı (bkz. SORU 12) 

- Ayakta bakım yapılan huzur evlerinde yaşama grubu ek ödemesi (bkz. SÖZLÜK Bakım evleri) 

- Bakım izni tutarı (bkz. SORU 12 ve SÖZLÜK'te) 

- Yakınlar ve gönüllü bakıcılar için bakım kursu 
(bkz. SORU 4 ve 11) 

Böylece yeni Bakım derecesi 1'e göre bakım ihtiyacı duyan insanlar, bakım sigortasının bakımı 
tamamlayıcı önemli hizmetlerinden faydalanmaya hak kazanmıştır. 

Ancak Bakım derecesi 1'de, bakıcının güvencesine yönelik hizmetler önörülmemiştir (bkz. SORU 12). 

Bakım derecesi 1'den itibaren ibra bedeli 

Ayrıca anneniz, evde bakımda kendi bakım sigortasından ayda 125 Euro'luk bir ibra bedeli alır (bkz. 
SORU ve SÖZLÜK İbra bedeli). 

Anneniz sosyal yardım alma hakkına sahipse, ihtiyaç durumunda sosyal yardım kurumundan tamamlayıcı 
hizmetler alabilir. Ancak sosyal yardım kurumu, Bakım derecesi 1'de tamamlayıcı hizmetleri sadece 
gerçekten gerekli durumlarda verir. 
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Bakım derecesi 2
 
(Kendi kendine yetme kapasitesinde yüksek seviyede bozukluk)
 
Yeni bakıma muhtaç olma tanımı, insanları bir bütün olarak değerlendirecektir. Sınıflandırmada, Bakım 
derecesi 2'den itibaren ruhsal (kognitif) becerilerde bir kısıtlama veya psikolojik sorunlar olup olmadığına 
da dikkat edilmektedir. Demans, zihinsel engel veya psikolojik hastalıklar nedeniyle kognitif becerilerin 
kısıtlanması, günlük işler ve gerekliliklerin (örneğin yıkanırken ve yemek yerken, ev işlerinde ve evin 
dışındayken gidilecek yönü bulurken) kendi kendine üstesinden gelme konusunda zorluklara yol açabilir. 
Prensip olarak şöyle denebilir: Kognitif kısıtlama ne kadar belirginse, belirli bir bakım derecesinin 
tanımlanması için bedensel bakıma ihtiyacın o kadar az olması gerekir. 

Değerlendirmede karmaşıklık derecesini dikkate almak üzere, 2'den 4'e kadar olan her bakım derecesi 
için, birinde bedensel, diğerinde de kognitif veya psikolojik kısıtlamaların odak noktasını oluşturduğu ikişer 
örnek verilmektedir. Pratikte, bir bakım derecesinin tanımlanması için genelde her iki alandaki 
kısıtlamalardan oluşan bir karışımdan faydalanılır. 

Irene K.'nın kognitif becerileri, başlangıç aşamasındaki demans hastalığı nedeniyle kısıtlanmış durumda. 
Gündelik hayatını yoluna koyması için her gün örneğin sohbetler, okuma, evdeki günlük aktivitelere 
katılma veya resmi merciler ve finansla ilgili işlerde çalışma olanakları gibi beş ila on kez psikososyal 
desteğe ihtiyaç duyuyor. Kendi kendine yeterli olma anlamında sadece çok az bir desteğe ihtiyaç 
duymasına rağmen Bakım derecesi 2 kapsamına giriyor: Yıkanırken, tuvalete giderken ve yemek yerken 
günde on kez talepte bulunma, kısa talimatlar veya uygulama kontrolü yeterli. Bunun için ihtiyaç duyulan 
sekiz ila on dakikalık süre bütün güne yayılıyor. Bu nedenle gün içinde arka arkaya saatlerce tek başına 
işlerini halledebiliyor ve geceleri normalde yardıma ihtiyaç duymuyor. 

Bayan K.'dan farklı olarak Vladimir P.'nin kognitif becerileri kısıtlanmamış durumda. Fakat hareketleri 
ciddi şekilde kısıtlanmış durumda ve öz yeterlilik konusunda, örn. kişisel temizliğini yaparken ve tuvalete 
giderken her gün pek çok kez yardıma ihtiyaç duyuyor. Geceleri de bazen yardıma ihtiyaç duyduğu 
oluyor, fakat günün yirmidört saati bakım gerekli değil. Günlük yaşamını kendi başına idare edebiliyor. 
Ancak resmi mercilerle gerçekleştirmesi gereken ve finansal işlemlerde, ayrıca arkadaşlar, ailesi ve 
komşularıyla insan ilişkilerinde de giderek artan bir şekilde desteğe ihtiyaç duyuyor. Bay P yalnız başına 
yaşadığı için, ihtiyaç duyduğu yardım hizmeti kısa süreli olsa da (örn. hastanın tek başına gidememesi 
söz konusuyken tuvalete giderken kendisine eşlik etme), bakım ihtiyacı değerlendirilirken bakıcıların 
gitmesi gereken mesafe dikkate alınır. 
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Bakım derecesi 3
 
(Kendi kendine yetme kapasitesinde ciddi şekilde bozulması durumu)
 
Aida A. için ruhsal ve psikolojik açıdan neredeyse hiçbir kısıtlama söz konusu değil. Fakat beyin kanaması 
geçirdikten sonra bacakları ve kollarında kısmi felç oluşmuş ve dolayısıyla hareketlerinde ciddi kısıtlamalar 
kalmış. Kişisel temizliğini kısmen kendisi gerçekleştirebiliyor, örn. yüzünü ve göğsünü yıkama, dişlerini 
fırçalama, saçlarını tarama. Yemeği hazırlanıp lokmalar haline getirildikten sonra yemek yeme işini de 
kendi kendine becerebiliyor. Ayağa kalkma ve yürüme işlemlerini ancak baston veya yürüteç gibi yardımcı 
araçlarla gerçekleştirebiliyor; tuvalete giderken, bütün vücudunun ve genital bölgelerinin temizliğinde 
yardıma ihtiyaç duyuyor. Ayrıca resmi mercilerle olan ve finansal her türlü işini halletmek ve günlük 
aktiviteleri için yardıma ihtiyaç duyuyor. Örn. bakıcıların müzik setini açıp kapatması, uzaktan kumandaları 
ve gazeteleri doğru yere koyması veya kendisiyle masa oyunları oynaması gerekiyor. Kognitif kısıtlamaları 
olduğu ve telefonu veya acil tıbbi alarmı kullanamadığı için Bayan A. evinde sadece birkaç saat yalnız 
kalabiliyor. Fakat idrar kaçırma araçlarının?? değiştirilmesi için geceleri desteğe ihtiyaç duyuyor. Aynı 
şekilde bakım tedavisinde de, örn. tabletlerini alırken, insülin iğnelerini yaparken veya varis çoraplarını 
değiştirirken kendisine yardım gerekiyor. 

Daha önceki örnektekinden farklı olarak, zihinsel bir engel nedeniyle ciddi zihinsel kısıtlamaları olan 
Achmed S. için hareket etme anlamında neredeyse hiçbir kısıtlama söz konusu değil; Bay S., kişisel 
temizlikle ilgili alıştırma yaptığı birçok işlemi hâlen kendi başına gerçekleştirebiliyor ve uygulama 
konusunda çok az yardıma ihtiyaç duyuyor. Ancak, örneğin tuvalete gitmek veya yemek yemek için günde 
on kez uyarılması gerekiyor. Ayrıca ilaç dozunu ayarlamak ve ilaçlarını almak ve insülin iğnesi yapmak için 
yardıma ihtiyaç duyuyor. Ayrıca günlük rutin aktivitelerde, resmi merciler ve finansla ilgili işlerde desteğe 
ihtiyaç duyuyor. Bunların dışında iç huzursuzluğu duyuyor ve kendi kendine zarar verme tehlikesi söz 
konusu olabiliyor. Bu nedenle Bay S., uzun süre yalnız bırakılamıyor, bu sadece, derin uykuya dalabildiği 
için geceleri söz konusu değil. 

Bay S. gibi insanlar genelde bir yaşam evinde veya tam yatılı bakım hizmeti sunan özel bir tesisite yaşıyor. 
Evde bakım genelde ancak bir bakıcı, bir bakım hizmeti görevlisi veya gönüllü yardımcının uzun süre 
hastanın yanında kalmasıyla mümkün. 

Bakım derecesi 4 
(Kendi kendine yetme kapasitesinin çok ciddi şekilde bozulması 
durumu) 
Christine M., geçirdiği ağır multipl skleroz nedeniyle neredeyse hiç hareket edemiyor. Bu nedenle bütün 
günlük aktivitelerinde kapsamlı bir yardıma ihtiyaç duyuyor. Bayan M. zihinsel engelli değil, fakat hastalığı 
nedeniyle konsantrasyon güçlüğü çekiyor ve ruh halinde ciddi dalgalanmalar oluşabiliyor. Gün içinde bir 
saatten daha fazla yalnız başına bırakılamıyor, geceleyin sıvı tedariki ve inkontinans yönetimi için iki ila üç 
kez müdahale etmek gerekir. Bayan M., acil tıbbi alarmı hâlen kendi başına kullanabiliyor, fakat artık 
yardım almadan telefon edemiyor. 

Christa T., Bayan M.'den farklı olarak Parkinson hastalığıyla bağlantılı ciddi bir demans hastası. Bu 
nedenle günlük yaşamın her alanında kapsamlı şekilde desteklenmesi gerekiyor. Kendi başına 
gerçekleştirebildiği aktivitelerin de denetlenmesi gerekiyor. Örneğin yürüyebiliyor, fakat bu durumda ciddi 
bir düşme tehlikesi ortaya çıkıyor. Bayan T., yanlış bir hareket yapmasını ve kendi kendine zarar vermesini 
önlemek için kısa süreli müdahalelerin yapılabildiği yirmidört saatlik bir bakıma ihtiyaç duyuyor . 

Bakım derecesi 5 (özel bakım gerekliliklerinin söz konusu olduğu, 
kendi kendine yetme kapasitesinin çok ciddi şekilde bozulması 
durumu) 

Oskar K., ağır bir demans hastası ve hareket açısından önemli ölçüde kısıtlanmış durumda. Her türlü 
bakım korkuya kapılmasına yol açıyor. Bu nedenle bakımla ilgili faaliyetler sık sık bakım talepleri ve ciddi 
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ölçüde sabır ve zaman gerektiriyor. Bay K., korkuları nedeniyle başka insanlara karşı saldırgan 
davranışlar sergileyebiliyor. Ayrıca sık sık evi terk edip kaçmaya çalışıyor. Geceleri çok huzursuz. 
Bay K. nadiren açlık ve susuzluk çekiyor. Artık kendiliğinden ihtiyaçlarını karşılamıyor ve bu nedenle 
günün yirmidört saati destek, denetim ve bakım ihtiyacının değerlendirilmesinde ele alınan altı yaşam 
alanında da bakım ihtiyacı duyuyor. Eşiyle birlikte oturduğu ve eşi, kendi kız kardeşi tarafından bakımda 
yoğun şekilde desteklendiği için bakımı sadece evde yapılabiliyor. 

Gianni N., bir trafik kazası yüzünden belden aşağısı felçli durumda ve kollarını ve bacaklarını artık 
hareket ettiremiyor. Bı nedenle günlük yaşamdaki her türlü aktivitede, örn. kişisel temizlik ve gıda 
alımında desteğe ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyduğu ilaçların ayarlanması ve kendisine 
verilmesi/uygulanması gerekiyor. Telefon etme, radyo dinleme veya televizyon izleme gibi faaliyetlerde de 
yardıma ihtiyaç duyuyor. Bay N. kendi başına yer değiştiremiyor ve bunun için geceleri de dahil olmak 
üzere düzenli olarak yardıma ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, mesane felci nedeniyle her gün birçok kez 
kateterize edilmesi gerekiyor. Bay N.'nin kognitif becerileri genel olarak sınırlanmış durumda değil, fakat 
kazadan beri sık sık konsantrasyon bozuklukları yaşıyor. 

31 



 
 

  

      
     

          
          

             
          

            
           

        
             

     

          
   

 
    

              
    
      

       
           

     

             
            

           
     

            
               

        
    

            
   

           
      

             
             
             

             
  

           
             

  

SORU 10
 

Bakım sigortasına ilgili hizmetler için başvuru 
yapıldıktan sonra ne olur? 

Anneniz kendisine bir bakım derecesinin atanması için bakım değerlendirme başvurusunda bulunduysa, 
en kısa süre için de Sağlık Sigortası Sağlık Hizmetleri'nin (MDK) veya özel sigortası varsa Medicproof 
GmbH'nın bir uzmanı tarafından ziyaret edilir. Değerlendirme için belirli süreler söz konusudur: Bakım 
sigortası, sonuçların iletilmesi de dahil olmak üzere, değerlendirme için en fazla 25 iş günü (beş hafta) 
kullanabilir, aksi takdirde para cezası ödemekle yükümlüdür. Ancak 2017 yılında, yeni hizmet sistemine 
geçiş nedeniyle prensip olarak bu durum geçerli değildir. Özel durumlarda, öncelikle bakım süresi veya 
aile bakım süresinden faydalanıyorsanız bu sürenin kısaltılması mümkündür. Uzman önceden haber verir 
ve annenizle veya sizinle bir randevu tarihi belirler. Hastanede veya belgelere göre değerlendirme 
yapılması, sadece istisnai durumlarda ve özel koşullarda mümkündür. 

Bakım değerlendirmeyle ilgili ayrıntılı bilgileri Internet'te www.mdk.de/324.htm adresinde birçok dilde veya 
www.medicproof.de adresinde bulabilirsiniz. 

Bakım ihtiyacını MDK belirler 
Uzmanın görevi, bakım ihtiyacının olup olmadığını tespit etmektir. Değerlendirme , bir bakım uzmanı, bir 
doktor tarafından normalde annenizin evinde gerçekleştirilir. 01.01.2017'den sonra, özellikle mevcut 
beceri ve yeterlik durumunun belirlenmesinin söz konusu olduğu yeni bir değerlendirme sistemi yürürlüğe 
gireceği için, annenizin değerlendirme sürecini büyük ölçüde yasayla öngörülen altı yaşam alanına ilişkil 
soruların sorulduğu bir görüşme oluşturur (bkz. SORU 9). Bu görüşmede bakım ihtiyacı duyan insanlar, 
özellikle demans hastaları genelde aşırı şekilde zorlanır. 

Anneniz, değerlendirme esnasında yanında bir yakınının olmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu 
olanaktan siz veya güvendiğiniz bir kişi faydalanın. Uzmanlar da bunu açık bir şekilde takdir eder. 
Önerilen tarihte randevunun gerçekleşmesi mümkün değilse, MDK veya Medicproof GmbH'yı telefonla 
arayarak tarihi ertelemelerini rica edin. 

Uzmanı desteklemek ve kendisi üzerinde annenizin bakım durumu hakkında gerçeğe mümkün olduğunca 
yakın bir etki oluşturmak için annenizin ve sizin değerlendirme için hazırlanmanız gerekir. İyi bir hazırlık 
süreciyle ilgili ipuçlarını Internet'te www.pflegebegutachtung.de ve www.medicproof.de/index.php?id=30 
adresinde bulabilirsiniz (ayrıca bkz. SORU 9). 
Uzman için önemli olabilecek tüm belgeler hazır olmalıdır. Değerlendirme öncesinde bir bakım günlüğü 
tutmak çok mantıklı olacaktır. İlgili resmi formları bakım sigortanızdan, tüketici danışma merkezinden 
veya bir bakım destek noktasından edinebilirsiniz. Bu arada, akıllı telefonlara yönelik etkileşimli bakım 
günlükleri içeren uygulamalar da mevcuttur. Bir hafta boyunca, kişisel temizlikten televizyonun açılmasına 
ve örneğin Berlin dışında oturan oğluyla telefon görüşmesine kadar annenize yardımcı olduğunuz her 
aktiviteyi not alın. MDK veya Medicproof GmbH tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra bakım 
sigortası annenize bir bakım derecesi verilip verilmeyeceğine karar verir. Bunun için anneniz, bakım 
sigortasından yazılı bir bildirim ve açık bir şekilde itiraz etmediği takdirde bir bakım değerlendirme raporu 
alır. 

Bu raporu mümkünse, örn. yerel bakım destek noktasında çalışan bir uzmanla incelemeniz gerekir. 
Daha sonra annenizle birlikte bakım sigortasının gönderdiği bildirime itiraz edip etmeme konusunda karar 
verebilirsiniz. 
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Değerlendirmeyle ilgili olarak, randevuya nasıl hazırlanacağınızı ve annenizin başvurusu reddedilirse 
neler yapabileceğinizi açıklayan bilfileri tüketici danışma merkezlerinin www.verbraucherzentrale.de Web 
sayfasında da bulabilirsiniz (Başlıklar: Konular; Sağlık ve Bakım; Bakım sigortası). 
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SORU 11
 

Bakım yardımı, bakım ayni yardımı ve bileşik hizmet 
arasında ne fark var? 

Bakım ihtiyacı duyan insanlar bakım yardımı, bakım ayni yardımı ile bileşik hizmet arasından birini 
seçebilir. Fakat bu hizmetler ancak Bakım derecesi 2'den itibaren mümkündür. 

Bakım yardımı, bakımla bağlantılı ek masrafları karşılamak için kullanılır 
Bakım yardımı, annenize direkt olarak ödenir ve bunun amacı, annenizin bakım ihtiyacı nedeniyle ortaya 
çıkan ek masrafları karşılamaktır. Ayrıca anneniz kendisine bakan insanlara bu yardımdan maddi bir tutar 
ödenmesini sağlayabilir. Akrabalar ve diğer yakınlar gibi bakım yapan insanlara verilen bakım yardımı, 
vergi yasası anlamında gelir olarak kabul edilmez. 

The amount of care allowance is based on the care degree: 

• Bakım derecesi 2 316 Avro 

• Bakım derecesi 3 545 Avro 

• Bakım derecesi 4 728 Avro 

• Bakım derecesi 5 901 Avro 

babakım ayni yardımları, bir bakıcı aracılığıyla sunulan bakımla ilgili yardımlardır 
Anneniz, bakım ayni yardımının seçiminde bir bakıcı tarafından sunulan bakımla ilgili yardımları seçer. Bu 
bakıcı, hizmetlerinin karşılığını doğrudan bakım sigortasından alır. Ayni yardımın tutarı, kapsamlı 
bakımda genelde yeterli olmaz. Bu durumda anneniz ekstra bakım masraflarını kendi cebinden ödemek 
zorunda kalır (bkz. SORU 7). Finansal ihtiyaç durumunda tamamlayıcı hizmetlerin sosyal yardım kurumu 
aracılığıyla sağlanması mümkündür. 
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Bakım ayni yardımının miktarı da yine aynı şekilde bakım derecesine göre belirlenir: 

• Bakım derecesi 2 689 Avro 

• Bakım derecesi 3 1.298 Avro 

• Bakım derecesi 4 1.612 Avro 

• Bakım derecesi 5 1.995 Avro 

Bakım yardımı ve bakım ayni yardımının birleştirilmesi (bileşik hizmet) mümkündür 
Bileşik hizmette bakım yardımı ve bakım ayni yardımı birlikte uygulanır. Anneniz örneğin Bakım derecesi 
2 sınıfındaysa ve bakıcı haftada sadece bir kez banyo için geliyorsa, aylık 689 Avro bakım ayni yardımı 
harcanmaz. Haftalık banyo için bakım ayni yardımının yaklaşık yüzde 20'sini, yani yaklaşık 137 Avro 
harcar, böylece annenizin bakım yardımının yüzde 80'i, yani yaklaşık 254 Avro hesabına yatırılır. 
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SORU 12
 

Bakım sigortası, bakım yapan akrabaların 
desteklenmesi için başka neler sunuyor? 

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar – İbra bedeli 

Bakım sigortası, bakım derecesi 1'den itibaren bakıma ihtiyaç duyan kişilere, günlük yaşamda destek 
amaçlı fırsatlar için ayda 125 Avro’luk bir ibra bedeli öngörmektedir (§ 45a SGB XI). İbra bedeli, bakım 
ihtiyacı duyan insanları ve onların yakınlarını bakım yapılan gün desteklemeye yarar. 

Ancak anneniz tamamen bağımsız olarak aylık 125 Avro'dan fazlasına sahip olamaz. Araçlar, amaca 
bağlıdır. Anneniz bunları 

1.	 Kısa süreli ve önleyici bakım: Standart hizmetin arttırılması; özvarlık oranlarının ödenmesi (bkz. 
SORU 17), 

2.	 Gündüz veya gece bakımı: Standart hizmetin arttırılması; özvarlık oranlarının ödenmesi (bkz. 
SORU 16), 

3.	 Ayakta bakımla ilgili hizmetler: Bakım derecesi 2 ila 5 'te sadece danışmanlık ve evle ilgili 
hizmetler, Bakım derecesi 1'de ek olarak bedenle ilgili bakım prosedürleri (temel bakım), 

4.	 Günlük hayatta destek sağlamaya yönelik olarak ulusal yasalara göre kabul edilmiş olanaklarla 
ilgili hizmetler için kullanabilir. 

Anneniz bakım ayni yardımı (Bakım derecesi 2'den itibaren) alıyorsa, ayrıca bakım ayni yardımı tutarının 
yüzde 40'a kadarlık kısmını günlük hayatta destek sağlamaya yönelik kabul edilmiş olanaklar için 
kullanabilir. 

Söz konusu önlemlerin masrafları annenize, faturalar sunulduktan sonra kendi bakım sigortası tarafından 
geri ödenir. 

> Şunu düşünün: Bir temlik senedi imzalarsanız, bu senet normalde tüm ibra bedeli için geçerli olur. 
Başka bir fırsattan faydalanmak istiyorsanız, masraflarınızın bakım sigortasından geri ödenmesi için önce 
temlik senedini ipal etmeniz gerekir. 

Annenizin bakım sigortası, bir bakım destek noktası veya bakım desteği uzmanlık merkezi 
(www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ) sizi bu konuda seve seve bilgilendirecektir. 
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Yasal kaza ve emeklilik sigortası 

Bakım yapan kişi olarak kazalara karşı sigortalanırsınız 
Bakım derecesi 2'den itibaren bakım ihtiyacı duyan insanların haftada en az 10 saat ev ortamında 
bakımını (düzenli olarak haftada en az iki güne dağılmış şekilde) yapan akrabaları, yasal olarak kazalara 
karşı sigortalıdır. Bu, yasal bakım yardımının üzerinde pay almayan diğer insanlar için de geçerlidir. Bu, 
söz konusu kişilerin, bakım faaliyetleriyle bağlantılı iş ve yol kazalarına ve yasal olarak kabul edilmiş 

meslek hastalıklarına karşı normal çalışanlar gibi güvence altına alındıkları anlamına gelir. Kişiler, 
bakıcıların bedenle ilgili bakım faaliyetlerinde, bakımla ilgili destek prosedürlerinde ve ev idaresine yardım 
sırasında ve doğrudan bakıma ihtiyaç duyan kişiye giderken ve geri gelirken kullanılan yollarda güvence 
altına alınır. Ancak bakım süresi esnasında örneğin yemek ve içmek, uyumak veya bakıma ihtiyaç duyan 
kişiye giderken ve gelirken kullanılan bir yolun özel nedenlerle ve gezinti amacıyla yarıda kesilmesi gibi 
faaliyetler güvence kapsamında değildir. 

Berlin'de annenizin bakımını para karşılığı olmaksızın evde yapıyorsanız, Berlin Kaza Sigortası (UKB) 
tarafından sigortalanırsınız. Bu sigorta kapsamı otomatik olarak sağlanır, başvuru gerekli değildir. 

> İstisnai durum: Bakıma ihtiyaç duyan bir kişinin yanında çalışan ve yasal bakım yardımının üzerinde 
bir ücret alan bakıcıların, (ev işlerine yardım eden hizmetliler de dahil) evin reisi tarafından UKB'ye 
kaydettirilmeleri ve yıllık bir primle sigortalanmaları gerekir. Aylık düzenli maaş 450 Avro'yu aşmıyorsa, 
kayıt işlemi, sosyal hizmet denetim makbuzu yöntemi aracılığıyla düşük ücretli iş merkezinde 
gerçekleştirilir. Böylece sosyal güvenlikle ilgili tüm bildirim yükümlülükleri yerine getirilmiş olur. Bu 
durumda UKB'ye özel olarak kayolmak gerekli değildir. Bunu düşük ücretli iş merkezi üstlenir. Bu 
durumda kaza sigortası primleri, düşük ücretli iş merkezi tarafından diğer ücretlerle birlikte hesaplanır ve 
dahil edilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz.: www.minijob-zentrale.de (Başlıklar: Özel evlerde düşük ücretli işler, Kayıt 
yaptırma ve kaydı sildirme, Evle ilgili faaliyetler). 

Bakım sırasında bir kaza yaşarsanız ve doktor yardımı alırsanız, ilgili doktora, diş hekimine veya 
hastaneye bu kazanın bakım faaliyeti esnasında gerçekleştiğini bildirmeniz gerekir. Doktor veya hastane, 
UKB'ye üç gün içinde gayrıresmi olarak bir kaza bildirimi göndermek zorundadır. 

Gerekiyorsa emeklilik sigortası kapsamına alınırsınız 
Bunun dışında annenizin evde bakımı nedeniyle gerekiyorsa ayrıca emeklilik sigortası güvencesiyle 
korunursunuz. 2017 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan ve önemli ölçüde yenilenen kanuna göre, 
haftada düzenli olarak en az iki güne dağıtılmış şekilde haftada en az on saat annenizin bakımını yapıp 
yapmadığınız, annenizin bakım derecesinin 2 ila 5 sınıfında olup olmadığı ve bakım yapan kişi olarak 
bakımın yüzde cinsinden ne kadarlık bir kısmını üstlendiğiniz belirleyicidir. Diğer bir ön koşul, annenizin 
sosyal veya özel bakım sigortasından bakım yardımı veya sadece bir ayni ödeme ya da bir bileşik hizmet 
çerçevesinde hem bakım yardımı hem ayni yardım almasıdır. 

Bakım ihtiyacının kapsamının nispeten dar olması nedeniyle, bakım derecesi 1 sınıfındaki bakım ihtiyacı 
duyan insanların bakımını yapan kişiler için emeklilik güvencesi söz konusu değildir. 

Burada ayrıca, bakıcının yaş veya standart emeklilik süresi nedeniyle tam emeklilik maaşı alması ya da 
haftada 30 saatin üzerinde çalıştığı bir işinin olması durumunda da emeklilik sigortası primleri yatırılmaz. 

Yasal emeklilik sigortası aracılığıyla siz ücretsiz olarak güvence altına alınırsınız, emeklilik sigortası 
primlerinizi bakıma ihtiyaç duyan kişinin bakım sigortası öder. Ancak bunun için annenizin bakım 
sigortasına bakıcısının siz olduğunuzu bildirmeniz gerekir. Bakım sigortaları, emeklilik sigortası başvurusu 
için normalde özel formlara sahiptir. Bu formları isteyin! 

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: 
www.unfallkasse-berlin.de/pflegende-Angehörige and 
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www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de (Başlıklar: yaşam durumları, Hayatın ortasında, 
Emekli maaşı ve ihtiyat, yakınlara bakmak ödüllendirilir). 

Yaşanan ortamın iyileştirilmesiyle ilgili hizmetler 
Evi annenizin ihtiyaçlarına göre uyarlama olanağına sahipsiniz. Ev ortamının uyarlanması, bakıma ihtiyaç 
duyan kişinin kendi kendine yetme kapasitesini arttırmayı, bakım yapma olanağı veya bakımı 
kolaylaştırmayı sağlar. Ev ortamının uyarlanması, bakım sigortası tarafından finanse edilir. Bunun ön 
koşulu bir bakım derecesinin tanımlanmış olmasıdır. 

Yaşama alanında bakımı kolaylaştıran deişiklikler için para yardımı yapılır 
Yaşanan ortamın iyileştirilmesi sadece bakım ihtiyacı duyan insanın sürekli yaşadığı ev için finanse edilir. 
Bu, kişinin kendine ait evi veya bakım ihtiyacı duyan insanın birlikte yaşadığı akrabalarının evi de olabilir. 
Örneğin kapı genişletme, eşik kaldırma işlemleri veya banyonun düz bir duşla değiştirilmesi için ek ödeme 
yapılır. Ek ödeme, gelir testi yapılmaksızın, uygulanan prosedür başına 4.000 Avro'ya kadardır. Ortak bir 
evde, örneğin bir yaşam evinde birden fazla bakım ihtiyacı duyan insan yaşıyorsa, bu hak, evin sahibi 
veya kiracısı olduğuna bakılmaksızın, her sakin için geçerlidir. Bu tür toplu oturulan yerlerde, uygulanan 
prosedür başına maksimum 16.000 Avro tahsis edilir. 

Ev ortamının uyarlanmasından önce bir bakım destek noktası danışmak mantıklı olacaktır. Bakım 
destek noktasındaki yetkililer sizi sadece uygun prosedürleri seçerken ve para yardımı için başvuru 
yaparken desteklemekle kalmaz, aynı zamanda, kiralanan evde dönüştürme çalışmaları yapmak için 
gereken izinlerin alınmasında da yardımcı olur. Yaşama alanının uyarlanması için ev sahibine, konut 
derneğine veya konut kooperatifine izin başvurusunda bulunulması gerekir. Bu bağlamda, dönüştürme 
işlemleriyle ilgili olarak olası bir masrafların paylaşılması durumu hakkında ev sahibi tarafından 
bilgilendirilme olanağına da sahipsiniz. Her geçen gün daha fazla ev sahibi, evini, genelde uzun yıllardır 
ev sahipliği yaptıkları kiracılarının aynı evde oturmaya devam etmelerini sağlayacak şekilde düzenlemeyi 
düşünmektedir. Bakım destek noktaları bakımı kolaylaştırabilecek teknik yardımcı araçlar konusunda da 
yeterli bilgiye sahiptir. 

> Yaşanan ortamın iyileştirilmesi için ek ödeme başvurusu bağlayıcı taahhütler verilmeden önce 
yapılmalıdır. Başvuruya bir fiyat teklifi eklenmelidir. 

Konuyla ilgili ayrıntıları tüketici danışma merkezinin www.verbraucherzentrale.de/Wohnen-im-Alter 
sayfasından, bakım destek noktalarının www.pflegestuetzpunkteberlin.de adresindeki ev ortamının 
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uyarlanmasıyla ilgili bilgi formundan (Başlık: bilgi formları) veya doğrudan yerel bakım destek 
noktasından öğrenebilirsiniz. 

Bakım yardım araçları 
Kendisi için bir bakım derecesi tanımlandıysa, anneniz kendi bakım sigortası aracılığıyla, bakımı ve kendi 
kendine hayatını sürdürmesi için gerekli bakım yardım araçlarının tedarik edilmesini talep edebilir. Buna 
paralel olarak sağlık sigortası, söz konusu hastalık veya engelin tedavi edilmesi için gereken yardımcı 
araçların finansmanını üstlenir (bkz. SORU 14). 

Bakım kursu 
Bakım sigortaları, bakım yapan akrabalara ve aynı zamanda gönüllü olarak bakım faaliyetleriyle ilgilenen 
insanlara ücretsiz olarak bakım kursu olanağı sunmak zorundadır (§45 SGB XI). Bunun için bir bakım 
seviyesinin tanımlanmış olması gerekmez. Dolayısıyla bu fırsat tüm vatandaşlara yöneliktir. Kurslar 
genelde üçüncü şahıslarla, örn. özel tedarikçiler, bağımsız hayır kuruluşlarının veya halk eğitim 
merkezlerinin işbirliği ile sunulur. Bu kurslarda pratik talimatlar ve bilgilerin yanı sıra pek çok farklı konuyla 
ilgili danışmanlık ve destek sağlanmaktadır. Ayrıca kurslar başka insanlarla deneyimleri paylaşma ve 
irtibat kurma olanağı da sağlar. Eğitimler evde de verilebilir. Bunun dışında, her geçen gün daha fazla 
sigorta çevrimiçi bakım kursu sunmaktadır. Ayrıntılı bilgileri bakım sigortanızdan veya yerel bakım destek 
noktasından edinebilirsiniz. 

Bakım sigortalarının İnternet üzerinden sunduğu bilgi olanakları 
Bakım sigortalarının, ayakta bakım hizmetleri ve kısmen ve tamamen tam yatılı bakım hizmeti sunan 
tesisler için hazırladığı Internet portalları mevcuttur. Aşağıdaki adreslerden de bilgi edinebilirsiniz (ayrıca 
bkz. SORU 6): 

www.aok-gesundheitsnavi.de (AOK)
 
www.bkk-pflegefinder.de (BKK) 

www.der-pflegekompass.de (Knappschaft)
 
www.pflegelotse.de (vdek – Verband der Ersatzkassen-Sağlık Sigortaları Derneği)
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SORU 13
 

Bakım danışmanlık görevleri nelerdir? 

Bakım uzmanlarından danışmanlık hizmeti almak gereklidir ve çok yardımcı olur 
Annenize evde bakıyorsanız ve anneniz de bakım yardımı alıyorsa, anneniz bir bakım uzmanı tarafından 
düzenli olarak bakım danışmanlığı hizmeti alabilir ve almalıdır. Bakım derecesi 1 ise anneniz danışmanlık 
hizmetini altı ayda bir arayabilir, fakat buna mecbur değildir. Bakım derecesi 2 ile 5 arasındaysa anneniz 
bakım yardımını tam olarak almak için bu danışmanlık hizmetinden faydalanmalıdır. Bakım derecesi 2 
veya 3 ise, anneniz bu hizmeti altı ayda bir, bakım derecesi 4 veya 5 ise üç ayda bir almalıdır. 

Anneniz bileşik hizmet veya ayni yardım alıyor ve bir bakıcı evine geliyor olsa bile altı ayda bir 
danışmanlık hizmeti alma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda herhangi bir yükümlülük söz konusu 
değildir. 

Bakım danışmanlık hizmetleri, bir bakım uzmanının, evde bakım desteği ve güvencesi için gerçekleştirdiği 
ziyaretlerdir. Danışmanlık hizmetleri, bakım yapan hasta yakınlarının, bakım yaparken karşılaştıkları 
bedensel ve zihinsel açıdan yorucu durumlarla daha rahat baş etmesini sağlamalıdır. Ayrıca hasta 
yakınlarına, kontrolü kaybetmemek ve mümkün olduğunca optimum bir bakım düzeni oluşturmak için 
yardımcı olmalıdır. Berlin'de danışmanlık hizmetleri genelde bakım hizmeti veren kuruluşlar tarafından 
sunulur. Bakım hizmeti veren neredeyse tüm kuruluşlar bu hizmeti sunar. Bakım uzmanının ziyaretleri, 
bakıma ihtiyaç duyan kişiler için ücretsizdir. 

Anneniz, istediği danışmanı, yani bakım hizmetini özgürce seçebilir. En iyisi, bakım derecesi 
onaylandıktan sonra ilk randevuyu belirlemesidir. Anneniz, tekrar bir ziyaret tarihinin belirlenmesi 
gerektiğinde ileride kendisini tanıyacak iyi bir bakıcıyla anlaşmaya varabilir. Annenizin ve bakımını yapan 
yakını olarak sizin bu hizmetlerden, bakımla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar konusunda fikir danışmak 
için faydalanmanız gerekir! Durumu, olduğu şekliyle kabul edin. En iyi bu şekilde yardım alabilirsiniz. 
Dikkat: Günlük hayata dair pratik prosedürlerle ilgili soruların yanı sıra, olası yardımcı araçlar ve bakım 
yapan yakınlar için bakım yükünü hafitletmeyle ilgili diğer olanaklar konusunda da bilgi edinin! 
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SORU 14
 

Annem artık hareket edemiyor. 
Yataktan kaldırarak koltuğa oturmasını nasıl 
sağlayabilirim? Ona nasıl banyo veya duş 
yaptırabilirim? 

Teknik yardımcı araçlar yükünüzü hafifletebilir 
Annenizi yataktan veya koltuktan kaldırırken bedensel olarak onu zorlamadan desteklemenizi sağlayan 
teknik yardımcı araçlar mevcuttur. Bu yardımcı araçlar genelde annenizin yerini ağrısız ve koruyucu bir 
şekilde değiştirmenize de yardımcı olur. Örn. hareketli veya sabit olarak takılan ve annenizi yataktan 
koltuğa götürmenize yardımcı olan kaymaz altlıklar, döner diskler veya yükselticiler (kaldırma yardımcıları 
veya taşıma yardımcıları). Bakım yataklarının avantajlarını da hafife almayın. Bakım yatakları günümüzde 
genelde elektrikli olarak ayarlanabilmektedir, böylece anneniz yataktaki konumunu yardımınız ihtiyaç 
duymadan değiştirebilir. Ahşap kaplamalar, bakım yataklarına daha şık bir görünüm kazandırmaktadır. 
Ayrıca küvet asansörleri ve hareketli duş sandalyeleri ve farklı kullanım alanlarına yönelik daha pek çok 
teknik yardımcı araç mevcuttur. Bu teknik yardımcı araçlar kısmen, onaylanmış bir bakım ihtiyacı söz 
konusu olmasa da aile doktoru tarafından masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanacak şekilde 
reçete edilebilir. Bu örneğin küvet asansörü için söz konusu olabilir. 

Bakımı kolaylaştıran ya da mümkün kılan yardımcı araçlar yine doktor tarafından reçete edilmeden bakım 
sigortası tarafından tedarik edilir. Bunun için, örneğin bakım MDK değerlendirmesinde veya bakım 
danışmanlık hizmetlerinde bir bakım uzmanının onayı yeterlidir. 

Yardımcı araçlarda, reçete edilen yardımcı araç başına 25 Avro'yu aşmayacak şekilde masrafların yüzde 
onunun hasta tarafından ödenmesi gerekir. Bu, yardımcı araçlarının ödünç alınması durumunda geçerli 
değildir, örn. bakım yataklarında genelde durum böyledir. 

Kullanılmasına karar verilen bakım yardım araçları (eldiven, dezenfeksiyon maddesi, hasta altıkları vs.) 
için aylık 40 Avro'ya kadar olan masraflar üstlenilir. 

Küçük yardımcı araçlar veya günlük yardımcılar da mevcuttur, 
örn.: 

• Bir Kaymaz altlık, 

• Yer değiştirirken desteklemeye yönelik bir döner disk, 
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• Yatalaklık durumunda pozisyon değişikliği için kayar altlıklar, 

• Ayağa kalkarken ve otururken desteklemeye yönelik bir 

bunlar doktor tarafından reçete edilebilir ve sağlık sigortası tarafından finanse edilebilir. Bakım sigortasına 
veya yakındaki bir bakım destek noktasına danışın. 
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SORU 15
 

Bakımı işimle uyumlu hale getirebilir miyim?
 

Annenizin bakımı giderek daha fazla zaman almaya başlıyorsa, muhtemelen işten çıkmayı düşüncesiyle 
boğuşacaksınız. 

İş hayatı değişikliklere açıktır 
İşiniz yaşlanana kadar finansal açıdan sizi güvenceye alır ve size tanınma, sosyal iletişim, değişiklik ve 
eğlenme olanağı sağlar. Bu nedenle önce işvereninizle, çalışma saatlerinizi esnek şekilde 
düzenlemenizin mümkün olup olmadığını sorun. Bundan sonra evdeki öngörülemeyen durumlarla daha 
rahat baş edebilirsiniz. Örn. öğle arasında annenizin yanında olmanızın sorun yaratıp yaratmayacağını 
açıkça sorun. Kendiniz için şirkette bir park yeri isteyin. Bu, arada acilen eve gitmeniz gerektiğinde park 
yeri aramayla vakit kaybetmenizi önler. Annenizin bakımının siz çalışırken bir günlük bakımevinde 
yapılmasını sağlayabilirsiniz (bkz. SORU 16). Önleyici bakım da saat başı uygulanabilir. 

Çalışan biri olarak farklı bakım durumlarına kısa süreli olarak yanıt verme olanağına sahipsiniz. Bakım 
süresi ve aile bakım süresi ile ilgili yasal düzenlemeler size, çalışma süreniz dahilinde maksimum 24 ay 
için iş yerinizden ayrılmak zorunda kalmadan kendi durumunuzu annenizin bakımına göre esnek bir 
şekilde ayarlama şansı tanımaktadır. Aşağıda size farklı modelleri tanıtıyoruz. 

On gün kısa süreli izin 
Çalışanlar, kısa süreli bir izin çerçevesinde, bakıma ihtiyaç duyan yakın bir akrabasına akut bir bakım 
durumunda ihtiyaca göre bir bakım ayarlamak veya bu süre içinde bakım yapılmasını sağlamak için 
gerektiği takdirde maksimum on işgünü işten uzaklaşma hakkına sahiptir. Bu kısa süreli ara verme 
durumu, çocuk hastalık yardımına benzer şekilde bir bakım destek yardımı ile birleştirilir. Bu işsizlik 
yardımı, net ücretin yüzde 90'ına kadardır (işvereninizden noel yardımı gibi tek seferlik ödemeler 
alıyorsanız % 100'ü) ve bakım sigortası tarafından üstlenilir. Ancak bu miktardan sosyal sigorta primlerini 
tekrar ödemeniz gerekir. 

Altı aya kadar bakım süresi 
Bakımı daha uzun bir süre boyunca üstlenmek istiyorsanız, şirketinizde normalde 15'ten fazla çalışan 
olması durumunda altı aya kadar bir süre boyunca işten tamamen veya kısmen izin alabilirsiniz. İzne 
çıkılacağı, işverene en az on işgünü önce bildirilmelidir. Bu süre içinde hiç maaş almaz veya belirli ölçüde 
azaltılmış bir maaş alırsınız, fakat sosyal güvenceniz devam eder ve kazanç kaybınızın bir kısmını 
karşılamak için faizsiz borç için başvuruda bulunabilirsiniz. Bakıcı haftada en az on saat ve en az iki gün 
bakım yapacaksa, emeklilik sigortasının prim ödemesi gerekiyorsa bakım sigortası tarafından üstlenilir 
(bkz. SORU 12). Sağlık ve bakım sigortası teminatı, aile sigortası veya isteğe bağlı devam eden sigorta 
aracılığıyla minimum prim ödemesiyle sağlık sigortasında güvence altına alınır. Sağlık sigortası, otomatik 
olarak bakım sigortası kapsamında da güvence altına alınmayı sağlar. Bakım sigortası, başvuru üzerine 
sağlık ve bakım sigortası primini minimum prim değerine kadar karşılar. İşsizlik sigortasında sigorta 
kapsamı aynen korunur. İşsizlik sigortasının primleri gerekiyorsa bakım sigortası tarafından üstlenilir. 

Annenize ömrünün son aşamasında eşlik ediyorsanız çalışma sürenizi üç ay süreyle tamamen veya 
kısmen azaltabilirsiniz. Bu, annenizin bakımı ev yerine hospiste yapılıyorsa da geçerlidir. Bunun için bir 
bakım derecesinin tanımlanmış olması gerekmez. 

Ebeveynleri tarafından bakıma ihtiyaç duyan çocuklar, bakımları kendi evlerinde yapılmıyorsa bakım 
süresi veya aile bakım süresinden faydalanabilirler. 

Aile bakım süresinden faydalanın 
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Annenizin bakımı için aile bakım süresinden de faydalanabilirsiniz. Şirketinizde normalde 25'ten fazla 
çalışan varsa, aile bakım süresi ile, yakınınızın bakımı için çalışma sürenizi 24 aya kadarlık bir süre 
boyunca azaltma hakkına sahipsiniz. Daha önce altı ay bakım süresi kullandıysanız, bu süre aile bakım 
süresine dahil edilir ve size, daha az çalışabileceğiniz 18 ay kalır. Annenizin bakımını diğer aile üyeleriyle, 
örn. çocuklarınız, kardeşleriniz veya eşinizle paylaşabilirsiniz. Siz 24 aya kadar işinize daha az giderken 
örneğin çalışan kardeşleriniz annenizin bakımını daha uzun süreli organize edebilir. 

Aile bakım süresi, işverene en geç, talep edilen başlangıç tarihinden sekiz hafta önce yazılı olarak 
bildirilmelidir. Maaşınız azaldığında, çalışma sürenizi maksimum 24 aylık bir süre boyunca 15 saate kadar 
düşürebilirsiniz. Kazanç kaybı, bu süre zarfında da faizsiz borçla dengelenebilir. Bu durumda da bakım 
sigortası, başvuru üzerine emeklilik sigortası primlerini emeklilik sigortasına öder; bunun ön koşulu, 
haftada 30 saatten az çalışmanız ve haftanın en az iki günü on saatten fazla bakım yapmanızdır. 

Örn. Federal Aile ve Toplumsal Görevler Dairesi'nden (www.bafza.de (Başlıklar: Görevler, Aile bakım 
süresi; Tel. 0221 / 3673-0), www.wege-zur-pflege.de Internet portalından ve Federal Aile Bakanlığı'nın 
bakım hattından (Pazartesi-Perşembe saat 09:00 - 18:00 arası, Tel. 030 / 201 79131; E-posta: 
info@wege-zur-pflege.de) bilgi edinin ve işvereninizle zamanında konuşun. KOBRA Danışmanlık Merkezi 
(Kadınlar ve Şirketler için Danışmanlık), bakım dostu çalışma süresi modelleri geliştirme ve aile bakım 
süresi konusunda mutabakata varmayla ilgili bireysel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır (Çalışma 
saatleri: Pazartesi-Cuma saat 09:00'dan 13:30'a kadar; Tel. 030 / 695923-0; www.kobra-berlin.de ). 

Çalışma süresinizin sürekli olarak kısaltılması yönünde karar verdiyseniz, bakım sigortasını 
bilgilendirmeyin unutmayın. Böylece aile bakım süresi dışında bakım sigortasının emeklilik sigortası 
katkılarından da faydalanabilirsiniz. Bu, işinizle ilgili kısıtlama veya işten ayrılma durumunuz için emeklilik 
sigortasında küçük bir dengeleme sağlayabilir. 

İşinizden tamamen ayrılmaya karar verdiyseniz, istifanızı vermeden önce istihdam büronuzla (önceden: iş 

ve işçi bulma kurumu) irtibata geçin. Bakım göreviniz esnasında ve bu görevi tamamladıktan sonra 
İşsizlik parası I veya İşsizlik parası II'den ne ölçüde faydalanacağınız konusunda danışmanlık hizmeti 
alın. İşten çıkmanız sağlık sigortanızı da etkileyebilir. En kötü durumda sağlık sigortası primlerinizi 
kendiniz yatırmanız gerekir; bu nedenle, işten ayrılmadan önce bir danışmanla görüşmek önemlidir. 

İşsizlik sigortasında, bakım görevini üstlenen yakınların güvenceleri başvuru üzerine bakım sigortasından 
devam ettirilir. Bunun için istihdam bürosuna da danışın. 
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SORU 16
 

Günlük bakım nedir? 

İşe gidip geldiğiniz veya kendinize zaman ayırmanız gerektiği için annenize gün içinde iyi bakıldığını 
bilmek istiyorsanız günlük bakım uygun çözüm olabilir. Bu şekilde annenize gün içinde farklı bir ortamda 
bakılır. Ortak aktivitlerde başka insanlarla tanışablir ve yemeğini de onlarla birlikte yiyebilir. 

Şu anda Berlin'de gece bakımı olanakları mevcut değildir. 

Günlük bakım saat bazında da mümkündür 
Bir günlük bakım merkezi, normalde hafta içi günleri saat 08:00 ile 16:00 arasında (en az altı saat) açıktır; 
burada yarım gün şeklinde veya münferit hafta içi günlerde de gündüz bakımdan faydalanma olanağı 
mevcuttur. Bazı tesisler hafta sonları ve tatil günlerinde de açıktır. Annenizi günlük bakıma kendiniz 
getiremiyor veya bakım sonrasında alamıyorsanız bu tesisler genelde taşıma hizmeti de sunmaktadır. 

Bakım sigortası, hizmet bedeli çerçevesinde günlük bakım, sosyal bakım ve tıbbi bakım tedavisi ve 
bakıma ihtiyaç duyan kişilerin evden ilgili tesise ve tekrar eve götürülmeleriyle ilgili bakımla bağlantılı 
masrafları üstlenir. 

Yemek ve barınma masrafları ile yatırım masrafları, bakıma ihtiyaç duyan kişilerin kendileri tarafından 
karşılanmalıdır. Finansal ihtiyaç durumunda tamamlayıcı hizmetlerin sosyal yardım kurumu aracılığıyla 
sağlanması mümkündür. Bakım sigortası aracılığıyla kullanıma sunulan 125 Avro'luk ibra bedeli bakım 
sigortası günlük bakım ve aynı şekilde bu masrafları karşılamak için kullanılabilir (ayrıca bkz. SORU 12 ve 
SÖZLÜK ibra bedeli). 

Ayakta ayni yardım ve/veya bakım yardımı alan her sigortalı, ayrıca gündüz ve gece bakımından 
faydalanabilir. Ve bu, ilgili bakım derecesinin ayni yardımıyla sunulan miktarda olur. Örnek: Bakım 
derecesi 3'te 1.298 Avro'luk ayni yardımdan faydalanabilirsiniz. Bu tutar için, ayni yardım veya bakım 
yardım kesintisi olmadan aylık ek günlük bakımdan faydalanabilirsiniz. 

Bölgenizdeki fırsatlarla ilgili olarak bakım sigortanıza veya bulunduğunuz yerdeki bakım destek noktasına 
danışın veya sosyal işlerden sorumlu senato yönetiminden bilgi alın: 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/pflegeeinrichtungen/tagespflege 

45 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/pflegeeinrichtungen/tagespflege


 
 

  

        
  

  
            
          

        
           

            
            

    
     

         
     

            
       

    

 
      
             

          
                  

      
         

             
       

 

             
         

 
        
            

    
       

   

                
       

  
          

         

 

            
        

SORU 17
 

Ben hasta olursam veya acilen tatil yapmaya ihtiyaç 
duyarsam annemle kim ilgilenecek? 

İkame bakıcıların ücretleri ödenir 
Hasta olursanız, tedaviye gitmeniz gerekiyorsa veya acilen tatile çıkmaya ihtiyaç duyarsanız, önleyici 
bakım hizmetleri önleyici bakım hizmetleri (ikame bakım) alabilirsiniz. Bu, bakım derecesi 2-5 için 
geçerlidir. Bakım sigortası, yılda maksimum altı hafta için 1.612 Avro'ya kadarlık önleyici bakım 
masraflarını öder. Ancak bu sadece bir bakım seviyesi veya bakım derecesi çerçevesinde altı ay bakım 
yapılması durumunda dikkate alınır. Önleyici bakım yakın akrabalar tarafından üstlenilirse, bu kişiler 
sadece taşıma maliyetlerinin iadesi veya kazanç kaybı için yukarıda belirtilen 1.612 Avro'ya kadarlık bir 
tutar talep edebilir. Anneniz birkaç saat tek başına kalabiliyorsa bakım hizmeti uygun şekilde daha sık da 
uygulanabilir. 

Altı ay bakım yapmayacaksanız veya ikame bakıcı bulamadıysanız, anneniz tatiliniz süresince bir kısa 
süreli bakım kuruluşuna taşınabilir. 

Yerinde sunulan fırsatlarla ilgili bilgileri bakım sigortanızdan, bakım destek noktanızdan veya sosyal 
işlerden sorumlu senato yönetiminden www.berlin.de/sen/soziales adresinden (Başlıklar: Konular/, 
sözleşmeler, bakım kuruluşları) edinebilirsiniz. 

Kısa süreli bakım, bakım yükünü hafitletmek için önemli bir fırsattır 
Evde bakım, zaman açısından gerekli kapsamda sağlanamıyorsa ve kısmen tam yatılı bakım yeterli 
değilse kısa süreli bakım hakkı doğar. Bakım ihtiyacı duyan insanlar bir kısa süreli bakım kuruluşunda 
yılda sekiz haftaya kadar sınırlı bir süre boyunca tam yatılı bakım hizmeti alır. Kısa süreli bakım, tam yatılı 
gerçekleştirilen bir tedaviyle bağlantılı olarak veya evde geçici bakımın mümkün olmadığı ya da yeterli 
olmadığı diğer kriz durumlarında gerçekleştirilebilir. Kısa süreli bakımın masrafları, yılda sekiz haftaya 
kadarlık bir süre için 1.612 Avro'ya kadar üstlenilir. Anneniz daha fazla kısa süreli bakıma ihtiyaç duyarsa, 
önleyici bakım hakkından burada faydalanılabilir. Bu durumda bakım sigortası 3.224 Avro'ya kadarlık bir 
tutarı üstlenir. 

Önleyici bakım tamamen yatılı bakım hizmeti sunan tesisler veya bakım sigortaları ile tedarik 
sözleşmesi yapmamış olan başka tesisler tarafından da sunulabilir. 

Kısa süreli bakım ve önleyici bakımın birleştirilmesi 
Kısa süreli bakım ve önleyici bakım bir yıl dahilinde birlikte de talep edilebilir. Diyelim mi yaz 
başlangıcında tatile gidiyorsunuz ve önleyici bakım talep ediyorsunuz. Sonra Kasım ayında 
hastalanıyorsunuz ve hastaneye gitmeniz gerekiyor. Bu süre zarfında anneniz bir kısa süreli bakım 
kuruluşuna taşınabilir. 

Önleyici bakım ve kısa süreli bakım hakkı her sene yenilenir. Eğer anneniz uygun şekilde kısa süreli 
bakımdan daha az faydalanıyor veya hiç faydalanmıyorsa, önleyici bakım için karşılanan tutar 806 
Avro'ya kadar çıkabilir. Bu durumda bakım sigortası, önleyici bakım için 2.418 Avro'ya kadarlık bir tutarı 
üstlenir. Önleyici bakım hakkı altı haftaya kadar söz konusudur. Masrafların kanıtlanması gerekir. Bu 
düzenlemeler, ilgili somut durumda size en faydalı olacak destek şeklini seçmenizi kolaylaştırır. 

> Kısa süreli bakımdan faydalanmak istiyorsanız, bakım sigortanızla masrafların üstlenilmesi konusunu 
derhal açıklığa kavuşturmanız gerekir. Önceden bir fiyat teklifi hazırlanmasını isteyin. Yukarıda belirtilen 
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tutarı aşan masrafları, sizin tarafınızdan karşılanmalı veya bunun için sosyal yardım kurumuna 
başvurulmalıdır. Bununla birlikte, 125 Avro'luk ibra bedelini kısa süreli bakım için kullanmak da 
mümkündür. 

Anneniz bakım yardımı alıyorsa, sene başına sekiz haftaya kadarlık bir kısa süreli bakım esnasında ve 
altı haftaya kadarlık bir önleyici bakım esnasında ilgili bakım yardımının yarısı ödenir. 

Bakım derecesi tanımlanmadıysa ve evde hasta bakımı ağır bir hastalıkta veya bir hastalık akut olarak 
kötüye gittiğinde yeterli değilse, sağlık sigortasına karşılık olarak kısa süreli bakım hakkı doğar. Hizmet 
için annenizin sağlık sigortasına başvurulması gerekir. 
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SORU 18
 

Saat bazlı bakım yükünü hafifletme hizmetleri mevcut 
mu? Bunu nasıl ödeyebilirim? 

Bu arada Berlin'de, günlük hayatta bakım ihtiyacı duyan insanlar ve yakınları için destek amaçlı 
fırsatlara yönelik geniş bir ağ mevcuttur. 

Arada kendinize bir kaç saat ayırın 
Ağırlıklı olarak hayır kuruluşları, eğitim almış gönüllü yardımcılarla işbirliği içinde saat bazında bakım 
hizmeti sunmaktadır. Bunun ücreti normalde düşüktür, çünkü bir dizi bu tür hizmet Berlin Eyaleti ve bakım 
sigortaları tarafından desteklenmekte ve gönüllü olarak çalışan insanlar sadece masraf ödeneği 
almaktadır. 

İlgili hizmet tedarikçisiyle, sabit bir sözleşme imzalamadan saat bazında anlaşmanın da mümkün olup 
olmadığını sorun. Böylece farklı hizmetleri test edebilir ve sonra anneniz için en uygun olan hizmeti 
seçebilirsiniz. Annenize finansman olarak 125 Avro ibra bedeli sunulur. Bunu kullanın! Eğer bu tür bir 
hizmeti kendi cebinizden ödediyseniz, geri ödeme için faturasını annenizin bakım sigortasına 
iletebilirsiniz. İbra bedelini günlük ve kısa süreli bakım, ayakta hizmet veren hizmet kuruluşlarının özel 
hizmet fırsatları veya ulusal yasaya göre kabul edilmiş günlük hayatta destek sağlamaya yönelik 
hizmetler için kullanabilirsiniz (bkz. SORU 12). 

Ayrıntılı bilgileri ve Berlin Eyaleti'ndeki kabul edilmiş günlük hayatta destek sağlamaya yönelik 
hizmetlerin bir listesini şu adreste bulabilir: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de veya bakım destek 
noktalarından edinebilirsiniz. Diğerlerinin yanı sıra, Berlin Alzheimer Derneği ve Alzheimer Yakınları 
İnisiyatifi birçok ilçede demans hastası insanlar için saat bazlı bakım olanağı sunmaktadır. 

Ayrıca saat bazlı günlük hayatta destek sağlamaya yönelik hizmetlerönleyici bakım (bkz. SORU 17) 
bütçesinden de finanse edilebilir. Önleyici bakımın bu hizmetini, arkadaşlarınız veya komşularınıza saat 
bazlı bakım desteği için minnettarlığınız göstermek amacıyla da kullanabilirsiniz. 

> Bakım sigortasına, böyle bir durumda belirli formları göndermenizin gerekip gerekmediğini sorun. 

Bir ev işleri ve bakım yardımcısı tutmak 

Annenize ev işlerinde destek olarak saat bazlı bir yardımcı tutmanız da mümkündür (düşük ücretli iş). Bu 
kişi, annenizin bakımını da üstlenebilir. 

Siz veya anneniz sosyal güvenliğe tabi bir ev yardımcısı veya profesyonel bir bakım ve ev hizmetleri 
görevlisi çalıştırırsanız, masrafların yüzde 20'si (yılda 4.000 Avro'ya kadar) vergilerden düşülebilir. Düşük 
ücretli bir işte, harcamaların yüzde 20'si (yıllık maksimum 510 Avro) vergiden düşülebilir. 

Burada siz, işveren görevini üstlenirsiniz ve düşük ücretli iş şeklindeki bu çalışma durumunu bildirmekle 
yasal olarak yükümlü olursunuz. Ancak özel konutlarda yapılan düşük ücretli işlerin başvurusu basit bir 
yönteme tabidir ve ayrıca kanun koyucu tarafından özel olarak desteklenir. 

Başvuru işlemi, sosyal hizmet denetim makbuzu yöntemi ile Internet'ten çevrimiçi olarak www.minijob-
zentrale.de (Haushaltshilfe anmelden) adresi veya yazılı olarak 44781 Bochum adresindeki Alman 
emeklilik sigortası Knappschaft Bahn-See'nin Düşük Ücretli İş Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilir. 
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Düşük Ücretli İş Merkezi'nin Servis Merkezi'nden (Tel.: 0355 / 2902-70799, Pazartesi'den Cuma'ya kadar 
Saat 07:00 - 17:00 arasında) veya Internet'te www.minijob-zentrale.de adresinden ayrıntılı bilgi 
edinebilirsiniz. 

Düşük ücretli iş merkezi, sizin işveren olarak ödemeniz gereken sosyal ücretlerini ve vergileri yüzde 
14,44'lük götürü olarak alır. Kaza sigortası da bunun içindedir. Diğer taraftan, düşük ücretli çalışanın evle 
ilgili sunduğu hizmetlerin masraflarını vergiden düşme olanağına sahipsiniz. Yani bu başvuru sizin için 
avantajlıdır. 

Anneniz, bakım sigortasının hizmetleri verildiği müddetçe kendi karşıladığı ev işleri ve bakım yardımının 
finansmanı için bakım yardımını kullanabilir. Belirli koşullarda masrafların sosyal yardım kuruluşu 
tarafından üstlenilmesi de mümkündür. Annenizin oturduğu bölgedeki yetkili sosyal yardım kurumuna 
danışın. 

Ev işleri için yardım hizmeti almak 
Anneniz, kendi bakım yardımı ile Berlin'deki ev işlerine yardım eden birçok kuruluştan birinden hizmet 
satın alması da mümkündür. Bu kuruluşların hizmetleri normalde, bakım hizmeti veren bir kuruluşun bir 
çalışanını görevlendirmekten daha ucuzdur. Ancak bunun için ibra bedeli sadece ev işlerine yardım 
hizmeti, ulusal yasaya göre kabul edilmiş günlük hayatta destek sağlamaya yönelik bir hizmet ise 
kullanılabilir. Ev işlerine yardım eden kuruluşların sunduğu hizmetlerle ilgili olarak genel bir fikir edinmek 
için Internet'te bakım destek noktalarının www.hilfelotse-berlin.de veritabanına başvurabilirsiniz, bunun için 
"Haushaltsdienste" (ev işlerine yardım hizmeti veren kuruluşlar) ifadesini girmeniz gerekir. Bulunduğunuz 
yerdeki bakım destek noktası size seve seve yardımcı olacaktır. Federal Aile Bakanlığı www.hilfe-im-
haushalt.de web sayfasıyla, ev hizmetleri konusundaki her türlü soruya (kılavuz, işaret, maliyetler ve yasal 
çerçeve koşulları) cevaben verdiği bilgilerle bir kılavuz sunmaktadır. 

Ayrıca bakım yapan yakınlara yönelik farklı bakım yükünü hafitletme hizmetleri sunan inisiyatifler ve 
projeler mevcuttur. Bakıma eşlik eden gönüllü hizmet kuruluşları kendi kendine yardım 
organizasyonlarıyla ilgili olarak, kendi bölgenizdeki PflegeEngagement irtibat noktası aracılığıyla bilgi 
edinebilirsiniz. 

Bu irtibat noktaları, bulunduğunuz bölgede, bakım yapan yakınların oluşturduğu kendi kendine yardım 
grubu gibi gruplara yönelik hizmetler veya ziyaret, eşlik ve günlük yardım hizmetleri bulma konusunda 
size yardımcı olabilir. 

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere www.pflegeunterstuetzung-berlin.de adresinden ulaşabilirsiniz. Yaşadığınız 
bölgedeki bakım destek noktasına da danışabilirsiniz. 

49 

http:www.pflegeunterstuetzung-berlin.de
http:haushalt.de
www.hilfe-im
http:www.hilfelotse-berlin.de
http:www.minijob-zentrale.de


 
 

  

        
     

              
 

        
          
    

 
      

               
           

            
     

         

           
     

 

 

 

 

               
        

    

 
            

           

    

               
    

SORU 19
 

Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen bir ev yardımcısı 
annemin bakımını üstlenebilir mi? 

Bakımı ve yaptıkları işi bir arada nasıl götürmeleri gerektiğini bilmeyen bakıma muhtaç yakınları genelde, 
kayıtlı olmayan Orta veya Doğu Avrupa kökenli ev yardımcıları tutuyor. Özellikle yirmidört saat evde 
bakım ihtiyacı olan ailelerin bir bölümü, sağlık ve bakım sigortasının yardımı, gerekli masrafların sadece 
küçük bir kısmını karşıladığı ve kendi gelirleri de bu masrafları karşılamaya yeterli olmadığı için bundan 
başka bir yöntem bilmiyor. 

Acentelerin sunduğu fırsatları iyice inceleyin 
Basında ve Internet'te, 24 saat bakım hizmeti sağlayan bürolara ait birçok reklam görebilirsiniz. Bu bürolar 
komisyon karşılığında, AB Hizmet Sunumu Serbestisi çerçevesinde yardımcı gönderen Orta ve Doğu 
Avrupa şirketleriyle irtibat kurmaktadır. Bu alanda, genelde yasal yönetmeliklere uygun olmayan birçok 
grup mevcuttur. Özellikle, çalışanın, bakıma ihtiyaç duyan kişinin evinde barındırılması Almanya’da 
işverenin yükümlülüklerinden biridir ve yabancı işçi çalıştırmayla ilgili düzenlemelere tabidir. 

Burada şunu unutmayın: İstihdam büroları, ilgili ülkenin işgücü organizasyonlarıyla yöntem konusunda 
anlaşarak Almanya'ya yabancı ev yardımcıları gönderebilir. 

Doğu Avrupa'dan gelen ev yardımcıları evle ilgili işleri ve günlük bakımla ilgili yardım işlerini (örn. 
giyinirken veya tuvalete giderken yardım) üstlenebilir, fakat tıbbi bakımı üstlenemezler. İstihdam ilişkisi 
maksimum üç yılla sınırlıdır. 

Doğu Avrupalı bir yardımcı tutarken hangi ön koşulların sağlanamsı gerekir? 
•	 Evde bakım ihtiyacı duyan (Bakım derecesi 2-5) birinin yaşadığını kanıtlamanız gerekir. 

•	 İşverenin evinde veya yakında makul bir barınma yerinin hazır olması gerekir. 

•	 Haftalık çalışma süresi, standart tam zamanlı çalışma süresine uygun olmalı, tatil izni hakkı ve 
sağlık sigortası dikkate alınmalıdır. 
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•	 Saat başı ücret (istihdam bürosundan bilgi alabilirsiniz) ve sosyal güvenlik kurumuna işveren 
katkı payı ödersiniz. Bu ücretten, barınma ve yemek için önceden belirlenmiş tutarların düşülmesi 
gerekir. 

Bu ön koşullar sağlandığı takdirde, ilgili büroya bir iş teklifi?? sunabilirsiniz. Yasal olmayan bir istihdam 
durumunu yasal hale getirmek üzere, daha önceden tanıdığınız ev yardımcılarının adlarını da 
belirtebilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgilere Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun www.zav.de Web sayfasından ulaşabilirsiniz 
(Başlıklar: işçi arama, Almanya için işçi arama, sağlık, bakıma ihtiyaç duyan insanlar için AB'den ev 
yardımcıları). Burada diğer dokümanların yanı sıra "Avrupalı ev yardımcıları" broşürünü ve "Ev 
yardımcıları ücret tablosu”nu indirebilirsiniz. 

Merkezi Doğu Avrupa'da bulunan bir yabancı ülke bürosu aracılığıyla da bir bakıcı tutabilirsinzi. Bu 
durumda siz sadece müşterisiniz, iş veren değilsinizdir. Fakat sözleşme koşullarının yasallığı ile 
ilgilenmek sizin sorumluluğunuzdadır. Şu kural geçerlidir: bilmemezlik sizi cezadan korumaz. Bu nedenle 
yurt dışında yerleşik şirketlerle yapılan sözleşmelerde, örn. vergilerin ve sosyal güvenlik katkı paylarının 
menşe ülkede yapıldığını kanıtlayabilmeniz gerekir. 

Fakat özellikle sözde bağımsız olarak çalışan kişilerin önerilmesi durumunda dikkatli olun. AB ülkelerinde 
bulunan serbest meslek sahipleri genel olarak hizmetlerini Avrupa genelinde sunma olanağına sahipler. 
Fakat ev ve bakım hizmetlerinde sıklıkla bu serbest meslek sahipleri bu konuda yalan söylerler. Kaçak 
çalışmanın cezaları son derece yüksektir (para cezaları, sosyal güvenlik katkı paylarının sonradan 
ödenmesi, gerekli görülmesi durumunda vergi kaçakçılığı nedeniyle dava açılabilir). 

Mutlaka önceden bilgi sahibi olun 
Doğu Avrupalı yardımcılar onaylı bakım hizmeti vermedikleri için masrafları (ilgili kişi veya bakımı 
üstlenen yakını olarak) siz karşılamak zorundasınız. İster siz işe alın veya yurt dışında yerleşik olan 
acenteler üzerinden size bir yardımcı bulunsun, bu tüm ev hizmeti yardımcıları için geçerlidir. 

Fakat eğer annenize bir bakım kademesi atanmışsa bakım parasını finansman için kullanabilirsiniz. Eğer 
bir ev işleri yardımcısını sosyal güvenceli çalıştırıyorsanız veya profesyonel bir bakım veya ev hizmeti 
sağlayıcısını görevlendirdiyseniz, ev hizmetleri masraflarınızı vergiden düşürebilirsiniz (bakınız SORU 
18). Ama yine de bu istihdam modeli bakıma muhtaç aile bireylerinin bulunduğu bir çok hanenin 
ekonomik olanaklarını aşacaktır. 

Sağlık güvenceniz için Federal İş Ajansı, sosyal güvenlik katkı payları için ilgili kurum olarak sağlık sigorta 
kurumu, muhasebeci veya hukuki danışmanlığın gerekli duyulduğu durumlarda bir uzman avukat ile 
iletişime geçin. Gerçekten neye ihtiyacınızın olduğunu belirlemek ve hangi olanakların olduğunu 
öğrenmek için bakım destek noktaları gibi danışmanlık yerlerine başvurun. Ayrıca kötü sürprizlerle 
karşılaşmamak için ücret hesaplaması yaptırın. 

Federal İş Ajansı'nın (Bundesagentur für Arbeit) Merkezi Yurt dışı ve Yerleştirme Hizmetleri (ZAV-
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) Doğu Avrupa AB ülkelerinden gelen ev işleri yardımcıları 
hakkında bilgi almak isteyenler 0228 / 7131313 telefon numarası altında ilk danışmanlık hizmetinden 
faydalanabilirler. 
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SORU 20
 

Annem artık kendi başına karar veremiyorsa ne 
yapmalı? 

Eğer ki anneniz demans hastalığından yani bunamadan dolayı artık kendi başına karar veremeyecek 
duruma geldiyse o zaman yasal olarak bir bakıcı gönderilir. 

Önemli şeylerin zamanında düzene sokmak 
Bir bakıcı sadece gerekli olunan durumlarda yasalara uygun olarak tayin edilebilir. Kişi kendi zihnine 
hâkim olduğu zamanda bir vekâletname vermişse o zaman bu durumda genellikle bir bakıcıya ihtiyaç 
duyulmaz: 

•	 ebir hesap- Depozito vekâletnamesi (bir bankada banka geleneklerine uygun bir nüsha halinde 
düzenlenmelidir), 

•	 bir tedbir vekâletnamesi: Bir tedbir vekâletnamesiyle anneniz o kişiyi kendi istekleri doğrultusunda 
belirli bir görev alanında hareket etmesi için yetkilendirebilir. Vekâletnamede hangi özel alanlarda 
kişiye yetki verildiği net bir şekilde belirtilmesi önerilir. Aklınızda şüphelerin olduğu yerler var ise 
bunun avukatlarla ile ya da noterle ile görüşülmesi önerilir. 

•	 bir hasta tasarrufu: Hasta tasarrafu ile anneniz daha sonraki karar vermeme yetisinin olduğu 
durumlar için peşinen şunu kararlaştırabilir: Annenizin karar verdiği zaman içerisinde tedavilerin, 
tıbbi müdahalelerin ya da sağlık durumuyla ilgili yapılması gereken bir tedaviden hemen önce mi 
bunu onayladığını ya da reddettiğine. Alman Federal Yargıtay’ının (BGH) Ağustos 2016 tarihli 
kararında, ‘’ ben yaşamsal bir destek istemiyorum ‘’ denmesinin yeterli olmadığı kararlaştırılmıştır. 
Genel olarak düzenlenmiş nüshalar bu yüzden kullanılmamalıdır ve hasta tasarrufunun hangi 
durumlarda geçerli olacağı ve annenizin bu durumlarda hangi tedavi yöntemlerini istediği kesin bir 
şekilde belirtilmelidir. Kaleme alınmadan önce doktor ya da diğer uzaman kişi veya 
organizasyonlar tarafından bir görüşme ayarlanması tavsiye edilir, örneğin: Darülacezede 
merkezi ile hasta tasarrafu görüşmesi (Adres ektedir.) 

•	 bir bakım talimâtı: Önceden var olan vekâletname bir bakım ayarlamış olsa da eğer bakım ile ilgili 
yönerge bunu gerekli görmüşse anneniz bakım talimâtı ile yasal olarak bakımı üstlenmesi 
gereken kişileri belirleyebilir. Bakım talimatında aynı zamanda kimlerin bu görevi kesinlikle 
üstlenmemesi gerektiği de kararlaştırabilir. 

Annenizle "...durumunda ne olacak?" sorusuna cevap verecek şekilde bir konuşma yürütmeyi deneyin. 
Anneniz m, vekâletname hazırlarken ne isteyip istemediğine karar verebilmek için büyük oranda sizin 
yardımınıza ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca mensup kişi olarak sizin de işiniz kolaylaşacaktır annenizin belirli 
durumlarda ne isteyip ne istemeyebileceğini bilirseniz Eğer vekâletnamede net bir şekilde belirtilirse o 
zaman annenizin istekleri daha iyi bir şekilde göz önünde tutulmuş olur. Bu işinizi üçüncü bir kişiye olan 
davranışta da örneğin tedaviyi yapan doktora karşı olan, kolaylaştıracaktır. Vekâletnamede vekil kişi için 
bir savunucu belirlemek mantıklı olacaktır çünkü bazen vekil kişiye ulaşılamadığı durumlarda 
yaşanmaktadır. 

IHasta tasarrafu için tedbir formları, nüshalar ve tekst modülü ile ilgili bilgilere siz ve anneniz Federal 
Almanya Adalet Bakanlığı’nın www.bmjv.de sayfasından ulaşabilirsiniz (Başlıklar, konular, sağlık hizmetleri 
ve hasta hakları, bakım hakları). 
Sağlık hizmetleri el kitapçığı ile tüketici merkezleri ücretsiz pratik danışma sunar www.ratgeber-
verbraucherzentrale.de/das-vorsorge-handbuch 
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Temelde tedbir vekâletnameleri için kalıp kurallar bulunmamaktadır. Netlik ve kanıtlanabilir olması 
bakımdan el ile imzalanmış yer ve zamanı belirtilmiş yazılı belirtmeler tavsiye edilir. 

Hasta tasarrufu için yasal olarak ön görülen bu vekâletnamelerin yazılı olarak kaleme alınmış ve isimli 
imzanın elle atılmış olması ya da bir noter tarafından inandırıcı bir imzasının olmuş olmasıdır. 

Bakım talimatı herhangi bir formla bağlantılı değildir. El yazısı ile veya bir nüsha yardımıyla imlanmış 
olması gerekir. 

Önemli olan tedbir belgelerini ( tedbir vekâletnamesi, hasta tasarrufu, bakım talimatı ) annenizin tedbir 
sicil merkezlerinde kayıt ettirmiş olmasıdır. Yapılan bu kayıt ile gerekli durumlarda kolay, hızlı ve güvenli 
bir şekilde bulunabilirsiniz. Kayıt orada doğrudan çevrim içi de yapılabilir. Tedbir sicil merkezlerinde i kayıt 
için başvurur formu ve ipuçlarına www.vorsorgeregister.de sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Tedbir vekâletnamesini ve hasta tasarrufunu düzenli olarak kontrol ettirmek 
Tedbirle ilgili olan düzenlemeleri düzenli bir zaman aralığında kontrol edip güncelleştirilmesi önerilir. 

Bölgenin bakım dernekleri bu konularda bilgi vermektedir. Bölge ofisindeki bakım merkezlerinde bakım 
derneklerinin adreslerini sorunuz. 
Tedbir vekâletnamesi ve hasta tasarrufu ile ilgili olarak anneniz bakım destek noktasından danışmanlık 
hizmeti alabilir ve bilgi kitapçılıkları temin edebilir 
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SORU 21
 

Sorun ve çatışma durumlarında ya da ben kendi 
sınırlarımı aşma noktasına geldiğimde bana kim 
yardım edecek? 

Zor durumlarda"Acil bakım’" ile iletişime geçmek 
Bakım uzaman ekipleri, fahri yardımcılar ya da ev hizmetçilerinin düzenli yardımlarına rağmen ev ile ilgili 
bakım ve temizlik isteklerinde ümitsizlik ve saldırganlık ortaya çıkabiliyor. Bu ağır yük kişinin kendi 
sınırlarına ulaşmasına yol açabilir. Kişi gittikçe "hassaslaşır". Bu da hemen tartışmaların olmasına yol 
açar. Rol değişikliği sizin anneniz yerine kendinizin olduğu bir durumu düşünün. Bakımı yapan kişinin bu 
durumda kendi sınırlarına ulaştığını kabullenmek önemlidir. Sadece bunu kabullenirseniz bu durumla baş 
edebilirsiniz. 

Bazen tartışmalar bakan kişi ile profesyonel bakım personeli arasında da çıkabilir. Sürekli yatılı bir 
kurumda ve/veya eve gelen ayakta bakım hizmeti veya bir bakım evinde gerçekleşen bakımı onaylamıyor 
olabilirsiniz. 

Bakan kişiler böyle durumlarda Berlin’de Danışman şikâyet ofislerinin "Acil bakım“ bölümlerinde danışma 
alıp yönlendirilirler. İstek üzerine bu anonim olarak da gerçekleştirilebilir. 

Şikâyet etme imkânlarını kullanma 
Bakım sözleşmesindeki hizmet yükümlülüklerine uyulmaması (bakım eksikliği veya bakım hataları ve 
hizmetlerin sunulmaması veya yetersiz düzeyde sunulması, ödeme sorunları) durumunda bakım 
sigortasına ve gerekiyorsa sosyal yardım kurumunu haber vermeniz gerekir. Ayakta tedavi örneğin bakım 
hizmeti veya 24 saat danışma hizmeti sözleşmeleri ile ilgili sorularınızda Berlin’deki tüketici 
merkezlerinden bilgi alabilirsiniz. (bkz. SORU 6). Ocak 2017 ortası itibariyle bilgileri 
www.pflegevertraege.de sayfasında da bulabilirsiniz. Şayet bakım evlerinde bakımla ilgili bir eksik olursa 
veya bakım tek taraflı gerçekleştirilirse, denetim için Sağlık ve Refah Dış İşleri Bakanlığı ile 
görüşebilirsiniz: www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht . 
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SORU 22
 

Yatılı bakım hizmeti alınan bir bakım tesisine taşınma – iyi 
bir alternatif 
Bu karar için nasıl hazırlanacağım? 

Yatılı bakım tesisine taşınmak genelde ne kadar iyi hazırlanılırsa o kadar daha kolay kabullenilir. 

Bununla ilgili önceden görüşme yapmanız gerekmektedir. 
Annenize ölene kadar kendiniz evde bakmaya karar vermiş olsanız dahi yatılı bir tesise taşınma 
durumunun kaçınılmaz zamanların olabileceğini annenizle konuşmanız gerekmektedir. Kendi yaşam 
şartlarınızı ve annenizin yardım için gerekli durumlarını önceden bilemezsiniz. Kendiniz de hasta olabilir 
ve artık evde annenize bakacak durumda olmayabilirsiniz. Annenizin yatılı bir tesise taşınmasını kendi 
başarısızlığınız olarak görmemeye çalışın. Siz annenize orada da bakabilirsiniz. 

Mümkünse annenizle birlikte bakım tesislerini gezin. Deneme amaçlı birkaç gün kalıp kalamayacağınızı 
öğrenin. Eğer gerekliyse özel hizmetler ile ilgili de bilgi alın, örn. bakım isteyen demans hastaları veya 
göçmen olan hastalara hizmet. Kısa zamanlı bakımlarda böyle tesisleri tanımak için iyi bir imkândır. 
Annenizle "mecbur kalınan durumlarda" nereye gitmek isteyeceğini konuşun. 

Bu konuşmaları bir tedbir vekâletnamesi ya da hasta tasarrufu ile kararlaştıra bilirsiniz. 

Karar verme ve uygun bir tesis bulma durumları için kurumlar tarafından hazırlanan bir yapılacak listesi 
kullanın örneğin İnternet'te www.pflegestuetzpunkteberlin.de sayfasında (yatılı bakım) bilgi kitapçıları 
başlığı altına bakın ve bakım destek noktasının danışmanlık hizmetinden faydalanın. Aynı zaman sağlık 
sigortanızda size yardımcı olacaktır. 

Yatılı bakım tesislerine alternatif olarak bir bakım evi olanağı da değerlendirilebilir. Burada hasta yakını 
olarak daha fazla hakka sahip olup daha fazla sorumluluklarınızda bulunmaktadır. Anneniz bu konu ile 
ilgili daha fazla bilgiye SÖZLÜK bölümünde bakım evleri sözcüğü altında bulunan SORU 4’ün yanıtında 
ve bakım destek noktalarının bilgi kitapçığında bulabilirsiniz. Bu konu ile ilgili bakım destek noktasına 
başvurabilirsiniz. 
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SORU 23
 

Emekli maaşı yeterli olmazsa tam yatılı bakımın 
masraflarını kim karşılayacak? 

Yatılı bakım maliyeti hastanın gelir ve varlıklardan, bakım kaynaklarından karşılanmaktadır ve bazı 
durumlarda kamu (finanse vergi) (bakım desteği) Sosyal güvenlik ofisi aracılığıyla yapılabilir. 

Varlık ve hastanın gelir önemli bir rol oynar 
Sigortanız ya da aylık toplam geliriniz aylık bakımın ücretini tamamını ödemeye yetmez ise, Sosyal 
Hizmetler kalan maliyetleri devralır. Böyle durumlarda Sosyal Hizmetler önceden kişinin eşinin ve ona 
çocuklarının gelirlerini kontrol eder. Bu eşin ya da çocukların her zaman masrafları ödemek zorunda 
olduklarını göstermez. Sadece belirli gelir ve mal varlığı sınırları aşılırsa o zaman çocuklar veya eşler 
bakıma ihtiyacı olan yakınlarının masraflarını karşılamak zorunda kalırlar. Gelir sınırları sabit değildir 
daha ziyade bakımı üstlenen kişilerin yaşam şartlarına bağlıdır. Mal varlığı sınırları bölgeden bölgeye 
farklıdır. Var olan ve sizin yaşadığınız uygun bir büyüklüğe sahip bir ev veya daire sizin hakkınızdır. 

Bakımı yapan kişilerin gelir yükümlülüklerine bağlı olarak tüm gelir ve mal varlığı ile ilgili kanıtları 
sunulmadan kesin ve net bir bilgi verilemez. Bu konudaki sorularından annenizin kaldığı yerdeki Sosyal 
Hizmetler bölümü sorumludur 

Genel anlamda şu söylenebilir: Çocuklardan ziyade öncelikle eşler bakım ödemelerini yapmakla 
yükümlüdür. 

Bakıma muhtaç olan kişi ile ilgili de şu söylenebilir: Gelir ve gelirin muhafazası sosyal hizmetler tarafından 
ücretlerin üstlenmesi şeklinde gerçekleşir. Sosyal Hizmetler sadece emekliliğin yetmediği durumda sürekli 
masrafları karşılar. 
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SORU 24 

Son veda 
Annem evinde ölme şansına sahip olacak mı? 

Hepimiz ölümden kaçamayacağımızı biliriz ve yine de bu konu hakkında pek düşünmek istemeyiz. Fakat 
bu düşünceye izin verirsek birçok farklı duyguyu yaşayacağız. Genelde uzun bir bakım süresinin sonunda 
muhtemelen annenizin son haftalarında, günlerinde ve saatlerinde onun yanında olmak, ona teselli ve 
sevgi vermek ve ayrıca onunla onurlu bir şekilde veda etmek istersiniz. Fakat aynı zamanda "Bunu evde 
başarabilir miyim?" veya "Annemin artık olmayacağını düşünemiyorum" gibi belirsizlik ve korkunun 
duyguları da vardır. Aynı şekilde ölümün anneniz ve bakıcı yakını olarak sizin için bir kurtuluş olacağı 
düşüncesi de hakimdir. 

Zor olsa da bu konu hakkında erkenden düşünün. Hatta mümkünse annenizle onun için nelerin önemli 
olduğu hakkında konuşun. Bir vekaletname ve özellikle bir hasta tasarrufu ileri ki zamanda yararlı 
olacaktır (bkz. SORU 20). 

Aynı şekilde bu konu hakkında aile hekiminizle konuşmak da faydalı olacaktır. Berlin, bu alanda son 
derece gelişmiş bir yardım ağına sahiptir. Bu dönemde palyatif ağırlıklı olarak adlandırılan bir bakım 
hizmeti ve ayakta bakım darülaceze hizmetinden destek almak faydalı olabilir. Yoğun olarak eğitilen 
darülaceze hizmetinin gönüllüleri tüm sorularınızda sizin yanınızdadır ve evde ölüm sürecinde sizi 
destekleyebilir. Darülaceze merkezi hizmet noktası ile ilgili adresleri ve telefon numaraları aşağıda 
bulabilirsiniz: www.hospiz-aktuell.de . Burada ölmek, ölüm ve yas ile ilgili konular hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. "Doktorunuz sizi artık iyileştiremiyorsa..." rehberinde daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. 

Güncel baskıyı sosyal işlerden sorumlu senatodan veya Darülaceze merkezi hizmet noktası 
veyawww.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen adresinden indirebilirsiniz. 

Fakat bunun evde mümkün olmadığı durumlar da vardır. Bu gibi vakalarda yatılı birdarülaceze hizmeti 
tüm katılımcılar için hafifletici olabilir. Darülacezede nelerin yapıldığını gözünüzde canlandırmak için bir 
ziyarette bulunabilirsiniz. Fakat artık bu hizmeti sunan yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlarının sayısı 
da artmaktadır. Bu özel konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.palliative-geriatrie.de sayfasından 
ulaşabilirsiniz. 

Eğer anneniz evde vefat etmişse veda için kendinize zaman verin. Bir doktor, bu durumda aile hekiminiz 
daha uygundur, bilgilendirilmeli ve ölümü belgelemelidir. Cenaze defin hizmeti veren bir kuruluş annenizi 
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gelip almadan 36 saat süreniz var. Bu süre sarfında annenizin yatağının başında siz ve diğer yakınları 
ona veda edebilirsiniz. 

Cenazenin ardından tekrar hayat dönmek için biraz zamana ihtiyacınız olacak. Kendinize zaman verin. 
Aile ve arkadaş ortamında yapılacak sohbetler size yardımcı olur. Eğer yastan kurtulamayacak hissine 
kapılırsanız kendinize bir yas grubu bulun. Diğer yas tutan insanlarla yapılan sohbetler size yardımcı 
olacaktır. Bu konu ile ilgili de darülaceze merkezi irtibat noktaya başvurabilirsiniz. 
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Sözlük: Kalın harflerle vurgulanmış tabirler ile ilgili 
açıklamalar 

Alzheimer
 
Gesellschaft Berlin e. V. (Alzheimer Derneği)
 
Alzheimer Derneği Berlin yardım gruplarından uzman kişilerden demans rahatsızlığı olan kişilere bakanlar 
tarafından hastalık durumlar kişilerin ve onlara bakan kişilerin durumunu ve kendi yardım potansiyellerini 
güçlendirmek amacıyla kurulmuş bir birliktir. AGB bu konuyla ilgili Berlin çapında konferanslar 
düzenlemekte, bilgi materyalleri hazırlamakta ve hastaları , yakınlarını ve uzmanlarıücretsiz 
bilgilendirmektedir . Farklı bölgelerde yardımlaşma grupları vardır. Yılda birçok kez demans konusuyla ve 
bu hastalıkla başa çıkma yollarıyla ilgili olarak hasta yakınlarına eğitimler verilmektedir. Bakımı yapan 
kişileri rahatlatmak ve hastaların bakımına destek vermek için gönüllü ziyaret hizmetleri de yapılmaktadır 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: 

www.alzheimer-berlin.de 

Alzheimer
 
Angehörigen-Initiative e. V. (Alzheimer Yakınları İnisiyatifi)
 
İnisiyatifin amacı, demans hastalığına yakalanan hastaları ve onlara bakan kişilerin işini kolaylaştırıp 
yaşam standartlarını yükseltmek. Bu özellikle dağınık ve sürekli bir tesis tarafından gerçekleştirilen ve 
derneğin kendisi veya dernek tarafından desteklenen organizasyonların düzenlediği geniş yardım 
olanakları ile gerçekleştirilir. Buna, demans hastalığına yakalan muhtaç kişilere tekli ve grup şeklinde 
bakım ve destek ve demans hastalığı olan insanlar ve onların yakınları için sosyal entegrasyon hizmetleri 
uygulamları da dahildir. Yakınınızda bulunan Alzheimer Yakınları Girişimi'nden mevcut olanaklar ile ilgili 
bilgi alabilirsiniz. 
Girişimin adresini ekte ve organizasyon ile ilgili bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz: www.Alzheimer-
Organisation.de 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: 
www.alzheimerforum.de 

Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar 
Günlük yaşamda destekle ilgili fırsatlar Berlin eyaleti tarafından tanınmış olan bakım, günlük yaşam için 
bakım yükünü hafifletme hizmetleri ve bakımı üstlenen kişileri hafifletmek için hizmetlerdir. Uygun uzman 
kişilerce yönlendirilip desteklenen gönüllüler, demans hastalığı olan kişilerle, bakıma ihtiyaç duyan 
kişilerle ve ruhsal hastalığı ya da engeli olan kişilerle bakım gruplarında ya da evde ilgilenirler destekler 
ve yönlendirirler. Bakıma ihtiyacı olan kişiler için sunulan diğer imkânlar ise günlük yaşamlarını, kişisel 
yardımlar ya da araçla sürücü hizmetiyle hayatlarını kolaylaştırarak yapılır. Örneğin ev hizmetleri gibi ev 
işleri yönetimini kolaylaştıran hizmetler de sunulur. 

Tanınmış fırsatları kullanmak için § 45 b SGB XI gereğince ibra bedeli kullanılabilir. Bu ödeme, her evde 
bakım gören bakıma muhtaç kişi tarafından aylık 125 Avro olarak alınabilir. Tüm tanınmış fırsatları bakım 
desteği yetkinlik merkezinin listesinde bulabilirsiniz, bunun için şu sayfaya bakınız: 
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

Daha fazla bilgiye Berlin bakım destek noktalarından ulaşabilirsiniz. 
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Bu imkânların tanınması için önkoşulları, günlük yaşamı destekleme fırsatlarının desteklenmesi ve 
tanınması için yasal düzenlemelerde bulabilirsiniz (Bakım Destek Yönetmeliği PuVO). 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

Değerlendirme Süreleri 
Bakım hizmetlerinin taleplerine yanıt vermek için yasal olarak öngörülen süre 25 iş gününü 
kapsamaktadır. Hastanede veya yatılı bir iyileştirme tesisi, darülaceze ya da ayakta-palyatif bakım 
sırasında bakım evinde kalmak için MDK tarafından bir hafta içinde değerlendirilmenin yürütülmesi 
gerekir eğer bu bundan sonraki bakım için gerekli ise veya işverene karşı bakım izni kullanımı önceden 
bildirilmiş ya da bakıcının işvereni ile aile bakım izni kanununa göre aile bakım izni kararlaştırılmışsa. Bu 
bir haftalık süre darülacezede kalma veya ayakta-palyatif bakım hizmeti için de geçerlidir. 
Başvuruda bulanan kişi evde ise, palyatif hizmetten yararlanmıyorsa ve bakım izni yasasına göre 
işverene bakım izni alacağına dair önceden bildiride bulunulmuş ve o da bakıcının işvereni ile aile bakım 
izni kararlaştırmışsa, yanıt verme süresi iki haftadır. 
Şayet bakım sigortası kasası sözleşme hakkında sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle 25 gün içerisinde 
yazılı bir bildirim yapmazsa ya da kısaltılmış rapor verme süresine uyumazsa, sigorta kasası yanıt 
süresinin sonunda her bir hafta için başvuru sahibi ya da başvuruyu yapan kişilere 70 Avro ödemekle 
yükümlüdür. Fakat Bakım Sigortası bu gecikmeden sorumlu değilse veya başvuruyu yapan kişi tam yatılı 
bakımda ise ve özgürlüğü veya becerileri en azından ağır bir şekilde kısıtlanmışsa (minimum bakım 
seviyesi 2) bu durum geçerli değildir. 
İkinci Bakım Destek Yasası uygulamasının 01.01.2017 tarihi itibariyle sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi 
için, yasa koyucuların yanıt verme süresini 31.12.2017 tarihine kadar 25 iş günü olarak belirledi, eğer 
acilen karar verilmesi gereken bir durum ortaya çıkmazsa. Bu istisnalar, tam yatılı bakım için ilk 
başvurular ve evde bakım için bakım ayni yardımı için ilk başvurulardır. Aynı süre için geciktirme ödeneği 
olarak adlandırılan ödeme için de geçerlidir. 

Demans 
Demans, ruhsal işlevlerin, düşünme, hatırlama, yönlendirme ya da düşünce içeriğini bağlama 
yeteneğinin, ki buna günlük aktiviteleri mantıklı bir şekilde yönetememeyi de kapsar, kaybolmasına 
verilen bir üst başlıktır. Buna Alzheimer demansı, vasküler bunama, Morbus Pick, frontotemporal demans 
ve diğer damans formları da dahildir. Şayet sıkça ve uzun süre boyunca kısa süreli hafıza bozukluları ve 
oryantasyon bozukluklar görülüyorsa (örn. biri fırından eve geri dönemiyorsa) o zaman net bir tanı için bir 
nöroloğa başvurulmalıdır. Demans veya ruhsal çöküş yaşlılığın getirdiği normal bir bulgu değildir. Hasta 
sayıları yaş ile birlikte yükselmektedir. Hastalananların sayısı insanların daha da yaşlanmasına bağlı 
olarak daha da fazla olacaktır. Demans hastalığı tedavi edilemez. Hastalık süreci için erken teşhis 
önemlidir, çünkü terapiler bununla birlikte daha hızlı başlayacaktır. Berlin’de birkaç hastanen Hafıza 
Kliniği bu durum için danışmanlık sunmaktadır. Aile hekiminiz, bir demans hastalığı belirtisi durumunda, 
net bir teşhis için sizi oraya yönlendirebilir. Konu ile ilgili ilave bilgi için şu sayfaya bakınız: www.wegweiser-
demenz.de 

Deutsche
 
Alzheimer Gesellschaft e.V. (Alman Alzheimer Derneği)
 
Alman Alzheimer Derneği hastaların, onlarla ilgilenenlerin, politika, ekonomi, toplumla ilgili üye 
organizasyonlarına ait görüşlerin temsil edildiği bir çatı örgütüdür. Eyalet çapında 01803 / 171017 
numarası altında Alzheimer-Telefon hattını kurmuştur. Danışmanlık saatleri, Pazartesi-Perşembe 
arasındaki günler Saat 09:00-18:00 ve Cuma günleri Saat 09:00- 15:00 arasındadır. Gerektiğinde bu 
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saatlerin dışında danışmanlık randevusu da alınabilir. Danışmanlık hizmetleri, profesyonel şekilde eğitilen 
sosyal çalışma görevlileri ve sosyal pedagoglar tarafından sağlanır. Adresleri ekte bulabilirsiniz. Ayrıntılı 
bilgi için, bkz.: www.deutsche-alzheimer.de 

Gönüllü Ziyaret Hizmeti 
Gönüllü ziyaret hizmetleri, yalnız, yaşlı, hasta, ağır hasta ve engelli kişilerle ve ayrıca ağır hasta 
çocuklarla ilgilenirler. Bakımlar hastanelerde bakım evlerinde ya da evde yürütülür 

Bunun dışında bakıma muhtaç kişiler ve onların yakınları için özel ziyaret hizmeti de mevcuttur. Bu konu 
ile ilgili bilgilere bakım destek noktanızdan ve PflegeEngagement irtibat noktanızdan ulaşabilirsiniz. 

Bakıma muhtaş kişiler için ziyaret hizmetleri listesine buradan ulaşabilirsiniz: 
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de (Başlıklar: Bakıma muhtaçlar için imkanlar ve ziyaret hizmetleri) 

İbra bedeli 
İbra bedeli olarak aylık 125 Avro ön görülmüştür ve bu bakım derecesi 1-5 arasında evde bakım yapılan 
kişiler için geçerlidir. Bu bedel, bakım durumu 2 ila 5 arasında olan kişilerin günlük yaşama destek imkânı, 
kısa süreli bakım gideri, günlük bakım ya da bakım hizmetleri tarafından ev yönetimi için kullanılabilir. 
Bakım derecesi 1'de ayrıca bakım hizmeti tarafından temel bakım hizmetleri de finanse edilebilir. İbra 
bedeli hakkı, bakım gereksinimin tespiti ve bakım derecesinin belirlenmesi ile oluşur. Ayrıca özel bir 
başvurunun yapılmasına gerek yoktur. Söz konusu önlemlerin masrafları, faturalar sunulduktan sonra 
kendi bakım sigortası tarafından geri ödenir. Bir temlik senedi imzalarsanız, bu senet normalde tüm ibra 
bedeli için geçerli olur. Başka bir fırsattan faydalanmak istiyorsanız, masraflarınızın bakım sigortasından 
geri ödenmesi için önce temlik senedini iptal etmeniz gerekir. Kullanılmayan bedeller bir sonraki aya 
aktarılabilir. Kullanılmayan bedeller, her yılın sonunda bir sonraki yılın ilk 6 ayı içerisinde kullanılmalıdır. 
Haklarınız ölmesine izin vermeyin! 

İkame Bakım bakınız Önleyici Bakım 

Evlere Yemek Servisi 
"Evlere yemek servisi", "yürüyen öğle yemeği" gibi yemek hizmetleri için kullanılan en yaygın tabirlerden 

biridir. Eğer öğünlerin kendi başına hazırlanması insanları zorluyorsa, yemek hizmetlerine katılım güzel 
bir olanaktır. Sosyal yardım kurumu, eğer kişinin geliri buna yeterli değilse, yemek hizmeti için maddi 
yardımda bulunabilir. Bu hizmetle, öğlen ve akşam yemeklerini farklı seçenekler dahilinde sipariş edebilir 
ve bunu ister her gün veya sadece belirli günler için yapabilirsiniz. Ayrıca yaygın diyet çeşitlerine uygun 
yemekler vardır. Birçok hizmet ücretsiz deneme imkanı da sunmaktadır. Farklı bölgelerde "sabit öğle 
yemekleri" olarak adlandırılan hizmet de sunulmaktadır. Bu hizmet, örneğin dinlenme tesisleri veya tam 
yatılı bakım tesislerinde sunulur. Bu hareket yetisi kısıtlı olmayan ve birlikte yemek yemeği seven kişiler 
için ilgi çekici bir hizmettir. Kimin hangi hizmeti nerede sunduğunu öğrenmek için bakım destek noktanıza 
başvurabilirsiniz. 

Hafıza Tedavisi Hizmeti 
Hafıza tedavisi hizmeti olarak adlandırılan hizmet, Berlin’de birçok klinikte bulunmaktadır. Bu kliniklerde 
ayakta ya da kısmen yatılı hafıza bozuklukları araştırılır. Burada ayırıcı tanı mümkündür. Aile hekiminiz 
veya nöroloğunuzdan muayene için bir sevk isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi adres dizinindedir. 
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Acil Tıbbi Alarm 
Acil tıbbi alarm hizmeti, acil durumlarda yardım çağırabileceğiniz bir hizmettir. Eğer bir acil durum 
oluşursa gerekli merkez ile hemen bir bağlantı mümkün kılınır. 

Yalnız yaşayan ya da genelde yalnız olan yaşlı kişiler bu acil tıbbi alarm aletiyle acil durumda yardım 
çağırabilir. Bunun için ek bir alet telefona bağlanır. Bu alet, kişiler konuşamıyorsa bile arayan kişinin 
tanınmasını için bir tanım aktarır. Hızlı bir şekilde yardımın ulaştırılması için yakınlarda, komşularda veya 
bir merkezde giriş anahtarları bulundurulur. En kötü senaryo durumunda tanıdıkların veya akrabaların 
önceden girilmiş numaralarını arayan aletler de var. Diğer aletler ise bir merkezle bağlantılıdır ki bu 
merkezler gerekli yardımı organize ederler. Acil tıbbi alarm, eğer bir bakım derecesi mevcut ise Bakım 
Sigortası tarafından maddi olarak desteklenir. Sistemler gitgide daha da akıllı hale geliyor, dolayısıyla 
sıklıkla sistemleri bir yangın dedektörü veya fırın/su dedektörü ile birleştirmek mümkündür. Birçok acil 
tıbbi alarm merkezi isteğe ve belirli bir miktar karşılığında ev ile ilgili yardım da sağlamaktadır. Burada 
birçok hizmet veren olduğundan, acil tıbbi alarm sistemini seçmeden önce bakım destek noktanıza 
başvurmak mantıklıdır. 

Hilfelotse Berlin (Yardım Kılavuzu Berlin) 
"Hilfelotse Berlin (Yardım Kılavuzu Berlin)" veri tabanı size Berlin'de bulunan sağlık ve sosyal yardım 
olanakları konusunda destek sağlar. Güncel olarak, bakım hizmetleri, danışmanlık noktaları, gündüz 
bakım, dinlenme tesisi ve kiracı toplantıları, öğle yemeği sunucuları, acil tıbbi alarm sunucuları, mobilite 
yardım hizmetleri, el sanatları hizmetleri, yaşlı huzur evleri, bakım evleri, teslimat servisi hizmet 
sunucuları, ayakta ve yatılı darülaceze hizmetleri ile ilgili yaklaşık 12.500 adres, bilgi ve danışmanlık 
hizmeti sunar. Berlin'de yaşlılar için yaşlı bakımı ve bakım alanında bakım hizmetlerinin en geniş veri 
tabanıdır. İnternet adresi: www.hilfelotse-berlin.de 

Eğer kamuya açık sürümü bulamazsanız ya da bir görüşmeye ihtiyaç duyarsanız o zaman bir bakım 
destek noktasına başvurabilirsiniz. Bakım destek noktaları sizi 0800 / 59 500 59 numarası altında hizmet 
sunar (Pazartesi-Cuma arasındaki günler saat 09:00-18:00) veya doğrudan başvurunuz. 

Darülaceze Konuk Evi 
Darülaceze hareketi ile amaçlanan ağır hastaların son zamanlarında onların yanında olmak ve onlara 
bakan kişileri koruyup kollamaktır. Ayrıca ölüm, vefat, hüzün gibi konular toplumumuzda fazlasıyla dikkate 
alınan konular olmalıdır. İnsanlar mümkün olduğunca evlerinde alıştıkları ortamda hayata gözlerini 
yummalıdırlar. Ayakta darülaceze hizmeti bunun için vardır. Yatılı darülacezede evlerine, farklı 
nedenlerden dolayı artık evlerinde bakım göremeyecek durumda olan kişiler kabul edilir ve onlara burada 
onlara bakım sağlanır. 

Hastahanelerde palyatif bakım üniteleri vardır. Buralarda ileri seviyede ve tedavisi mümkün olmayan bir 
hastalığa sahip olan insanlar tedavi görür. Buradaki amaç onların ağrılarını ve hastalık semptomlarını en 
aza indirgemek ve böylece onların geri kalan yaşamlarına mümkün olan en iyi kaliteyi sağlamak. 

Henüz daha çok yeni bir imkan olan uzmanlaşmış ayakta palyatif bakım iyileşmeyecek durumda olan, 
ilerlemiş ve bu yüzden hayattan beklentisi en aza inmiş hastalar içindir. 

Bu hizmetin hedefi, özellikle uzmanlaşmış palyatif hekimleri ve bakım hizmetlerini kapsayan ve sosyal 
hizmet görevlileri, psikologlar, danışmanlar ve ayakta darülaceze hizmeti çalışanları ile tamamlanan 
uzmanların eşliğinde, hastalara ölüme kadar tanıdık, ev ortamında kalmayı sağlamaktır. Görevleri 
arasında, tıbbi ve bakım danışmanlığı, hasta refakati, yapılacakların koordinasyonu, aile hekimlerine 
danışmanlık, hastayla kısmen veya tamamen ilgilenmek yer almaktadır. Ayakta uzmanlaşmış palyatif 
bakım hizmeti ile ilgili sorularınız için Home Care Berlin e. V., Brabanter Str. 21, 10713 Berlin kurumuna 
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başvurabilirsiniz. Telefon numarası: 030 / 4534348, Faks: 030 / 39104691, e-posta: 
info@homecareberlin.de. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreslerde bulabilirsiniz: www.dhpv.de 
veya www.dgpalliativmedizin.de 

Ulusal Sosyal Yardım Kanunu 
Ulusal sosyal yardım kanunu (LPflGG) ayrıca körlere, yüksek dereceli görme engelliler ve işitme 
engellilere belli koşullar altında başvuru üzerine, engelle ilgili ek masraflarına yönelik götürü ödemesi için 
bir bakım yardımı sunar. Eyalet yasasına göre bakım parası bir sosyal yardım hizmeti değildir. Bu diğer 
gelir ve mal varlığından bağımsız olarak verilir. Fakat aynı amaçla alınan diğer yardımlar Berlin Bakım 
Parasından düşülür. LPflGG’nin bu uygulamasını bölge müdürlükleri (Gençlik ve Sosyal İş bölünmeleri) 
tarafından gerçekleştirilir. Burada daha ayrıntılı bilgi ve başvuru formları mevcuttur. Ayrıca bakım destek 
noktanıza da başvurabilirsiniz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bakım portalinde bulabilirsiniz: 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation 
(Başlıklar: yasal temeller, eyalet hukuku) 

Bakıma eşlik eden gönüllüler ve yardımlaşma için PflegeEngagement 
irtibat noktaları 
2010 Ekim ayından beri Berlin'in her bölgesinde yardımlaşma irtibat noktalarına ve/veya ilçe merkezlerine 
bağlantılı PflegeEngagement irtibat noktaları bulunmaktadır. Bunlar, bakıma ihtiyaç duyan insanları ve 
onlara bakan kişilere günlük yaşamlarında ve ayrıca bakım ile ilgili kendilerinin belirlediği yardım şekilleri 
arayan kişilere destek sağlarlar. Bu amaçla, kendini bu işe adayan küçük, evlere yakın girişim ve grupları 
kurar, destekler ve bir ağ kurarlar. Eğer sizde sizinle aynı durumda olan ve bakım yapan bir kişiyle 
görüşmek istiyorsanız, ziyaret kabul etmek ve evinizde tavsiyeler almak istiyorsanız ve gönüllüler 
tarafından az miktarlardaki günlük desteğe ihtiyacınız varsa veya sosyal ve kültürel hayata daha çok 
katılmak istiyorsanız veya annenizin katılmasını istiyorsanız o zaman her hangi bir irtibat noktasına 
başvurun. Adresleri ekte bulabilirsiniz. 

Bilgi ve imkanların açıklamalarını İnternet'te şu adreste bulabilirsiniz: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK)
(Sağlık Sigortasının Tıbbi Servisi) 
Sağlık sigortasının tıbbi hizmetler (MDK) yasal sağlık ve bakım sigortasının ortak bir kurumudur. Devletin 
sağlık ve bakım sigortalarına genel tıbbi ve bakım çalışmaları konusunda danışmanlık hizmeti veren ve 
rapor ile denetlemeler düzenleyen bağımsız çalışma birliği olarak her eyalette mevcuttur. 

MDK, bakım sigortası için bir kişinin bakıma veya genel bir gözetim ve bakıma ihtiyaç duyup duymadığını 
denetler. Denetim esnasında ilgili bakım ön koşullarının mevcudiyeti kontrol edilir ve bir bakım derecesi 
önerilir. Buna ek olarak, önleme ve rehabilitasyon için önlemleri önerilir, bakım hizmetlerinin niteliği ve 
kapsamı hakkında tavsiyeler verilir ve bireysel bakım planının oluşturulması ile ilgili ipuçları verilir. 

Bakımın kalitesini güvence altına almak için, MDK, bakım tesislerinin kalite standartlarına uygun olup 
olmadığını düzenli olarak ve duruma göre devlet bakım sigortası adına kontrol eder. Bu esnada MDK, 
kalite kusurlarını önlemek ve bakım kalitesini geliştirmek ve güvence altına almak için bakım tesisleri ile 
onların taşıyıcılarının sorumluluklarını güçlendirmek hedefi ile bakım tesisine danışmanlık hizmeti sunar. 
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Entegre sosyal programda hareketlilik yardım hizmetleri 
"Hayat dışarıda yaşanıyor ve biz sizi oraya götürüyoruz" sloganıyla 25 yılı aşkın bir süredir Berlin mobil 
yardım hizmetleri, tüm Berlin ilçelerinde size eşlik etme ve tekerlekli sandalye hizmetleri, körler için 
rehberler ve merdiven taşıma hizmetleri sunar. Evlere yakın organize olmuş hizmetler özellikle yaşam 
alanlarını yabancıların yardımı ile terk edemeyen ve hareketliliği kısıtlanmış yaşlı insanlar (65 yaş üstü) 
içindir. Bu hizmetler, yürüyüşlere, randevulara veya benzeri terminlere eşlik etmeyi ve toplumsal yaşama 
katılımı kapsar. 

Hizmetlere katılım için sosyal kademeli idari bedel şeklinde yıllık kişisel bir katkı payı vardır. Güncel 
olarak bu katkı payı maksimum 80 Avro/yıldır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bakım destek noktanıza 
başvurun veya bakınız: www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/pflege-zu-
hause/alltagshilfen/mobilitaetshilfen 

Acil Bakım 
"Acil Bakım" danışmanlık ve şikayet ofisi, kırılma noktalarına ulaşan veya agresiflik, şiddet durumları veya 
suçluluk duygusu gelişen, bakım yapılan ve bakımı yapan yakınlara gizlilik prensibi altına görüşmeler ve 
psikolojik danışmanlık hizmeti sunar. Eğer tam yatılı bakım tesisi veya evde/bakım evindeki bakım 
hizmetinden memnun değilseniz gerekli görülmesi durumunda sizi bu durum ile ilgili şikayetlerde veya 
doğrudan ara buluculuk ve çatışma görüşmelerinde destekler. Danışmanlık ofisi bakıcılara, arkadaşlara, 
komşulara, bakım personeline ve bakım tesisine de hizmet vermektedir. Adresi ekte bulabilirsiniz. 

Bakım Destek Noktaları 
Berlin'de, 35 bakım destek noktası (Aralık 2016 itibariyle) vardır. Bu noktalar, sigortalı, yaşlı ve bakıma 
muhtaç insanlara ve onların yakınlarına bakım ve yaşlanma ile ilgili tüm sorulara bağımsız, kapsamlı ve 
ücretsiz danışmanlık hizmeti veren ve evlere yakın olan irtibat noktalarıdır. Burada sağlığı teşvik, önleyici, 
iyileştirici, rehabilite edici ya da diğer tıbbi ve sosyal yardım gibi belirli bir durumda gerekli sosyal 
hizmetleri bulabilirsiniz. Yardımcı malzemeler, gündelik yardımlar ve yaşam alanı uyarlaması olanakları 
ile ilgili danışmanlık hizmeti sunarlar. Gerekli görülmesi durumunda annenizle birlikte bireysel bir bakım 
planı oluşturun. Bakım destek noktaları, tüketiciyi ilgilendiren önemli sorular hakkında bilgileri içeren bir 
bilgi kitapçığı oluşturdu. Bilgi kitapçığını ilgili konuyla ilgili www.pflegestuetzpunkteberlin.de İnternet 
adresinde Almanca, Türkçe, Rusça, Lehçe, Arapça, İngilizce, Vietnamca, Boşnakça ve basit dilde 
bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiyi burada ve şu adreste bulabilirsiniz: 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation 
Adresleri, adres dizininde bulabilirsiniz. 

Evde Bakım Rehberi 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz:
 

Federal Sağlık Bakanlığı: "Bakım Rehberi - yasaları güçlendirmek ve yeni bakım için bilmeniz gereken
 

her şey"
 
Buradan indirin:
 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen.html 

RAGA Regionale ArbeitsGemeinschaft Alten- und Angehörigenberatung Berlin (Berlin Bölgesel Yaşlılar 
ve Yakınlar Danışmanlık Birliği): "Bakımı üstlenen yakınlar için olanaklar" kitapçığı her yıl apercu yayın 
evi tarafından yayınların. Bu kitapçığı, örneğin bakım destek noktalarında, PflegeEngagement irtibat 
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noktalarından, Acil Bakım veya bakımı yapan yakınlar için uzman irtibat noktalarında bulunur, www.raga-
berlin.de sayfasından kitapçığı indirebilirsiniz. 

Bakım sözcüğü altında Senato Yayınları bu adreste www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen. 

Sağlık ve bakım başlığı altına Berlin Tüketici Danışma Merkezi bilgileri; www.vz-berlin.de 

www.compass-pflegeberatung.de/fuer-ratsuchende/pflegebeduerftigkeit/ 

www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de 

Bakım sigortası ile ilgili bilgilere Federal Sağlık Bakanlığı'nın 030 / 340 60 66-02 no.'lu halk hattı 
üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Federal Bakanlığı (BMFSFJ) 030 / 20179131 no'lu bakım hattı 
üzerinden ayrıca bakımı üstlenen kişiler için telefon danışmanlığı sunuyor. 

Ağır Engelli Kimliği 
Kimlik, ağır engelli olan insanlara verilen hakların ve dezavantaj dengeleme haklarının kullanılmasına
 

ilişkin bir kanıttır. Sağlık ve Refah Devlet Ofisi'nden bu konu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz:
 
www.berlin.de/lageso (Başlıklar: engellilik, ağır engellilik, bakım dairesi, ağır engelli kimliği)
 
Anneniz ağır engelli olarak kabul edildiğinde bu kemlik size verilir. Bunun için bir başvuru gereklidir.
 
Başvuru formlarını, bakım dairesinin Müşteri Merkezinden (Landesamt für Gesundheit und Soziales
 

Berlin - Berlin Sağlık ve Sosyal İşler Devlet Kurumu), hastanelerin sosyal hizmetlerinden, engelli 

danışmanlık ofislerinden, ilçe kamu dairelerinden ve bakım destek noktalarından temin edebilirsiniz.
 
Buralarda, formun nasıl doldurulacağına ilişkin yardım da bulabilirsiniz. Ağır Engelli Haklarına göre
 

belirleme prosedüründen Bakım Dairesi (Versorgungsamt) sorumludur.
 
Başvuru doğrudan İnternet üzerinden de yapılabilir veya İnternet'ten indirilebilir:
 
www.berlin.de/lageso/behinderung/antrag/online.html 

Özel Servis Hizmeti 
Berlin’de yaşayan engelli insanların belirli koşullar altında özel servislerden yararlanabilme imkânları 
vardır. Bu servis, özel araçlar veya taksi ile yürütülür. Sorularınız için Sağlık ve Refah Devlet Ofisi'nde 
(Versorgungsamt) özel servis hizmeti ile ilgili bir müşteri telefonu mevcuttur: 
Telefon: 030 / 115 
Çalışma saatleri: Pazartesi, Salı saat 9:00 - 15:00 arası, Perşembe saat 9:00 - 18:00 arası, Cuma saat 
09:00 - 13:00 arası (randevulu veya randevusuz).
 
Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfaya bakınız:
 
www.berlin.de/lageso (Başlıklar: engellilik, ağır engellilik, bakım dairesi, dezantajların dengelenmesi ile ilgili
 
haklar, özel servis hizmeti)
 

Berlin Tüketici Danışma Merkezi 
Berlin Tüketici Danışma Merkezi, tüketicileri sağlık ve bakım alanında özellikle danışmanlık ve bilgi 
hizmetleri ile düşük bir maliyet karşılığında bağımsız olarak destekler. Danışmanlık hizmetinden edinilen 
bulgular, tüketicinin çıkarlarını onları politika ve ekonomiye karşı temsil etmek ve tüketici danışmanlığı ile 
bilgilerinizin gelişimi için kullanır. Berlin Tüketici Danışma Merkezi bir takım bilgileri "Sağlık + Bakım " 
başlığı altında www.vz-berlin.de sayfası üzerinden yayınlamıştır. „Ayakta bakım sözleşmeleri pazar 
denetimi“ projesi kapsamında (www.verbraucherzentrale-berlin.de/pflegevertraege-im-fokus-3 ) bakım ve 
destek hizmetlerini daha yakından inceler. Tüketiciler, ayakta bakım sözleşmeleri sorularını ve sorunlarını 
proje ekibine yöneltebilir ve sözleşmelerinin fotokopilerini kontrol için gönderebilirler. 
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E-posta: mail@pflegevertraege.de 
Telefon: 030 / 54445968 
Çalışma saatleri: Pazartesi saat 9:00 - 13:00, Çarşamba saat 14:00 - 18:00, Cuma saat 8:00 - 12:00 
Ocak 2017 ortası itibariyle bilgi portalı: www.pflegevertraege.de 

Bakım sarf malzemeleri 
Bakım Sigortası Kanunu kapsamında bakıma muhtaç olarak tanınan ve 1 ila 5 arası bir bakım derecesine 
sahip olan herkese aylık 40 Avroya kadar bir bakım sarf malzemesi desteği verilir. Bakım sarf malzemesi 
altında ped ve bez gibi inkontinans malzemeleri dışında örn. yatak için tek kullanımlık koruyucular, tek 
kullanımlık eldivenler, koruma önlükleri, dezenfekte malzemeleri vs. anlaşılır. Bunlar ayrıca reçete ile 
alınabilir ve Sağlık Sigortası Kurumu tarafından karşılanır. Bu malzemeleri, bakım sigortasının anlaşması 
bulunduğu tedarikçilerden temin edebilirsiniz. Şayet bu sarf malzemelerini kendiniz almışsanız faturasını 
bakım sigortasına veriniz. 

> Önemli: Bakım sarf malzemesi katkı payı için ilk faturayı sunarak süresiz olarak annenizin bakım 
sigortasına başvurmalısınız. Eğer bir tedarikçiye sipariş vermişseniz, teslim edilen ürünün kalitesini 
kontrol edin. Sarf malzemelerinden ciddi kalite farkları mevcuttur. 

Önleyici Bakım (İkame Bakım) 
Önleyici veya ikame bakım, 2 ila 5 bakım derecesine sahip bakıma muhtaç kişiler için bakım sigortası 
hizmetidir. Birincil bakıcı, bakımı hastalık veya tatil nedeniyle yerine getiremiyorsa, bakım sigortası bir 
takvim yılı içerisinde en fazla altı haftalık bir süre için 1.612 Avroya kadar ödeme yapar. Eğer daha az 
veya hiçbir kısa süreli bakım kullanılamıyorsa bu meblağya maks. 806 Avro eklenebilir. Bu durumda 
bakım sigortası, önleyici bakım için 2.418 Avro'ya kadarlık bir tutarı üstlenir. Masrafların kanıtlanması 
gerekir. Eğer önleyici bakım yakın akrabalar tarafından üstlenilirse, önleyici bakım bedeli en fazla ilgili 
bakım derecesinin bakım parası miktarı ile sınırlıdır. Çünkü yasama, yakın akrabaların herhangi bir bakım 
ücreti talep etmeden ahlaki açıdan önleyici bakım ile yükümlü olduklarını var sayar. Fakat buna ek olarak, 
gerekli seyahat harcamaları ya da kanıtlanan kazanç kayıp geri ödenebilir. Bu da azami 1.612 Avro ya da 
2.418 Avro ile sınırlıdır. 

Önleyici bakım hizmetleri, örn. sadece öğleden sonra, saat bazında da talep edilebilir. Bu durumda altı 
haftalık azami süre sınırlaması geçerli değildir. Önleyici bakım hizmetleri hakkı her takvim yılı yenilenir. 

Burada önemli olan, önleyici bakım için ön bakım süresi olarak adlandırılan sürenin kanıtlanmasıdır. 
Bakımı gerçekleştirmesi mümkün olmayan bakıcı ilk engel/izin öncesi hastayı evde en az altı ay baktığına 
dair bir kanıt sunmalıdır. Bu durumda bakım derecesi 2 ön bakım süresinde şart değildir. Fakat engel/izin 
esnasında bakım derecesi 2 mutlaka olmalıdır. Ön bakım süresi boyunca bakımı aynı kişi yapmak 
zorunda değildir. Eğer bakım, zaman dağılımı ile birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmişse bekleme 
süresi tamamlanmış sayılır. 

Tam Yatılı Bakım Tesisleri 
Tam yatılı bakım tesisleri, sakinlerin bütün gün yaşadığı, bakıldığı ve ilgilenildiği tesislerdir. Tesis 
işletmecisi, bir sözleşme ile belirli bir para karşılığı yaşlı, bakıma muhtaç veya engelli reşit insanlara 
yaşayabilecekleri ve kalabilecekleri bir alan ve bakım hizmetleri sunacağını taahhüt eder. Tam yatılı bir 
bakım tesisi halk dilinde huzur evi olarak da adlandırılır. 
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Bakım Evleri/Yaşam Evleri 
Hayatını sürekli bakım altında olmadan idame ettiremeyen, ancak huzur evinde tam yatılı tedaviye de 
ihtiyacı olmayan insanlar için, bakım evleri bir alternatif olabilir. Bakım evlerinde özellikle bunama sorunu 
olan insanlara bakılmaktadır. Bakım evleri çoğu zaman yaşlı, bakıma muhtaç mülteciler tarafından da 
tercih edilmektedir. 

Hasta bakımı ve hizmeti ev ortamında gerçekleştirilir. Grup sayısı (en az 3, en fazla 12 kişilik) ile bakım 
evlerinde ikamet eden insanların kaynaklarından istifade edilmesi ve muhafaza edilmesi, aile ortamının 
sağlanması ve geniş sosyal çevreden insanlarında bakım evlerinde kalan insanların gündelik hayatına 
dâhil edilmesi planlanmaktadır. Şimdiye kadar bu tarz bakım evlerine karşı büyük bir rağbet olduğu 
görülmektedir, çünkü bakım evinde kalan insanlar için taşınarak, bilindik çevreden uzaklaşma gerekliliği 
ortadan kalkmaktadır. Bakım evi sakinleri veya onların vekâletine sahip olan yetkililer 
(yakınları/bakıcıları), bakım hizmetleri ve kiracılar bir bakım evinde yakın bir şekilde birlikte çalışırlar. Bir 
bakım evinde kalmaya karar verdiyseniz, evin sakini olarak veya bir bakım evi sakininin vekâletine sahip 
yetkili kişi olarak, bakım evindeki ortak hayatı ve süreçleri üzerinize düşen sorumlulukları yüklenerek 
şekillendirme hakkına ve yükümlülüğüne sahip olursunuz. Tüm ilgili konular hakkında bilgilenmek 
durumundasınız. Evin sakinleri veya onların yasal temsilcileri ve bakım hizmetinden sorumlu görevlilerin 
üzerine düşen görevler öncelikle bakım evinin oluşturulması ( yeni kalacak olan ev sakinlerinin taşınması, 
üçüncü kişilerin sınırlı süreli, geçici bakım için kalması, ev sakinlerinin evden ayrılması), bakım ve 
hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve ev yönetimidir. Bakım evi sakinleri veya yasal temsilcileri işveren olarak 
son kararı verirler. Evin kurallarını onlar koyarlar. Ev sakinlerinin yakınları ve bakımlarından sorumlu 
kişiler aynı zamanda ev sakinlerinin güvenliği için önemli derecede katkıda bulunacaklarını taahhüt 
ederler. 3 Haziran 2010 tarihli, denetim altındaki toplu yaşam düzenlemeleri çerçevesinde kendi 
kararlarını verme ve katkıda bulunma kanunu (Ortak Konut Yasası - WTG) (Hukuk ve Yönetmelik 
Gazetesi, s. 285) bakım evleri ile ilgili bir dizi düzenleme içermektedir (www.berlin.de/sen/soziales; 
Başlıklar: Konular; Bakım ve rehabilitasyon; Yasal dayanakları; Eyalet yasası; Ortak Konut Yasası). 
Bakım hizmetlerinin evde yapılmasını öngören Ortak Konut Yasası öncelikle, ev sakinlerinin veya yasal 
temsilcilerinin ortak bir yaşam alanında yüksek oranda bireysel sorumluluk yüklenecekleri ve katkıda 
bulunma ve karar verme görevlerini idrak etmiş olmalarını beklemektedir. Şayet bakım evlerinde bakım 
konusunda eksiklikler veya görevliler ve ev sakinleri veya onların yasal temsilcileri arasında iş bölümü 
konusunda sorunlar meydana gelecek olursa, bu konuda sağlık ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı 
yurt denetim dairesine başvurulabilir. Yurt denetim dairesi Ortak Konut Yasası çerçevesinde denetim 
yapabilir ve tedbirler alabilir. (www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht) 

Bakim hizmetleri ve ev yönetimi ile ilgili hizmetler bakım evlerinde hizmet sağlayıcıları tarafından yerine 
getirilir. 

SBG XI (Sosyal Güvenlik Kanunu) çerçevesinde sağlanan diğer hizmetleri ise şunlardır: 

•	 Bakıma muhtaç insanların ayrıca evde bakımı yapılan ev gruplarında bakılması (ev grubu katkı 
payı aylık 214 Avro) 

•	 Günlük bakım; Günlük bakım hizmetlerinden ev grubu katkı payı ile birlikte ancak MDK’nın 
yapmış olduğu denetim ile günlük bakımın zorunlu olduğu tespit edilirse, yararlanmak mümkün 
olur 

•	 Ön zorlukların aşılması için finansman (bakıma muhtaç kişi başına 2.500 Avro, ev grubu başına 
azami 10.000 Avro) 

•	 Evde tadilat masrafları için katkı payı (azami 16.000 Avro tadilat başına her ev grubu için) 

•	 İbra bedeli 

•	 Bakım sarf malzemeleri 

•	 Bakım yardım araçları 
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Bunun dışında ev sakinleri Sosyal Güvenlik Kanununun SGB V sağladığı evde hasta bakımı 
hizmetlilerinden faydalanabilirler. 
Bakım evleri ile ilgili geniş çapta bilgi “Demans sorunu olan insanlar için bakım evleri. Alternatif yaşam ve 
bakım şekli" broşüründen edinebilirsiniz. Broşür “Gut altern in Berlin” (Berlin’de iyi yaşlanmak) adlı sosyal 
işlerden sorumlu senatoya ait yazı dizisinde yayınlandı. 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/wohngemeinschaften 

Bakım evleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye bakım noktaları, Yaşlılıkta Kendi Yaşam Şeklini Belirleme Derneği 
(SWA) e.V., Yurt Denetim Kurumu, Bakım Desteği Yeterlik Merkezi, Tüketici Danışma Merkezi, bakım 
taahhüdü ile ilgili iletişim noktaları ve İnternet üzerinden 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 
(bilgi formları altında) 

www.swa-berlin.de 

www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 
(anahtar kelime bakım-Yaşam evleri) 

www.vz-berlin.de/Wohnen-im-Alter 

www.wg-qualitaet.de 

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter (SWA) e. V. derneği kendini tüketici koruma kurumu olarak tanımlar 
ve demanslı insanların yaşam evlerinde kalite güvencesini sağlar. 
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Adres dizini
 

Özel Danışma Merkezleri
 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
 
(Alman Alzheimer Derneği) (DAlzG; 

Geschäftsstelle des
 
Dachverbands - Yönetim Birimi Ofisi)
 
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 2593795-0 
Alzheimer-Telefon: 01803 / 171017 Danışmanlık 
saatleri: Pazartesi-Perşembe arası saat 09:00-
18:00, Cuma günleri saat 09:00- 15:00 arası 

Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V. (Berlin 
Alzheimer Derneği) 
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 89094357 
info@alzheimer-berlin.de 

Alzheimer Angehörigen-Initiative e. V. 
(Alzheimer Akraba İnisiyatifi) 
Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin 
Tel. 030 / 473789-95 
aai@alzheimerforum.de 

Heimaufsicht Berlin (Bakımevi Berlin) 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales -
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) 
Darwinstr. 15, 10589 Berlin 
Tel. 030 / 90229-3333 
heimaufsicht@lageso.berlin.de 

KundenCenter im Versorgungsamt (Bakım 
Dairesi Müşteri Merkezi) (Landesamt für 
Gesundheit und Soziales - Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı) 
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin 
Tel. 030 /115 
infoservice@lageso.berlin.de 

Pflege in Not (Acil Bakım) 
(Beratungs- und Beschwerdestelle -
Danışmanlık ve Şikayet Ofisi) 
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin 
Tel. 030 / 6959-8989 
pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de 
Çalışma saatleri: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 10:00 - 12:00 arası, Salı günü saat 
14:00 - 16:00 arası 

Verbraucherzentrale Berlin e. V. (Berlin 
Tüketici Danışma Merkezi) 
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin 
Tel. 030 / 21485-0, 

Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH) (Merkezi 
Bakım Evi Başvuru Noktası) 
Brabanter Straße 21, 10713 Berlin 
Tel. 030 / 407111-13 
post@hospiz-aktuell.de 

KOBRA Berlin 
(İş ve Bakım Uyumluluk Danışmanlığı) 
Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin 
Tel. 030 / 695923-0 
info@kobra-berlin.de 

SWA e. V. 
im Bürgerzentrum Neukölln (Neukölln 
Vatandaşlık Merkezinde) 
Werbellinstraße 42, 12053 Berlin 
Tel.: 030 / 61093771 (Salı günü saat 15:00 -
19:00 arası)
 
Randevu ile bireysel danışmanlık hizmeti verilir
 
verein@swa-berlin.de 

69 

mailto:verein@swa-berlin.de
mailto:info@kobra-berlin.de
mailto:post@hospiz-aktuell.de
mailto:pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de
mailto:infoservice@lageso.berlin.de
mailto:heimaufsicht@lageso.berlin.de
mailto:aai@alzheimerforum.de
mailto:info@alzheimer-berlin.de


 
 

        

 

      
  

  

                         

    
    

      
    

 

      
    

 

                              

      
    

 

     
    

     
    

 

 

                                                 

       
    

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

     
    

      
    

 

                                                     

     
    

                               
    

     
    

 

                                               

     
    

 

    
 

      
 

      
    

 

 

 

 

Bakım Destek Noktaları
 

Ücretsiz hizmet hattı: 0800 / 59 500 59 

(Pazartesi-Cuma arası saat 09:00-
18:00)
 

Aşağıda Berlin'de bulunan 35 bakım destek 
noktasının bölgelere göre sıralanmış adreslerini 
bulabilirsiniz. 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

•	 Bundesallee 50, 10715 Berlin
 

Tel. 030 / 8931231 


•	 Heinickeweg 1, 13627 Berlin
 

Tel. 030 / 3309177-0
 

•	 Zillestr. 10, 10585 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-25201
 

Friedrichshain-Kreuzberg 

•	 Straußberger Platz 13/14, 10243 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080 22660
 

•	 Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin
 

Tel. 030 / 2570-0673 


•	 Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin
 

Tel. 030 / 6137-60761
 

Lichtenberg 

•	 Einbecker Straße 85, 10315 Berlin
 

Tel. 030 / 9831-7630 


•	 Rummelsburger Str. 13, 10315 Berlin
 

Tel. 030 / 2593-57955,
 

Marzahn-Hellersdorf 

•	 Janus-Korczak-Str. 11, 12627 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-28686 


•	 Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin
 

Tel. 030 / 514-3093 


Mitte 

•	 Karl-Marx-Allee 3, 10178 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-28100 


•	 Kirchstr. 8a, 10557 Berlin
 

Tel. 030 / 39405510
 

•	 Reinickendorferstr. 61, 13347 Berlin
 

Tel. 030 / 4594-1103 


Neukölln 

•	 Donaustr. 89, 12043 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-27110 


•	 Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353
 

Berlin
 

Tel. 030 / 670 666 29-0
 

•	 Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
 

Tel. 030 / 68977-00 
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Pankow 

•	 Hauptstr. 42, 13158 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-24890
 

•	 Mühlenstr. 48, 13187 Berlin
 

Tel. 030 / 4753-1719 


Reinickendorf 

•	 Kurhausstr. 30, 13467 Berlin
 

c/o Dominikus-Krankenhaus Berlin,
 
Haus E, 3. üst katta (OG), oda 01.318 

Tel. 030 / 2398-5601
 

•	 Schlossstr. 23, 13507 Berlin
 

Tel. 030 / 4174-4891 


•	 Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin
 

Tel. 030 / 4987-2404 


Spandau 

•	 Galenstr. 14, 13597 Berlin
 

Tel. 030 / 90279-2026
 

•	 Parnemannweg 22, 14089 Berlin
 

c/o Jugendfreizeitheim Kladow (Gençlik 

Merkezi)
 
Tel. 030 / 2398-5597
 

•	 Rohrdamm 83, 13629 Berlin
 

Tel. 030 / 257949-281 


Steglitz-Zehlendorf 

Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
 

Tel. 030 / 7690-2600
 

Scheelestr. 109-111, 12209 Berlin 

c/o Seniorenzentrum (Yaşlılar Merkezi)
 
Tel. 030 / 85765918
 

•	 Teltower Damm 35, 14169 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-26550
 

Tempelhof-Schöneberg 

•	 Mariendorfer Damm 161 a, 12107 Berlin
 

c/o Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V.
 
(zemin kat) 

Tel. 030 / 5403-4978
 

•	 Pallastr. 25, 10781 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-26210
 

•	 Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
 

Tel. 030 / 7550-703 


Treptow-Köpenick 

•	 Hans-Schmidt-Str. 16-18, 12489 Berlin
 

Tel. 0800 / 265080-27450
 

•	 Myliusgarten 20, 12587 Berlin
 

Tel. 030 / 2592-8245
 

•	 Spreestr. 6, 12439 Berlin
 

Tel. 030 / 3906-3825 


71 



 
 

  
 

      
   

 

                        

    
    

    
  

 

                            

    
    

  
    

      
  

 

                                                 

     
   

  
    

    
     

  

 

                                      

   
    

    
 

     
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

    
   

 
   

      
  

 

                                                            

    
  

   
    

 
     

    
  

 

                                                            

  
   

    
 

   
     

  

 
                                                           

     
    

 
     

     
  

 

 

 

Yerel PflegeEngagement
İrtibat Noktaları 

Aşağıda 12 irtibat noktasının bölgelere göre 
sıralanmış adreslerini bulabilirsiniz. 

Charlottenburg –Wilmersdorf 

Selko e.V, c/o SEKIS 
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin 
Tel. 030 / 890285-35 
sekis@sekis-berlin.de 

Friedrichshain – Kreuzberg 

Volkssolidarität LV Berlin e. V. 
c/o Selbsthilfe-Treffpunkt (Yardımlaşma ve 
Dayanışma Grubu) 
Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin 
Tel. 030 / 70716869 veya 0173 / 2839560 
kpe@volkssolidaritaet.de 

Lichtenberg 

Stadtteilzentrum Kiezspinne FAS e. V. 
(Kiezspinne İlçe Merkezi) 
c/o Selbsthilfetreff Synapse (Sinaps 
Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu) 
Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin 
Tel. 030 / 28472395 veya 0160 / 4030684 
selbsthilfe.synapse@kiezspinne.de 

Marzahn – Hellersdorf 

Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH 
(Psikososyal Merkez Wuhletal), c/o 
Stadtteilzentrum Mosaik (Mosaik İlçe 
Merkezi) 
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin 
Tel. 030 / 54988495 veya 0176 / 55811271 
pflege@wuhletal.de 

Mitte 

StadtRand gGmbH, c/o Selbsthilfe-Kontakt-
und Beratungsstelle (Yardımlaşma ve 
Dayanışma, İletişim ve Danışmanlık Merkezi) 
Lübecker Straße 19, 10559 Berlin 
Tel. 030 / 22194858 veya 0176 / 38467745 
pflegeengagement@stadtrand-berlin.de 

Neukölln 

Gesundheitszentrum Gropiusstadt e. V. 
(Gropiusstadt Sağlık Merkezi) 
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Nord 
(Neukölln-Nord Yardımlaşma ve Dayanışma 
Merkezi) 
Hertzbergsstr. 22, 12055 Berlin 
Tel. 030 / 68160-62 
nord@kpe-neukoelln.de 

Neukölln 

Neukölln Süd 
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Süd 
(Neukölln-Süd Yardımlaşma ve Dayanışma 
Merkezi) 
Löwensteinring. 13A, 12353 Berlin 
Tel. 030 / 6032022, 
sued@kpe-neukoelln.de 

Pankow 

HVD LV Berlin e. V.,
 
c/o Stadtteilzentrum Pankow (Pankow İlçe 

Merkezi)
 
Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin 
Tel. 030 / 499870911, 
pflegeengagement@stz-pankow.de 
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Reinickendorf 

Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH,
 
c/o Selbsthilfe- und Stadt-
teilzentrum (Ayakta Tedavi Hizmetleri
 
Kuruluşu, Yardımlaşma ve İlçe Merkezi)
 
Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin 
Tel. 030 / 41745-752, 
Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin 
Tel.: 030 / 644976063 
pflegeengagement@unionhilfswerk.de 

Spandau 

Sozial-kulturelle Netzwerke casa	 e. V. c/o	 
Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt (casa 

Sosyokültürel Ağlar, yardımlaşma Noktası ve 

Siemens Şehri) 
Wattstr. 13, 13629 Berlin 
Tel. 030 / 93622380 
Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze im 
Kulturhaus Spandau (Spandau Kültür 
Evinde Mauerritze Yardımlaşma Noktası) 
Mauerstr. 6, 13597 Berlin 
Tel. 030 / 35389566 
kpe-spandau@casa-ev.de 

Steglitz-Zehlendorf 

Nachbarschaftsheim Mittelhof e. V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt (Yardımlaşma 
Noktası) 
Königstr. 42 – 43, 14163 Berlin 
Tel. 030 / 80197538, 
kpe.@mittelhof.org 

Tempelhof – Schöneberg 

Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. 
c/o Selbsthilfetreffpunkt Schöneberg 
(Schöneberg Yardımlaşma Noktası) 
Holsteinische Str.30, 12161 Berlin 
Tel. 030 / 859951-25 
c/o Der Nachbar 
Cranachstraße 7, 12157 Berlin 
Tel. 030 / 325008-51 
pflegeengagement@nbhs.de 

Treptow – Köpenick 

ajb GmbH, c/o Eigeninitiative 
Selbsthilfe-Zentrum (Yardımlaşma Merkezi 
Girişimi) 
Friedenstraße 15, 12489 Berlin 
Tel. 030 / 2268-4802 
kpe-tk@ajb-berlin.de 
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Hafıza Tedavisi Hizmeti 
Kaynak: www.alzheimer-berlin.de 
Aşağıda Berlin'deki hastanelerde bulunan 35 
hafıza tedavisi hizmetinin bölgelere göre 
sıralanmış adreslerini bulabilirsiniz. 

Berlin Buch 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Berlin Kampüsü, Kitap Hafızası Danışmanlığı,
 
Yüksek Okul Kliniği,
 
Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin
 

Tel.: 030 / 450540077
 

gedaechtnissprechstunde@charite.de 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik, 
Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniği 
Landhausstraße 33-35, 10717 Berlin 
Randevu için: 
Tel.: 030 / 5472-7850 
pia@gpva-berlin.de 

Friedrichshain-Kreuzberg 

Vivantes Klinikum Am Urban 
Psikiyatri Poliklinikleri, Hafıza tedavisi hizmeti 
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin 
Tel.: 030 / 130226030 

Lichtenberg 

Evangelisches Krankenhaus Königin 
Elisabeth Herzberge 
Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikosomatik Bölümü 
Hafıza Kliniği 
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin 
Tel.: 030 / 54724981 

Mitte 

Charité Universitätsmedizin Berlin Psikiyatri 
ve	 Psikoterapi için Nöroloji Kliniği 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Tel.: 030 / 450560560 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Nöropsikiyatri 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Tel.: 030 / 450617095 

Psychiatrische Universitätsklinik Charité, St. 
Hedwig-Krankenhaus 
Große Hamburger Straße 5–11, 10115 Berlin 
Tel.: 030 / 23112500 

Spandau 

Vivantes Klinikum Spandau 
Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikosomatik - Hafıza 
Kliniği 
Neue Bergstr. 6, 13585 Berlin 
Tel.: 030 / 130133088 

Steglitz 

Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus 
Benjamin Franklin 
Psikiyatri ve Psikoterapi için Hastane ve Yüksek 
Okul Kliniği, Yaşlılar Hekimliği Modülü, Hafıza 
tedavisi hizmeti 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 
Tel.: 030 / 450517685 
gedaechtnissprechstunde@)charite.de ; 
oliver.peters@charite.de 

Charité Universitätsmedizin Berlin,             
Campus Benjamin Franklin 
Nöroloji Kliniği, Hafıza tedavisi hizmeti 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 
Tel.: 030 / 450550606 
mvz-neurologie@charite.de 
Diller: Rusça, Türkçe, İngilizce, Boşnakça, 
Lehçe 
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Tempelhof 

Vivantes Wenckebach-Klinikum 
Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikosomatik -
Gerontopsikiyatri 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Psikiyatri polikliniklerinden randevu alınabilir: 
Tel.: 030 / 192481 

Weißensee 

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Zentrum für Gedächtnisstörungen (Hafıza 
bozuklukları merkezi) 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Tel.: 030 / 92790274 veya 030 / 92790322 

Wedding 

Evangelisches Geriatriezentrum Berlin 
gGmbH 
Gedächtnissprechstunde - Privatambulanz für 
Gedächtnisstörungen (Hafıza kliniği - Hafıza 
bozuklukları için özel klinik) 
Reinickendorfer Str. 61, 13347 Berlin 
Tel.: 030/ 45941975 
gernot.laemmler@egzb.de 
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