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Bakım danışmalığı 

Bakım danışmanlığı bakıma muhtaç kişilere ve yakınlarına yöneliktir ve  

 

Bilgiler ve Danışma hususunda: 

• Bakım sigortasının yardımları  

• Bakım ve ev yardımı (Hagen’de ayakta tedavi hizmetleri), "taşıtla yemek servisi" ve ev 

acil çağrı cihazları gibi evde mevcut yardım tekliflerinin çeşitliği 

• Tam yatakta bakımın yanı sıra gündüz ve kısa süreli bakım için tesislerde teklifler  

• Çeşitli yardım tekliflerinin finansmanı  

• Örneğin bakım yatağı veya tekerlekli sandalye temini, yükseltilmiş tuvalet vb. gibi bakım 

araçlarının kullanımı  

 

Yardım ve Destek 

• akut gereksinimin karşılanması ve sıkıntılı bakım durumlarında  

• bireysel yardım ve bakım ihtiyaçlarının aydınlatmalarında 

• bireysel bakım hizmetlerine başvururken  

• gerekli yardımların koordinasyonu ve uygulamasında  

• tam yatakta bakım, kısmi yatılı bakım ve ayakta tedavi için sosyal yardım başvurusunda 

bulunurken

 

Bakım sigortası 

 

Bakıma muhtaçlık 

§ 14 Fıkra 1 SGB XI ‘ye göre uzun süreli bakım sigortası anlamında bakıma ihtiyacı 

olan kişiler sağlıktan kaynaklanan bağımsızlık veya beceri konusunda kısıtlamalara 

sahip olan ve dolasıyla başkalarına yardımına ihtiyaç duyan kişilerdir. Bu kişiler 

bedensel, bilişsel veya psikolojik kısıtlamaları veya sağlıktan kaynaklanan yükleri 

veya gereksinimleri bağımsız olarak dengelemeyen veya onlarla baş edemeyen 

kişiler olmalıdır. Evde bakılan tüm derecelerinde (1-5) bakıma muhtaç kişiler, sözde 

yükü hafifletme yardım hizmetinden yararlanabilirler. Yükü hafifletme ödeneği 125,00 

€ ‘ya kadardır. Bu miktar amaca bağlı ayrılmıştır ve bunların arasında yanı sıra 
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gündüz ve gece bakımını, kısa süreli bakımı veya ayakta tedaviyi birlikte finanse 

etmek için kullanılabilir. 

 

Başvuru 

Bakım sigortası yardımları, sağlık sigortasının (MDK) Tıbbi hizmeti bakım ihtiyacını 

belirledikten sonra bakım sigortasına başvuru üzerine verilir. MDK tarafından yapılan 

kontrol bakıma muhtaç kişide doktor veya bakım personeli tarafından muayene 

edilerek yapılır. Bu uzman görüşü genellikle bakım sigortasından ne ölçüde ve ne 

ölçüde fayda sağlanmayacağına karar vermek için bakım sigortasına hizmet eder. 

 

Bakım sigortasından olumsuz veya (bakım ihtiyacı kişinin görüşüne göre) yetersiz 

kararlar olması durumunda, öncelikle bakım sigortasına itiraz edilebilir. Bakım 

sigortası itizarı kabul etmezse, bakım sigortası yasal yollara ilişkin talimatlarla birlikte 

yazılı olarak gerekçeli bir itiraz bildirimi yapmak zorundadır. Bu itiraz bildirimine karşı 

icabında sosyal mahkemelerde dava açılabilir. 

 

Bakım sigortasının hizmetlerine genel bir bakış 

 

Bakım sigortasının evde ve ayakta bakım yardımları  

Yaşlı insanların evde alıştıkları ev ortamında bağımsız ve kendi kaderini tayin eden 

bir yaşam tarzına yönelik isteklerini karşılamak için, bakıma ihtiyaç olsa bile, çok 

çeşitli ihtiyaçlara dayalı yardımlar vardır. 

 

Akrabalar, arkadaşlar ve komşular tarafından ek olarak yardım, refah derneklerinin ve 

özel bakım sağlayıcılarının bakım hizmetlerinin ev ortamında kalmasıyla da mümkün 

olabilir, böylece bir muhtaçlara bakımevine kabul önlenebilir veya en azından 

ertelenebilir. 
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1)   Evde bakım 

 

a) Bakım parası ( § 37 SGB XI) 

    Bakım parası ödenir akrabalar, arkadaş veya  

    Komşular gerekli temel bakımı ve ev işlerini 

    Bakımı üstlerine alınca. 

    Bakım parası bakıya muhtaç kişiye aittir.  

    Bakıcıya aktarıp aktarmayacağına ve ne ölçüde aktaracağına  

    Kendisi karar verir. 

    Bakım parası, bakıma muhtaç kişiler için aylık 

 

Bakım derecesi 2          316,00 € 

Bakım derecesi 3          545,00 € 

Bakım derecesi 4          728,00 € 

Bakım derecesi 5          901,00 €   

  

    Bakım sigortasının yardımının miktarı, bakım derecesine bağlıdır   

    Tıbbi Hizmeti (MDK) tarafından uzman görüşü ile belirlenen  

    Bakım ihtiyacının (bakım derecesi) derecesine bağlıdır. 

 
 

b) Ayni maddi yardımlar (§ 36 SGB XI) 

    Ayni maddi yardımların, ayakta bakım hizmetlerinin profesyonel  

    bakım elemanları tarafından bakım hizmetleri olarak anlaşılmaktadır. 

    Bunun için masrafları, bakıma muhtaç olanlar için azami tutara kadar 

    bakım fonu tarafından aylık olarak karşılanmaktadır 

                                                             

Bakım derecesi 2          698,00 €  

Bakım derecesi 3       1.298,00 € 

Bakım derecesi 4       1.612,00 €  

Bakım derecesi 5       1.995,00 € 

 

 

Bakım sigortası Yasası kapsamındaki yardımlar, yukarıda belirtilen miktarla 

sınırlıdır. Örneğin, bakım hizmetlerinden yararlanırken ek masraflar ortaya çıkarsa, 

bunları bakıma muhtaç kişinin kendisi karşılamalıdır, gerekirse sosyal yardımlar da 
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talep edilebilir. 

 
  

c)   Kombinasyon hizmetleri 

Bakıma muhtaç kişi, aynı zamanda maddi yardımlar ve ayni yardımların 

kombinasyonundan, böyle anılan birleşik yardımlarından yararlanabilir. Bakım 

kasası daha sonra her iki alandaki hakları orantılı olarak hesaplar. 

 

Kısmi yataklı bakım hizmetleri – gündüz- ve gece bakımı 

Gündüz bakım evlerinde bakıma muhtaç yaşlılar genellikle gündüzün içinde haftada 

beş güne kadar bakılmaktadır. Akşamları ve hafta sonraları ayakta tedavi bakım 

hizmetleri, akraba, arkadaş veya komşular tarafından bakım ve destek sağlanmaya 

devam edilecektir. 

Örneğin bakıcı çalışıyorsa veya başka nedenlerle gündüzün bakımdan alınması 

gerekiyorsa, gündüz bakımı iyi bir seçenektir. 

  

Bakım sigortası yardımlarının miktarı, sağlık sigortasının (MDK) Tıbbi hizmeti 

tarafından bir uzman görüşü ile belirlenen bakım ihtiyacının derecesine bağlıdır. 

Evde bakım için bir bakım düzeyi belirlenmişse, bunlar gündüz veya gece bakımı için 

de geçerlidir. 

Bakım sigortası, bakımla ilgili masrafları (seyahat masrafları dahil) aylık azami tutara 

kadar karşılar. 

                                                          

Bakım derecesi 2                 689,00 €  

Bakım derecesi 3              1.298,00 €  

Bakım derecesi 4              1.612,00 € 

Bakım derecesi 5              1.995,00 € 

 

Konaklama ve yiyecek masrafları bakıma muhtaç kişi tarafından karşılanmalıdır, 

ancak bunun için yardım hizmetleri de kullanılabilir. Bakıma muhtaç kişi kendi 

katkılarını kendisi taşıyacak durumda değilse sosyal yardımlar talep edilebilir.                                     
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Kısa süreli bakımında yardımlar 

Evde geçici bir süre için bakım mümkün değilse, bakıma muhtaç kişi kısa süreli bir 

bakım tesisine kabul edilebilir. Bu mümkündür, örneğin hastanede yatıştan hemen 

sonra bakıma ihtiyaç duyulması durumunda veya evde bakımın geçici olarak 

mümkün olmadığı veya yetersiz olduğu diğer kriz durumlarında mümkündür. 

 

Evde bakım için bir bakım düzeyi zaten belirlenmişse, bu kısa süreli bakım için de 

geçerlidir. 

 

Bakım sigortası kasaları, takvim yılı başına sekiz haftaya kadar kısa süreli bakım 

masraflarını karşılar, ancak toplam 1.612,00 € tutarından fazla olmaz. 

Vekâleten bakım bağlantılı olarak en fazla 3.224,00 € tutarında mevcuttur. 

Konaklama ve yemek giderleri bakıma muhtaç kişi tarafından karşılanacaktır, icabı 

halinde sosyal yardıma başvurabilir. 

Kısa süreli bakım 

Yılda 8 haftaya kadar bakım masrafları 

Bakım derecesi 2-5          1.612,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakıcının mahsurlu olması 

Özel bakıcı tatilde olması veya hastalık ya da başka nedenden dolayı mazeretli 

olması durumunda, bakım sigortası, profesyonel bakım için en fazla 1.612,00 € ‘ya 

kadar takvim yılı başına en fazla altı haftaya kadar, vekâleten bakımı adlandırılan 

gerekli bir yedek bakım masraflarını karşılar. Bu hak. Bakım ihtiyacının başlangıcında 

hemen mevcut değildir, ancak sadece bakıcı ev ortamında en az altı ay boyunca 

bakıma muhtaç kişiye baktıktan sonra vardır.  

Yedek bakımın, ikici dereceye kadar bakıma muhtaç kişiyle ilgili olan veya bir ev 
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toplumunda bakıma muhtaç kişiyle birlikte yaşayan bakım personeli tarafından 

yapılması durumunda, bakım sigorta kasası giderleri genellikle sınırlıdır. Aylık bakım 

ödeneği en fazla 1,5 katı ödenir. Yol masrafları veya kazanç kaybı kanıtlandığında, 

yardım toplamda ek olarak arttırılabilir, ancak toplam tutar (bakım ödeneği ve 

seyahat masrafları) 1.612,00 € ‘ya kadar.  

 

İzin vekâleti ve vekâlet bakımı 

 Gerekli yedek bakım için yılda 6 haftaya kadar bakım masrafları 

                                                                   yakın akrabalar tarafından 

   Bakım derecesi 2           1.612,00 €    474,00 € 

   Bakım derecesi 3           1.612,00 €    728,00 € 

   Bakım derecesi 4           1.612,00 €    817,00 € 

   Bakım derecesi 5           1.612,00 €           1.092,00 €   

 
 
 

 

 

 

 

Tam yatakta bir tesiste bakım hizmetleri 

Bakım yakınları tarafından evde bakım, ayakta bakım hizmetleri ve muhtemelen gece 

ve gündüz bakımı yeterli değilse, genellikle yatarak bakım huzurevinde gerçekleşir. 

Bu masraflar da bakım sigortası tarafından bakıma muhtaçlığın derecesine göre 

değişen tutarlarda karşılanır. Tutarlar azami tutarlardır. 

Bakımevleri tarafından bakıma muhtaç kişiye fatura edilen tutar, bakım ücreti, yatırım 

masrafları, konaklama ve yemek masrafları olmak üzere 3 kısma ayrılır   

 

Tam yatakta bakım  
Aylık bakım masrafları  
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(2016’da önceden hazır olan bakıma muhtaçlık için mevcudiyetin korunması)

Bakım derecesi 2         770,00 €  

Bakın derecesi 3       1.298,00 € 

Bakım derecesi 4       1.775,00 €   

Bakım derecesi 5       2.005,00 €  

  

Konutun toplam maliyeti, bakım sigortasının sağladı gelirin yanı sıra sosyal yardım 

ödeneğini aşarsa, icabı halinde sosyal yardım veya konut yardımının yatırım maliyeti 

için başvurabilirsiniz. 

 

Bulunulan yer & Erişilebilirlik 

Gençlik ve Sosyal İşler Dairesi 

Bakım ve barınma danışma 

Berliner Platz 22, 58089 Hagen 

 

Telefaks: 02331 207-2080 

 

 

İlgili kişiler 

• Kabel/Bathey Bölgesi, Boele (sadece  „Am Bügel“)                                                  

Ekspertiz ve bakım ihtiyacının inceleme için bakım uzmanı                                        

Bayan Armold, Odası A. 116                                                                                       

Telefon: 02331 207-5064                                                                                     

• Altenhagen Bölgesi, Eckesey, Remberg, Helfe, Fley                                                                                                    

Bayan Benthaus-Reiß Odası: A.114 

Telefon: 02331 207-5700 

• Berchum Bölgesi, Boelerheide, Boele („Am Bügel“ olmadan), Dahl, Hohenlimburg, 

Holthausen Halden/Herbeck, Priorei/Rummenohl, Delstern 

Bayan Gaczoch-Sakarya, Odası: A.115 

Telefon: 02331 207-5742 
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• Haspe Bölgesi, Wehringhausen, Westerbauer, Geweke, Tücking, Kuhlerkamp, Emst 

Bayan Schultheiß, Odası: A.116 

Telefon: 02331 207-3477 

• Eilpe/Selbecke Bölgesi, Garenfeld, Vorhalle, Eppenhausen  

Bayan Stadtländer, Odası: A.115 

Telefon: 02331 207-3681 

• İlçe Merkezi, Fleyerviertel 

Bayan Weirauch, Odası: A.117 

Telefon: 02331 207-3478  

• Taşınma- ve yardımcı araçlar danışma 

Bayan Moog, Odası: A.105 

Telefon: 02331 207-5044 

 

Randevu anlaşması yaptığınızdan sonra size daha çok bilgiler verebiliriz. 

Bize ulaşmanın en kolay yolu Pazartesinden Cumaya 8.30 – 9.30 arası telefonla ulaşmaktır. 

Bu saatler dışında kaydeden telesekretere mesaj bırakabilirsiniz. 

Sizi memnuniyetle telefonla geri ararız! 


