
Destekleyen Kurumlar:
 Bilgi ve yardım
 nereden alınabilir?

❚ Alman Emeklilik Kasası’nın 
 ücretsiz telefon servisi hattı
 0800 10004800

❚ Hastalık Kasanız

❚ Emeklilik Kasası

❚ Sosyal Haklar Kılavuzu-
 Kronik hastalığı olanlar
 için ücretsiz telefon hattı
 0 8000 - 48 64 72

 ❚ Yerel Uyum Büroları (IFD) ve
 Uyum Dairesi
 www.integrationsaemter.de 

❚   Almanya Bağımsız 
 Hasta Danışmanlığı (UPD) 
 Servis telefonları 
 0800 0117722 (Ücretsiz)
 0177 1785152 (Ücretli)

Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e.V.
Türk Alman Sağlık Vakfı

Hazırlayan:
Türk Alman Sağlık Vakfı

Friedrichstr. 13 
35392 Gießen

Tel.: 0641 96 61 16

Kronik Hastalıklar
Servis ve Danışma Büroları

Destekleyen:

❚	 Rehabilitasyon için ortak 

 servis büroları 

❚	 Başvuru büroları için 

 temel bilgiler 

❚	 Hizmet veren kurumlar ve 

 sorumlulukları



Rehabilitasyon için ortak servis büroları
Rehabilitasyon hizmeti veren kurumlar tarafından “Re-
habilitasyon için ortak servis büroları” (Gemeinsame 
Servicestellen für Rehabilitation) kurulmuştur. Kim bir 
kaza veya hastalık sonrası rehabilitasyon kliniğinde te-
davi görüp, ardından da çalışma hayatına tekrar dönmek 
veya hastalıktan dolayı meslek değiştirmek zorundaysa 
bu servis bürolarından birine başvurabilir.
Servis bürolarındaki yerel danışman ekipleri, hastalık 
kasalarından, meslek kuruluşlarından, iş ve işçi bulma ku-
rumundan, şehir idarelerinden, emeklilik kasalarından 
uzmanlardan oluşur.

Görev alanları:
-  Kurumlara erişim & detaylı danışmanlık hizmeti,
-  Katılım halinde verilecek muhtemel hizmetler için  
 amaç ve hedef belirlenmesi, başarı ihtimali üzerine  
 bilgi vermek,
-  Kişisel yardım ihtiyacını tespit etmek,
-  Hizmetler için hangi rehabilitasyon kurumunun  
 sorumlu olduğunu açıklığa kavuşturmak,
-  Hizmet başvuru işlemi çeşitli kurumlara yapılacaksa, 
 kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
-  Başvuru yaparken yardımcı olmak,
- Rehabilitasyon hizmetlerinin alınmasına kadar kişisel 
 destek vermek,

Başvuru büroları için temel bilgiler
Uyum Dairesi (Integrationsamt) :Bu daire, kişiye maddi 
veya teknik yardımcı malzeme desteği gibi bir dizi hizme-
tin yanı sıra kişisel destek sunan bir dairedir. Hedef, ileri 
derecede engelli veya kronik hastalığı olan kişinin tekrar 
çalışma yaşamına kazandırılmasıdır. Uyum dairesi hem 
kişiye hem de işverene hizmet sunar.

Yasal Emeklilik Kasası 
(gesetzliche Rentenversicherung):  
Görevi, hastalıktan dolayı kişinin çalışma yaşamına 
dönmesinin gecikmesinin veya vaktinden önce çalışma 
yaşamından çekilmek zorunda kalmasının önüne geçil-
mesini sağlamaktır.

Yasal Hastalık Sigorta Kurumları 
(gesetzliche Krankenkassen) : Bakıma muhtaç duruma 
düşmeyi veya engelli olmayı engellemek, bu durumları 
azaltmak veya bu duruma düşenlerin kayıplarını telafi 
etmek için çaba sarf eder.

Yasal Kaza Sigortası 
(gesetzliche Unfallversicherung) : Kronik hastalığı olan 
çalışanların işyerinde başına gelen iş kazaları, işe gi-
dip gelirken yaptıkları kazalar veya meslek hastalıkları 
sonrası tekrar çalışma yaşamına kazandırmak için gere-
ken desteği verir.

Federal İş Ajansı (Bundesagentur für Arbeit): 
Başka bir rehabilitasyon kurumunun sorumlu olmadığı 
durumlarda mesleki rehabilitasyon için muhatap kurum-
dur.

Bir hasta olarak sorularınız olduğu zaman Bağımsız 
Hasta Danışmanlığı (unabhaengige Patientenberatung-
UPD) size yardımcı olabilir. Bu danışmanlık, sağlıklı il-
gili her şey hakkında danışmanlık hizmeti verir. Kronik 
veya diğer hastalıklarınızla ilgili yasal, tıbbi veya psi-
kososyal sorularınız veya sorunlarınız için her zaman 
danışabilirsiniz. UPD’nin hizmeti ücretsiz, tarafsız ve 
bağımsızdır.

Bir başka danışabileceğiniz kurum Türk Alman Sağlık 
Vakfı’dır. Göçmenler, hastalıkları ve hastalıkların yol 
açtıkları sorunlar, tedavi imkanları üzerinde her zaman 
etraflı bilgi ve danışmanlık hizmetini vakfa başvurarak 
alabalir.

Diğer bilgi kaynakları: 
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/leistung/reha-
bilitatiton.html.
www.wegweiser-arbetisfaehigket.de


