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Hamburg’daki göçmenler için
bilgilendirme broşürü

Bu broşür, Alman sağlık sisteminde 
yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır.
Doğru yardıma çabucak ulaşabilmenizi umuyoruz.

Broşürde şu konularda bilgiler bulacaksınız:

D Sağlık sigortası
D Bakım sigortası
D Önleyici sağlık hizmetleri

Ayrıca, doktor randevunuzla ilgili ipuçları bulacaksınız.

Aşağıdaki metinde sadece 3. tekil şahıs kullanılmaktadır.
Metnin okunması oldukça kolaydır. Ancak metinde daima 
erkek ve kadınlara hitap etmekteyiz.

Almanya’da sağlık 
hizmetleri

Dikkat
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Her ay sağlık sigortanız için belirli bir katkı 
payı ödersiniz.
Kanuni sağlık sigortası daha sonra örneğin;

D doktor muayenenizin
D hastane muayenenizin
D ve almanız gereken ilaçların 
D ödemesini gerçekleştirir.

İhtiyacınız olan tedaviyi elde edersiniz. Ne 
sıklıkla tedaviye ihtiyaç duyduğunuz önemli 
değildir. Daima aynı katkı payını ödersiniz.

Kanuni sağlık sigortası katkı payınız 
aylık gelirinize göre belirlenir. Bir işiniz 
varsa, katkı payınız doğrudan maaşınızdan 
kesilir. İşvereniniz, katkı payının yarısını 
öder. 

İşsizseniz, yeniden bir iş bulana kadar  
devlet sağlık sigortası katkı payınızı öder.

Kanuni sağlık sigortasının işlevi

Almanya’da herkes sağlık sigortasına sahip olmalıdır. 
Sağlık sigortasına aynı zamanda sağlık kasası da denir.
Bu bir kanuna göre düzenlenir. 
Buna sigorta yükümlülüğü denir.

Almanya’daki çoğu insan kanuni sağlık sigortası sahibidir. 
Kanuni sağlık sigortası sunan birçok hizmet sağlayıcı 
vardır.

Kanuni sağlık sigortası,

D üyelerin sağlıklı kalmasını
D üyelerin sağlık durumlarının iyileşmesini
D üyelerin bir hastalık sonrasında yeniden 
D sağlıklarına kavuşmalarını sağlamakla yükümlüdür.  

Tüm üyeler, ihtiyaç duydukları tedaviyi almalıdır. 
Bazı insanlar daha sık, bazıları daha seyrek hastalanır. 
Bazı insanlar daha pahalı ilaçlara ihtiyaç duyar. 
Bazı insanlar oldukça seyrek ilaç kullanır. 

Kanuni sağlık sigortası şu ilkeye göre çalışır: Üyeler 
birbirleri için vardır. Şöyle de denebilir: Üyeler dayanışma 
içindedir. Tüm üyeler eşit muamele görür. Kanuni sağlık 
sigortası bir dayanışma topluluğudur.

Kanuni sağlık sigortası şöyle çalışır:

Almanya’da sağlık 
sigortası
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Almanya’daki insanların çoğu kanuni sağlık 
sigortasına üyedir. Tüm kanuni sağlık 
sigortaları herkes için aynı hizmetlerin 
ödemesini gerçekleştirir. 

Bunlar örneğin;

D doktor muayenesi
D e hastane muayenesi masraflarının 
D ödenmesidir.

Bazı sağlık sigortaları bunun dışında başka 
hizmetler için de ödeme gerçekleştirir. 
Örneğin, hastalıkların önlenmesine yönelik 
hizmetler. 
 
 

Kanuni sağlık sigortasına yönelik katkı 
payları farklı miktarlardadır. Almanya’da 
çok sayıda sağlık sigortası bulunur.

Bu konuda İnternetten ya da sağlık 
sigortası ofislerinden bilgi edinebilirsiniz.
Sağlık sigortaları tarafından sunulan 
hizmetlerin karşılaştırılması kolay değildir.
Bunun için bir tercümana ihtiyacınız olabilir.

1. Kanuni sağlık sigortaları

2. Özel sağlık sigortaları

Sadece yüksek gelire (yılda en az 57.600 
avro) sahip kişiler özel sağlık sigortasına 
üye olabilir.  
 
 

Özel sağlık sigortasında her üye farklı bir 
katkı payı öder.
Katkı payı

D yaşa ve
D sağlık durumuna göre belirlenir.

Hamburg’a gelişinizle birlikte AOK Bremen/Bremerhaven 
sağlık sigortasına üye olursunuz.

Sadece gelişinizi takip eden 15 ay boyunca bu sigortada 
kalırsınız. Ardından başka bir sağlık sigortası seçmeniz 
gerekir.  

İki farklı sağlık sigortası türü vardır.
Kanuni ve özel sağlık sigortaları bulunur.

Sağlık sigortası seçimi

Dikkat
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Doktora giderken, sağlık kartınızı göstermeniz gerekir. 
Doktor bilgilerinizi ve muayene nedeninizi kaydeder. 

Doktor, muayenenizin masraflarını doğrudan 
sağlık sigortanızla hesaplaşır.

Bir sağlık sigortasına kayıt olduğunuzda,
çipli bir kart alırsınız. Kartın adı sağlık kartıdır.

Kartın üzerinde sizin fotoğrafınız bulunur.  
Kartın üzerinde aynı zamanda bir bellek çipi bulunur.
Kart sizin ve 15 yaşın altındaki çocuklarınız için geçerlidir.
Kartın üzerini imzalamanız gerekir. Kartı daima yanınızda 
taşımanız gerekir.
 
Kartın üzerinde, kişisel bilgileriniz kaydedilir.
Örneğin:

Sağlık kartı

D Adınız ve adresiniz

D Doğum tarihiniz

D Sağlık sigortanızın adı

D Sigortalı numaranız

Dikkat
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Almanya’da doktorunuzu serbestçe seçebilirsiniz.  
Önce bir aile doktoru arayın. Mümkünse yakınlarınızda. 
Aile doktoru, genel bir doktordur. Bunun anlamı: Tüm  
tıbbi sorunlarınız için yetkilidir. Hastalandığınızda daima 
ilk olarak aile doktorunuza gidin.
 
Gerekirse aile doktoru sizi bir uzman doktora sevk  
edebilir. Bunun için size doldurulmuş bir form verir.  
Bu formun adı sevk kağıdıdır. Uzman doktor, bir tıbbi  
ihtisas alanında uzmanlaşmış kişidir.

Şu sorunlara sahip olmanız durumunda hemen bir  
uzman doktora gidin:

D Diş ağrıları veya ağız içindeki sorunlar için
D doğrudan bir diş doktoruna gidin.

D Hamilelik, doğum ve kadın sağlığıyla ilgili 
D tüm sorunlar için doğrudan bir 
D jinekoloğa gidin.

D Çocuğunuz hastalanırsa, bir çocuk doktoruna gidin.

Sağlık sigortası her doktor için muayene masraflarını öder.

Hastalandığınızda hangi doktora 
gidebilirsiniz?

Doktor randevusu
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Doktordan nasıl randevu alınır? Doktora randevunuza nasıl hazırlanmalısınız?

Doktorla görüşmeden önce bir randevu  
almanız gerekir. Bunu telefonla  
yapabilirsiniz. Ya da doğrudan doktor 
muayenehanesinde de yapabilirsiniz.

Randevu, kesin bir kararlaştırmadır.  
Buna uymanız gerekir. Tam olarak  
kararlaştırılan gün ve kararlaştırılan 
saatte doktor muayenehanesinde  
olmanız gerekir. Bazen bir miktar  
beklemeniz gerekir. 
Doktor sizin için yeterince vakit ayırır. 

Bir doktor randevusuna gidemeyecekseniz, 
bunu vaktinde doktor muayenehanesine 
bildirin. Ardından başka bir randevu da 
kararlaştırabilirsiniz. 

Pazartesiden cumaya doktor muayeneha-
nesine gidebilirsiniz. Cumartesi ve pazar 
günleri doktor muayenehaneleri kapalıdır.

Hafta sonu doktora ihtiyacınız olursa,
nöbetçi doktoru arayabilirsiniz. 

Hamburg için telefon numarası: 

(040) 116 117 

Ya da bir hastaneye gidebilirsiniz.  
Özellikle acil durumlarda bu yapılmalıdır.
Ya da gece doktora ihtiyacınız olursa.
Bu konuda sayfa 31 ve 32 daha fazla bilgi 
bulabilirsiniz. 

Doktorunuz, sizin hakkınızda bazı 
önemli bilgilere ihtiyaç duyar.  
Bunları not edin:

D Nasıl hissediyorsunuz?

D Nerede ağrınız var?

D Hangi sorularınız var?

D Hangi ilaçları alıyorsunuz?

D Size dokunan belirli ilaçlar var mı?

D Yakın zamanda doktora gittiniz mi?

D En son hangi doktora gittiniz? 
 
 
 

Çok az Almanca biliyorsanız:

D Doktor muayenehanesine gitmeden 
D önce, orada dilinizi anlayıp anlaya 
D madıklarını sorun

D Düşünün: Doktor randevunuzda size  
D kim eşlik edebilir? 

Bu kişi, iyi tanıdığınız biri olmalıdır. 
Bu kişi, iyi Almanca bilmelidir. 
Unutmayın: Çocuklar bu görev için her 
zaman uygun değildir

Bir tercümana ihtiyacınız olabilir. Ücretsiz 
tercümanlar vardır. 
Bu konuda

D çevrenizden
D Almanca kursunda bilgi alabilirsiniz.



16 17

Şunları yanınızda götürün:

D Sağlık kartınız
D Hastalığınıza ilişkin sorularınız

Başka belgeleriniz olabilir.
Varsa, bunları da yanınızda götürün.

Örneğin:

D Sevk kağıdı
D Geçmiş hastalıklara ilişkin belgeler
D Aşı belgeniz
D Alerji belgeniz
D Röntgen görüntüleri

İlaç alıyor musunuz? 
Alıyorsanız ilaçları da yanınızda götürün.

Yanınızda yetişkin bir refakatçi  
getirebilirsiniz. Refakatçi sizin için  
tercümanlık yapabilir. Böylece, doktoru 
doğru anladığınızdan emin olursunuz.

Doktor randevusuna ne götürmeniz gerekir?
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İlk doktor randevusunda bir anket formu doldurmanız 
gerekir. Örneğin hangi hastalık veya alerjilere sahip  
olduğunuzu yanıtlamanız gerekir. 

Muayene odasında doktor, neden geldiğinizi sorar.

Önemli: Sağlık sorunlarınız hakkında açık konuşun.
Tüm soruları dürüstçe yanıtlayın. Doktor size ancak 
böyle gerçekten yardım edebilir. 

Almanya’da tüm doktorların sır saklama yükümlülüğü 
bulunur. 

Bunun anlamı: Doktora söylediğiniz her şey doktorda 
kalacaktır. Sizin ve ya hastalığınız hakkında kimseye bir 
şey söyleyemez.

Görüşme sonrasında doktor vücudunuzu da muayene 
edebilir. Bunun için soyunmanız gerekebilir.

Doktor muayenesi nasıl 
gerçekleşir?

Dikkat
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İlaçlar İlaçları nereden alırsınız?

İlaca ihtiyacınız olabilir. 
Doktor bunun için size bir reçete yazar. 

Bir reçete şöyle görünür:

İlaçları eczanelerden alırsınız. 
Eczanelerin sembolü şudur:

 

Eczacıya reçeteyi verin. Ardından ilaçları 
alırsınız. Eğer sorunuz varsa, eczacı size 
yardımcı olur. 

Bazı ilaçları reçetesiz de alabilirsiniz. 
Mesela hafif ağrılar için hapları.

Çok dikkat edin: 
Çocuklar kendileri ilaç alamazlar. 

Çoğu ilaç için 5 avro ödemeniz gerekir.  
Bu, ilaçlar için ödeyeceğiniz katkı payıdır. 
Buna katkı payı denir. Bu parayı, sağlık 
sigortası katılım payınıza ek olarak  
ödemeniz gerekir. Katkı payından muaf 
tutulma olanağına sahipsiniz. Bunun için bir 
başvuru yapmanız gerekir. Bu konuda daha 
fazla bilgiyi sayfa 22’te okuyabilirsiniz.

Dikkat

Reçete üzerinde ilaçlar yazılıdır.  
Doktor sizinle ilaçlar üzerine konuşur. 
Doktorun söylediklerini yazmak en iyisidir. 
Böylece bunları unutmazsınız. İlaçları  
doğru bir şekilde almanız çok önemlidir.  
Anlamadığınız bir şey olursa, doktora 
sorun.

 

Alman ilaçlar oldukça iyi etki eder.  
Sadece doktorunuzun yazdığı ilaçları  
kullanın. Gerekli olandan daha fazla  
ilaç kullanmayın. Ve tabi gerekli olandan 
daha az da kullanmayın.

Bir ilaç size iyi gelmezse, bunu  
doktorunuzla konuşun.
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Çok sayıda ilaca ihtiyacınız olabilir. 
Örneğin:

D Çok hastaysanız veya
D şiddetli ağrınız varsa.

Bu çok masraflı olabilir. İlaçların katkı payı için  
yeterli paranız olmayabilir. O zaman, katkı payından 
muaf tutulma başvurusu yapabilirsiniz. Başvuruyu  
sağlık kasanıza yaparsınız. 

Bu süreç şöyledir: 
Tüm ilaç fişlerini ve doktorun size yazdığı her şeyi  
biriktirin. Bunlarla birlikte sağlık sigortanıza gidin. 
Sağlık sigortası başvurunuzu onaylarsa, hiçbir ödeme 
yapmanız gerekmez. Artık katkı payından muaf  
olursunuz.

Katkı payı muafiyet 
dilekçesi
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Önleyici sağlık hizmetleri

Almanya’da, hastalıkların erken teşhis ve tedavi edilmesine yönelik 
muayene hizmetleri sunulur. Buna önleyici sağlık hizmetleri denir. 
Çoğu hizmet siz ve aileniz için ücretsizdir. Doktorunuza danışın.

Önleyici sağlık hizmetleri tarafından sunulan ücretsiz hizmetler 
şunlardır:

 
 
 

 
0 ila 6 
 
 

 
6 ila 18 
 
 
 
13/14 
 
 
 
Hamilelik 
 

 
0 ila 6 
 
 

 
 
 

 
 

 
U1 - U9 
 
 

 
Diş doktoru 
tarafından
3 muayene

 
Yılda bir

 
6./7. ay

 
Hamilelikte 1 kez

 
Hamilelikte 3 kez

 
Hamilelikte 1 kez

 
1 muayene

Yaş Cinsiyet Sıklık Hizmet

 
Hastalıkların teşhis edilmesine yönelik 
muayeneler (dokümantasyon çocuk 
muayene broşüründe)

 
Ağız içindeki hastalıkların teşhisi
Numara 1: 30.-42. ay
Numara 2: 49.-52. ay
Numara 3: 60.-72. ay

 
Diş hastalıklarının muayenesi 

 
Şeker hastalığı muayenesi

 
Klamidya muayenesi

 
Ultrason muayeneleri

 
HIV enfeksiyonu muayenesi

 
Sağlık muayenesi

 
 
 

Yaş Cinsiyet Sıklık Hizmet

 
25’e kadar 

 
 
 

 
Yılda bir 

 
Klamidya muayenesi

 
30’dan itibaren 

 
 
 

 
Yılda bir 

 
Kanser teşhisi muayenesi
(kadın doktoru)

 
35’den itibaren

 
 
 

 
2 yılda bir 

 
Sağlık muayenesi

 
35’den itibaren

 
 
 

 
2 yılda bir 

 
Cilt kanseri muayenesi 
(cilt doktoru)

 
50’den itibaren

 
 
 

 
2 yılda bir 

 
Bağırsak kanseri teşhisi muayenesi

 
55’ten itibaren

 
 
 

Yılda bir
 
Bağırsak kanseri teşhisi muayenesi

 
55’ten itibaren

 
 

 
10 yılda bir

 
Bağırsak kanseri teşhisi muayenesi
(bağırsak endoskopisi)

 
65’ten itibaren

 
 1 muayene

 
Karın aortu şişkinliği teşhisi muayenesi

 
45’ten itibaren

 
 
 

 
Yılda bir 

 
Kanser teşhisi muayenesi

 
50’den itibaren

 
2 yılda bir

 
Göğüs kanseri teşhisi muayenesi
(kadın doktoru)
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Almanya’da, çeşitli hastalıklara karşı korunmak için aşı 
yapılması önerilir. Bazı aşıların birkaç kez tekrarlanması 
gerekir. Ancak bu şekilde gerçek bir koruma sağlarlar. 
Aşılar gönüllü ve ücretsizdir. Özellikle küçük çocukların 
aşılanması gerekir. Doktorunuza danışın.

İlk aşıyla birlikte doktorunuzdan bir aşı kartı alırsınız.
Çocuğunuz da bir aşı kartı alır. Aşı kartınızı saklayın. 
Ailenizdekilerin aşı kartlarını saklayın. Diğer tüm aşılar 
da kaydedilir.

Bir aşı kartı şöyle görünür:

Aşılar
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Bakım sigortası, günlük bakım ve yardım masraflarını 
karşılar. Bazı insanlar çok, bazılarıysa daha az yardıma 
ihtiyaç duyarlar. 
Yardım 5 bakıma muhtaçlık derecesine bölünür. Kişi 
ne kadar çok yardıma ihtiyaç duyarsa, bakım derecesi 
o kadar yüksektir.

Sınıflandırma, sağlık sigortasının Tıbbi Hizmetler 
birimi tarafından yapılır.

D Akrabalar ve komşular bakımı evde gerçekleştirir. 
D Bir bakım servisi bakımı evde gerçekleştirir. 
D Kişi, bakımevine gelir.

Bakım sigortası hizmetleri

Bakım parası:
Bakım parası, akrabaları veya komşuları 
tarafından evde bakım alan kişiye verilir.

Ayni bakım yardımı:
Ayni bakım yardımı, bakım servisi  
tarafından evde bakım alan kişiye verilir.

Evde bakım durumunda sunulan diğer 
yardımlar:
Bunlar, yardımcı malzeme ve teknik 
yardımlardır

Yardımcı malzemeler örneğin şunlardır:
D Tek kullanımlık eldiven
D Dezenfeksiyon malzemeleri

Teknik yardımlar şunlardır:
D Bakım yatakları
D Tuvalet sandalyeleri
D Yürüteçler
D Yürüme destekleri

Yatılı hizmetler:
Yatılı hizmetler, bakımevinde bakım alan 
kişiye verilir.

Bakım sigortası örneğin şunları öder:

Bakım sigortası

Çoğu yaşlı ve hasta insanlar ve bazı engelliler günlük 
yaşamlarında bakım ve yardıma ihtiyaç duyarlar. Artık 
kendi bakımlarını yapamazlar. Bakıma muhtaçlardır.

Bu kişiler için bakım sigortası bulunur. Almanya’da herkes 
bakım sigortasına sahip olmalıdır. Bakım sigortası katılım 
payları, sağlık sigortasıyla birlikte ödenir.
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Bakım danışmanlığı

Bakıma muhtaç insanlar ve bakıcı  
akrabalar, bakım sigortası tarafından 
sunulan bakım hizmetleri konusunda 
danışmanlık alabilirler. Danışmanlık  
ücretsizdir.  
Danışmanlar size de gelebilirler.

Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz:

D Bakım sigortaları ve sağlık sigortaları 

D Bakım destek noktaları

Bakım destek noktalarını Hamburg’un  
farklı semtlerinde bulabilirsiniz.

Engelli yardımı

Sizin veya bir aile üyenizin engeli mi var?
Almanya’da engelli insanlar desteklenir: 
Para yardımı alırsınız. Ve ayrıca, gündelik 
yaşamınızı idame ettirebilmeniz için de 
yardım alırsınız.

Daha fazla bilgiyi şurada bulabilirsiniz:

D Bakım sigortaları ve sağlık kasaları

D Bakım destek noktaları

Hafta sonları, tatil günlerinde ve geceleri doktorunuza gidemezsiniz. 
Bu sürelerde doktora ihtiyacınız olursa, 4 seçeneğiniz bulunur:

D Nöbetçi doktor
D Acil durum muayenehanesi
D Yakınlarınızdaki hastanenin acil servisi
D Ambülans (acil durumlar için)

Nöbetçi doktor
Hamburg’daki nöbetçi doktora şu 
numaradan ulaşabilirsiniz: 

 (040) 116 117

Acil durum muayenehanesi
Acil durum muayenehaneleri şu gün ve saatlerde açıktır:

Pazartesi ila cuma:  Saat 19:00 – 24:00
Çarşamba:  Saat 13:00 – 24:00 
Hafta sonu/tatil günleri:  Saat 07:00 – 24:00

Adresleri şöyledir:

Altona acil durum  Farmsen acil durum
muayenehanesi muayenehanesi
Streesemannstraße 54  Berner Heerweg 124
22769 Hamburg 22159 Hamburg

ACIL DURUMDA

Acilen doktora ihtiyacınız var veya acil 
durum söz konusu ise:



ACIL DURUMDA
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Bir hastaneye de gidebilirsiniz.

D Önce acil servise kayıt yaptırın.
D Sağlık kartınızı ve kimliğinizi gösterin.
D Doktor sizi muayene edene kadar bekleme odasında bekleyin.
 
Çok hasta olabilir ve kendiniz hastaneye gidemeyebilirsiniz.
Bu durumda ambülansı arayabilirsiniz.

Ambülans (acil durumlar için) 
Acil duruma derhal müdahale edilmelidir. 
Örneğin şunlar birer acil durumdur:

D Ağır bir kaza
D Hayatı tehdit eden bir hastalık
D Zehirlenme
 
Acil durumda derhal ambülansı arayın. 
Numarası şudur: 112. 
 

Telefonda şu soruları yanıtlamanız gerekir:

D Adınız ne?
D Neredesiniz?
D Ne oldu?
D Sizin veya hastanın durumu nasıl?

Hastanelerin acil servisi
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