
Rehabilitasyon – 
Herkes için 
 yardım

Tavsiyemiz:

Başvuru ve bilgi, emeklilik sigortası kuru-
munuzdan, bilgi ve danışma merkezlerinden, 
sigorta danışmanlarından veya sağlık sigor-
tası şirketinden alınabilir. www.deutsche- 
rentenversicherung.de adresinde ayrıca, 
16 emeklilik sigortası kurumunun hepsinin 
adresleri gibi bilmeniz gereken tüm bilgilere 
erişebilirsiniz. Bu siteden başvurunuzu evden 
online olarak da gönderebilirsiniz.

Sonuçta size bilgi verilecek. Başvurunuz başarılı 
olursa, rehabilitasyonunuzun ne zaman ve nere-
de gerçekleşeceği size bildirilir. Başvurduğunuz-
da tedavi görmek istediğiniz bir tesisi seçebilirsi-
niz. Talebiniz bizim için son derece önemlidir. 
Ancak, rehabilitasyonunuzun gerçekten söz 
konusu tesiste gerçekleşebileceğinin garantisi 
yoktur. 

Tedavinizi yürüten rehabilitasyon tesisi, Alman 
emeklilik sigortası tarafından bilgilendirilir. Daha 
sonra sizinle iletişime geçilir ve en önemli soru-
ların cevapları önceden netleştirilir.

Rehabilitasyonun maliyeti nedir?
Seyahat, konaklama, yemek, tıbbi bakım ve tıbbi 
başvuru masraflarını emeklilik sigortası kurumu-
nuz karşılar. Klinikte gelirinize bağlı olarak 
günlük maksimum 10 Euro ödemeniz gerekir.

Tavsiyemiz:

Belirli koşullar altında bu 10 Euro’luk katkı 
payından muaf olabilirsiniz. Bu konuda ücretsiz 
servis hattından bilgi alın.

Ülke çapında danışma ve yardım
Hizmet telefonu
Deutsche Rentenversicherung'un numarasını 
ücretsiz arayın:
0800 1000 4800

Uzmanlarımız size yardıma hazırdır:
Pazartesi – Perşembe saat 7:30 –19:30 arası
Cuma saat 7:30 –15:30 arası

İnternet
24 saat boyunca:
www.deutsche-rentenversicherung.de/reha

Ya da bize bir e-posta gönderin:
info@deutsche-rentenversicherung.de.

Bu amaçla İnternetteki "İletişim" formumuzdan 
da yararlanabilirsiniz.

 > Rehabilitasyon nedir?
 > Rehabilitasyondan kimler 
faydalanabilir?

 > Rehabilitasyon nasıl 
gerçekleştirilir?
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Rehabilitasyon ya da kısaca Reha nedir?
Meslek hayatınızla artık başa çıkamadığınızı mı 
düşünüyorsunuz? Yakında sağlık nedenleriyle 
çalışamayacağınızdan mı endişeleniyorsunuz? 
Yoksa bir hastalık nedeniyle artık çalışmıyor 
 musunuz?

Öyleyse tıbbi rehabilitasyon ile size destek olabili-
riz. Hastalığınız kalıcı olsa bile çalışmaya devam 
etmenizi veya işyerinize geri dönmenizi sağlamak 
istiyoruz.

Artık hiç çalışamıyor olsanız bile başka bir işe 
başladığınızda, çalışma hayatına geri dönmeniz 
için faydalı olduğu bilinen profesyonel rehabilitas-
yon seçeneği sunarak da size yardımcı olmak 
istiyoruz. Bu anlamda yeniden eğitim almanızı 
sağlayabiliriz.

Tıbbi rehabilitasyonda sizi neler bekliyor?
Tıbbi rehabilitasyonun süresi çoğu hastalık için üç 
haftadır. Genellikle yaşadığınız yerin yakınında bir 
yerde destek verilir ve rehabilitasyon tüm gün 
sürer (ayakta rehabilitasyon).

Rehabilitasyonun başlangıcında sizinle birlikte 
kişisel rehabilitasyon planınızı oluştururuz. Sağlık 
kısıtlamalarınıza uygun rehabilitasyonun hedefleri 
belirleriz. Doktorlar, psikologlar, hareket terapistle-
ri, masörler, beslenme uzmanları ve diğer farklı 
uzmanlardan oluşan bir ekip rehabilitasyon süre-
cinde size eşlik eder.

Rehabilitasyon sırasında ne kadar aktif olursanız, 
başarılı olma ihtimaliniz o kadar fazladır. Sizden 
bu anlamda işbirliği göstermeniz beklenir. Aktif 
olmanız, rehabilitasyon merkezinden ayrıldıktan 
sonra öğrendiklerinizi kalıcı olarak günlük yaşamı-
nıza entegre etmeniz ve böylece sağlığınızı güçlen-
dirmeye devam etmeniz için de önemlidir. Alman-
ya'daki çoğu tıbbi rehabilitasyon, Alman emeklilik 
sigortası adına yürütülmektedir. Almanya genelin-
deki rehabilitasyon tesislerinde çok sayıda farklı 
rehabilitasyon merkezi kullanıyoruz. Bu sayede biz 
de sağlığınız için en iyi tedavi yöntemini sunabili-
riz.

Başarılı tıbbi rehabilitasyon, katılan herkes için bir 
kazanç anlamına gelir. Rehabilitasyon sayesinde 
yeniden dinç ve çalışmaya hazır hale gelirsiniz. 
İşvereniniz sizin deneyimlerinizden ve iş becerile-
rinizden yararlanmaya devam edebilir. Emeklilik 
sigortası şirketi olarak rehabilitasyondan sonra 
tekrar prim ödeyeceğiniz için çok mutluyuz.

Lütfen dikkat edin:  
Rehabilitasyondan yararlananlar emeklilik 
hakkını kaybetmez.

Ne zaman rehabilitasyona hak kazanırsınız?
Rehabilitasyondan faydalanabilmek için

 > sigorta gereksinimleri ve
 > kişisel gereksinimleri 

yerine getirmeniz gerekir.

Rehabilitasyon başvurunuzdan önceki son iki yıl 
içinde en az altı ay süreyle yasal emeklilik sigor-
tasına zorunlu prim ödediyseniz, sigorta gereksi-
nimleri karşılanır. Almanya'da çalışıyorsanız ve 
zorunlu sigortaya tabiyseniz, bu primleri otoma-
tik olarak ödersiniz. Alman vatandaşı veya başka 
bir ülkenin vatandaşı olmanız önemli değildir.

Bir hastalık veya engellilik nedeniyle çalışma 
yeteneğiniz önemli ölçüde sınırlanıyorsa, kişisel 
gereksinimleri karşılıyorsunuz demektir. Bu 
sınırlamaları rehabilitasyonla birlikte kalıcı 
olarak iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi kontrol 
ediyoruz. İyi bir başarı şansı olması halinde, 
rehabilitasyondan faydalanabilirsiniz.

Rehabilitasyon nasıl gerçekleştirilir?
Herhangi bir sosyal yardımda olduğu gibi, reha-
bilitasyon için Almanya'da başvuru yapılmalıdır. 
Bir başvuruda bulunmak isterseniz, tedaviyi 
yürüten doktorunuz veya şirket doktorunuz 
bulgularla ilgili bir rapor yazacaktır. Bu raporu 
başvurunuzla birlikte emeklilik sigorta kurumu-
nuza gönderirsiniz. Alman emeklilik sigortasın-
dan yıllık emeklilik bilgileri gibi bir posta aldıy-
sanız, göndericiden hangi emeklilik sigortası 
kurumunun sizden sorumlu olduğunu görebilirsi-
niz. Ancak başka bir emeklilik sigortası kuru-
muyla da iletişime geçebilirsiniz. Ardından tale-
biniz otomatik olarak doğru yere iletilecektir.


