
Ev yardımcısı – Bilmeniz gereken en önemli bilgiler  

  

Geçici bir süre için ev işlerinizi kendi başınıza yapamıyorsanız ve çocuklarınıza bakamıyorsanız, AOK 

Bremen/Bremerhaven olarak sizin yanı başınızdayız. Birlikte bir çözüm bulabiliriz.  

  

Hangi şartlarda bir ev yardımcısı alabilirim?  

  
 

• Hastaneye gitmek zorunda olduğunuz için,  

• Ayakta veya yatılı önlem kürüne (anne-çocuk kürü) gittiğiniz için,   

• Akut hasta olduğunuz için veya evde bakım hizmeti aldığınız için,  

• Ayakta ya da yatarak tedavi rehabilitasyonuna gittiğiniz için veya 

• Düzensiz gebelik veya doğumdan dolayı ev işlerinizi yapamaz durumunda olduğunuz için  

 

ev işlerinizi yapamıyor musunuz? 

 

 

Şimdiye kadar ev işlerinizi kendiniz yaptıysanız, çocuklarınız 12 yaşından küçüklerse veya engellilik* 
durumundan dolayı yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, ev yardımcısı alma hakkına sahipsiniz.   

  

Ev yardımcısı için nasıl başvuruda bulunabilirim?  
  
Ev yardımcısı başvuruları - acil durumlar hariç - talepte bulunmadan önce, AOK 
Bremen/Bremerhaven'de yapılmalı. Bir ev yardımcısına yatılı bir tedaviden dolayı ihtiyaç duyulmadığı 

takdirde, başvuru dilekçesine tıbbi rapor da eklenmeli (örn. ağır bir hastalık durumunda).    

  

Ne kadar bir süre için ev yardımcısı alabilirim?  
  
Ev yardımcısından yararlanma süresi genellikle dört haftadır ve hastanede kalıştan sonra gerektiğinde 
26 haftaya uzatılabilir. Akut, ciddi bir hastalık durumunda ve çocuğunuzun 14. yaşına kadar, 52 

haftaya kadar (yasal hizmet) yararlanmak mümkündür. 

  

Evde bana kim yardımcı olabilir?  
  
AOK ile birlikte evde yardımı organize etmenin temelde üç yolu vardır. AOK aşağıdaki durumlarda 
giderleri karşılar: 

• Yakınlarınız veya komşularınız size yardımcı olduğunda ödeme sabit bir miktar çerçevesinde 
yapılır,  

• Eşiniz veya akrabalarınız yardım ettiğinde ve bu durum onların kazancında maddi kayıplara 
yol açtığında veya  

• Profesyonel ev yardımcısı aldığınızda.  

  

Bunun için ne kadar ödemeliyim?  
  
Yasal ek ödemede siz günlük giderlerin %10'unu karşılarsınız - günde en az 5 Euro, en fazla 10 Euro. 
Hamilelik veya doğumdan dolayı evde yardıma ihtiyacınız bulunduğu durumlarda, ek ödeme yapılmaz.  

  

Başka sorunuz var mı? 

  
Sorun değil! Bize telefon yoluyla ve yazılı olarak ya da şahsen Bremen ve Bremerhaven'deki 

ofislerimizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.  

   

*Belirli koşullar altında, evde çocuk bulunmadığı durumlarda da ev yardımcısı başvurusunda bulunulabilir.  


