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Önsöz 
 
Bir insanın yaşantısında yaşı ilerledikçe, evinin ve 
çevresinin önemi giderek artmaktadır. Yaşlı insanların 
oturma arzuları değişiktir ve çok kişi erken yaşta bu 
düşünceleri sahiplenmektedir.Bu arada yaşlıların  
çoğu mümkün olduğu kadar tanıdığı ortamda özgürce 
yaşamak isterler. 
 
Yaşlıların özgür kalmaları için bazı küçük yardımlarla 
özel ihtiyaçları giderilmelidirki yaşam şartları 
kolaylaştırılsın. 
 
Bariyersiz kurulan evlerin ve çevrenin ihtiyaçları gidermeye elverişli olması, yardıma ihtiyaç 
duyulduğunda önemlidir. Mahalledeki uzmanlaşmış bakım evlerinin küçük çapdaki ihtiyaçları 
karşılamasından başlıyarak Đlçelerdeki uzmanlaşmış bakım evleri dahil ihtiyaçları  gidermektedirler. 
 
“Yaşamın ikinci yarısındaki şans ve imkanlar“ çerçevesi içinde, küçük çaptaki kuruluşları alıp 
Hamm´da gelecekteki ihtiyaçlara göre yönlendiriyoruz. 
 
Elinizdeki Broşürde „Hamm´da yaşlıların ikameti ve bakımları“ ,  size yaşlıların ikametinde hizmetli 
veya hizmetsiz ve kademeli olarak sunulan  yardım- ve bakım ihtiyaçlarındaki imkanlarına bir bakış 
açısı sunmaktadır. 
 
Şehrin ilçelerine bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş olan  hizmet verme kuruluşları ve bilgilendirme 
hizmetlerinin kuruluşları, hizmet edebilmeleri için, görev aldıkları yerlerde olmalarına özen 
gösterilmiştir. Zaten kuruluşların çoğu ilçe aşırı çalışmaktadır. 
Broşürümüzde adlandırılmış  hizmet kuruluşlarından ayrıntılı bilgi alabirsiniz. 
 
Bu Broşürün, Sizin bilgi ihtiyacınızı ilk etabta karşılayacağından eminim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Hunsteger-Petermann  
Büyükşehir Belediye Başkanı  
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I.Yaşlı Konutları 
Yaşlıların kalma mekânlarının şekilleri son Onlu yılarda değişik gelişme kademelerine mahruz 
kalmıştı. Şehirlerin sundukları hizmetlerinde diğer bölümlerin yüksek değerde olduğundan 
Yaşlıların kalma mekanları alt değerlerdeydi. 
 
Kuzey Ren-Westfalya eyaletindeki bazı şehirler arasında bulunan Hamm şehiri, bu konu üzerine 
kendini adamış şehirlerden biridir. 01.04.1997 den itibaren yaşlılar ve özürlüler için  Ev yardım 
Dairesinde bölüm olarak ikamet istişare bürosu açılmıştır. Şu anda Hamm şehirinde 1.058 Adet 
kamusal olarak desteklenen yaşlılar evi bulunmaktadır. Bu evlerin  verilmesi  ev yardım dairesinde, 
yaşlılar ve özürlüler için olan istişare bürosu tarafından yapılmaktadır. Böyle bir dairede 
oturabilmenin ilk koşulu olarak, oturacak bayan ve bayların en az 60 yaşında olmaları ve 
gelirlerinin belirli bir sınırı aşmaması gerekmektedir. Bireysel hesabı, temel gelirle hangi derecede 
bakıma muhtaç ve ağır özürlü belgeside göz önünde tutarak hesaplamalı. Mevzuata göre özel 
durumlarda özel kanunlarla gelirlerine bakılmadan yer ayırmayı mümkün kılmaktadır. Yaşlı bayan 
ve bayların çoğunlugu bu tür yerlere girebilmek için yeterli gelire sahiptirler. Aylık emeklilik gelirleri 
buna göre 1.400 € civarında olabilir ve hatta ağır özürlülük durumlarında ve evde bakım söz 
konusu ise bu miktar  1.800 € tutabilir. Bayan ve bay yaşlılar için tamamen bariyersiz dairelerde 
kendi kendilerine serbest bir biçimde oturma imkânı sağlamak büyük önem taşımaktadır. Buna 
göre özel standartların bazıları Din – Normlarına göre sabit tutulmuş ve oturma alanını, binayı hem 
de daireyi kapsıyarak örneğin kapıların geniş tutulması salonların geniş tutulması ve yerle bir duş 
olması gelecekte bakımı kolaylaştıracaktır. * 783  Adet gösterilen yaşlı konutları bariyersizdir. 
Özelliklede çocuklu aileler böyle bariyersiz konutları memnuniyetle tercih etmektedirler. Hamm 
belediyesi  eyalet ve federal alanda, hizmetsektörü normlarına uygun olarak kalite mühürü 
çalışmalarında bulundu. „Kuzey Ren Vestfalya da  yaşlı insanlar bakımlı daireler“. Bu kalite 
mühürü yapı ve çevre beklentilerini, temel servis, seçme servisi ve anlaşma şekillerini içermektedir 
Verilen direktiflere uyum için, şimdilik sadece yeni yapılarda uygulanacak, daha sonra da 
hafiflendirilmiş şekilde mevcut yapılarda tatbik edilecektir. Hamm daki yaşlı konutlarının çoğu 
1999´dan buyana  teşvik fonları alan konutlar olarak direktive uyma taleplerini yerine 
getirmektedirler. 
Bunun içinde özellikle  danışmanlık sunumu, sözleşmeli bir şekilde temel servis olarak 
verilmektedir. Tercihli hizmetlerin şahıslara uygun seçme imkânını sağlamak için yardımcı oluyoruz. 
Örnek olarak, konutlarda acil yardım sistemi yada görevli bakıcılarla arabuluculuk diyebiliriz. Şu 
anda teşvikfonuyla desteklenen 525 konut, bir bakım sözleşmesi ile bağlı bulunmaktadır. 
Teşvikfonlu dairelerin yanında şu anda 195 serbest finanze edilmiş olan yaşlı konutları 
bulunmaktadır, bunlardan 176 konut bakım sözleşmesi ile bağlı bulunmaktadırlar. Bu gibi konutları 
kiraya verirken özellikle konutu kiralayacak olan şahısın gelirinin üst düzeyde olmasının tesbit 
edilmesi gerekir çünkü bu konutlar serbest finanze edilmiştir. 
  
Yaşlı konutlarının bir kısmı yapısal olarak bir kompleks içinde koğuşlu kalma yerlerine 
dönüştürülmüştür. Edinilen tecrübelere göre, kiralar metre kareye ve verilen servislere göre alınır. 
Kiralar tamamen, arz ve talebe bağlıdır, şimdilik Hamm Đli kira düzenlemesi doğrultusunda, 
karşılaştırılabilecek kira örneği bulunmamaktadır. Yaşlılara yönelik oturma düzenlerinin kamu 
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oyunda çeşitli şekillendirmeleri vardır. Bakımlı oturma, hizmetli oturma, yaşlılar konağı, oturma artı 
ve dahası konuyla ilgili yaşlılar tarafından pek şeffaf gözükmemektedir. 
 
Hamm Belediyesi sınırları içerisinde bakımlı ikamet sözcüğü, öncelikli beklentiler olarak bakılmakta 
ve buda Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşlı insanların kaliteli bakım hizmeti olarak 
gözükmektedir.  
 
 
Yaşlı konutları sosyal odalarının dağıtımı  
Elde olan mevcudiyete bağlı olarak Đlçelere göre yaşlı konutları:  
 
 
 
 
Đlçeler 

Kamusal 
Desteklenen 
Konutlar 

Serbest 
Finanze 
edilen 
Konutlar 

65 yaş 
üzeri 

65 yaş üzeri 1- Kişilik 
Ev-idareleri 

Bockum-
Hövel 

188 2 6.515 2.057 

Heessen 137 12 4.540 1.389 
Herringen 132 - 3.708 1.125 
Mitte 363 92 7.028 2.807 
Pelkum 90 1 3.326 970 
Rhynern 5 6 3.539 811 
Uentrop 143 82 5.349 1.598 
tümü 1.058 195 34.005 10.757 

 
 
Bakıma yönelik bir umumi bakış sağlayabilmek için, 65 yaşından yüksek yaşlıların nüfus ve hane 
sayıları belirlenmistir. Buna göre Pelkum ve Rhynern semtlerindeki yaşlı konutlarının bu bölgedeki 
yaşlılara göre yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Resmi teşviklenmis konut yapımının getirdiği tecrübeye göre, yaşlıların bir bölümünün imkanı 
oldukça oturdukları konutlardan veya bölgelerden ayrılmak istemedikleri görülüyor. Fakat gerekirse 
semti değiştirme isteğide olduğu gözükmektedir. Burada önemli olan, yapılacak olan konutun 
ortamı, çevrenin sunduğu infastruktur ve altyapısıdır. 
 
Yeterli infastruktur ve altyapısı olmayan konutlar genelde zor kiraya verilebilmektedir. 
 
 
II. Özel konut şekilleri 
Özel konut şekillerinde ayak üstü hizmetleri veren ve  demanz hastası insanların, toplu halde 
oturmalarına, birleşmiş kiracılar olarak adlandırılır. 
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Hizmete ve bakıma ihtiyacı olan kiracıların bakımı, kendilerinin seçtikleri ayak üstü bakım hizmeti 
veren şirketler tarafından yapılır. 
Özel konut şekilleri arasında burada ele alınmamıs bakıma tabi olan toplu oturum birlikleride 
sayılmaktadır. 
  
III. Đhtimamlı bakım 
Sosyal alandaki ihtimamlı bakımın kademeli yardım için ikametgahın bulunduğu çevreye yakın 
olması avantajdır. 
Bakım hizmetlerinin sosyal alanındaki koordinasyonu bunların kaldıkları yerlere göre belirlenmiştir. 
Özellikle ayak üstü hizmet veren kurumlarla tamamlayıcı hizmet veren kuruluşların tüm şehir 
genelinde hizmet verdikleri belirtilmektedir. 
 
Hamm´daki bütün ihtimamlı ev bakım hizmetleri sunan kuruluşlar, serbest ve sosyal yardım 
kurumlarında bulunmaktadırlar. Hamm´da 17 huzur evi ve birde ölümlü hastanın son günlerini 
yaşayabileceği hastanenin tam bakımlı olarak toplam 1.553 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 
Đki kuruluş kendi çatıları altında demanz hastaları için özel bölümler ayırmışlardır. 
 
Bakıma muhtaç kişiler için bakım hizmeti verebilecek 15 yataklık kısa süreli tam bakım bölümü 
bulunmaktadır. Bunun dışında 38 kısa süreçli bakım yerleri 9 ayrı kuruluşlara dağıtılmıştır. Kısa 
bakım hizmetleri bakımı üstlenmiş olan aile yakınlarının yükünü azaltma, yetersiz yerde bakımı 
garantileme veye güçlendirme amacı taşımaktadır. 
 
2 müessese toplam 18 yataklık günlük bakım hizmeti sunmaktadır. Gün boyu bakım hem bakım 
hizmeti, hemde sosyal piskoloji hizmeti vermektedir. 
 
Ev hizmeti için 22 ayak üstü bakım kuruluşları bulunmaktadır. Bunun 9 zu ilaveten bakım ve 
hizmete önemli derecede ihtiyacı olan şahıslar için hizmet vermektedir. 
 
Belediyelerin danışma yerleri ve kendi kendine yardım grupları, şahsi yaşam sorunlarında ve 
hayatın üstesinden gelmelerinde yardımcı olmaktadırlar. 
 
Küçük sorunlarda, tamamlayıcı ayak üstü hizmetler veren kuruluşlar tarafından üstlenilmektedir. 
Bu çerceve içinde aile bakımı (4 hizmet sunan), ayak üstü psikolojik bakım (2 hizmet sunan), 
özürlü kişiler için taşıma servisi (2 hizmet sunan), sabit verilen öğle yemekleri (5 hizmet sunan) ve 
mobil yemek servisi (3 hizmet sunan), acil yardım hizmeti veren (2 hizmet sunan)  
 
Bir sosyal yardımlaşma kurumu ile iki meşgul etme projesi sunan kuruluşlar evlerin çevresine 
yakın bir alanda yaşlı insanlara ve bu toplu konutların sakinlarine hizmet vermektedir. 
Ev işlerine yakın hizmetler ve tamamlayıcı ayak üstü hizmetlerin ayak üstü bakım hizmetlerini etkili 
şekilde destekleyip, şahısların kendi evlerinde kalabilmelerini sağlamaktadırlar. 
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Kamusal olarak desteklenen 
 

Kamusal destekli yaşlı konutlarında kalabilmek için oturma hakkı belgesi gerekmektedir. 
Yerleştirme genelde ev yardım dairesi tarafından verilmektedir. 
 
Açıklama: * evvelki yaşlı konutları, bugünkü, yaşlı ihtiyaçlarını karşılamayan standartlar 
 


