
Danışmanlık Hizmeti

Yaşlılar merkezinde kalışınızla ilgili tüm
sorularınız için hizmetinizdeyiz.

Danışmanlık hizmeti, Almanca ve
Türkçe olarak verilmektedir.

Sizi her konuda bilgilendirebiliriz. 

Yeni evinizde emin ellerdesiniz!

Muhataplarınız

Resepsiyon
0221 7775 - 2100

Sosyal hizmet ve danışmanlar/
Bakımevi kayıt servisi
0221 7775 - 2103 ve 2104

Müdüriyet
0221 7775 - 2101

Bakım servisi idaresi
0221 7775 - 2102

Kısa süreli bakım

Sınırlı bir süre için evde bakım
mümkün olmadığı durumlar da size kısa
süreli bakım hizmeti de sunuyoruz.

Özel ihtiyaçlarınıza uygun

Danışmanlık • Bakım • Kısa
Süreli Bakım • Kafeterya

Köln-Mülheim 
Belediyesi Yaşlı ve

Engelli Merkezi

İrtibat bilgileri

SBK Sozial-Betriebe-Köln 
gemeinnützige GmbH
Städtisches Senioren- und
Behindertenzentrum Köln-Mülheim
Tiefentalstraße 68-70
51063 Köln

Telefon   0221 7775 - 2100
Telefax    0221 7775 - 2109
seniorenzentrum.muelheim@sbk-koeln.de
www.sbk-koeln.de

KVB - Toplu Taşıma Durakları 
Berliner Straße durağı:
4 no’lu tramvay, 151 ve 152 no’lu otobüs
Von-Lohe-Straße durağı: 
153 no’lu otobüs

www.sbk-koeln.de



Hizmetlerimiz

• 24 saat boyunca uzman sağlıkcı ve hasta 
bakıcı tarafından bakım ve ilgilenme

• Doktor reçeteli tedavi amaçlı bakımlar
• Farklı menü seçenekli, diyet ve rejime

uygun, türk mutfağı ve helal yemekli tam
tedarikli beslenme

• Ev ihtiyaçlarını giderme, çamaşır yıkama 
ve oda temizliği

• Kişisel ve resmi işlerde sosyal servis
tarafından destek ve danışmanlık hizmeti

• Yakınlara danışmanlık hizmeti
• Dilediğiniz hekim tarafından tıbbi bakım
• Doktor reçetesine uygun fizik tedavi ve

masaj organizasyonu
• Tıbbi pedikür organizasyonu
• Eve gelen kuaför hizmeti

İlginizi çekti mi?

• Özel bir bakıma ihtiyacınız mı var?
• Sizinle yakından ilgilenilmesini mi

arzuluyorsunuz?
• Yaşlılık veya engelli durumunuza uygun

bir yaşam ortamı mı istiyorsunuz?
• Sizinle benzer ihtiyaçları olan insanlarla

tanışmak mı istiyorsunuz?
• Sadece kısa süreliğine bir bakım yeri mi

arıyorsunuz?

Bu durumda bize danışabilirsiniz!

Size danışmanlık ederek, sizinle birlikte istek
ve arzularınıza göre uygun çözümler bulmaya
hazırız.

Sorularınızı veya kişisel ziyaretinizi
bekliyoruz.

SBK Köln-Mülheim yaşlılar
merkezi Almanyada yaşayan
türk yaşlılarına özel bir hizmet
sunuyor

Yeni inşa edilmiş modern bakım evimiz de
sizelere rahat ve konforlu hizmet sunmak-
tayız.

SBK yaşlılar merkezi türk yaşlılarına din,
kültür, örf ve adetlerine duyarlı bir şekilde
hizmet sağlıyor.

Sosyal yaşamınızdaki etkinliklerden rahat bir
şekilde faydalanmanız için sizlere evinizdeki
gibi sıcak bir aile ortamı sunuyoruz.
Türk doktor, hemşireler ve türk sosyal
danışmanı mevcuttur.

Sunduğumuz hizmetler içersinde günlük
çıkan türk Yemekleri, çay saatleri için sema-
ver, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen-
ler için ibadet yeri (Mescid), misafirlerinizi
rahat bir şekilde ağırlamanız için özel ziyaret
ve eğlence odası, günlük gelen türk gazetesi
ve Türkiyedeki gündemi takip edebilmeniz
için türk televizyon programları yer almakta-
dır. Bunun dışında yaşlılar ve yakınları için
bakım evimizde eğlenceli bayram kutlamaları
düzenlemekteyiz. 




