
Ağır özürlüler hukuku
Dilekçeden durum tespitine kadar
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Kimlerin durum tespiti için dilekçe vermesi gerekir?
Ağır özürlü veya eşdeğer özürlü kişi olarak haklarından yararlanmak isteyenler, ağır özürlü olduğunu bel-
gelemek zorundadır.
Uzun süreli bir kısıtlı sağlıkta (6 ayı aşan) özürlülük tespiti için dilekçe verilmesi gereklidir. Yasal dayanak
Sosyal Kânun IX'tir (SGB IX).

Dilekçe nereye verilmelidir?
Sosyal Kânun IX (SGB IX) uyarınca özürlülük tespitine yönelik dilekçelerin „Bavyera Aile ve Sosyal İşler
Merkezi"ne (Zentrum Bayern Familie und Soziales) verilmesi gerekmektedir.

Sağlık bozukluklarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılması, Bakım Tıbbı Kararnâmesi prensip ve kriter-
leri uyarınca yapılmaktadır. Özürlülük kademesi, özürlülük derecesi (GdB) şeklinde ifade edilir. GdB,
20'den 100'e kadar onluk dereceler şeklinde tespit edilir.

Bakım tıbbı prensipleri, çok sayıda sağlık bozukluğu için referans değerler belirlemekte olup, birden fazla
özür olması halinde bu referans değerlerden özürlülüğün toplam derecesi bulunur. Bunda dereceler tek
tek toplanmaz. Belirleyici olan, her bir sağlık bozukluğu gözönüne alındığında toplamda bu her bir sağlık
bozukluğunun birbiriyle etkileşimidir.

En az 50 GdB'ye ulaşıldığında, ağır özürlülük durumu söz konusu olur ve bunu belgeleyen bir kimlik veri-
lir.

Ne tür yardımlar yapılır?
Doğrudan para yardımı yapılmayıp, bunun yerine bir dizi dezavantaj denkleştirmesi söz konusudur:

Mesela 50 GdB'den itibaren haksahipleri şunlardan yararlanabilmektedir:
• İşten çıkarmalara karşı özel koruma
• Ek izin
• Ağır özürlü emekli maaşı (belirli şartlar altında)
• Vergi avantajları

Aşağıdaki işaretlerde daha başka dezavantaj denkleştirmeleri de söz konusudur:
• „G" önemli derecede yürüme özürü anlamında
• „aG" olağanüstü yürüme özürü anlamında
• „B" eşlikçi anlamında
• „RF" radyo-televizyon vergisinden muafiyet anlamında
• „H" yardıma muhtaç anlamında
• „Gl" sağır anlamında

Sozialverband VdK Bayern, ağır özürlülük durumunun tespitinde üyelerine bilgi verir ve onları temsil
eder. Üyelerimize hukuki danışmanlığın yanısıra dilekçe verme hizmetini de sunmakta olup, gerekirse iti-
raz ve şikayet davalarını da üstlenmekteyiz.


