
BİP – Berlin’de Psikiyatri Şikayet ve  
Bilgilen dirme Merkezi –  
Psikiyatrik yardım sistemiyle zorluklar 
yaşıyorsanız bize başvurun!
Berlin’de psikiyatrik bakım ve tedavi konusunda zorluk
lar yaşıyorsanız, BİP – Berlin’de Psikiyatri Şikayet ve Bil
gilendirme Merkezi’ne başvurabilirsiniz. Sizinle birlikte 
neler yapılabileceğini ve nasıl yardımcı olabileceğimizi 
görüşüyoruz. Hedefimiz, insanları psikiyatrik bakım ve teda
vi kurum ve kuruluşları karşısında haklarını kullanmaları ve 
çıkarlarını korumaları konusunda desteklemektir. 

Bize aşağıdaki kişiler başvurabilir…
●  İradeleri dışında psikiyatrik tedavi görmüş veya gören 

kişiler
●  Psikiyatrik yardımdan yararlanmak isteyen kişiler
●  Psikiyatrik yardım verilmeyen kişiler
●  Psikiyatrik yardımdan yararlanan kişilerin yakınları
●  Psikiyatrik yardım sisteminin ve ona yakın yardım 

kuruluşlarının çalışanları

Kimlerle zorluk yaşandığında yardımcı oluyoruz…
●  Psikiyatri klinikleri, günlük klinikler, enstitü poliklinikleri
●  Terapi amaçlı ortak yaşam evleri, destekli bireysel yaşam, 

kişiye yönelik özel durum yardımı, iletişim ve danışma 
merkezleri, özgül istihdam yerleri ve belediyenin diğer 
psikiyatrik kuruluşları

●  İlçelerin Sosyal Psikiyatri Hizmetleri
●  İlçe idari yönetimlerinin ve diğer hizmet kuruluşlarının 

(örneğin, sağlık sigortaları, emeklilik sigortaları, iş ve işçi 
bulma kurumu) uyum sağlama yardımları

●  Kanuni müşavirlik ve yerel mahkemeler
●  Tedavi ve güvenlik tedbiri yasası uyarınca adli psikiyatri 

kurumu
●  Ayakta tedavi yapan psikiyatristler



Biz…
bağımsız bir kuruluşuz ve Berlin Eyaleti tarafından teşvik 
edilmekteyiz. Bağlı olarak çalıştığımız Gesundheit Berlin
Brandenburg kurumu, kendisi psikiyatrik bakım ve tedavi 
hizmeti sunmayan ve kamu yararına çalışan bir dernektir. 
Ekibimizde bizzat kendileri psikiyatri deneyimine sahip 
insanlar, profesyonel arka plana sahip elemanlar ve akra
balar/yakınlar yer alıyor. 
İletişim: 
Bize telefon, EPosta, faks veya posta yoluyla 
ulaşabilirsiniz ya da görüşme saatlerimize gelerek 
görüşebilirsiniz. Talebinizi bize anonim olarak da iletebi
lirsiniz. Meslektaşlarımız Almanca, İngilizce ve İspanyolca 
konuşuyorlar. Bizi öncesinden bilgilendirmeniz duru
munda dilinizi konuşan bir tercüman aracılığıyla size 
danışmanlık yapabiliriz.

Nerede?
BİP – Beschwerde und Informationsstelle Psychiatrie  
in Berlin
(BİP – Berlin’de Psikiyatri Şikayet ve Bilgilendirme Merkezi)
Grunewaldstraße 82; 10823 Berlin
Tel : 030  789 500 360
Faks : 030  789 500 363
EPosta : info@psychiatriebeschwerde.de
Web: www.psychiatriebeschwerde.de

Mekanlarımız bariyersizdir.

Ne zaman?
Pazartesi saat 1014 arası
Salı saat 1418 arası
Çarşamba saat 1014 arası, sadece telefon  
danışmanlığı yapılır
Perşembe 1014 arası
Önceden görüşülerek randevu yapılabilir. 


