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Berlin’de Yaşlı Katılımı 

Yasal Temeller 
Berlin senatosu, yaşlı insanların topluma katılımını 
desteklemek istemektedir. Bu girişim, Berlin Yaslı Katılım 
Yasası (BerlSenG) ile düzenlenmiştir. 

Yasanın hedefi, Berlinli yaşlıların sosyal, kültürel ve politik 
hayata aktif olarak katılımını desteklemektir. 60 yaş üstü 
insanlar, tecrübe ve becerilerini daha iyi aktarabilmelidir. 
Bu sebeple yaşlıların ilçe ve eyalet politikasına daha 
güçlü dahil olması sağlanmalıdır. 

Kimler katılabilir? 

•	 60 yaşını doldurmuş ve 

•	 ikameti Berlin’de olan herkes 

kendi bölgesindeki yaşlı temsilciliği için aday olabilir ve 
oy kullanabilir. 

Bunun için Alman vatandaşlığına gerek yoktur. 

Yaşlı temsilciliği seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. 



   

 

 
  

 

 

  

 

 

 

Berlinli Yaşlı Katılım Kurulları 

Yaşlı katılım kurulları bağımsız, siyası partilere eşit 
mesafeli ve dini açıdan özgürdür. 
Üyeleri gönüllü olarak aktiftir. 

Berlin’de yaşlı katılımı bağlamında üç kurul 
bulunmaktadır. 

İlçe Yaşlı Temsilciliği (BSV) 
Her ilçede bir yaşlı temsilciliği vardır. Temsilcilik 17’ye 
kadar üyeye sahiptir. BSV, ilçede bulunan tüm yaşlı insan-
ların hizmetindedir. Kurul, soru ve sorunlarda danışmanlık 
ve destek vermektedir. BSV, yaşlılar ve ilçe yönetimi veya 
diğer kurumlar arasında aracılık yapabilmektedir. 

Berlin Eyalet Yaşlı Temsilciliği (LSV) 
LSV, ilçe yaşlı temsilciliklerinin başkanlarından oluş-
maktadır. Berlinli yaşlı insanları eyalet çapında temsil 
etmektedir. LSV, ilçe yaşlı temsilciliklerindeki konular 
hakkında görüşmekte ve tüm Berlin genelindeki yaşlıların 
ihtiyaçlarını duyurmak için kamu çalışmaları yapmaktadır. 

Berlin Eyalet Yaşlı Danışma Kurulu (LSBB) 
LSBB, ilçe yaşlı temsilciliklerinin başkanlarından ve yaşlı 
organizasyonlarında yer alan toplam 16 temsilciden 
oluşmaktadır. LSBB’de yer alan organizasyonlardan biri 
mutlaka göçmen geçmişli yaşlıların ihtiyaçları konusunda 
faaliyet gösteren bir organizasyondur. 
LSBB, Berlinli yaşlıların ilgilendiği konuları eyalet politika-
sına taşımaktadır. Temsilciler meclisine ve Berlin senato-
suna yaşlılar politikasına yönelik sorularda danışmanlık 
sunmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

İlçe Yaşlı Temsilciliklerinin İletişim 
Bilgileri 

Soru ve sorunlarınız için lütfen ilçenizdeki yaşlı 
temsilciliğine başvurun: 

Charlottenburg-Wilmersdorf 
Telefon: 030 90291 3593  
www.seniorenvertretung.charlottenburg-wilmersdorf.de 

Friedrichshain-Kreuzberg 
Telefon: 030 21237 076 
www.friedrichshain-kreuzberg.net/senioren-vertretung 

Lichtenberg 
Telefon: 030 90296 3332 
www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buerger-
service/mitbestimmung 

Neukölln 
Telefon: 030 90239 4198 
www.svn-berlin.de 

Pankow 
Telefon: 030 90295 5216 
www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/gre-
mien/seniorenvertretung/ 

Reinickendorf 
Telefon: 030 90294 2132 
www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/ 
beauftragte/seniorenvertretung/ 

Tempelhof-Schöneberg 
Telefon: 030 90277 6848  
www.seniorenvertretung-tempelhof-schoeneberg.de 

http://www.seniorenvertretung.charlottenburg-wilmersdorf.de
http://www.friedrichshain-kreuzberg.net/senioren-vertretung
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buergerservice/mitbestimmung/artikel.280303.php
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-einen-blick/buergerservice/mitbestimmung/artikel.280303.php
http://www.svn-berlin.de/
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/
http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/seniorenvertretung/
http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/seniorenvertretung/
http://www.seniorenvertretung-tempelhof-schoeneberg.de


 

 

 

 

 

 

İlçe Yaşlı Temsilciliklerinin İletişim 
Bilgileri 

Steglitz-Zehlendorf 
Telefon: 030 90299 3040 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/poli-
tik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/ 

Treptow-Köpenick 
Telefon: 030 90297 6019 
www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwal-
tung/gremien/seniorenvertretung/ 

Marzahn-Hellersdorf 
Telefon: 030 90293 4377 
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-ver-
waltung/aemter/amt-fuer-soziales/senioren-sozialkom-
missionen 

Mitte 
Telefon: 030 9018 32733  
www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/ 
amt-fuer-soziales/seniorenvertretung/ 

Spandau 
Telefon: 030 90279 2717 
www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/gre-
mien/seniorenvertretung 

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung/
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/senioren-sozialkommissionen/artikel.336948.php
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/seniorenvertretung/
http://www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-verwaltung/gremien/seniorenvertretung


 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

Daha fazla bilgi için 

Geschäftsstelle des LSBB/LSV 
Parochialstraße 3 
10179 Berlin 
Telefon: 030 90182 4389 
E-Mail: info@lsbb-lsv.de 
ü60.berlin 

Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe 
Simplonstraße 27 
10245 Berlin 
Telefon: 030 31989 1630 
E-Mail: info@kom-zen.de 
www.kom-zen.de 

Basın ve halkla ilişkiler 
çalışmaları 
Oranienstraße 106 
10969 Berlin 
Telefon (030) 9028-0 
www.berlin.de/sen/ias 
pressestelle@senias.berlin.de 
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