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Kuzey Ren−Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odasına kayıt için önemli bilgiler 
 
 

 

 
 
 

Eğitimli uzman sağlık personeli1 olarak size bu yazıyı Kuzey Ren−Vestfalya 
Sağlık Personeli Meslek Odasına üye olmanız için gönderiyoruz. Bu oda, 
200.000’i aşkın üyesi ile, Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki en büyük 
meslek odası olacak. İşvereniniz, sizi Sağlık Personeli Meslek Odası ve kayıt 
hakkında bilgilendirebilmemiz için, Sağlık Meslekleri Yasası (HeilBerG madde 
117, paragraf 1) uyarınca sizinle iletişime geçmemizi sağladı. 

Bu yazıyı neden 
aldım? 

 

Kayıt olduğunuzda, Kuzey Ren - Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odasına 
üyeliğinizin büyük bir kısmını tamamlamış olacaksınız. 

Nasıl kayıt 
olabilirim? 

 
Hem çevrim içi hem de posta yoluyla kayıt olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 
lütfen ekteki “kayıt çağrısı” yazısını okuyun. 

 

Bu mektup ile birlikte size Kuzey Ren - Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odası 
hakkında daha fazla bilgi gönderiyoruz. Bu bilgileri “Oda hakkında bilgiler“ 
ekinde bulabilirsiniz. Ya da ana sayfamızı www.pflegekammer−nrw.de ve sosyal 
medya hesaplarımızı ziyaret edin. 
 

Sağlık 
Personeli 

Meslek Odası 
hakkında bilgi 

 

Kayıt olduktan sonra, 2022 baharında yapılması planlanan odanın 
parlamento karar organı seçimine, oda toplantısına katılabilir veya kendi 
adaylığınızı koyabilirsiniz. 
 

Kayıtlı 
üyelerin oy 
kullanma 

 

GeorgPaassen
Durchstreichen
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Kayıtlı bir üye olarak çıkarlarınızı temsilen fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Oy 
hakkınızı kullanmak için kayıt olmanız gerekmektedir. 

Kuzey Ren - Vestfalya’da bakış açısını değiştirmek ve yeniden 
düşünmek: 

➢ Uzman sağlık personeli olarak biz politikada söz sahibiyiz.
➢ Daha iyi bir hasta bakımı için uzman sağlık personellerinin tecrübelerini

birleştiriyoruz.
➢ Profesyonel bir bakım tasarlıyoruz.
➢ Geleceğimiz için hep birlikle güçlü bir toplum inşa ediyoruz

Bakış açınızı 
değiştirin ve 

yeniden düşünün! 

Sizinle iletişime geçmek ve katkılarınız bizi mutlu edecektir. Siz de katılın. 

Saygılarımızla 

Sağlık Personeli Meslek Odası 
Kuruluş Komitesi ve Kuzey Ren - Vestfalya ofisi adına 

Sandra Postel (Vorsitzende) 

Ekler 

- Kayıt çağrısı
- Temel verilerinizi içeren kayıt formu
- Çevrim içi kayıt talimatları
- Oda hakkında bilgiler

www.pflegekammer-nrw.de 



 

 

 
 
 

Errichtungsausschuss Pflegekammer Nordrhein-Westfalen  

Alte Landstraße 104, 40489 Düsseldorf  

  

 İletişim bilgileriniz: Sağlık Personeli Meslek Odası 
 Kuruluş Komitesi NRW / Ofisi 
 Telefon 0211822089-0 
 E-Posta info@pflegekammer-nrw.de 
 Tarih 22.07.2021 

 
 
 
 
 
 

Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odasına kayıt çağrısı Üye 
numaranız: 
Çevrim içi kayıt portalı: https://pflegekammer-nrw.de/registrierung/  
Kullanıcı adınız: 
Şifreniz: (lütfen büyük/küçük harf kullanımına dikkat edin) 

 
 
 

14 Temmuz 2020’de Kuzey Ren-Vestfalya’nın Sağlık Meslekleri Yasasında 
(HeilBerG), Sağlık Personeli Meslek Odasının kuruluşunda öngörülen 
değişiklikler yürürlüğe girdi. Tüm üyelere1 vakit kaybetmeden ilk oda 
toplantısına katılma fırsatı vermek adına Nisan ortasından bu yana NRW’deki 
işverenlere, çalıştırdıkları uzman sağlık personelini, yasal yükümlülükleri 
doğrultusunda kuruluş komitesine kaydetmeleri için yazı gönderilmektedir 
(yasal dayanak HeilBerG NRW madde 117). Bu şekilde işvereniniz üzerinden 
eğitimli uzman sağlık personeli olarak kaydınız yapılır. Kayıt ile ilgili detaylı gizlilik 
ilkelerini 
https://www.pflegekammer−nrw.de/wp−content/uploads/2021/07/2021−07− 
12_Datenschutzerklaerung_Mitgliederregistrierung_final.pdf sayfasından 
indirebilirsiniz 

 

Grundlagen zur 
Registrierung 

Wir bearbeiten alle 
Daten gemäß DSGVO 

NRW Sağlık Meslekleri Yasası (HeilBerG KRV madde 1 ve 115 ve madde 1 ve 2 ile 
bağlantılı olan ilgili kayıt yönetmeliği)2 uyarınca eğitimli uzman sağlık personeli 
olarak tam üyelik kaydınızın tamamlanması gerekmektedir. Lütfen kaydınızı, bu 
yazıyı aldıktan sonra dört hafta içinde tamamlayın. Bunun için aşağıdaki yolu 
izleyin: 

 

Ihre Registrierung 

 

 
_____________________________________________ 

1 Bu yazıda geçen tüm kişi tanımlamaları genel olarak tüm cinsiyetler (e/k/d) için geçerlidir. 
2 Tüm yasal dayanakları https://www.pflegekammer−nrw.de/rechtsvorschriften/ sayfasında bulabilirsiniz. 
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Kayıt esasları 
 

Tüm verileri GDPR 
uyarınca işliyoruz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaydınız 

mailto:info@pflegekammer-nrw.de
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I. Zorunlu üyeliğe tabi olup olmadığınızı kontrol edin 
 

Üye miyim? 

HeilBerG madde 2, paragraf 1 uyarınca KRV’de sağlık personeli aşağıdaki şartlarda 
Sağlık Personeli Meslek Odasına üye olmakla yükümlüdür. 
Aşağıdaki meslek unvanlarına sahip kişiler, uzman sağlık personeli sayılır: 
 

 

Meslek unvanı 
sertifikası Hasta 
bakımı sınavları 

 

- Hasta bakım uzmanı - Çocuk hemşiresi/bakıcısı 
ve 

- Yaşlı bakıcısı - Sağlık ve hasta bakım personeli  

- Hemşire/bakıcı - Sağlık ve hasta çocuk bakım personeli 
 

   

Yukarıda anılan tüm kişiler Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odası 
üyesidir, şayet 1. veya 2. madde geçerli ise: 

1. KRV’de ikamet eden ve gerçek mesleğinden bağımsız olarak uzman sağlık 
personeli meslek unvanına sahip kişiler veya  

2. KRV’de ikamet etmeyen ve KRV’de uzman sağlık personeli meslek 
unvanına sahip kişiler. 

 

KRV’de ikamet 
etmek veya 

KRV’de çalışmak 
 

Eğer yukarıda anılan meslekleri icra etmeye yetkili değilseniz veya KRV’de ikamet 
etmiyorsanız ve uzman sağlık personeli olarak çalışmıyorsanız, lütfen son 
sayfadaki “Uyarı: Ben zorunlu üye değilim” kısmını okuyun. 
Eksik bir husus kalmaması adına HeilBerG madde 115 paragraf 6 uyarınca KRV’de 
uzman sağlık personeli olarak kayıt yükümlülüğünüzü hatırlatmak isteriz. 
 
 

 

II. Sağlık Personeli Meslek Odasındaki verilerinizi çevrim içi veya yazılı olarak 
kayıt formunda kontrol edin ve tamamlayın. 

Kayıt olmak 

  Çevrim 
içi−portalımızı 

kullanın: 
www.pflegekammer− 

nrw.de/registrierung 

 
Lütfen sadece 1 

faaliyet alanı 
girin 

 

1.  Üye portalında çevrim içi kayıt olmak için, ilgideki erişim verilerinizi 
kullanın. Çevrim içi kayıt için detaylı talimatları bu yazının ekinde veya ana 
sayfamızda bulabilirsiniz. 

2. Çevrim içi üye portalındaki veya kayıt formundaki verilerinizi tamamlayın. 
Sadece tek bir faaliyet alanı seçin. Bu, oda seçiminde oy kullanabilmeniz 
için önemlidir (HeilBerG madde 15 paragraf 4). 

3. Kayıt formundaki tüm verilerinizi kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin. 
 

 

III. Çevrim içi kaydı tamamlayın 
 

  İmzanızı 
unutmayın 

➢ Çevrim içi:  imza yerine kimlik numarası ile doğrulama yoluyla (onayınız 
şartıyla) veya  

➢ kayıt formunu ıslak imzalı olarak posta yoluyla geri göndererek. 

 

 

 

IV. Onay vererek kuruluş komitesinin gönüllü tekliflerini tamamlayın 
haber bülteni, oda dergisi / bilgi sayfası ve hemşire odası davetleri için. Gönüllü 
tekliflere imzanızı atmayı unutmayın. 

 
 

Bülten, oda 
dergisi, davet 

için kayıt 
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V. Bize, mesleki sertifikanızın noter onaylı bir kopyasını gönderin. Bunu, 
kaydınızı yaptıktan sonra bir yıl içinde gönderebilirsiniz (kayıt yönetmeliği 
madde 2, paragraf 1 No. 7, madde 3 paragraf 2 bent 3). Lütfen ana sayfamızdaki 
resmi onay ile ilgili bilgileri dikkate alın. 

 

Eğer kendiniz çevrim içi kaydolduysanız, lütfen bu yazıyı dikkate almayın. Veri 
işleme sistemimiz, tekrarlanan bildirimleri tanır ve çevrim içi olarak girdiğiniz 
bilgiler her zaman önceliklidir. 
 

Nisan 2021’de BT sisteminin devreye girmesiyle, sizin için çevrim içi üye 
portalını üç ay gibi kısa bir sürede kurduk. Kullanıcı perspektifini ve geri 
bildirimlerinizi dikkate alarak üye portalını sürekli olarak geliştiriyor ve optimize 
ediyoruz. 
Gelecekte, değişiklikleri bildirmek, belgelerinizi yüklemek için, odanın çeşitli 
bilgilerini indirmek için ve daha sonra çalışma arkadaşlarınız ile ağ kurmak için 
de sizlere hizmet verecektir.  Şifrenizi güvenli bir yerde saklayın. 
 

Son olarak, zorunlu üyelik ve üye olmama durumunun kontrol edilmesi ile ilgili 
bir bilgi: 
Zorunlu üyeliğin yasal dayanağı, şayet yukarıda, madde I’de anılan şartlar yerine 
getirilmişse, NRW Sağlık Meslekleri Yasası (madde 2 paragraf 1 ile madde 1 No. 
3)’dür. Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odası Kuruluş Komitesinin 
kayıt ve zorunlu üyeliğin belirlenmesi ile ilgili olarak kendi tasarruf yetkisi 
yoktur. 
Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odasında, oda üyelerinin 
kategorisine girmediğiniz için, zorunlu üye olmadığınızı düşünüyorsanız, Kuzey 
Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odası Kuruluş Komitesi veya Kuzey Ren-
Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odasında üye olmama durumunun tespiti için 
talepte bulunabilirsiniz. Böyle bir durumda size göre üye olmama gerekçenizi 
sunmanızı rica ederiz. Belge sunmanız rica edilir (örneğin işvereniniz uzman 
sağlık personeli mesleğini icra etmeye yetkili olmadığınızı veya yanlış 
bildirildiğinizi belgeleyebilir). 
 

Kayıt ile ilgili sorularınızda lütfen bizimle iletişime geçin. Kuzey Ren-Vestfalya 
Sağlık Personeli Meslek Odasının kuruluşu ile ilgili istek ve önerilerinizi 
bekliyoruz. Olmazsa olmazımız: Sizin için buradayız! 
Sizinle iletişime geçmek bizi mutlu edecektir. 

 

Mesleki sertifika 

Zaten 
kayıtlıysanız ne 
yapmalısınız? 

 
 

Erişim ve geliştirme 
Üye portalı 

 
 
 
 
 

 
 

Uyarı: Ben zorunlu 
üye değilim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bizimle iletişime 
geçin: Sizin için 

buradayız! 

info@pflegekammer- 
nrw.de 

 

Saygılarımızla 
Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odası Kuruluş Komitesi adına 
 

 

 

 

Anja Wiedermann 
(Genel Müdür) 
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Çevrim içi kayıt talimatları 
Üye portalına kayıt ve giriş 

 
 

Üye portalına  

www.pflegekammer-nrw.de/registrierung/ 

sayfasından erişebilirsiniz. 

 
 

1. Bir yazı aldınız mı? 
Kayıt için lütfen ilgi satırındaki erişim verilerini kullanın. 

 
 

2. Bir yazı almadınız mı? 
Sorun değil! Üye portalında kendiniz de kayıt 
olabilirsiniz, bunun için  
“kayıt ol“a tıklamanız yeterlidir. 

 

2.1 Lütfen belirtilen alanları doldurun: 
 

a) Webuser ile bir kullanıcı adı seçin. Uyarı: Webuser 
ile giriş yaparken maksimum 10 karakter 
kullanmalısınız. 

b) Bir parola seçin. Parola, büyük ve küçük harfler ve 
özel bir karakter içermelidir. 
Webuser, kullanıcı adınız ve parolanız, şifrenizdir. 
Giriş yaparken her ikisi de gereklidir. Lütfen bu verileri 
güvenli bir şekilde saklayın! 

Uyarı: E-posta adresinizi girerken, e-posta adresinizin 
işvereniniz tarafından daha önce kaydedildiğine dair bir 
hata mesajı alırsanız, ana sayfada yeni bir parola talep 
edebilir ve e-postanız ve yeni parolanız ile giriş 
yapabilirsiniz. 

2.2 Kayıt maskesinde görüntülenen güvenlik kodunu girin. 
Eğer kodu okuyamazsanız, yeni bir güvenlik kodunun 
görüntülenmesi için dairesel oklara tıklayabilirsiniz. 

 
2.3 Gizlilik ilkelerini okuduğunuzu onaylayın ve “kayıt ol”a 

tıklayarak girişinizi ve buna bağlı üye portalı kaydınızı 
onaylayın. 

2.3 

2.2 

2.1 

http://www.pflegekammer-nrw.de/registrierung/
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2.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Ardından giriş penceresi açılır: 
Kaydınızı ve NRW Sağlık Personeli Meslek Odası üyeliğinizi 
tamamlamak için, lütfen bağlantıya tıklayın ve Webuser = kullanıcı 
adınız ve parola=şifreniz  ile giriş yapın. 

 
 

Ardından: Ekli kayıt formundaki bilgileri tamamlayın. 
 
 

 
3. NRW Sağlık Personeli Meslek Odası üyesi kaydı 

Üye portalına giriş yapın. “Profilim” sekmesinde doldurmanız gereken kayıt formunu bulacaksınız. 
Dijital kayıt formunun içeriği analog kayıt formu ile aynıdır. 

 
 

a) Kayıt formunun ilk bölümüne kişisel 
bilgilerinizi ve ev adresinizi girin. Ayrıca kayıt 
formunda kişisel üye numaranızı 
bulabilirsiniz. Kişisel üye numaranız size 
posta yoluyla da gönderilecektir.  Lütfen 
üye numaranızı bizimle yaptığınız tüm 
yazışmalarda belirtin. 

 
 

b) İkinci bölüme işvereninizi girin. Büyütece 
tıklayın ve işvereninizin sistemimizde kayıtlı 
olup olmadığını kontrol edin. Kayıtlı ise, seçin 
ve “devam”a tıklayın. Eğer işvereninizi 
bulamazsanız, onu siz de girebilirsiniz.. 

Ardından, info@pflegekammer-nrw.de  adresinden onay bağlantısı içeren bir e-posta alacaksınız. 

1000000000 

mailto:info@pflegekammer-nrw.de
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c) Üçüncü bölümde hangi meslek unvanını 
kullanmak için hangi sertifikaya sahip 
olduğunuzu girin. 

 
Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Lütfen bir 
yıl içinde üyelik numaranızı belirterek 
belgenizin noter onaylı bir kopyasını bize 
göndermeyi unutmayın. 

 

d) Dördüncü bölüme faaliyet alanınızı girin. Lütfen bu alana, çalıştığınız veya ağırlıklı olarak çalıştığınız mesleki 
faaliyet alanınızı girin. Eğer eşit şekilde birden fazla faaliyet alanında çalışıyorsanız, lütfen ağırlıklı olarak 
çalıştığınız tek bir alanı girin. Seçim için bir faaliyet alanına tahsis edilmeniz önemli olacaktır. 

 
e) Son bölümde, gizlilik ile ilgili onayınız, örneğin Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Personeli Meslek Odasının 

bültenlerini almak isteyip istemediğiniz sorulur. Onay isteğe bağlıdır. 
 

f) Her şeyi doldurduktan sonra, girmiş olduğunuz bilgileri, kimlik numaranızı belirterek onaylayabilirsiniz. 
Kimlik bilgileriniz kaydedilmez. Test için dört özellik sorulur, bunlar kimlik belgenizin arka sayfasında 
bulunur. Üye portalında yardım amaçlı aşağıdaki gibi bir grafik bulabilirsiniz: 

 
 

1.    Alan 1: “T220001293“ 

2.    Alan 2: “6408125“ 

3.    Alan 3: “2910312D“ 

4.    Alan 4: “4“ 
 
 

Kaynak: Federal İçişleri, İnşaat ve Topluluk Bakanlığı 

 
g) Kayıt formunu kaydettikten sonra, kaydınızın başarılı bir şekilde tamamlandığını onaylayan bir Pop-Up 

penceresi açılır. Kayıt işleminiz tamamladıktan sonra NRW Sağlık Personeli Meslek Odası üyesi olarak posta 
yoluyla sizinle iletişme geçeceğiz. 

 

Eğer vermiş olduğunuz kişisel veya işvereniniz hakkındaki bilgileri değiştirmek isterseniz, üye portalındaki 
“Profilim” sekmesinden istediğiniz zaman istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. 

 
 

Sorularınız varsa, lütfen bizimle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçin. 
Tüm yazışmalarda üyelik numaranızı belirtmeyi lütfen unutmayın. 

T. 0211 822089-0 
E-Posta. info@pflegekammer-nrw.de 

 

Sağlık Personeli Meslek Odası Kuruluş Komitesi Kuzey Ren-Vestfalya | Alte Landstraße 104 | 40489 Düsseldorf 
www.pflegekammer-nrw.de 

 

 

Lütfen seçmek için 
beyaz alana tıklayın 

mailto:info@pflegekammer-nrw.de
http://www.pflegekammer-nrw.de/
http://www.pflegekammer-nrw.de/



