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Dinlenme ve Bakımevine Kabul KoĢulları ve Ġstenecek Belgeler 

Dinlenme ve Bakımevine Kabul KoĢulları 

Madde 7- (DeğiĢik birinci cümle:RG-29/06/2002-24800) Dinlenme ve Bakımevlerine 

Sandıktan emekli, malül, dul ve yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık almakta olan 

kiĢilerle, kapasite uygun olduğu taktirde, Sandıkça belirlenecek bir kontenjan dahilinde 

hariçten baĢvuracak kiĢiler arasından, Dinç YaĢlı Bakımı bölümüne kabul edileceklerde 

aranacak koĢullar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a) 60 yaĢını doldurmuĢ bulunmak, 

b) Günlük yaĢam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebilecek durumda olmak, 

c) Ruh sağlığı kendisine ve baĢkalarına zarar vermeyecek düzeyde yerinde olmak, 

d) BulaĢıcı bir hastalığı bulunmamak, 

e) Sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmamak, 

f) Alkol ve uyuĢturucu madde bağımlısı olmamak, 

g) Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak,  

(DeğiĢik ikinci fıkra:RG-29/06/2002-24800) Bünyesinde uzun süreli tedavi görecekler için 

devamlı bakım ünitesi bulunan Dinlenme ve Bakımevlerinin bu bölümlerine yaĢlı kabulünde, 

bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koĢullar aranmaz.  

Dinlenme ve Bakımevlerine Sandıktan emekli, malül, dul ve yetim aylığı ve vatani hizmet 

tertibinden aylık alanlar için yeterli kapasitede konut bulundurulduktan sonra, kalan konutlar 

kabul koĢullarını taĢıyan üçüncü Ģahıslara da tahsis edilebilir. 

Yukarıdaki bentlerde belirtilen Ģartları taĢıyanların Dinlenme ve Bakımevlerinde eĢleriyle 

birlikte kalmak üzere müracaat etmeleri durumunda eĢlerin de kabul Ģartlarını taĢımaları ve 

eĢlerden birinin Sandıktan emekli veya malûllük aylığı alması, aylığının da bakım ücretini 

karĢılayacak miktarda olması gerekmektedir.  

 (Ek beĢinci fıkra:RG-29/06/2002-24800) Evli oldukları halde eĢlerinden ayrı gelmek 

isteyenler, aile birliğinin korunması amacıyla haklarında sosyal inceleme yaptırılmak suretiyle 

Tesise kabul edilirler. 

 (DeğiĢik altıncı fıkra:RG-29/06/2002-24800) Aylığı, talep ettiği konut için öngörülen bakım 

ücretini karĢılayamayacak durumda olanlar ile üçüncü Ģahıslar için yakınlarından veya 

Sandıkça kabul edilecek kiĢilerden alınacak Noterden tasdikli yüklenme senedi veya 

gayrimenkul teminatı karĢılığında kabul iĢlemi yapılır. 

Dinlenme ve Bakımevine BaĢvuranlardan Ġstenecek Belgeler 

Madde 8- Dinlenme ve Bakımevine baĢvuranlardan istenecek belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a) Bilgi Formu, 

b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 

c) 3 Adet Vesikalık Fotoğraf, 

d)  Sağlık Kurulu Raporu, 

e) Adli Sicil Belgesi, 

 f ) (Ek:RG-29/06/2002-24800) Taahhütname; 

(1) Aylıkları veya gelirleri talep ettikleri konutun ücretini karĢılayamayanlar için aradaki farkı 

karĢılamayı kabul eden kiĢilerden alınacak, bu konudaki taahhütlerini belirtir Noter onaylı 

belge, 

(2) Sakinlerin ödeyeceği aylık bakım ücretlerinin Sandık tarafından ödenmekte olan 

aylıklarından peĢin olarak kesilmesini kabul ettiklerine dair belge. 

 



Ġkinci Bölüm Konut Tahsisi 

  

Madde 9-Dinlenme ve Bakımevlerinden yararlanacaklardan emekli, malul, dul, yetim ve 

vatani hizmet tertibinden aylık alanlar için konut tahsis oranları; Tesisin toplam yatak sayısı 

ve talep durumu dikkate alınarak Sandıkça belirlenir. 

 (DeğiĢik ikinci fıkra:RG-29/06/2002-24800)  YaĢlı hizmeti, suit, tek ve çift kiĢilik konutlarda 

veya stüdyo tipi daireler ile oluĢturulacak diğer oda tiplerinde ve gerekli hallerde kısa ve uzun 

süreli bakım ünitelerindeki odalarda verilir. 

(Ek üçüncü fıkra:RG-29/06/2002-24800) Konutların tahsisinde sıralama; baĢvuru tarihi, yaĢ 

durumu, emeklilik türü, kiĢinin sosyal ve ekonomik durumu ile varsa bağıĢ miktarı ve buna 

benzer kriterler dikkate alınmak suretiyle yapılacak puanlamaya göre tespit edilir. 

(Ek dördüncü fıkra:RG-29/06/2002-24800) Kapasite uygun olduğu taktirde; tek kiĢilik oda 

tahsis edilinceye kadar ikinci yatak için %50 ilave fark ödemeyi kabul ve taahhüt etmeleri 

durumunda sakinler iki kiĢilik odalarda tek kalabilirler. Bu durumda belirlenecek bakım ücreti 

o iĢletmedeki en düĢük tek kiĢilik oda ücretinden az olamaz. 

(Ek beĢinci fıkra:RG-29/06/2002-24800) Sakinlerin istekleri ile sandığın diğer Dinlenme ve 

Bakımevlerine nakilleri mümkündür. Bu durumda oda ücretleri nakledildikleri yer için 

belirlenen ücrettir. 

 


