
 

 
 

Bilgilendirme Broşürü No. 16 

Konutun Uyumlu Hale Getirilmesi 
 
Konutu uyumlu hale getirme önlemleri arasında yardımcı araçların yanı sıra inşaat önlemleri 
örn. Kapı eşiklerinin kaldırılması, banyo ve mutfağın engelli dostu hale getirilmesi ya da balkon 
yükseltmesi yer alır. Küçük değişiklikler dahi, kendi evlerinde hayatı kolaylaştırabilir, kaza 
tehlikelerini engelleyebilir ya da evi kendi imkân ve kabiliyetleriyle uyumlu hale getirebilir.  

Evin Gezilmesi  

Konutun uyumlu hale getirilmesi özellikle sıhhi alanda büyük bir ihtiyaç oluşturuyor. Örneğin 
banyonuzu incelediğinizde:  

- Küvet ya da duş bölgesinde tutunma kolları var mı?  
- Tuvaletin rahat oturma yüksekliği var mı?  
- Küvete kolayca girebiliyor musunuz?  
- Banyoya giderken başka odalar, eşikler kat etmeniz gerekiyor mu?  
- Küvet yerine duş konmalı mı?  
- Tuvalete giriş yolu ya da banyo kapısı yeterince geniş mi?  

Banyoda olduğu gibi evinizin her odasını böyle ayrıntılı bir şekilde incelemeli ve evinizin sizin 
için uygun olup olmadığını değerlendirebilmelisiniz.  
Konutun uyumlu hale getirilmesinde herkese uygun tek bir çözüm yoktur; aksine öncesinde siz 
ve eviniz üzerinde kontroller yapılıp, münferit olarak sizin için hangi önlemlerin yararlı ve 
gerekli olduğu saptanmalıdır.  

Finansman 

“İnşaat önlemleri, ev ortamında münferit bakıma olanak sağlıyorsa ya da bakımı büyük oranda 
kolaylaştırıyorsa veya bakıma muhtaç olan kişiye bağımsız bir hayat sürme olanağını yeniden 
sağlayabiliyorsa, bakım sigortası tarafından desteklenebilir.” (SGB XI 40. Madde 4. Fıkra).  
 

Destek alabilmek üzere para ya da ayni yardım talebi, SGB XI 37. Madde ya da 123. Madde 
uyarınca yapılmalıdır. Destek, gelirden bağımsız olarak sunulmaktadır. Destek tutarı her bir 
önlem için maksimum 4000 Euro’dur. Bir evde birden fazla bakıma muhtaç insan bir arada 
yaşıyorsa, her birinin münferit olarak 4000 Euro’ya kadar talep hakkı mevcuttur. Her bir ev için 
toplam tutar 16.000 Euro ile sınırlandırılmış olup, dörtten fazla hak sahibi durumunda ilgili 
sigortalara bölünür. 

Yardımcı araçlar ya da bakım yardımcı araçları, ilgili bakım sigortası ya da sağlık sigortası 
tarafından karşılanırken, özellikle bakım yardımcı araçları için ilgili bakım sigortalarında farklı 
uygulama şekilleri bulunduğundan talep şartları ve yolları konusunda bilgi sahibi olmanız 
gerekir.  

Onay Verme Süreci 

Konutun uyumlu hale getirilmesi için destek talebinde bulunmak istiyorsanız, tüm maliyet 
kalemleri için geçerli önlemler öncesinde, yani banyo tadilatı başlamadan ya da kapı eşiği 
çıkarılmadan önce başvurunun yapılmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.  
 



Binanın yapısına müdahale edilecek önlemler öncesinde, ev sahibinden izin  
alınması gerekmektedir. Önemli olan, ev sahibinin sizi restorasyon yükümlülüğünden  
muaf tutmasıdır. Örneğin, taşınırken eski küveti tekrar yerine taktırmak zorunda kalmamak  
için bu ek önemlidir. 

Diğer Masraf Üstlenici Kuruluşlar 

Bakım sigortasının yanı sıra, bazı durumlarda konutu uyumlu hale getirme önemleri başka 
masraf üstlenici kuruluşlar tarafından tam ya da kısmen finanse edilebilir; örneğin sosyal 
yardım kurumu, bakım idaresi, mesleki rehabilitasyon kurumları, vakıf, ev sahibi. 

Teşvik Programı tarafından Teşvik Edilen Yeniden Yapılandırma Önlemleri 

Berlin yatırım bankası ayrıca konutun yaşa uygun olarak yeniden yapılandırılması ya da 
modernleştirilmesi için teşvik programlarına sahiptir. Bu konuda www.ibb.de ya da 
www.kfw.de adreslerinden bilgi alabilirsiniz.  

Bakım destek noktasının çalışanları size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklar 

Ücretsiz servis numarası: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sorumlu kurumları Berlin eyaleti ve Berlin'deki bakım ve hastalık kasalarıdır. 
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