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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

KONUT YÖNERGESİ 

              

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç: 

MADDE 1- Bu yönerge Şırnak Üniversitesi personelinin yararlanması için; inşa edilen, satın alınan, 

kiralanan, herhangi bir yolla üniversitenin kullanımına geçen ve bağış yolu ile edinilen konutların tahsis 

şeklini, kullanımını, bakımını ve bu konutların yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam: 

MADDE 2- Bu yönergenin kapsamı Şırnak Üniversitesi personelinin yararlanması için; inşa edilen, 

kiralanan, bağış yolu ile edinilen, satın alınan veya herhangi bir yolla üniversitenin kullanımına geçen 

kamu konutlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2. maddesi ve 16.09.1984 tarih ve 

8/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış 23/09/1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmış Kamu Konutları Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

a)   Kanun: 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununu 

b) Yönetmelik: 23/09/1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları 

Yönetmeliğini 

c)   Kurum: Şırnak Üniversitesini 

d)  Yetkili Makam: Şırnak Üniversitesi Rektörünü 

e)  Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu 

f) Konut Tahsis Komisyonu: Rektör tarafından tespit edilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, 

Genel Sekreter ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanından oluşan, konutların değerlendirilmesini yapan, 

konut tahsis, tahliye, teslim ve konutlarla ilgili alt yapı ve hukuksal iş ve işlemleri takip eden komisyonu 

g)  İlgili Birim: Konut Tahsis Komisyonunun sekretarya işlemlerini yürüten İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığını 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Konut Türleri ve Tahsis Esasları 

MADDE 5 -  

Şırnak Üniversitesinin maliki olduğu konutlar tahsis esaslarına göre üç gruba ayrılır; 

a)  Görev tahsisli  

b)  Sıra tahsisli 

c)  Hizmet tahsisli  

şeklinde gruplandırılır. Bu konutlardan; 

  a) Görev tahsisli konutlar; Kamu Konutları Yönetmeliğinin ekli (2) Sayılı cetvelinin 3. grup 12. 

maddenin (a) bendine uygun olarak hazırlanan aşağıdaki sıraya göre konut tahsis edilir. 

Akademik personel; Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul 

Müdürleri ve Meslek Yüksekokulu Müdürleridir. 

İdari Personel; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, 

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ile Meslek Yüksekokulu Sekreteri ve Şube Müdürüdür.   
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Sözleşmeli Personel;  Üniversitemiz birimleri ile yapılan sözleşmeye dayalı olarak gelen yerli ve 

yabancı uyruklu okutman ve öğretim elamanları ile temininde güçlük çekilen ve uygun görülen misafir 

öğretim elemanlarına görevli bulundukları süre boyunca tahsis edilen konutlardır. 

Rektör’ün kullanım iznine bağlı olmak üzere acil durumlar için 5 (beş) adet daire boş tutulur. 

Özel Kalem biriminde çalışan personel için puanlama cetveline bakılmaksızın boş lojman 

bulunması durumunda ihtiyaç kadar daire, tahsis edilir. 

Görev tahsisli konutlardan boş olması halinde kamu zararı oluşmaması için, İlimizde görevli kamu 

personeline üst yönetici tarafından lojman tahsis edilebilecektir.  

 Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (3) sayılı cetvele uygun olarak Rektöre “eşyalı görev tahsisli 

konut” tahsis edilebilir. 

b) Sıra tahsisli Konutlar: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5 c maddesi esasları uyarınca Lojman 

Tahsis Komisyonunca Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre 

tahsis edilen konutlardır.  

Kendileri ile bir sözleşmeye dayalı olarak görev yaptırılan yabancı uyruklu öğretim elemanı veya 

üyesi lojmanda oturmak istediklerine dair başvuruyu ilgili birime yapar. İlgili birim boş lojman olması 

halinde başvuru belgelerini bir yazı ekinde rektörlük makamına sunar. Rektörlük makamınca uygun 

görülmesi halinde konut tahsis işlemi için belgeler Lojman Tahsis Komisyonuna sevk edilir. Bu durumda 

olanların konutta oturma süreleri 5 yılı geçemez. 

 c) Hizmet tahsisli Konutlar: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5.maddesinin (d) fıkrasının 2. ve 3. 

maddeleri kapsamındaki personel için tahsis edilen konutlardır. Bu konudaki tasarruf rektöre aittir. 

Mevcut konutların, inşa edilecek, bağış yolu ile edinilecek, satın alınacak veya herhangi bir yolla Şırnak 

Üniversitesine geçecek konutların yetkili makam tarafından %30`u idari personele ve %70’i akademik 

personele tahsis edilmek üzere ayrılır. 

Puanlama Cetveli 

MADDE 6- 

Sıra tahsisli konutlar kendi içinde puanlamaya tabi tutulur. Şırnak Üniversitesi Konut Tahsis 

Yönergesi, (Ek-1) de verilen puan cetveli esas alınır. 

 (Hak sahiplerinin puanları eşit olması durumunda, unvanlara bakılır, unvanları eşit olması 

durumunda hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit olursa ad çekme yolu ile tahsis işlemi 

sonlandırılır.) 

 a) Üniversite personeli olup, bir yıldan fazla yurt içinde veya dışında görevlendirilen personelin 

görevlendirildikleri yerde geçen hizmet süreleri üniversitede geçen hizmet süresi gibi değerlendirilir. 

 b) Akademik ve İdari personelin lojman tahsis işlemlerinde Ek-1 Sayılı Cetvel esas alınır. 

c) Evli Personelden sadece bir tanesi konutta oturma hakkını kullanabilir. Oturulan süreler her iki eş 

için de oturmuş sayılır.  

d) Daha önce konut hakkından yararlanmamış evli personelin her ikisinin de konut başvurusunda 

bulunması halinde, ilgililerin beyanlarına göre sadece bir başvuru değerlendirilir.    

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu Görevleri Ve Çalışma Esasları 

MADDE 7-                                         

             a) Komisyonun oluşumu; lojman tahsis komisyonu bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Genel 

Sekreter ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere üç asıl üyeden oluşur. İki yedek üye tespit edilir. 

Komisyon, Genel Sekreterin teklifi Rektörün onayı ile teşekkül eder. Komisyon üyelerinden herhangi bir 

nedenle görev değişikliği olması halinde, aynı usulle onay yenilenir. 
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 b)  Lojman Tahsis Komisyonu tahsise hak kazananlar için gerekçeli bir karar alır.  Konut tahsis 

kararları çoğunlukla alınır. Komisyon kararları "Karar Defterine" yazılır bu işlemler konut tahsis birimince 

yürütülür. 

 c)   Komisyon genel olarak her yıl 15 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında sıra tahsisli konutlar 

için müracaatları kabul eder. (Ancak yıl içerisinde lojmanların boşalması ve sırada bekleyen personelin 

olması halinde komisyon tahsis işlemlerini gerçekleştirir.)  Gelen talepler ilgili birimce gerekli inceleme 

yapıldıktan sonra komisyona sunulur komisyon çalışmasını Haziran ayının sonunda tamamlar. Konut 

Tahsis Sıra Cetveli düzenler. Düzenlemiş olan cetvel İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının "LOJMAN" 

linkinden yayımlanır. Sonuçlara itiraz on beş gün içinde komisyon başkanlığına yapılır. Komisyon on beş 

gün içinde itirazı karara bağlar. Lojman linkinden yayımlanan komisyon kararı tebliğ sayılacak olup on beş 

gün içinde ilgili birimle irtibat kurup işlemleri başlatmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır. En son 

yayımlanan sıralama listesinde en yüksek puana sahip olan hak kazanmış sayılır. 

d)  Lojman tahsis komisyonu, gerekli gördüğü hallerde olağan üstü toplanıp mevcut müracaatları ve 

yeni gelen talepleri değerlendirerek karara bağlar. 

 e) Lojman tahsis komisyonu müracaatların usule uygun olmadığını tespit ettiği takdirde; müracaatı 

değerlendirmeye almaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Konut Tahsis Talebinde Bulunma Talebin Değerlendirilmesi Teslim Ve Giriş 

MADDE 8- 

a)  Sıra tahsisli lojman talebinde bulunan personel, bu yönergeye ekli (Ek-2) (5) Sayılı Kamu 

Konutları Tahsis Talep Beyannamesi ile en yakın amirden başlamak üzere müracaatta bulunur. Müracaatı 

alan amir müracaatın Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik uyarınca; mal bildiriminin 

verildiği mercilere gönderilerek karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra lojman komisyonuna intikal 

ettirilir.  

b) Lojman tahsis talebinde bulunanların beyanlarının gerçeğe aykırı çıkması durumunda; 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yasal işlem yapılır ve ayrıca 

konut tahsisi iptal edilir. 

c) Gerçeğe aykırı beyanı gerekli incelemeyi yapmadan onaylayan yetkili amir hakkında, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

d) Yıl içinde üniversiteye atanan personel (a) bendinde belirlenen usul çerçevesinde müracaatını 

yapar. Komisyon 6. Maddenin (ç) bendine uygun işlem tesis eder. 

e) Kamu Konutları Tahsis Talebinde bulunan personelin beyanlarından değişiklik olması 

durumunda bu değişikliği bir ay içinde belgeleri ile birlikte ek bir beyanname ile konut tahsis komisyonuna 

bildirmek zorundadır. Aksi halde 7. Maddenin (b) bendi çerçevesinde işlem yapılır.  

f) Komisyon kararları 6.maddenin (c) bendi çerçevesinde ilan edildikten sonra bu yönergeye ekli 

(Ek-3) (6) Sayılı Cetvel ile bu yönergeye ekli (Ek-4) (7) Sayılı Cetvel düzenlenerek konut hak sahibine 

teslim edilmiş olur. Teslim işlemi başlangıcından itibaren lojman kirası ve ortak gider ile ilgili mali süreç 

başlar. 

g) Konutta Birlikte oturabilecekler: Konutlarda yalnız kendisinin veya eşinin usul ve füru ile 

üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, 

korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Konut Kira Bedelleri 

 Konut Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili 

 

MADDE 9- 

a) Konutların aylık kira bedeli, o yıl için Milli Emlak Genel Tebliğinde belirlenen aylık kira birim 

bedelinin konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle Yetkili Makam tarafından tespit edilir. Brüt 

inşaat alanının yüz yirmi metre kare den fazla kısmı dikkate alınmaz. 

 

b) Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır. 

 

c) İlgili birim, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görev yeri, tahsis edilen 

konutun brüt alanı, birim m
2 

fiyatı ve aylık kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneğini ilgili maaş 

birimine ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderir. 

 

d) Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden 

kesilmek suretiyle tahsil edilerek gelir kaydedilir. 

 

e) Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen muhasebe yetkilisi tahsil ettiği kira 

miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi müteakip ayın 10. Gününe kadar Lojman Birimine 

vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilâtlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler. 
 

ALTINCI BÖLÜM 

Konutlarda Oturma Süreleri ve Konuttan Çıkma ve Çıkarılma 

Konutta Oturma Süreleri, 

MADDE 10- Görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince 

oturulabilir. Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi beş (5) yıldır. 

Ancak, 

a)Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yaralanacak başka personelin olmaması halinde 

konutta oturmasına yetkili makamın onayı ile izin verilir. 

b)Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde beş yıldan fazla oturma süresi en fazla 

olanda başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde konut boşaltılır. 

c)Görev tahsisli olarak oturmakta iken görevin sona ermesiyle dilerse yazılı olarak talep ederek 

görevin sona erdiği ilk günden başlayarak sıra tahsisli olarak yararlanmaya başlar. Sıra tahsisli yararlanma 

süresi beş (5) yılı geçemez. 

d)Sıra tahsisli konutlarda 5 yıl oturma süresini tamamladıktan sonra, yine sıra tahsisli konutlarda 

oturma müracaatı için 3 yıllık sürenin geçmesi gerekmektedir. Ancak tahsislerde daha önce hiç 

yararlanmamış personele öncelik verilir. Herhangi bir talep yok ise değerlendirmeye alınır. 

Konuttan Çıkma 

MADDE 11- 

a)   Görev tahsisli, özel tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son 

bulduğu tarihten itibaren iki ay, başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç iki ay 

içerisinde, 

b)   Konutlarda oturmakta iken vefat edenlerin aileleri ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde, 

c) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarına sahip olmadıkları anlaşılanlar kendilerine 

tebliğ yapıldıktan sonra iki ay içinde, konutları boşaltmak ve anahtarları ilgili birime teslim etmek 

zorundadır. Konutta oturanların yukarıdaki fıkralara göre konutun boşaltılmasını gerektiren bir durum 
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olduğu takdirde Personel Daire Başkanlığı durumu en geç 15 gün içinde yazı ile Tahsis Komisyonuna 

bildirir. 

d) Konutları boşaltanlar bu yönergeye ekli (Ek-5) (8) Sayılı Cetveli usulüne uygun düzenleyip ilgili 

birime teslim edeceklerdir. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi tahsis 

birimince kontrol edilir ve eksiksiz teslim alınır. 

e) Konutta oturanlardan yukarıdaki fıkralara göre konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik 

olduğunda, durum personelin bağlı olduğu birim yöneticisine, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün 

içinde bir yazı ile Yetkili Makama bildirilir. Konutlarını boşaltanlar, konuta girerken teslim aldıkları 

demirbaş eşya ve mefruşatları tam ve sağlam olarak Konut İdare Amiri’ne teslim eder. Elektrik, su, yakıt, 

yönetim giderleri vb. ödemelerin yapıldığına dair ödenti belgeleri ile birlikte EK-4 de verilen “Kamu 

Konutları Geri Alma Tutanağı” imzalanarak konut anahtarları Lojman Birimine teslim edilir. 

Konuttan Çıkarılma 

MADDE 12- 

a)  Konutlar 10. maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, Konut Tahsis Komisyonu ilgili 

mülki ve askeri makamlara başvurur. Bu başvuru üzerine başka bir bildirime gerek kalmaksızın, Kolluk 

kuvvetleri marifetiyle bir hafta içinde zorla tahliye ettirilir. Zorla tahliyeye karşı adli ve idari makamlara 

yapılacak başvurular tahliye ve infaz işlemini durdurmaz. 

b)  Bu yönergenin 15. maddesinde yer alan konutta oturanların uyması gereken kurallara uymadığı 

kendilerine konut tahsis edildikten sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler; yazılı olarak 

uyarılır herhangi bir değişikliğin olmaması durumunda yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

c) Konut tahsisi yapılmadan konutu işgal edenler ve tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu anlaşılanlar ve konutta ikamet ederken durumunda olan değişikliği bir ay içinde Başvuru 

Formu’ nu yenileyerek bildirmeyenler ile diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak 

değerlerini zedeleyici tutum ve davranışta bulunan ve kendisine Konut Yöneticisi tarafından yapılan yazılı 

uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki paragraf 
hükümleri uygulanır. 
   

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Konutların İşletme, Bakım, Onarım Giderleri ve Yönetimi 

MADDE 13-   

a) Konutların işletme, bakım ve onarım giderleri, Kamu Konutları Yönetmeliğinin Beşinci (5.) 

bölümünde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde karşılanır.  

b) İnşa ve satın alma dışında herhangi bir yolla üniversiteye geçmiş ve ilk kez kamu konutu niteliği 

kazanan taşınmazların bakım ve onarım giderleri kurum tarafında karşılanır. 

c) Konutta oturanlar her blok kendi aralarında yönetimini seçer. Yönetim konutta oturanlara yılda 

en az bir defa ortak giderler için toplanan paranın harcandığı yerleri belgeleri ile birlikte sunar. 

d) Görev tahsisli konutlarda (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen 

konutların kamu konutları yönetmeliğinin 26. maddesinin (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak 

demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma elektrik, su, gaz vb. giderlerinin 

konutun 120 m² sine isabet eden kısmından fazlası kurum tarafından karşılanır.  

e) Kamu Konutları Yönetmeliğinin 26. maddesinin (A) fıkrasının 2,3 ve 4 numaralı bentlerinde 

belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile 

kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana 

giderleri kurumca karşılanır. 

f) Oturma süresi sona eren, oturma süresi dolmadan konuttan ayrılan veya görev süresi dolan 

yönetici; oturma süresi dolmadan 1 ay önce seçime giderek yeni konut yöneticisinin seçilmesini sağlar ve 
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15 gün içinde dönem hesaplarını, yeni yöneticiye devreder. Hesapları devralan yönetici tarafından, devirle 

ilgili belgelerin 1 nüshası, Rektörlük Konut Tahsis Komisyonu'na sunulmak üzere ilgili birime bir ay içinde 

elden teslim edilir. 

MADDE 14- Konutta oturanların uyması gereken kurallar bu yönergenin 14. maddesinde belirtilmiştir. 

Uymadıkları takdirde; 10. maddenin (a) fıkrası çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

MADDE 15- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde,  Kamu Konutları Kanunu ve buna bağlı olarak 

çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Konut Tahsis Komisyonu tarafından gerekli çözüm 

bulunur.      

Konutlarda Oturanların Uyması Gereken Esaslar           

MADDE 16- Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen 

esaslara uymak zorundadırlar. 

a)  Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve 

davranışlarda bulunamazlar, 

b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi 

ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar, 

c)  Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemez ve kiraya veremezler, 

d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar, 

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede köpek, kümes vb. hayvanları besleyemezler. 

f) Bina aidatını iki ay üst üste yatırmamazlık yapamazlar. 

g) Konutlarda oturanlar, Konut Yöneticisi tarafından genel kurulda konut sakinlerine sunulan ve oy 

çokluğu ile alınan, “konutlardaki yaşam kalitesini yükseltici ve çevre düzenlemesi ile ilgili kararlara” 

uymak zorundadır. 

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. 

İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tespit 

edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar. 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yürütme ve Yürürlük 

MADDE 17- Bu yönerge Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 18- Bu yönerge Senato tarafından onaylandıktan sonra daha önceki Konut Yönergesi yürürlükten 

kalkar. 

MADDE 19- Bu yönergeyi Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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EK-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KONUT TAHSİS PUAN HESAPLAMA CETVELİ 

ADI SOYADI               

GÖREVİ UNVANI        

GÖREV YERİ               

GÖREV UNVAN PUANI                           
(Yönergede Belirlenen 
İlave Puanlar) 

Prof.= 120,                                                                            
Doç. =100                                                                     
Yrd. Doç. = 80,                                                                         

  

MEDENİ DURUMU  Evli =30 Bekar=0 
  

ÇOCUK SAYISI 
1 çocuk =3,  2 Çocuk=6 puan              İkiden 
fazlası hesaplama dışı   

EŞİ VE ÇOCUKLARI 
DIŞINDA BERABER 
OTURDUĞU AİLE 
FERTLERİ SAYISI 

Her bir kişi için= 1 

  

PERSONELİN DIŞINDA 
AİLE FERTLERİNİN 
YILLIK GELİR TOPLAMI  
(EŞİN ÇALIŞIP 
ÇALIŞMADIĞI) 

Eşi çalışanlar = -1 

  

İL VE İLÇELER İÇİNDE 
KONUTU OLUP 
OLMADIĞI 

İl ve İlçeler İçinde konutu olanlar=-15 
  

İL DIŞINDA KONUTU 
OLUP OLMADIĞI 

İl dışında konutu olanlar=  -10 
  

DİSİPLİN CEZASI ALIP 
ALMADIĞI                   

Kademe ilerlemesi veya üstü ceza=  -10 
  

KAMU KONUTLARI 
KAPSAMINA GİREN 
KURUM VE 
KURULUŞLARDA 
GEÇEN HİZMET SÜRESİ 

YIL * 5   

AY * 0,416 

  

DAHA ÖNCE 
LOJMANDA OTURDUĞU 
SÜRE 

YIL * -3   

AY * -0,25   

KONUT İÇİN BEKLEDİĞİ 
SÜRE                        
(Kamu Konutları 
Kapsamına Giren Kurum 
ve Kuruluşlarda) 

YIL * 1   

AY  *  0,0833   
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EK-2  

 

 

                                    KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ                                                                                            

1-Adınız ve Soyadınız         :   İşe Başlama Tarihi : 
2-Kurum Sicil Numaranız : 
3-Görev unvanınız              : 
4-Görev Yeriniz                  : 

 5-Kamu Konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz  Yıl  Ay  Gün 
       
6-Kamu konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yaralanılmış iseniz  

konutta oturduğunuz süre 

 Yıl  Ay  Gün 
     
     

7-Kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut  tahsisi için beklediğiniz süre  Yıl  Ay  Gün 
     8-Medeni haliniz  Bekar  Evli  Dul 

9-Kamu konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde sizin,eşinizin,kanunen 

bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var 

mı?(cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayısını yazınız. 

 Evet  Hayır  Adet 

 

      

10-Kamu konutunun  bulunduğu il ve ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları dışında sizin,eşinizin ,kanunen 

bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var  

mı ? (cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayısını yazınız) 

 

 Evet  Hayır  Adet 

 

 

     

11-Kademe ilerlemesinin derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş yada daha ağır bir disiplin 

cezası aldınız mı? 

 

 Evet  Hayır 

   

12-Görevi ihmal ya da  suiistimalden mahkumiyetiniz var mı?  Evet  Hayır 
   13-Eşiniz kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu?  Evet  Hayır 
   14-Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı   
 15-Eşiniz çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile 

fertlerinin (anne ve babanızın) sayısı  

 
 

16-Aylık ve özlük haklarınız hariç konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık  gelirleri 

 

 TL 
    

17-Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte Oturacağınız aile 

fertlerinin (anne ve babanızın) 

   ADI VE SOYADI     DOĞUM YERİ VE TARİHİ      YAKINLIĞI 

   
   

18-Tahsisini istediğiniz  konuta ilişkin tercihleriniz 

                SEMTİ     BRÜT YÜZÖLÇÜMÜ( M) ODA SAYISI BODRUM KATI İSTER MİSİNİZ 

    Evet  Hayır  
        
        

Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi durumumda 

değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 

TASTİK EDEN AMİRİN                                                     ADINIZ SOYADINIZ       

                                                                                                   EV ADRESİNİZ : 

 ADI SOYADI :                                                                                 TEL :                                

                                                                                                    TARİH VE İMZA 

 

*Kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlar genel ve katma bütçeli kuruluşlar il özel idareleri belediyeler ile bunların kurdukları birlikler 
döner sermayeli kuruluşlar KİTler ve bağlı ortaklıklar özel kanunlarla veya özel kanunların kamu kurum ve kuruluşları ve fonlar kefalet sandıkları ve gençlik 
spor il müdürlükleri 
*Daha önce lojmandan yaralanmış ise sürenin hesaplanmasında lojmandan çıkış tarihi esas alınır 
*Bu kısma çocuklarından orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanlar. herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
tabi olmaya ve evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını doldurmayanlar yaş       hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla çalışamayacak olan çocuklar 
yazılacaktır. 
*Bu kısma herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konutta birlikte kalacak anne ve baba yazılacaktır. 
*Bu kısma kendi özlük haklarınız hariç eşinizin kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta  
birlikte oturacağınız çocuklarınız ile anne babanızın toplam yıllık geliri yazılacaktır. 
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EK-3 

 

                                            KAMU KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI 

 

1 – Konut tahsis edilen personelin; 

Adı ve Soyadı : ..................................................................... 

2 – Görevi : ..................................................................... 

3 – Konut tahsis tarihi : ..................................................................... 

4 – Konut tahsis kararının sayısı : ..................................................................... 

5 – Konutun teslim ve konuta giriş tarihi : ..................................................................... 

6 – Konutun bulunduğu İli : ..................................................................... 

7 – İlçesi : ..................................................................... 

8 – Mahallesi : ..................................................................... 

9 – Cadde veya Sokak Adı : ..................................................................... 

10 – Konutun Kapı No. su : : ..................................................................... 

11 – Daire No. su : ..................................................................... 

12 – Konutun bir metrekarelik alanı : ..................................................................... 

için tespit edilen; 

a) Aylık kira birim bedeli (m2/TL.) : ..................................................................... 

b) Kaloriferli ise, aylık ortalama 

yakıt gideri (m2/TL.) : 

..................................................................... 

c) Aylık Toplam kira birim 

bedeli (m2/TL.) (a+b=c) . ..................................................................... 

13 – Konutun brüt inşaat alanı 

(Metrekare) 

14 – Kaloriferli konutun aylık 

kira bedeli (TL.) 

(Aylık toplam kira birim 

bedeli çarpı Konutun 

brüt inşaat alanı) 

15 – Kalorifersiz konutun aylık 

kira bedeli (TL.) 

(Aylık kira birim 

bedeli çarpı Konutun 

brüt inşaat alanı) 

Yukarıda özellikleri belirtilen kamu konutunu (7) sayılı cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki 

şartlarla teslim aldım. 

1 – Kiraladığım konutu "Kamu Konutları Yönetmeliği" hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet 

etmeyi, 

2 – Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi, 

3 – Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek "Kamu konutları çıkış tutanağı" ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş 

eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noknaklık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğim, 

4 – Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasarın bedelini aynen karşılıyacağımı, 

5 – Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmeyeceğimi, 

Taahhüt ve yukarıda belirtilen hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim. 

Personelin Adı ve Soyadı, 

Görevi, İmzası 

Yukarıdaki, imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli ...................... ......................... ..... ...'e/a ait 

olduğu tasdik olunur. 

...../...../.......... 

Daire Amiri 

....................İli, .....................İlçesi ..................Mahallesi ..........................Sokağında/Caddesinde bulunan ......... ...... 

Kapı No. lu Konutun ............... dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle ...../...../........... tarihinde teslim edildiğini gösteren 

tutanaktır. ....../...../............ 

Konutu Teslim Edenin 

Adı ve Soyadı, Görevi 

Konutu Teslim Alan Kiracının 

Adı ve Soyadı, Görevi 
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            EK-4 

 

 
MÜŞTEMİLATI 

LOJMAN DURUMU  

ARADAKİ FARK 
GİRİŞTE ÇIKIŞTA 

Miktarı Sağlam Arızalı Miktarı Sağlam Arızalı Miktarı Sağlam Arızalı 
Kapı Zili 1      √        
Kapı Tokmağı 1      √        
Giriş Kapı Anahtarı 1      √        
İç Kapı Anahtarı 8      √        
Pencere Camları 5      √     

√ 

       
Perde Kornijleri 5      √        
Vestiyer 1 √        

AİLE TİPİ HELA          
Hela 1      √        
Lavabo 1      √        
Ayna 1      √        
 

Hela Taşı 
(mozaik)          
(fayans) 1      √        

 

Musluk 
(sarı)          
(nikelejlı)          

BANYODA          
Duşa Kabin 1      √        
 

Küvet 
(mozaik)          
(fayans)          

Rezervuar          
 

Kurna Su Musluğu 
(sarı)          
(nikelejlı) 1      √        

MUTFAK          
Tabaklık           
Tezgah  1      √        
Aspiratör 1         
 

Su Musluğu 
(sarı)          
(nikelejlı) 1      √        

Dolap 1      √        
Su Saati 1      √        
Elektrik Saati 1      √        
Su Tesisatı          
Elektrik Tesisatı          
Tazmini  gereken noksanlar hasar  
ve  zararları hakkındaki açıklama 

 

Elektrik ve Su Borcu Yoktur 
Evrakları 

 

                              
Lojmanı Teslim Eden 
Adı:  
Soyadı  
Adresi : 
Çikiş Tarihi:  
İmza: 

Lojman Teslim Alma Komisyonu 
 
 
 
 
 

                     Adı Soyadı                     Adı Soyadı                      Adı Soyadı 

                       Ünvanı                        Ünvanı                           Ünvanı 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

EK-5 

                                          

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI 
 

 

1 – Konut Tahsis edilen personelin 

Adı ve Soyadı : 

2 – Görevi : 

3 – Konuttan Çıkış Tarihi : 

4 – Konutun bulunduğu ili : 

5 – İlçesi : 

6 – Mahallesi : 

7 – Cadde veya Sokak adı : 

8 – Konutun Kapı No. su : 

9 – Daire No. su : 

10 – Teslim edilen demirbaş eşya veya mefruşatta fark ve noksanlıklar ve değerleri: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

11 – Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri : 

........................................................................................................................ 

......................................................................................................... ............... 

........................................................................................................................ 

12 – Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı: 

........................................................................................................................ 

.............................................................................. .......................................... 

........................................................................................................................ 

Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir 

tutanaktır. ....../...../........ 

Konutu teslim alanın 

Adı ve Soyadı, Görevi 

 

Konutu teslim eden 

Kiracının Adı ve Soyadı 

Görevi 


