
 

 

T.C. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KONUT DAĞITIM VE YÖNETİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 2946 sayılı “Kamu Konutları Kanunu” ve 

23.09.1984 tarih ve 18524 no.lu Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Konutları 

Yönetmeliği” çerçevesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne ait konutların tahsis şekli, 

oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait esaslar ile uygulamaya dair hususları 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

 

Madde 2- Bu Yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yaptırılan, satın 

alınan, kiralanan, üniversiteye tahsis veya hibe edilen ya da diğer yollarla üniversitenin 

kullanımına geçen ve oturulabilir hale getirilen kamu konutlarını kapsar.  

 

Tanımlar 

 

Madde 3- Bu Yönergenin uygulanmasında; 

 

a) Merkez: Ağrı ili ve ilçelerini,  

 

b) Konut Tahsis Komisyonu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlük 

Makamı’nın görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, iki öğretim üyesi, Genel 

Sekreter ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere, beş asil üye ve Rektörlük 

Makamı’nın görevlendirdiği iki yedek üyeden oluşur. 

 

c) Yetkili Konut Dağıtım Komisyonu: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18. maddesi 

uyarınca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlük Makamının görevlendirdiği üç asil üye 

ve iki yedek üyeden oluşan komisyonu, 

 

ç) Yönetici: Konut blok veya gruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yakıtın 

temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, 

konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarından seçilen kişi veya kişileri, 

  

d) İlgili Yönetmelik: Kamu Konutları Yönetmeliğini ifade etmektedir. 

 

Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması 

 

Madde 4– Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki 

kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini 

tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan 

personeli için konut kiralanabilir. 

 

 



 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kamu Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması 

 

Kamu Konutlarının Türleri 

 

Madde 5- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesindeki konutlar niteliklerine göre aşağıda 

belirtildiği üzere üç gruba ayrılmaktadır. 

 

a) Görev Tahsisli Konutlar: Akademik ve idari personele görevlerinin önemi ve 

özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. Bu kapsamda 

konut tahsis edilecek personeller aşağıda belirtilmiştir. 

 

1- Akademik Personel: Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, 

Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirmen, Eğitim Ve Öğretim Planlamacısı 

                   

                  2-İdari Personel: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, 

Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Yüksekokul Sekreteri Ve Enstitü Sekreteri, 

Ziraat İşletme Müdürü           

             
b) Sıra Tahsisli Konutlar: Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan 

durumu dikkate alınarak 9’uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen 

konutlardır. 

 

c) Hizmet Tahsisli Konutlar; 

 

1) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen rektörün makam şoförü 

ve koruma görevlileri, 

 

2) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik 

edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya 

edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır. 

 

Kamu Konutu Özelliğini Kazanma 

 

Madde 6– (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut 

konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçla kullanılmak üzere ayrımının 

yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır. 

 

           (2) “Kamu konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda 

tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir.” hükmünce konutların % 70’i akademik 

personel, %20’si idari personel ve %10’u ise Rektörün temininde güçlük çekilen elemanların 

üniversiteye gelmelerini teşvik etmek, Üniversite ve bağlı birimlerinde yönetim düzenini 

sağlamak gibi amaçlarla puan durumuna bakılmaksızın uygun gördüğü personele tahsis 

edilmek için ayrılmıştır. 

 

Madde 7– (1) Bu hususta Kamu Konutları Yönetmeliğinin 7. maddesinde verilen 

esaslara göre işlem yapılır. 

 



 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kamu Konutlarının Tahsis Usul ve Esasları 

 

Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli 

 

Madde 8– (1) Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde 

belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir.  

 

a- Kamu Dağıtım ve Yönetim Yönergesi 5 a) Görev Tahsisli Konutlar maddesinde  

belirtilen personellerin unvanlarına göre sıralama yapıldıktan sonra aşağıda belirtilen idari 

görevlere göre sıralamasında değişiklik yapılır. Aynı unvana sahip personele göre idari görevi 

olan personele öncelik tanınır 

 

Akademik Personel İdari Görevler: Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, 

Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür 

Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı.  

 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde 

kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir. Yeteri kadar 

görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde 

belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi 

aralarında puanlamaya tabi tutulur. 

 

(3) Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev unvanı değişen personelin yeni görevi, 

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. 

Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer. 

 

(4) Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) 

gün içinde, Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden 

belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev 

tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

 

Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli 

 

Madde 9– (1) Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas 

alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin 

puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev 

dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir. 

 

(2) Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten 

itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi 

gerekir. 

 

 

 

Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli 

 



 

 

Madde 10 – (1) Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir. 

 

 

 

Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar 

 

Madde 11– (1) Kamu Konut Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis 

edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından 

yararlanamazlar. 

 

Konutta Birlikte Oturabilecekler 

 

Madde 12– (1) Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usul 

ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dâhil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve 

ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları, kimseler oturabilir. 

 

Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi 

 

Madde 13– (1) Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönergeye ekli 

(EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından 

beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis 

işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri 

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle 

karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi 

sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, 

beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl ocak ayı 

içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli 

düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev 

yaptığı birime bildirilir veya Üniversitenin web sayfasında yayımlanır. Beyanname, sıra 

cetveli ve diğer belgeler saklanır.  

 

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis 

edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden 

puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir. 

 

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, her ayın 20-25. günleri 

arasında tekrar değerlendirilir ve puanlaması yapılır. 

 

Beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni 

kovuşturma yapılır ve bu kişilere konut tahsis edilemez.  

 

Özel tahsisli (3) Sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen 

görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beyannamedeki Değişiklikler 

 

Madde 14– (1) Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik 

olduğu takdirde değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire 

bildirilir. 

 

 

Konut Tahsisinin Bildirilmesi 

 

Madde 15– (1) Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis 

kararı, tahsisin yapıldığı tarihten sonra, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen 

personele bildirilir. 

 

Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş 

 

Madde 16– (1) Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren 

hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte 

bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir. 

 

(2) Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek:6’da gösterilen "Kamu 

Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis 

dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya 

ve mefruşatın ek:7’deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir. Bu tutanak, konuta girişte 

kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma 

yerine geçer. 

 

(3) Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim 

edilmez ve konuta girilemez. 

 

(4) Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder. 

 

(5) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, 

meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını 

imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş 

kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir. 

 

 

Konut Tahsis Komisyonunun Kurulması 

 

Madde 17 – (1) Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara 

tahsisi amacı ile konut tahsis komisyonları rektör tarafından üç asil iki yedek üyeden kurulur. 

 

Konut Tahsis Komisyonunun Toplanması ve Çalışma Esasları 

 

Madde 18– (1) Konut tahsis komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi 

isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. 

Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis 



 

 

kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir "karar defteri"ne yazılır. Bir örneği 

konut tahsis dosyasında saklanır.  

 

            (2) Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Rektörlüğü Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri 

 

Konutlarda Oturma Süreleri 

 

Madde 19– (1) Görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya 

hizmetin devamı süresince oturulabilir.  

 

(2) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak, 

 

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin 

olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam 

edilmesine izin verilebilir. 

 

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

süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde konut 

boşaltılır. 

 

c) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden 

ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut 

boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir. 

 

ç) Eşyalı görev tahsisli konutlar, boşaltıldıkları tarihte bu konutlardan yararlanacak 

kişilerin mevcut olmaması halinde, (2) sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen kişilere eşyalı 

olarak tahsis olunabilir. 

 

 

 

Konutların Tipleri ve Aylık Kira Birim Bedelleri ile Yakıt Giderleri Bedellerinin 

Tespiti  

 

Madde 20 – (1) Üniversitemiz bünyesinde bulunan toplam 164 adet lojmanın % 100’ü 

kaloriferli olup aşağıda kapasiteleri verilmektedir. 

 

1. Üniversitemiz Merkez Kampüs yerleşkesi içinde bulunan konutlar: (100 adet) 

a) 110 m
2 

(60 adet) 

b) 85 m
2
 (40 adet) 

 



 

 

2. . Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yerleşkesi içinde bulunan 

konutlar:  

a) 80 m
2 

(24 adet) 

3. . Üniversitemiz yerleşke dışında bulunan Kiralık konutlar: 

a) 120 m
2
 (40 adet) 

 (2) Kamu konutlarının, tiplerine göre aylık kira bedellerinin hesaplanmasına esas 

olacak aylık kira ve yakıt birim bedelleri, sosyal yardım amacı da göz önünde bulundurularak, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İç İşleri, Dış İşleri, 

Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları 

temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az 

üç ay önceden belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulur. 

 

Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira Birim Bedellerinin Tespiti 

 

Madde 21– (1) Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin 

birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık 

tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi için tespit edilen aylık kira birim 

bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. 

 

Aylık Kira Bedelinin Tespit ve Tahsili 

 

Madde 22– (1) Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim 

bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tespit 

edilir. Brüt inşaat alanının yüz yirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz. 

 

(2) Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır. 

 

(3) Konutların aylık kira bedelleri personelin maaşlarında peşin olarak ve bordro 

üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dâhil kurum ve kuruluşlarda 

Hazine'ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir. 

 

(4) Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı 

ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir 

örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir. 

 

(5) Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira 

karşılıklarından sorumludurlar. 

 

(6) Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil ettiği kira 

miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip ayın 10’uncu gününe kadar ilgili 

birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde 

kiracının hesabına işlerler. 

 

 

 



 

 

Hizmet Binalarındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tespiti 

 

Madde 23–  Su, elektrik ve doğalgaz sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki 

konutların aylık kira bedelleri Yönergenin 23’üncü maddesine göre tespit edilir. Konutun ayrı 

sayacı yoksa su, elektrik ve doğalgaz bedeli olarak aylık kira bedeline ilave edilecek 

miktarlar, Yönergenin 21’inci maddesi uyarınca, ilgili komisyon tarafından belirlenir. Bu 

miktarların tespitinde güçlük bulunduğu takdirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal 

bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir. 

 

 

Aylık Kira Bedeli Alınmayacak Konutlar 

 

Madde 24– (1) Yönergenin 5’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen hizmet tahsisli 

konutlardan aylık kira bedeli alınmaz. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması 

 

Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri 

 

Madde 25– a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların; 

 

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma 

giderleri, 

2) Borçlar Kanununun 258’nci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan 

kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, 

ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri, 

 

3) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri, 

 

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve 

üç yılda bir badana giderleri, 

 

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya 

ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, 

kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri, 

 

b) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine 

tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş 

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

benzeri giderlerinin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından 

fazlası, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır. 

 

 Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen 

onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini 

erteleyemezler. 

 



 

 

 Konutta oturanların kurumlarının muvafakatini almadan yaptıkları onarım giderleri 

ödenmez. 

 

Eşyalı Olarak Konut Tahsisi 

 

Madde 26– (1) Eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak 

demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, 

personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları göz önünde 

bulundurularak görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe 

sahipleri için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca müştereken tespit 

olunur. 

 

Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler 

 

Madde 27 – a) Kalorifersiz konutlar ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan 

kaloriferli konutların ısınma giderleri, 

 

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, 

bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü 

kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri, 

 

c) Ortak kullanım alanları dâhil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve 

benzeri giderleri, 

 

ç) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile 

çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler, 

 

d) Yönetmeliğin 29’uncu maddesine göre, tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla 

kullanılan yakıt giderleri, konut tahsis edilenler tarafından karşılanır. 

 

(d) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok 

veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet 

eden kısmının, ait olduğu ayı takip eden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya 

ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 230’üncü maddesi esaslarına göre, 

tahsil edilmesi sağlanır. 

 

Yakıt İhtiyacının Tespiti, Yakıt Ödeneği Talebi ve Yakıtın Temin, Tedarik ve 

Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar 

  

Yakıt İhtiyacının Tespit Usulü 

 Madde 28–  Bu hususta Kamu Konutları yönetmenliğinin 29. maddesinde belirtilen 

esaslara göre işlem yapılır. 

 

 Yakıt Ödeneği Talebi 

Madde 29–  Bu hususta Kamu Konutları yönetmenliğinin 30. maddesinde belirtilen 

esaslara göre işlem yapılır. 

 

Yakıtın Temin, Tedarik ve Dağıtımı 



 

 

Madde 30–  Bu hususta Kamu Konutları yönetmenliğinin 31. maddesinde belirtilen 

esaslara göre işlem yapılır  

 

Yakıt İhtiyacının Temin, Tedarik ve Dağıtımı İşlerini Yürüten Personelin Görev 

ve Sorumluluğu 

Madde 31– Bu hususta Kamu Konutları yönetmenliğinin 32. maddesinde belirtilen 

esaslara göre işlem yapılır 

 

 

 

Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi 

 

Madde 32 – Bu Yönerge kapsamına giren; 

 

a) Görev 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 altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar. 

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün 

veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için 

ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere 

nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği 

tarihten itibaren iki ay içinde, 

 

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde, 

 

ç) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, 

kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde, 

 

d) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal 

oturma süresini tamamladıkları tarihte, 

 

e) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini 

beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin 

aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,  

 

f) Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır. 

 

g) Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir 

değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, 

değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna bildirilir. 

 

h) Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8)’de gösterilen "Kamu 

Konutlarını Geri Alma Tutanağı" düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. 

Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve 

noksansız teslim alınır. 

 

 

 



 

 

Konuttan Çıkarılma 

 

Madde 33– (1) Konutlar, 33’üncü maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise 

tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine 

konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde 

zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, 

boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz. 

 

(2) Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan 

konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu 

bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya 

idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu 

davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

 

(3) 20’nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına 

izin verilenler hariç olmak üzere, 33’üncü madde gereğince konutta oturma süresini 

doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, 

konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden 

itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu 

tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye 

tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil 

edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi 

gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört 

katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33’üncü madde ile belirlenmiş olan 

sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez. 

 

 

Konutların Yönetimine Dair Esaslar 

 

Madde 34– (1) Bu hususta Kamu Konutları yönetmenliğinin 35’inci maddesinde 

belirtilen esaslara göre işlem yapılır. 

 

Konut Blok veya Gruplarının Müşterek Hizmet ve İhtiyaçlarının Karşılanması 

 

Madde 35– (1) Bu hususta Kamu Konutları yönetmenliğinin 36’ıncı maddesinde 

belirtilen esaslara göre işlem yapılır. 

 

Konutların Nitelikleri 

 

Madde 36– (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri 

veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut için belirtilen azami alanı 

geçemez. Ancak, özel tahsisli konutlar ile görev tahsisli konutlar hakkında yukarıdaki fıkra 

hükmü uygulanmaz. 

 

 

 

 

 



 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar 

 

Madde 37– (1) Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde 

aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar. 

 

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu 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 devredemezler veya kiraya 

veremezler, 

 

ç) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlar da, kendiliklerinden değişiklik 

yapamazlar, 

 

d) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile 

köpek besleyemezler. 

 

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. 

 

Madde 38- (1) Üniversitemiz personelinden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

yerleşkesinde bulunan Lojmanlar ve Kiralama usulüyle edinilen konutlarda ikamet edenler 

yeni lojmanlara taşınma esasları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim 

Yönergesi esas alınarak 5 yıl süreyle oturan personelimiz yeniden lojman değiştirmek için 

başvuruda bulunacaklardır. 5 yılını doldurmamış personelimiz ise kiralık lojmanlarımız geri 

devredilmediği sürece 5 yıllık oturma süreleri dolana kadar yeni lojman talebinde 

bulunamayacaklardır. Ancak kiralık lojmanların devredilmesi halinde yeni lojmanlara 

müracaat edebileceklerdir. Kiralık lojmanlardan çıkıp yeni lojmanlara 5 yılı beklemeden 

geçmek isteyen personelimizin öncelikle kendi isteğiyle lojmanı boşaltıp daha sonra bir 

sonraki dağıtım için yeniden lojman başvurusunda bulunmaları mümkün olabilecektir.  

 

Madde 39- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda 2946 Sayılı Kamu Konutları 

Kanunu ile buna bağlı olarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

 

Madde 40- (1) Bu yönerge Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 



 

 

Madde 41- (1) Bu Yönerge hükümleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü 

tarafından yürütülür. 

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ 

             a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan, 

             b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan, 

             c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve 

kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan, 

             ç) Personelin eşi için (+ 6) puan, 

             d) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) 

puan, (yalnız iki çocuğa kadar), 

             e) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve 

konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan, 

             f)  Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin 

ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut 

kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge 

rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) 

puan, 

             g) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan, 

             h) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef 

bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 

15) puan, 

             ı) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef 

bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede  (i) bendi kapsamı 

dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut 

için (-10) puan.  

                  

 

 

 

 

 



 

 

GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR 

              

Yükseköğretim Kurumları: 

             A – Genel: 

             Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim 

Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Enstitü 

Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, 

Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane 

Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, 

             B – Yükseköğretim Kurulu: 

             Başkan Vekili, Raportör Üye, Üye, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire 

Başkanı, Hukuk Müşaviri, 

             C – Üniversiteler Arası Kurul: 

             Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, 

             D – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi:  

             Genel Sekreter, Müdür. 

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ 

             a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan, 

             b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+ 5) puan, 

             c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve 

kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan, 

             ç) Personelin eşi için (+ 6) puan, 

             d Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+ 3) puan, 

(yalnız iki çocuğa kadar), 

             e) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve 

konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+ 1) puan, 

             f) Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve 

kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut 

kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge 



 

 

rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) 

puan, 

             g) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+ 1) puan, 

             h) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef 

bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (- 

15) puan, 

            ı) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu 

ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede  (i) bendi kapsamı dışında 

kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) 

puan.  

KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ 

1- Adınız ve Soyadınız :  TC No: 

2- Kurum Sicil Numaranız:  Bilgisayar Sicil Numaranız: 

3- Görev Unvanınız: 

4- Görev Yeriniz: 

5- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz(1): 

☐Yıl☐ Ay☐ Gün 

6- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha 

önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre:                                                                    

☐Yıl ☐ Ay☐ Gün 

7- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için            

☐Yıl☐ Ay☐ Gün 

beklediğiniz süre(2): 

8- Medeni Haliniz:                                                                                                               ☐ 

Bekâr ☐ 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 sayınızı yazınız):                                    

☐Evet ☐ Hayır ☐ Adet 

10- Kamu Konutunun bulunduğu il veya 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 sayınızı yazınız):                                 ☐Evet   

☐ Hayır ☐ Adet 

11- Kademe ilerlemesinin/derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş                   

☐ Evet  ☐ Hayır 

ya da daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı? 

12- Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkûmiyetiniz 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(3):                                                            

15- Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve 

konutta 

beraber oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanız) sayısı(4):                                             

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

yıllık gelirleri(5) 

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 YÜZÖLÜMÜ 

M2 

 

ODA SAYISI BODRUM KATI 

İSTERMİSİNİZ 

    

☐   Evet           ☐     Hayır 

   

   

Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve 

noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumunda değişiklik olduğunda 

bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim. 

 

TASDİK EDEN AMİRİN                                                                       ADI VE SOYADI: 

ADINIZ VE SOYADI:                                                                            Ev Adresiniz: 

                                                                                                                 TEL: 

                                                                                                                 TARİH VE İMZA: 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kamu Konutları Giriş Tutanağı: 

   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 numarası :                             : ....................................................................     

11 – Daire numarası           : .....................................................................     

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 

Yönerge 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 noksanlık tespit 

edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğim, 



 

 

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

karşılayacağımı, 

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

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

  

                                                                                                         Personelin Adı, Soyadı 

                                                                                                                  Görevi, İmzası 

  

             Yukarıdaki, imzanın, adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli ...................... 

.................................'e/a ait olduğu tasdik olunur. 

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

                                                                                                                     Daire Amiri  

  ....................İli, ………………......................İlçesi,……………... ..................Mahallesi 

..........................Sokağı’nda/Caddesi’nde bulunan ............... kapı numaralı konutun ............... 

dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle ...../...../........... tarihinde teslim edildiğini gösteren 

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

  

                                                                                                            Konutu Teslim Edenin  

                                                                                                            Adı, Soyadı ve Görevi 

                                                                                                      Konutu Teslim Alan Kiracının 

                                                                                                            Adı, Soyadı ve Görevi 

 

 

 



 

 

ÇIKIŞ TUTANAĞI 

Tarihi : ...................... 

Konut Kapı No’su  : .................                                                                                                  

Daire No’su            : ................. 

                                  Konutta Bulunan Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Listesi: 

Sıra No      Cinsi      Adedi      Demirbaş No: Demirbaş Seri No.     Fiyatı TL.     Tutarı TL. 

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

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

.......... 

  

                                                           Teslim Eden Personelin:  

               Adı ve Soyadı                   Görevi                        İmzası                       Tarihi 

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

  

                                                                   Teslim Alanın 

               Adı ve Soyadı                   Görevi                        İmzası                       Tarihi 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI 

 

Konut Tahsis edilen personelin  

1 –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 Eden                                                           Konutu Teslim Alanın  

Kiracının Adı, Soyadı ve             Adı, Soyadı ve Görevi 

Görevi 

 

 

 

 

 

  Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

03/12/2013 17/102 

Yönergede Değişiklik Yapan Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 

1.      

  
20/06/2017 

10/059 

2.  
 

 


