
 
    

ÇOMÜ KONUT TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ 
 

Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve noksanlıktan 
doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi, beyan ve taahhüt ederim.  

 
TASDİK EDEN AMİRİN ADI VE SOYADI                                                               ADINIZ VE SOYADINIZ 

                                                                                                                                                           TARİH VE İMZA 

Adınız ve Soyadınız  

Kurum Sicil Numaranız/Bilgisayar Sicil Numaranız  

Görev Unvanınız  

Görev Yeriniz  

Kadro dereceniz  

Ev Adresi  

Telefon: iş/ev/cep  
Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlarda geçen süreniz (Yıl /Ay/ Gün)  
 

…../…./….. 

 Kamu Konutları kapsamına giren kurum ve kuruluşların 
konutlarından daha önce yararlanmış iseniz konutta 
oturduğunuz süre (Yıl /Ay/ Gün) 

…../…./….. 

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlarda konut tahsisi için  beklediğiniz süre (Yıl 
/Ay/ Gün) 

…../…./….. 

Medeni Haliniz (Bekar, Evli, Dul) Evli  (  )    Bekar  (  )        Dul  (  ) 

Kamu kontunun 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? (Evet, Hayır, Adet) (cevabınız evet ise konut 
sayısını yazınız)  

 
Evet  (   )     Konut Sayı   (   ) 
Hayır (   )    

Kamu kontunun 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? (Evet, Hayır, Adet) (cevabınız evet ise konut 
sayısını yazınız) 

Evet  (   )     Konut Sayı   (   ) 
Hayır (   )    

Kademe ilerlemesinin / derece yükselmesinin 
durdurulması veya bu cezaya eş ya da daha ağır bir 
disiplin cezası aldınız mı?  
 

 
Evet (   )          Hayır (  ) 

Görevi ihmal ya da suiistimalden  mahkûmiyetiniz var 
mı?    
 

Evet (  )   Hayır (  ) 

Eşiniz Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlarda çalışıyor mu?  

Evet (  )   Hayır (  ) 

Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertlerinin 
(anne ve babanız) sayısı 

 

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

…………………… YTL 

Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü 
olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin 
(anne ve babanızın)  

Adı  ve Soyadı          : 
Doğum yeri ve tarihi: 
Yakınlığı                   : 

Konut Tahsisi Tercihi  

Semti/Lojman Adı   : 
Burut Yüzölçümü    : 
Oda Sayısı              : 
Bodrum Katı istermisiniz : Evet (  )   Hayır (  ) 

 



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
KONUT TAHSİS DEĞERLENDİRME FORMU 

                         (İDARİ PERSONEL) 
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik personelinin konut tahsis talebinde dikkate alınacak puanlama 2946 Sayılı  

Kamu Konutları Kanunu (4) Sayılı Cetvel yanı idari verimlilik dikkate alınarak belirlenmiştir 

Puanlama Kriteri  (2946 Sayılı Kamu Kontları 

Kanunu’na Göre) 
     Puan 

Puan 

(Konut Tahsisi Başvurusu 

Yapan Kişi Tarafından 

doldurulacak) 

Puan 

( Yönetim Tarafından 

Doldurulacak) 

a) Görevde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan 

personel için 

 

(+10)   

b) Personelin 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 

kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalıştığı her 

yıl için 

(+5)   

 

c) Personelin 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 

kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda daha önce 

konuttan yararlandığı her yıl için 

 

 

(-3 ) 

  

d) Personelin konutta birlikte oturacağı eşi için (+ 6)   

e) Personelin bakmakla yükümlü olduğu ve konutta 

birlikte oturacağı çocukların her biri için (yalnız iki 

çocuğa kadar) 

( + 3)   

f) Personelin eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla 

yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile 

ferdi için  

     (+1)   



 

g) Personelin aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç 

olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla 

yükümlü bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile 

fertlerinin konut kira gelirleri dışındaki tüm sürekli 

gelir 

 

(+1) 
  

h) Personelin 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu 

kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut 

tahsisi için beklediği her yıl için    

 

 

(+ 1 ) 

  

 

i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen 

bakmakla yükümlü 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) 
  

 

J) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen 

bakmakla yükümlü bulunduğu ve konutta birlikte 

oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi 

kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde 

oturmaya oturma ya elverişli konutu olanların her 

konut için 

 

 

(-10) 

  

                                       GENEL TOPLAM     

 
 


