BATMAN iL OZEL iDARESi KONUT DAGITIM VE YONETiM YONERGESi
BiRiNCi BOLOM
Genel Hukumler Amac;
Madde 1- Bu yonergenin amac,, 2946 say1l1 Kamu Konutlan Kanunu'nun 2. maddesi
ile 23.09.1984 tarih ve 18524 nolu Resmi Gazetede yay,mlanan 84/8345 karar say,11
Kamu Konutlan Yonetmeligi 9er9evesinde; Batman II Ozel ldaresi'ne ait konutlann
tahsis §ekli, oturma sOresi, kira, bak1m, onanm ve yonetimine ait usul ve esaslar ile
uygulamaya dair hususlan belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yonerge Batman II Ozel ldaresi tarafmdan yaptmlan, satin alman,
kiralanan, Batman II Ozel ldaresi'ne tahsis veya hibe edilen ya da diger yollarla
Batman II Ozel ldaresi'nin kullanimma ge9en ve oturulabilir hale getirilen kamu
konutlanni kapsar.(Mevcut durumda Ziya Gokalp Mah. Lojmanlan A-B Bloklar;
KampOs Lojmanlan A-B Bloklar)
Tammlar
Madde 3- Bu yonergenin uygulanmasmda;
a)Vali : Batman Valisi'ni;
a)Genel Sekreter: Batman II Ozel ldaresi Genel Sekreterini,
b)Konut Tahsis Komisyonu: Valilik Makammca gorevlendirilen; 3 asil ve 2 yedek
Oyeden olu�an komisyonu,
c)Yonetici: Dag1t1m1 yap1lm1� blok ya da grup halindeki konutlarda Kurumca kar§ilanan
hizmetler d1§mda mO�terek hizmetlerin dOzenli bir �ekilde yOrOtOlebilmesini temin i9in
Kamu Konutlan Yonetmeliginin 36. maddesi 9er9evesinde konutlarda oturanlann kendi
aralanndan birer y1I sOreyle ve yeteri kadar se9ecegi ki�i ya da ki�ileri ifade eder ve her
y1I Ocak ay, i9erisinde 2/3 oranmda kat,llmm saglanmas1yla KampOs Lojmanlan i9in ve
Ziya Gokalp Lojmanlan i9in ayn ayn birer yonetici se9imi yap1llr, yeterli 9ogunluk
saglanamad1gmda 9ogunluk aranmaks1zm bir hafta i9erisinde yenilenir. Se9ilen
yoneticilerin isimleri toplant1 tutanag1 ile birlikte Konut tahsis komisyonuna bildirilir,
d)Yonetmelik: Kamu Konutlan Yonetmeligi ve eklerini ifade etmektedir.
iKiNCi BOLOM ·
Konut Tahsis Komisyonunu11 Toplanmas1 ve Cahfma Esaslar1
Madde 4- Komisyon Oye tam say1s1 ile toplanir. Komisyon konut tahsis isteginde
bulunanlar ile konut tahsisine hak kazand191 anla�1lan adaylarm durumunu inceleyerek,
kendilerine konut tahsis edilecek olan personeli gerek9eli bir karar ile belirler. Konut
tahsis kararlan oy 9oklugu ile almir. Alman bu kararlarm bir ornegi konut tahsis
dosyasma konur. Tahsisin yap1ld191 tahsis kararmm kesinle�mesinden itibaren ilgili
personele yaz1 ile duyurulur. Konut Tahsis Komisyonunun sekretarya i�leri KOltor ve
Sosyal l�ler MOdOrlOgO'nce yOrOtolOr.
Konut Turleri, Tahsis Oncelikleri ve Puanlama Esaslar1
Madde 5- Batman ii Ozel ldaresi'ndeki konutlar tahsis §ekli ve esasma gore dort gruba

aynlmaktadir.

E�yah Gorev Tahsisli Konut: Vali Yard1mc1lan'nm oturacag1 konutlar, Kamu
Konutlan Yonetmeliginin 27. maddesinde belirtilen ve yonetmeligin ekli (3) say1l1
cetvelde siralanan makamlara tahsis edilen konuttur.
Gorev Tahsisli Konutlar: Bu yonergenin ekli (1) say1h cetvelde yer alan personel ic;in
tahsis edilen konutlardir. Bu cetvelde yer almayan herhangi bir kadroya gorev tahsisli
konut tahsis edilemez. Aynca yeteri kadar gorev tahsisli konut olmamas1 halinde ilgili
yonetmeligin ekli (4) say1h cetveli dikkate almarak puanlama yap1hr.
Hizmet Tahsisli Konutlar: Kamu konutlannda gorevli kap1c1 ve kaloriferci gibi
personel ile yerle§ke ve ilc;elerde 1s1 merkezleri, elektrik ve s1hhi tesisatlar, itfaiye arac1
ve gOvenlik hizmetlerini 24 saat esash hizmete haz1r tutulmasm1 saglamak amac1yla
yeterli say1da teknik personel, §Ofer ,sekreter ve guvenlik sorumlularmm aileleri ile
birlikte oturmalan ic;in talimat Ozerine tahsisi yap1lan konutlardir. Hizmet Tahsisli Konut
tahsis edilen gorevlilerden konutun tahsis edilme amacma uygun olarak gorev
yapacaklanna dair taahhutname ahnir.
S1ra Tahsisli Konutlar: Gorev ve hizmet tahsisli konutlardan geriye kalan konutlar sira
tahsisi esaslarma gore tahsis edilir. S1ra tahsisli konutlardan tom memur personel
yararlanir. Konut say1smm ba§vuru say1smdan az olmas1 durumunda ba§vurular ilgili
Yonetmeligin 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile ilgili Yonetmelige ekli (4)
say1h cetvelde gosterilen puanlama dikkate almarak dag1t1lan konutlardir.

0C0NC0 BOLOM
Konut Tahsis Esaslar1
Madde 6Konut tahsisi §LI esaslara gore yap1hr:
Konut tahsis taleplerine ili�kin degerlendirme amac;h Konut Tahsisi Komisyon
toplant1s1 her y1lm Ocak aymm son haftasmda yap1hr.
Tahsisine karar verilen konutlar belirlenerek her y1lm Ocak ay1 ic;erisinde bir yaz1
ile bOtOn birimlere duyurulur ve makul bir sure tanmarak isteklilerin ba�vurmalan
saglanir. lstekliler, usulune gore dolduracaklan "Batman II Ozel ldaresi Kamu Konutlan
Tahsis Talep Beyannamesi" ile Birim Yoneticisine ba§vururlar. Birim Amiri tarafmdan
beyanname tetkik edilerek, en gee; 3 gun ic;inde Genel Sekreterlik Makamma gonderilir.
Eksik doldurulmu� beyannameler dikkate almmaz. Yanh� beyanda bulunan hak
sahiplerinin ba§vurulan iptal edilir ve o y1I konuttan yararlandmlmazlar. Kasten yanh�
beyan verenlerin durumlarmm konut tahsisinden sonra anla§1lmas1 halinde konuttan
hemen 91kanhr ve haklarmda kanuni i�lem yap1hr. Bilgilerin dogrulanmasmdan sonra
yonetmeligin ekli (2) say1h puanlama cetveli de goz onunde bulundurularak, puanlama
yap1larak 15 Ocak tarihi itibariyle puanlama listesi Batman II Ozel ldaresi web
sayfasmda internet. yoluyla tom personele gorev, s1ra ve hizmet tahsisli, puan
siralamah olarak ayn ayn ilan edilir.
Konut tahsisi amac1yla yap1lacak Konut Tahsisi Komisyon Toplant1smda
oncelikle Konut tahsis ba�vurusunda bulunanlardan Konut Tahsis Taahhotnamesi
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almrr ; Konut Tahsis Komisyonuna gelen ba§vurular puanlandmlarak siralamaya tabi
tutulur, en yOksek puarn olanlardan ba§lamak Ozere bo§alacak olan daire say1s1 kadar
talipli personele Konut Tahsis Komisyonu nezaretinde yaptmlacak olan kura sonucu
· karan ve Genel Sekreterlik Makammm onay,yla konut tahsisi yaprllr. Hak sahiplerinin
puanlannm e§it olmas, halinde hizmet sOresi fazla olana, hizmet sOresi de e§it ise
yetkili Konut Dag1t1m Komisyonunca kur'a c;:ekme yoluyla yap,lacak olan kuraya
kat,lacak talipli personel belirlenir. Kuraya kat,lmak istenmemesi; Kura sonucunda
Teklifin kabul edilmemesi veya teklife sOresi ic;:inde cevap verilmemesi halinde, lojman
talebinden vazgec;:ilmi§ sayrhr ve listedeki s,raya gore bir sonraki personel ic;:in de ayrn
usOI uygulanrr. Bo�alan her yeni lojman ic;:in, puanlama listesinin ba§ma donOlerek
yukandaki i§lem aynen tekrarlanrr.
Dag1t1lacak lojman say1s1 3 veya daha az oldugu takdirde Konut Tahsis
Komisyonu karan ile ve Komisyonun gerekli gormesi halinde yeni bir ilan yaprlmadan
puanlama dikkate almmak suretiyle dag1t1m yap1labilir.
Konutlar, tahsis edilen personelden ba§kasma devredilemez ve kiralanamaz.
Kendisine konut 91kan personel, bu konutu ba§kasma devrederse veya kendisinin
yasal oturma sOresi ic;:inde krsmen de olsa ba§ka birisinin yerine oturmasm, saglad191
tespit edilirse herhangi bir uyanya gerek kalmadan konut tahsis kararr iptal edilir ve
yazrlacak yaz, tarihinden ba§lamak Ozere 2 ay ic;:inde konutu bo§altrr, konut tahsis
edilen personel ile yerine oturan personel 5 yrl boyunca lojman talebinde bulunmaktan
men edilir ve haklarrnda 657 say,h .DMK'nun 125/e maddesi geregince i§lem yap,hr.
Konut taleplerinde yrl ic;:erisinde idari gorev atamalan yap1ld191 takdirde
atamanm yap1ld191 tarihi takip eden ay ic;:erisinde idari gorev atamas, yaprlan ki§iler,
gorev tahsisli lojman talebinde bulunabilir ve puan srralamasma dahil edilebilirler.
Kamu Konutlan Yonetmeligi 12 inci madde hOkOmlerine gore kendisine konut
tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturduklan sOrece kamu konutlarrndan
yararlanamazlar. E§lerden her ikisi de Batman II Ozel ldaresi'nde gorevli ise, yalnrz
birine konut tahsis edilir. E§lerin puanlarr birle§tirilmeyip bunlardan puanr yOksek olan
dik_kate alm,r.

DORD0NC0 BOLOM
Konutlarm Teslimi, Konutlara Girit ve Kira Bedelleri
Madde 7- Konutlann teslimi, kor:iutlara giri� ve kira bedellerinin tespitinden §U esaslar
dikkate almrr:
Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak
kira bedeli, mOteakip aym ayhk veya Ocretinden bu aym kiras, ile birlikte bordro
Ozerinden gosterilmek suretiyle tahsil edilir.
Konutlar, konut yonetimine yetkili birimce, ilgili yonetmeligin ekli 4 sayrll
cetvelde yer alan "Kamu Konutlarr Giri� Tutanag1" dOzenlenerek teslim edilir. Bu
tutanaklann ash konut tahsis dosyasmda saklanrr ve bir ornegi de kirac1ya verilir.
Tutanaga, konutta bulunan demirba§ e§ya ve mefru§atm ornegine gore hazirlanan bir
listesi eklenir.

11)

3

ALTINCI BOLOM
Konutta Oturma Siiresi
Madde 10- Gorev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas gorev veya hizmetin
devam1 suresince oturabilir. S1ra tahsisli konutlarda oturma suresi ise be§ (5) y1ld1r.
Ancak; bu surenin tamamlanmasmdan sonra konuttan yararlanacak ba§ka personelin
olmamas1 halinde belli bir sure verilmeksizin ve §artll olarak konutta oturmaya devam
edilmesine izin verilebilir.
Konuta girmek i9in s1ra bekleyen bulundugu takdirde konutta fiilen oturma suresi
be§ (5) y1h a§anlar arasmdan en fazla oturanlardan ba§lanarak konutu bo§altmas1 i9in
Lojman Tahsisat Komisyonu karanna istinaden tebligat yap11tr. Komisyon Karannda
belirtilen tarihte konut bo§alt1llr.
Gorevi geregi hizmet veya gorev tahsisli konut tahsis edilenler, bu gorevlerinden
aynld1klan takdirde bulunduklan konutlan 2 ay i9inde bo§altmakla yOkOmludOrler.
Konut Degifikligi
Madde 11- Kendilerine konut tahsis edilen personel bu konutta en az iki y1I oturmak
kayd1yla ve sadece Ziya Gokalp Lojmanlan ile Kampus Lojmanlan arasmda degi§iklik
talebinde bulunabilir. Degi§iklik talepleri her y1I May1s ay1 i9inde yap11tr, diger
ba§vurularla birlikte s1raya almir ve Konut Tahsis Komisyonu tarafmdan
degerlendirilerek sonu9landmltr. Toplam oturma sOresi i9erisinde yalrnz bir kere Ziya
Gokalp Lojmanlan ile KampOs Lojmanlan arasmda konut degi§ikligi yap1labilir. Ayrn tip
konutlar arasmda zorunlu olmad1k9a degi§iklik yap1lmaz. Konut degi§ikligi talebinin
uygun gorulmesi halinde konutun boya, badana, bak1m, onanm vb. i§lemleri talep
sahibi tarafmdan yap1hr.
Konuttan C1kma
Madde 12- Bu Yonerge kapsamma giren;
Gorev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar, tahsise esas gorevin
son buldugu tarihten itibaren 2 ay; ba§ka kurumlarda ayni veya e§deger bir goreve
nakledilenler ise en ge9 3 ay i9erisinde,
Sira tahsisli konutlarda oturanlar be§ y1lltk oturma sOresinin bitiminden 15 gun
veya yararlanacak personel olmamas1 nedeniyle oturmaya devam edenler ise 91kmas1
ic;in ilgili idarece yap1lan tebligat tarihinden itibaren 2 ay ic;inde; emeklilik, istifa, ba§ka
bir yere nakil ve her ne §ekilde olursa olsun, memuriyet s1fat1 kalkanlar, ili§kilerinin
kesildigi tarihten itibaren 2 ay ic;inde,
Konutta oturmakta iken olen personelin aileleri, olum tarihinden itibaren 2 ay
ic;inde, Tahsis yap1ld1ktan sonra konutta oturma §artlarm1 haiz olmad1klan anla§ilanlar,
kendilerine yap1lan tebligat tarihinden 2 ay i9inde, Staj, kurs, tedavi amac1yla
gorevlerinden ge9ici olarak aynlanlann aileleri, normal oturma sOresini tamamlad1klan
tarihte,
Gec;ici veya sOrekli olarak yurt ic;i veya yurt dt§t goreve atananlardan, ailesini
beraberlerinde gotorulmesinde siyasi, askeri veya emniyet mOlahazas1 ile sakmca
gorUlenlerin aileleri gorevlinin bu gorevi sona erdigi tarihte, konutlan bo§altmak ve
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anahtarlanrn, yetkili birime vermek zorundad1r. Konutta oturanlarda yukandaki f1kralara
gore, konutun bo�alt1lmasm1 gerektiren bir degi�iklik oldugunda durum, personelin
bagl1 bulundugu en yakm ve yetkili amirince degi�iklik tarihinden itibaren en gee; 1 O
gOn i<;inde bir yaz1 ile ilgili kamu kurum ve kurulu§una bildirilir. Konutlan bo�altanlar
konutu ve anahtarlanrn bir ornegi ilgili Yonetmelige ek (6) Say1h Cetvel'de gosterilen
"Kamu Konutlarm1 Geri Alma Tutanag1" dOzenlenmek suretiyle KOltor ve Sosyal l§ler
MOdOrlOgO'ne teslim etmek zorundad1r. Teslim sirasmda konutta bulunan demirba§
e�ya ve mefru�at listesi idarece kontrol edilir ve noksans1z teslim ahrnr.
Konuttan C1kar1lma
Madde 13- Konutlar 12 nci maddede belirtilen sOreler sonunda bo§at1lmaz ise tahsise
Yetkili Makam tarafmdan ilgili mOlki veya askeri makamlara ba§vurulur. Bu ba§vuru
Ozerine konut, ba§ka bir bildirime gerek kalmaks1zm, kolluk kuweti kullarnlarak bir
hafta ic;inde zorla bo§alttmllr. Zarla bo§altt1rmaya kar§1, idareye ve yarg1 mercilerine
yap1lacak ba§vuru, bo�altt1rma i§leminin icra ve infazm1 durdurmaz. Konutun tahsisine
Yetkili Makam tarafmdan kendilerine tahsis yap1lmadan konutlan i§gal edenler veya
tahsis yap1ld1ktan sonra gerc;ege aykm beyanda bulundugu anla§ilanlar ile konut blok
veya gruplanndaki diger konut sakinlerinin huzur ve sOkununu bozucu, genel ahlak
degerlerini zedeleyici tutum ve davrarn�larda ve kendisine yap1lan yaz1II uyanlara
ragmen bu davrarn§larmda 1srar ettigi tespit edilenler hakkmda da yukandaki f1kra
hOkmO uygularnr ve talimatlara uyulmad191 ic;in de hakkmda gerekli idari i§lemler
yap1hr.
YEDiNCi BOLOM
Konutlarda Oturanlarm Uymas1 Gereken Kurallar
Madde 14-llgili Yonetmeligin 40. maddesine ilave olarak; kendisine konut tahsis edilen
kirac1lar, konutta oturduklan sore i<;inde a§ag1da belirtilen esaslara uymak
zorundad irlar.

Konut degi§tirenler veya ilk defa konuta girenler c;evre bak1m1, kap1c1, kaloriferci, ortak
kullarnm alanlannm giderleri v.b. kat1lmak zorundad1rlar.
Kendilerine teslim edilen konutlan, teslim ald1klan gibi korumak ve bo§altma sirasmda
ayrn §ekilde yetkililere teslim etmekle yOkOmlOdOrler.
Kendilerine tahsis edilen bolOmlerde ba§kalannm huzur, sOkOn ve rahatm1, temizlik ve
saghgm1 bozacak her torlO davrarn§lardan sakmmakla yOkOmlOdOrler.
Konut sakinlerinin huzur ve sOkununu bozucu, genel ahlak ve degerlerini zedeleyici
tutum ve davrani§larda bulunamazlar.
MOzik aletlerinin seslerini konut d1§mda duyulacak �ekilde yOkseltemez, gece saat
24.00'ten sonra mOzikli ve gOrOltolO toplant1lar yapamaz ve elektrik sOpOrgesi, 9ama§1r
makinesi gibi gOrOlto yapabilecek ev aletlerini bu saatten sonra kullanamazlar.
c;ama�irlan, binay1 9irkinle§tirecek §ekilde gorunor yerlere asamazlar.
Konutta yangma neden olabilecek, c;abuk ate� alabilecek olan yarnc1 maddeler ve
cihazlan bulunduramazlar.
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EK 1

Dogalgaz Kombisi bak1m ve onanm1,
Lamba anahtarlan, priz guruplan, sigorta ve lamba duylannm bak1m, onanm ve
yenilenmesi,
Kap1 zili bak1m1 onanm1 ve yenilenmesi,
Soya ve badana yap1lmas1, (Kamu kurum ve kurulu�lan taraf1ndan yap1lanlar haric;
olmak Ozere)
Konutlarm aydmlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,
Konutun bo§alt1lmas1 nedeniyle teslim s1rasmda konutta bulunan demirba§
ve
mefru§at listesinde idarece gorulen eksiklerin kar§1lanmas1 veya koto
kullanilmasmdan dogan onanmlar,

e§ya
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