Lojman Yönetmeligi
ADALET TESKILATINI GÜÇLENDIRME VAKFI KONUT YÖNETMELIGI
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci Adalet Teskilatini Güçlendirme Vakfina ait konutlarin Hakim ve Savcilar ile Adliye ve
Cezaevi Personeline tahsis sekli, oturma süresi, kira, bakim, onarim ve yönetimine ait usul, esas ve sartlar ile
uygulamaya dair diger hususlari tesbit etmektir.
Kapsam:
Madde 2- Bu Yönetmelik Adalet Teskilatini Güçlendirme Vakfinin, Hakim ve Savcilar ile Adalet Personelinin yararlanmasi
için yaptirma ve satin alma suretiyle sagladigi konutlari kapsar.
Tanimlar:
Madde 3- Bu Yönetmeligin uygulanmasinda:
a) Merkez : Adalet Bakanligi Merkez Teskilatini,
b) Yetkili Makam : Adalet Teskilatini Güçlendirme Vakfi Yönetim Kurulu Baskanini veya Yönetim Kurulunun
yetkilendirdigi Yönetim Kurulu Üyesini,
c) Yetkili konut dagitim komisyonu: Adalet Teskilatini Güçlendirme Vakfi Yönetim Kurulunu, Tasrada Adli Yargi Adalet
Komisyonunu,
d)Yönetici: Konut blok veya gruplarinda müsterek hizmetlerin düzenli bir s ekilde yürütülmesi için konut tahsis edilenler
tarafindan kendi aralarinda seçilen kisi veya kisileri,
e) Konut: Vakif Konutunu veya konutlarini,
Ifade eder.
IKINCI BÖLÜM
Vakif Konutlarinin Türlerine Göre Ayrulmasi
Vakif Konutlarinin Türleri:
Madde 4- Vakif konutlari tahsis esasina göre asagida belirtilen üç gruba ayrilir.
a) Özel tahsisli konutlar:
1 sayili cetvelde belirtilen temsille mükellef makam sahiplerine tahsis edilecek konutlardir.
b) Görev tahsisli konutlar:
Yönetmelige ekli (2) sayili cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelligi ile yetki ve sorumluklari geregi tahsis
edilen konutlardir.
c) Sira tahsisli konutlar:
Yönetmelige ekli (3) sayili cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alinarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslarina
göre tahsis edilen konutlardir.
Vakif Konutu Özelligini Kazanma:

Madde 5- Adalet Teskilatini Güçlendirme Vakfi Yönetim Kurulunca satin alinan veya insaa ettirilen yada kiralanan Vakif
konutlarinin türlerine göre belirlenip, bu amaçla kullanilmak üzere ayrimin yapilmasi ile bu konutlar Vakif konutu özelligini
kazanir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakif Konutlarinin Tahsis Usul ve Esaslari
Özel Tahsisli Konutlarin Sekli:
Madde 6- Özel tahsisli konutlar, Yönetmeligi ekli (1) sayili cetvelde gösterilen makam sahiplerine tahsis edilir.
Özel tahsisli konutlarin tahsisinde ayrica tahsis karari alinmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.
Görev Tahsisli Konutlarin Tahsis Sekli:
Madde 7- Görev tahsisli konutlar, Yönetmelige ekli (2) sayili cetvelde belirtilenlere, cetveldeki siraya göre, yetkili konut
dagitim komisyonu tarafindan tahsis edilir.
Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmamasi halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayili cetvelde belirtilen sira
esas alinarak Yönetmeligin ekli (3) sayili cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarinda puanlamaya tabi tutulur.
Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev ünvani degisen personelin yeni görevi Yönetmelige ekli (2) sayili cetvelde
gösterilmis ise, kendisi için tekrar tahsis karari alinmaz. Atanma karari, son duruma göre konut tahsis karari yerine geçer.
Bosalan görev tahsisli konutlarin, fiilen bosaltilmasi tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, Yönetmelik hükümlerine
göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrildigi halde, bu göreve atama
yapilmadigindan bos bulunan görev tahsisli konutlar hakkinda bu hüküm uygulanmaz.
Sira Tahsisli Konutlarin Tahsis Sekli:
Madde 8- Sira tahsisli konutlar, Yönetmelige ekli (3) sayili puanlama cetveli esas alinarak konut dagitim komisyonunca
hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarinin esit olmasi halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de
esit ise, yetkili ev dagitim komisyonunca ad çekme yoluyla konut tahsis edilir.
Konutlarin herhangi bir nedenle bosaltilmasi halinde fiilen bosaltildigi tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik
hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.
Sira tahsisli konutlarin hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konut dagitim komisyonunca da yapilabilir.
Vakif Konutlarindan Yararlanamayacaklar:
Madde 9- Kamu Konutlari Yönetmeligi veya Vakif Konut Talimatnamesine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli
bulunanlar Vakif konutlarindan yararlanamazlar.
Konutta Birlikte Oturabilecekler:
Madde 10- Konutlarda oturanlarin yanlarinda yalniz kendisinin veya esinin usul ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü
derece dahil) kadar hisimlari veya gelenek görenek ve ahlak kurallari geregi, korumak ve bakmakla yükümlü bulundugu
kimseler oturabilir.
Konut Tahsis Talebi ve Degerlendirilmesi:
Madde 11- Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örnegi Yönetmelige ekli (EK-4) beyanname ile bagli bulundugu
en yakin sicil amirine basvurur. Amir tarafindan beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarina sunulm ak üzere,
konut tahsis islemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi saglanir. Burada, beyannamedeki bilgilere göre

ek (3) sayili cetveldeki puanlar dikkate alinir ve her yil Ocak ayi içinde gerekli degerlendirme yapilarak, toplam puana
göre sira cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazi ile ilgili personele veya bu personele duruyulmak üzere görev yaptigi birime
bildirilir. Beyanname, sira cetveli ve diger belgeler saklanir.
Ancak, birinci fikraya göre puan siralamasi yapilanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden baska bir il veya ilçeye
atananlar, bulunduklari son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yilin puan sira cetvelinde gösterilir.
Göreve yeniden veya ilk defa atananlarin konut tahsis talepleri, atamasi Ocak ayi içinde yapilmis ise o yil aksi halde bos
konut yok ise müteakip yilda degerlendirilir ve puanlamasi yapilir.
Beyannameyi kasden noksan veya yanlis doldurdugu anlasilanlar hakkinda kanuni kovusturma yapilir ve bunlara konut
tahsis edilemez.
Beyannamedeki Degisiklikler:
Madde 12- Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir degisiklik oldugu takdirde bu degisiklik, tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde degisikligi gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.
Konut Tahsisinin Bildirilmesi:
Madde 13- Yetkili makamin veya ilgili konut dagitim komisyonunun konut tahsis karari, tahsisin yapildigi tarihten itibaren
en geç on gün içinde, görevli birim tarafindan bir yazi ile konut tahsis edilen personele bildirilir.
Konutlarin Teslimi ve Konutlara Giris:
Madde 14- Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayin
aylik veya ücretinden bu ayin kirasi ile birlikte bordro üzerinden gösterilmek suretiyle tahsil edilir.
Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örnegi ek (5) de gösterilen "Vakif Konutlari Giris Tutanagi ve Kira
Sözlesmesi" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanaklarin asli konut tahsis dosyasinda saklanir ve bir örnegi de kiraciya
verilir.
Konut tahsis edilmeden ve tahsis karari bildirilmeden, konutun anahtari teslim edilmez ve konuta girilemez.
Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararinin teblig tarihinden itibaren, mesru mazeret disinda, en geç 15 gün
içinde kira sözlesmesini imzalayip konuta girmedigi takdirde, konut tahsis karari iptal edilir. Bu takdirde konutun bos
kaldigi süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilecegi gibi; kendisine vazgeçme iradesini Vakfa
ulastirdigi yada 15 günlük sürenin doldugu tarihten itibaren 1 yillik süreyle konut tahsis edilmez.
Konut Tahsis Komisyonlarinin Kurulmasi:
Madde 15- Komisyon kararini gerektiren konutlarin oturmaya hak kazananlara tahsisi amaci ile, konut tahsis
komisyonlari kurulur. Bu komisyonlarin görevini Tasrada Adli Yargi Adalet Komisyonu, Merkezde ATGV Yönetim Kurulu
yürütür.
Konut Tahsis Komisyonlarinin Toplanmasi ve Çalisma Esaslari:
Madde 16- Komisyonlar üye tam sayisi ile toplanir ve konut tahsisi isteginde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandigi
anlasilanlarin durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alinir. Konut
tahsis kararlari, ekseriyetle verilir. Karar ayrica tutulacak bir "Karar defteri"ne yazilir. Bir örnegi konut tahsis dosyasin da
saklanir.
Adli Yargi Adalet Komisyonlarinca alinan kararlar onay için ATGV Yönetim Kuruluna sunulur.
Onayi müteakip konut tahsis edilenle Vakif arasinda kira sözlesmesi düzenlenir.

Konut tahsis komisyonunun sekreterya isleri, konut tahsis islemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafindan
yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri
Konutlarda Oturma Süreleri:
Madde 17- Özel ve görev tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devami süresince oturabilir.
Özel tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev sona erdiginde tahsis sekli kendiliginden görev tahsisli konuta dönüsür.
Sira tahsisli Vakif konutlarinda bu süre 5 yildir.
Ancak,
a) Bu sürenin tamamlanmasindan sonra, sartli olarak konutta oturmaya devam edilmesine Vakif Yönetim Kurulunca izin
verilebilir.
b) Konuta girmek için sira bekleyen bulundugu takdirde, bes yildan fazla oturma süresi en fazla olandan baslamak üzere,
teblig tarihinden itibaren onbes gün içinde konut bosaltilir.
c) Görevi geregi hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler bu görevlerinden ayrildiklari yada Belediye hudutlari
disina tayin edildikleri takdirde kendilerine yapilacak teblig tarihinden itibaren iki ay içinde konut bosaltilir. Bunlara
yönetmelik hükümleri çerçevesinde sira tahsisli konut tahsis edilebilir.
Konutlarin Tipleri ve Aylik Kira Birim Bedelleri ile Yakit Giderleri Bedellerinin Tesbiti:
Madde 18a) Vakif konutlari, mülkiyet durumu, yapi cinsleri ve kullanilis özelliklerine göre asagida belirtilen yedi tipe ayrilir.
1- (A) Tipi konutlar;
Tamami Vakif mülkiyetinde bulunan veya tamami kiralanan, kapici ile ortak tesis ve ortak kullanim alanlarinin tüm
giderlerinin konutta oturanlar tarafindan karsilandigi kalorifersiz konutlardir.
2- (B) Tipi konutlar;
Tamami Vakif mülkiyetinde bulunan veya tamami kiralanan, kapici giderlerinin konutta oturanlar tarafindan karsilandigi;
ortak tesis ve ortak kullanim alanlarinin ise sadece, su, elektrik ve aydinlatma giderlerinin Vakifca karsilanmasi zorunlugu
olan kalorifersiz konutlardir.
3- (C) Tipi konutlar;
Tamami Vakif mülkiyetinde bulunan veya tamami kiralanan, kapici ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanim
alanlarinin tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafindan karsilandigi kaloriferli veya kombili konutlardir.
4- (D) Tipi konutlar;
Tamami Vakif mülkiyetinde bulunan veya tamami kiralanan kapici giderlerinin konutta oturanlar tarafindan karsilandigi;
kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanim alanlarinin ise sadece, su, elektrik ve aydinlatma giderlerinin Vakifca
karsilanmasi zorunlugu olan kaloriferli konutlardir.

5- (E) Tipi konutlar;
Tamami Vakif mülkiyetinde bulunan veya tamami kiralanan, kapici ile ortak tesis ve ortak kullanim alanlarinin tüm
giderlerinin konutta oturanlar tarafindan karsilandigi, kalorifercinin ise Vakif tarafindan karsilanmasi zorunlugu olan
kaloriferli konutlardir.
6- (F) Tipi konutlar;
Kerpiç, ahsap, bagdadi ve benzeri yapi cinsleri ile baraka niteliginde olan kalorifersiz konutlardir.
7- (G) Tipi konutlar;
Kamu kurum ve kuruluslarinin, 634 sayili Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve 2946 sayili Kamu Konutlari Kanunu
hükümleri uyarinca, konutlarin isinma, müsterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanim alanlarinin tüm
giderlerinin konutta oturanlar tarafindan karsilanmasi zorunlugu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardir.
Vakif konutlarinin tiplerine göre aylik kira bedeli hesaplanmasinda esas olacak aylik kira birim bedelleri ve Milli Emlak
Genel tebligi esas alinir. Aylik kira ve yakit birim bedelleri Kamu Konutlari Yönetmeliginin 21/b m addesi uyarinca
belirlenen kira bedelleri esas alinir.
Aylik Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili:
Madde 19- Konutlarin aylik kira bedeli, o yil için belirlenen aylik kira birim bedelinin konutun brüt insaat alani ile
çarpilmasi suretiyle, Vakif Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Brüt insaat alaninin yüzyirmi metrekareden fazlasi dikkate
alinmaz.
Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanir.
Konutlarin aylik kira bedelleri personelin aylik veya ücretinden pesin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil
edilerek Vakfin banka hesabina yatirilir.
Tahakkuka yetkili birim tarafindan, kendilerine konut tahsis edilen personelin adi ve soyadi, görevi, ayligi veya ücreti ile
aylik toplam kira miktarini gösteren cetvelin onayli bir örnegi personelin maasinin ödendigi saymanliga verilir.
Kira bedelinin Vakfa ait banka hesabina yatirilmasindan dogan sorumluluk kendisine konut tahsis edilen kisiye aittir.
Kiralarin her ayin 20 nci gününe kadar yatirilmasi zorunludur. Aksi takdirde % 10 geçikme cezasi uygulanir.

BESINCI BÖLÜM
Konutlarin Isletme, Bakim ve Onarim Giderlerinin Karsilanmasi
Vakifça karsilanacak Bakim ve Onarim Giderleri:
Madde 20- Bu Yönetmelige göre lojman olarak ayrilan konutlarin;
Kalorifer, ana duvarlar, çati, koridor, Tesisat gibi ortak yerlerin onarimi ile ilgili giderler.
Özel tahsisli konutlarin bakim ve onarim giderleri,Vakif tarafindan karsilanir.
Konutta oturanlar, Vakif tarafindan yapilmasi uygun görülen onarimlarin yapilmasina engel olamazlar ve mesru mazeret
olmadikça tarihini erteleyemezler.

Konutta oturanlarin Vakfin muvafakatini almadan yaptiklari onarim giderleri ödenmez.
Konut Tahsis Edilenler Tarafindan Karsilanacak Giderler:
Madde 21- Yönetmeligin 20. maddesinde sayilan hallerin disindaki tüm giderler konut tahsis edilenler tarafindan
karsilanir.

ALTINCI BÖLÜM
Konuttan Çikma, Konuttan Çikarilma ve Konutlarin Yönetimi
Konuttan Çikma:
Madde 22- Bu Yönetmelik kapmasina giren,
a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsisi esas görevin son buldugu tarihten itibaren
iki ay; içerisinde konutlari bosaltmak zorundadirlar.
b) Sira tahsisli konutlarda oturanlar, bes yillik oturma süresinin bitiminden onbes gün veya yararlanacak personel
olmamasi nedeniyle oturmaya devam edenler ise çikmasi için Vakifca yapilan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde,
emeklilik, istifa, baska bir yere nakil ve her ne sekilde olursa olsun, memuriyet veya isçi sifati kalkanlar, iliskilerinin
kesildigi tarihten itibaren iki ay içinde,
c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren alti ay içinde,
d) Tahsis yapildiktan sonra konutta oturma sartlarina haiz olmadiklari anlasilanlar, kendilerine yapilan tebligat tarihinden
itibaren iki ay içinde,
e) Staj, kurs, tedavi amaciyla görevlerinden geçici olarak ayrilanlarin aileleri normal oturma süresini tamamladiklari
tarihte,
f) Geçici veya sürekli olarak yurtiçi veya yurtdisi göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri
veya emniyet mülahazasi ile sakinca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdigi tarihte,
Konutlari bosaltmak ve anahtarlarinin, yetkili birime vermek zorundadir.
Konutta oturanlarda yukaridaki fikralara göre konutun bosaltilmasini gerektiren bir degisiklik oldugunda, durum,
personelin bagli bulundugu en yakin ve yetkili amirince, degisiklik tarihindin itibaren en geç on gün içinde bir yazi ile Vakif
Yönetim Kuruluna bildirilir.
Konutlari bosaltanlar, konutu ve anahtarini bir örnegi ek (6) da gösterilen "Konut Geri Alma Tutanagi" düzenlem ek
suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadir. Teslim sirasinda konutta bulunan demirbas esya ve mefrusat listesi idarece
kontrol edilir ve noksansiz teslim alinir.Noksan teslim edildigi takdirde yasal yollara basvurulur.
Konuttan Çikarilma:
Madde 23- Konutlar (24) üncü maddede belirtilen süreler sonunda bosaltilamaz ise tahsise yetkili makam tarafindan
haklarinda derhal tahliye davasi açilir.
Konutun tahsisine yetkili makam tarafindan kendilerine tahsis yapilmadan konutlari isgal edenler veya tahsis yapildiktan
sonra gerçege aykiri beyanda bulundugu anlasilanlar ile konut blok veya gruplarindaki diger konut sakinlerinin huzur ve
sükununu bozucu, genel ahlak degerlerini zedeleyici tutum ve davranislarda bulunan ve kendisine yapilan yazili uyarilara
ragmen bu davranislarinda israr ettigi tesbit edilenler hakkinda da yukaridaki fikra hükmü uygulanir.

Yönetmeligin 22. maddesi geregince konutta oturma süresini doldurmasi nedeniyle tahliye için tebligat yapildigi halde
konutu tahliye etmeyenlerden aylik kira bedeli 10 kat fazlasiyla tahsil edilir.
Mahkeme karariyla tahliye edilen görevliler bir daha Vakif konutlarindan yararlandirilamazlar.
Konut Blok veya Gruplarinin Müsterek Hizmet ve Ihtiyaçlarinin Karsilanmasi:
Madde 24- Müsterek hizmet ve ihtiyaçlarin konutlarda oturanlarin kendi aralarindan birer yil süreyle ve yeteri kadar
seçecegi yöneticiler araciligi ile asagida belirtildigi sekilde karsilanir.
a) Konutlarin kapici, bahçivan, kaloriferci, elektrikçi gibi hizmet personeli ile ortak kullanim alanlarinin aydinlatma,
elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranina göre konutta oturanlardan tahsil etmek,
b) Konutlarin isletme, bakim ve onarim isleri için yillik programlar hazirlamak ve Vakfa teklifte bulunmak,
c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutlarin korunmasi hususlarinda Vakfa teklifte bulunmak,
d) Yilda en az eki defa, konutlarin iç kisminin bakim onarimi ve tesisatlarinin durumunu kontrol ettirmek,
Bu konuda, yönetici tarafindan hazirlanan raporun asli, yönetim isleri ile ilgili dosyada bir örnegide konut tahsis
dosyasinda saklanir.
e) Müsterek kullanima ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yesil sahalarin kiracilar tarafindan özel amaçlari için
kullanilmasini önlemek,
Tamami Vakif mülkiyetinde bulunan konut blok veya gruplarinda, (a) bendinde belirtilen müsterek hizmet ve ihtiyaçlarin
konut tahsis edilenler tarafindan karsilanmasi esastir.
Konut blok veya gruplarinin müsterek hizmet ve giderlerinin karsilanmasi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilmeyen
hususlarda 634 sayili Kat Mülkiyetleri Kanunu hükümleri uygulanir.

YEDINCI BÖLÜM
Çesitli Hükümler
Konutlarda Oturanlarin Uymasi Gerekli Esaslar:
Madde 25- Kendisine konut tahsis edilen kiracilar, konutta oturduklari süre içinde asagida belirtilen esaslara uymak
zorundadirlar.
a) Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu genel ahlak ve degerlerini zedeleyici tutum ve davranislarda
bulunamazlar.
b) Yönetici tarafindan tesbit edilen, konutlarin iyi kullanilmasi, korunmasi ve tahribatinin önlenmesi ile ilgili önlemlere
titizlikle uyarlar.
c) Konutlarin tamamini veya bir bölümünü, baskalarina devredemezler veya kiraya veremezler.
d) Konutlarin mimari durumunda ve iç tesisatlarinda kendiliklerinden degisiklik yapamazlar
e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahir hayvanlari ile köpek besleyemezler.
Yukarida belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracilar tarafindan Vakif Yönetim Kuruluna bildirilir. Vakifca bir
yazi ile uyarilan ilgilinin aykiri tutum ve davranisini degistirmemekte israr ettigi tutanakla tesbit edilmesi halinde konut

tahsis karari iptal edilerek konuttan çikartilirlar.
Ek Madde- (Ek: 11.09.1987 tarih ve 87/12144 sayili B.K.K., R.G. 24.10.1987-19614) Kurumlarindan ayliksiz veya aylikli
izinli olarak baska kurumlarda görevlendirilen personelin, Vakfa ait konutlarda görev tahsisli veya sira tahsisli olarak
yararlanmalari halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptiklari süre içerisinde puanlari dondurulmak ve süre
kaydi aranmaksizin bu konutlarda oturmalarina devam olunur.
Yürürlük:
Madde 26- Bu Yönetmelik ............................ tarihinden itibaren yürürlüge girer.
Yürütme:
Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakif Yönetim Kurulu yürütür.
(1) Sayili Cetvel
“Özel Tahsisli” konutlarin tahsis edilecegi temsil özelligi olan makam sahipleri asagida gösterilmistir.
-Bakan
-Müstesar
“Özel Tahsisli” Konutlarin;
Isinma giderleri,
Demirbas esya ve mefrusat giderleri,
Aydinlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapici, kaloriferci ve benzeri giderleri ile her türlü is letme, bakim ve onarim
giderleri,
Vakifca karsilanir.
(2) Sayili Cetvel
Merkez Teskilati
Müstesar Yardimcisi, Kurul Baskani, Genel Müdür, Müstakil Daire Baskani, Genel Müdür Yardimcisi, Daire Baskani,
Yüksek Müsavir, Adalet Bakanliginda görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcilari, Adalet Müfettisleri yaptigi görevin önem ve
ehemmiyeti gözönünde bulundurularak, Vakif Yönetim Kurulunca uygun görülecek diger görevliler.
Tasra Teskilati
Il ve Ilçe Cumhuriyet Bassavcisi, DGM Cumhuriyet Bassavcisi, Adalet Komisyonu Baskani, Bölge Idare Mahkemesi
Baskani, DGM Baskan, Üye ve Cumhuriyet Savcilari, Yargtay Cumhuriyet Savcisi ve Tetkik Hakimi, Adli ve Idari Yargida
görevli Cumhuriyet Savcilari ve Hakimler,
Bölge adliye mahkemesi başkan ve Cumhuriyet başsavcılarına; adli ve idari yargı adalet komisyonu başkanları ve ağır
ceza Cumhuriyet başsavcılarına puanlarına bakılmaksızın öncelikle lojman tahsis edilir.
(3) Sayili Cetvel

SIRA TAHSISLI KONUTLARIN PUANLAMA CETVELI
a) Görevinde basarili olanlardan sicili çok iyi olan personel için (+10) puan,
b) Personelin 2946 sayili Kamu Konutlari Kanunu kapsamina girem kurum ve kuruluslarda geçen hizmet süresinin her
yili için (+5) puan,
c) Personelin, 2946 sayili Kamu Konutlari Kanunu kapsaminda olan kurum ve kuruluslarda, daha önce konuttan
yararlandigi her yil için (-3) puan,
d) Personelin esi için (+6) puan,
e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü oldugu çocuklarinin her biri için (+3) puan (yalniz iki çocuga kadar),
f) Personelin esi ve çocuklari disinda kanunen bakmakla mükellef bulundugu ve konutta birlikte oturacagi her aile ferdi
için (+1) puan,
g) Personelin, aylik ve özlük haklari ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef
bulundugu ve konutta birlikte oturacagi aile fertlerinin (konut kira gelirleri hariç) diger tüm sürekli gelirlerinin, yillik
toplaminin 1.200.000.-TL. si için (-1) puan,
h) Personelin, 2946 sayili Kamu Konutlari Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarda konut tahsisi için bekledigi her
yil için (+1) puan,
Personelin kendisinin, esinin, çocugunun ve kanunen bakmakla mükellef bulundugu vekonutta birlikte oturacagi aile
fertlerinden,konutun bulundugu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sinirlari içinde oturmaya elverisli konutu olanlarin
her konut için (-15) puan,
j) Personelin kendisinin, esinin çocugunun ve kanunen bakmakla mükellef bulundugu ve konutta birlikte oturacagi aile
fertlerinden, ayni il veya ilçede (i) bendi kapsami disinda kalan yerler ile baska il veya ilçelerde oturmaya elverisli konut u
olanlarin her konut için (-10) puan,
Ek-4
VAKIF KONUTLARI TAHSIS TALEP BEYANNAMESI
1- Adi ve Soyadi.............................................
2- Görev Ünvani.............................................
3- Sicil Numarasi..........................................
4- Görev Yeri.................................................
5- Ev Adresi..................................................
6- Kadro Derecesi........................................
7- Kamu Konutlari Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarda geçen hizmet süresi (Yil, Ay, Gün)
8- Kamu Konutlari Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarin konutlarindan daha önce yararlanmis ise konutta

oturdugu süre (Yil, Ay, Gün)
9- Medeni Hali
10- Kanunen bakmakla yükümlü bulundugu çocuk sayisi
11- Esi ve çocuklari disinda kanunen bakmalka mükellef bulundugu ve konutta birlikte oturacagi aile fertleri sayisi
12- Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylik ve özlük haklari hariç, her türlü diger aylik veya yillik gelirleri ile
konuta birlikte oturacagi aile fertlerinin aylik veya yillik gelirleri (maas, ücret, ikramiye, emekli maasi, konut kirasi gibi)
yillik toplami TL.
13- Esinin Kamu Konutlari Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarda çalisip çalismadigi 14- Kamu Konutlari
Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarda konut tahsisi için bekledigi süre (Yil, Ay, Gün)
15- Konutun bulundugu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sinirlari içinde kendisinin esinin, çocugunun ve kanunen
bakmakla mükellef oldugu ve konutta birlikte oturacagi aile fertlerinin oturmaya elverisli konutu olup olmadigi
16- Kurum ve kuruluslarin mevzuatina göre kademe ilerlemesi veya derece yükseltilmesinin durdurulmasi veya bu
cezaya es veyahutta daha agir bir disiplin cezasi alip almadigi
17- Görevi ihmal veya suistimalden mahkumiyeti bulunup bulunmadigi
18- Kamu Konutlari Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarda bulundugu görevler ve süreleri:
..................................................
..................................................
..................................................
19- Daha önce Kamu Konutlari Kanunu kapsamina giren kurum ve kuruluslarda kendisine konut tahsis edilenler için:
Konutun Bulundugu Konuta Giris Konuttan Çikma Konutta Oturma Süresi
Il veya Ilçesi Tarihi Tarihi (Yil, Ay, Gün)
....................... ............... ............... ....................
...................... ............... ................ ....................
20- Esinin ve kanunen bakmakla mükellef bulundugu çocuklarinin:
Adi ve Soyadi Dogum Yeri ve Tarihi Tahsil Durumu
.............................. ...................................... ...........................
.............................. ...................................... ...........................
.............................. ...................................... ...........................

21- Esi ve çocuklari disinda kanunen bakmakla mükellef bulundugu ve konutta birlikte oturacagi aile fertlerinin:
Adi ve Soyadi Dogum Yeri ve Tarihi Yakinligi
.............................. ...................................... ...........................
.............................. ...................................... ...........................
.............................. ...................................... ...........................
22- Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylik ve özlük haklari hariç, diger aylik veya yillik gelirleri (TL):
..........................................................
..........................................................
..........................................................
23- Konut tahsis talebinde bulunan personelin kanunen bakmakla mükellef bulundugu ve konutta birlikte oturacagi aile
fertelrinin aylik veya yillik gelirlerinin (Maas, ücret, ikramiye, emekli maasi, konut kirasi, vb.) bir yililk toplami (TL).
..........................................................
..........................................................
..........................................................
24- Halen oturdugu konutun:
Kime Ait Oldugu Semti (Yeri) Aylik kirasi (TL.) Oda Sayisi
. ......................... .................. .......................... ...................
25-Tahsisini Istedigi Konutun:
Semti (Yeri) Brüt Yüzölçümü (Alani) m2 Oda Sayisi
................... ......................... ..................
Bu beyannamenin tarafindan düzenlendigini ve içindeki bilgilerin dogru oldugunu, yanlis ve noksanliktan dogacak
sorumlulugu kabul ettigimi, durumunda degisiklik oldugunda bildirecegimi, beyan ve taahhüt ederim.
(5) Sayili Cetvel
VAKIF KONUTLARI GIRIS TUTANAGI:
1- Konut tahsis edilen personelin;
Adi ve Soyadi : .......................................................................

2- Görev : ................................................................................
3- Konut Tahsis Tarihi : .......................................................
4- Konut Tahsis kararinin sayisi : ......................................
5- Konutun teslim ve konuta giris tarihi : ........................
6- Konutun bulundugu Ili : ..................................................
7- Ilçesi : ...............................................................................
8- Mahallesi : ........................................................................
9- Cadde veya Sokak Adi : ................................................
10- Konutun Kapi Nosu : .....................................................
11- Daire Nosu : ..................................................................
12- Konutun bir metrekarelik alaniiçin tespit edilen;
Aylik kira birim bedeli (m2/TL.) : .................................
13- Konutun brüt insaat alani(Metrekare) : .................
(Aylik kira birim bedeli çarpikonutun brüt insaat alani)
Yukarida özellikleri belirtilen Vakif konutunu (7) sayili cetvelde yazili demirbas esya ve mefrusat ile birlikte asagidak i
sartlarla teslim aldim.
1- Kiraladigim Konutu "Vakif Konutlari Yönetmeligi" hükümlerine göre kullanmayi ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet
etmeyi,
2- Konutu teslim aldigim sekil ve özellikte teslim etmeyi,
3- Konutun bosaltilmasi sirasinda tanzim edilecek "Vakif konutlari çikis tutanagi" ile bu giris tutanagi ve eki demirbas
esya ve mefrusat listesinde bir fark ve noksanlik tesbit edilirse, bunlarin degerini itiraz etmeden ödeyecegimi,
4- Konutta oturdugum süre içinde yaptigim zarar ve hasarin bedelini aynen karsilayacagimi,
5- Konutun içinin ve disinin, teslim aldigim andaki mimari durumunu degistirmeyecegimi,
Taahhüt ve yukarida belirtilen hükümleri aynen kabul ettigimi simdiden beyan ederim.
Personelin Adi ve Soyadi,
Görevi, Imzasi

Yukaridaki imzanin, adi ve soyadi ile görevi yazili Dairemiz personeli ............................’e/a ait oldugu tasdik olunur.
..../..../.....
Daire Amiri
..................... Ili ................. Ilçesi ................... Mahallesi ............... Sokaginda/Caddesinde bulunan ................... Kapi
no’lu konutun ................... dairesinin yukarida belirtilen özellikleriyle ......../........./....... tarihinde teslim edildigini gösteren
tutanaktir......../......./.......
Konutu Teslim Edenin
Adi ve Soyadi, Görevi
Konutu Teslim Alan Kiracinin
Adi ve Soyadi, Görevi
(6) Sayili Cetvel

VAKIF KONUTLARI GERI ALMA TUTANAGI
1- Konut tahsis edilen personelin;
Adi ve Soyadi :
2- Görevi :
3- Konuttan Çikis Tarihi :
4- Konutun Bulundugu Ili :
5- Ilçesi :
6- Mahallesi :
7- Cadde veya Sokak Adi :
8- Konutun Kapi No’su :
9- Daire No’su :
10- Teslim edilen demirbas esya veya mefrusatta fark ve noksanliklar ve degerleri:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
11- Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri:
................................................................................................................................................

........................................................................ ........................................................................
12- Konutun mimari durumunda bir degisiklik yapilip yapilmadigi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Yukarida belirtilen konutun mahsus hanelerinde açiklanan durumu ile teslim alindigini gösteren tutanaktir.
..../....../.....
Konutu Teslim Alanin
Adi ve Soyadi, Görevi
Konutu Teslim Eden
Kiracinin Adi ve Soyadi
Görevi

