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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONUT YÖNERGESİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde
bulunan veya kiraladığı konutların; merkez ve taşra teşkilatı personeline tahsis edilmesi, oturma süresi,
kira, bakım-onarım ve yönetimi ile Teşekkülün konut ihtiyacının karşılanması konularındaki usul ve
esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu
Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Konutları Yönetmeliği ile 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,
b) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,
c) Konut: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan veya kiraladığı
konutları,
ç) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla mülga tanım. Mülga.
d) Personel: Teşekkülde memur, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışanları,
e) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışındaki işletme, lojistik müdürlükleri,
f) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
g) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla
müdürünü, lojistik biriminde; birim sorumlusunu,

değişik tanım.

Yetkili makam: İşletmelerde; işletme

ğ) Yönetici: Konutlardaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, konut
tahsis edilenler tarafından kendi aralarında seçtikleri kişi veya kişileri,
ifade eder.
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İKİNCİ KISIM
Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması, Konutların Tahsis Şekli, Tahsis Edilme Usul ve Esasları
Kiralama suretiyle konut sağlanması
MADDE 4- (1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Mevzuatla tespit edilen,
kalkınmada öncelikli yöreler ile mahrumiyet bölgelerinde, yatırım safhasında veya sonrasında, sosyal
tesis imkânı bulunmayan birimlerde personele tahsis edilmek üzere ihtiyaç duyulan konutlar kiralama
yoluyla karşılanır ve bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre personele tahsis edilir.
Konutların tahsis şekli
MADDE 5- (1) Konutlar; personele tahsis şekline göre üç gruba ayrılır:
a) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. Görev tahsisli konutlar; bu Yönergenin Ek1’inde belirtilen kadro veya pozisyonlarda görev yapan personelin, görevlerinin önemi ve özelliği ile
yetki ve sorumlulukları gereği bu Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin alt
bentlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak görev ve hizmetin devamı süresince tahsis edilen
konutlardır.
b) Sıra tahsisli konutlar; bu Yönergenin Ek-2’sinde yer alan; Sıra Tahsisli Konutların
Puanlama Cetvelindeki puan durumu ile bu Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin alt bentlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tahsis edilen konutlardır.
c) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. Hizmet tahsisli konutlar; yerleşim
merkezinden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları bulunan, ulaşım ve yerleşme imkânları kısıtlı olan
birimlerde, çalışma süresi günlük mesai saatleriyle sınırlandırılması mümkün olmayan ve görev
başında bulundurulması gerekli personel için tahsis edilen konutlardır.
Tahsis şekline ve görev unvan gruplarına göre konutların sayı ve oranının belirlenmesi
MADDE 6- (1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Teşekküle ait konutların; görev,
sıra ve hizmet tahsisi durumlarına göre ayrıma tabi tutularak hangi tahsis şekli için hangi sayıdaki
konutun ayrılacağı ve bu ayrım içinde konutların, görev unvan gruplarına göre hangi sayıda ve oranda
tahsis edileceği; İşletme Müdürünün onayı ile belirlenir.
(2) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik fıkra.
Bandırma Lojistik birimi personelinin ihtiyacını karşılamak üzere, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları
İşletme Müdürlüğü konutlarından 13 (onüç) adet lojman tahsis edilir. Bu sayılar Genel Müdürlük
oluru ile değiştirilebilir. Bu konutlarla ilgili olarak personelden yapılacak kesintiler, Lojistik Birimince
Personel Tahakkuk Programına işlenir.
Konutların, görev, sıra ve hizmet tahsisi durumlarına göre tahsis işlemleri
MADDE 7- (1) Konutların; görev, sıra ve hizmet tahsisi durumlarına göre tahsis edilmesi ile
ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir.
a) Görev tahsisli konutların tahsisi ile ilgili işlemler:
1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik alt bent. Görev tahsisli olarak ayrılmış konutlar, Bu
Yönergenin Ek-1’inde belirtilen kadro veya pozisyonlarda görev yapan personele listedeki sıraya göre,
Konut Tahsis Komisyonunca tahsis edilir. Tahsis kararı İşletme Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
2) Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde, konut tahsisi talebinde bulunanlar,
bu Yönergenin Ek-1’inde belirtilen sıra esas alınarak Yönergenin Ek-2’sinde yer alan Sıra Tahsisli
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Konutların Puanlama Cetvelindeki puanlama durumuna göre kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.
3) Görev tahsisli olarak konutta oturmakta iken, görev unvanı değişen personelin yeni unvanı,
Yönergenin Ek-1’inde belirtilen unvanlar arasında bulunuyor ise, kendisi için tekrar konut tahsis kararı
alınmaz.
4) Görev tahsisli konutun fiilen boşaltıldığı tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde,
Yönerge hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrılan ve
bu göreve atama yapılmadığından boş tutulan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
b) Sıra tahsisli konutların tahsisi ile ilgili işlemler:
1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik alt bent. Sıra tahsisli konutlar, bu Yönergenin Ek2’sinde yer alan Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetvelindeki puanlama durumu esas alınarak,
Komisyonca hak sahiplerine tahsis edilir ve bu işlem İşletme Müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet
süresi de eşit ise, Konut Tahsis Komisyonunca kur’a çekme yoluna gidilir.
2) Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç
otuz (30) gün içinde Yönerge hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilir.
3) Bu maddenin (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca hak kazananlardan bulunduğu bölge, il
veya ilçe ayırımı yapılmaksızın daha önce Yönergede belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre
konutta oturanlara konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi mevcut konut
talebi karşılandıktan sonra boş konut kalması halinde Yönerge esaslarına göre yapılır.
c) YK: 12/11/2019
Müdürünce tahsis edilir.

tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent.

Hizmet tahsisli konutlar; İşletme

Konutlardan yararlanamayacaklar
MADDE 8- (1) Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendisine konut tahsis
edilen biriyle evli bulunanlar ile Teşekkül personeli olmayanlara konut tahsisi yapılamaz.
Konutta birlikte oturabilecekler
MADDE 9- (1) Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usul ve fürû
ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dâhil) kadar kan hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak
kuralları gereği korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.
Konut tahsis talebinde bulunma ve talebin değerlendirilmesi
MADDE 10- (1) Konut tahsis talebinde bulunma ve talebin değerlendirilmesi ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik bent.
Bu Yönergenin Ek-3’ünde yer alan Konut Tahsis Talep Beyannamesi Yönetim Bilgi Sisteminde (Eti
KKYS-SAP) hazırlanarak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında amirinin onayı ile konut
tahsisi talebinde bulunulur. Söz konusu işlem, işçi personel için fiziki ortamda form (Ek-3)
doldurularak yapılabilir.
b) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik bent.
Amirince onaylanan Konut Tahsis Talep Beyannamesi, insan kaynakları görevlerinden sorumlu
birime, lojistik biriminde ise; birim sorumlusuna verilir.
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c) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik bent.
Konut tahsisine ilişkin müracaatların, bu Yönergenin 12 nci maddesinde belirtilen “Konut Tahsis
Komisyonu”na tesliminden önce; müracaat eden personelin, Konut Tahsis Talep Beyannamesinde
belirtmiş olduğu bilgiler, insan kaynakları görevlerinden sorumlu birimce personelin Teşekküle vermiş
olduğu Mal Bildirimi Beyannamesindeki bilgilerle karşılaştırılır.
ç) Bu birimlerce; konut tahsisi talebinde bulunmuş personelin, Mal Bildirimi Beyannamesinde
açıkladığı; kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta
birlikte oturacağı aile fertlerinin mülkiyetinde konut bulunup bulunmadığı yönündeki bilgilerle, Konut
Tahsis Talep Beyannamesindeki bilgiler karşılaştırılarak, karşılaştırmaya ilişkin tespit edilen hususlar
ile istenmesi halinde konut talebinin değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan diğer bilgiler, Konut Tahsis
Talep Beyannameleri ile birlikte, konut tahsis işlemlerini yerine getirmekle görevli birime gönderilir.
d) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik bent
Her yıl ocak ayı içinde; işletme müdürlüklerinde, idari işlerden sorumlu birim ve/veya personel,
lojistik biriminde, birim sorumlusunca görevlendirilmiş personel tarafından, konut tahsisi talebinde
bulunanların talep beyannamelerindeki bilgiler, bu Yönergenin Ek-2’sinde yer alan Sıra Tahsisli
Konutların Puanlama Cetvelindeki puanlama için gerekli bilgiler esas alınarak, konut tahsis talebinde
bulunan her personel ayrı ayrı değerlendirilir ve almış oldukları toplam puanlara göre Konut Tahsis
Sıra Cetveli düzenlenir.
e) Konut Tahsis Komisyonu; konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu konut
tahsisi işlemleriyle ilgili oluşan tüm bilgiler ve dokümanlar üzerinden inceleme yaparak, konut
tahsisine hak kazananların sıralamasını kesinleştirir ve konut tahsis kararını oluşturur.
f) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. Komisyon kararı İşletme Müdürünce
onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer ve Konut Tahsis Sıra Cetveli tüm personele duyurulur.
g) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik bent
Konut tahsisi ile ilgili sonuç, konut tahsisi ile ilgili birimce, bir yazıyla, ilgili personele veya bu
personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilerek on (10) gün içinde tebligat işlemi
tamamlanır. Konutun tadilatı veya boş olmaması gibi durumlarda konutun tahsise uygun hale gelmesi
ile tebligat işlemi tamamlanır.
ğ) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik bent
Konut Talep Beyannamesi, Puanlama Cetveli, Puanlamaya Göre Konut Tahsis Sıra Cetveli, Konut
Tahsis Komisyonu kararı ve diğer belgeler konut tahsis işlemlerini yerine getirmekle görevli birimde
dosyasında veya Elektronik Doküman Yönetim Sistemi kapsamında konu alanına göre standart dosya
planına uygun olarak saklanır.
(2) Puan sıralaması yapılanlardan kendisine konut tahsis edilmeden Teşekkül içinde başka bir
il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibarıyla yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın
puanlamaya göre düzenlenen sıra cetvelinde gösterilir.
(3) Konut tahsis talepleri ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, ocak ayından sonra yapılan
talepler ise, boş konut bulunmaması halinde müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.
(4) Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak yetkili makamca değerlendirilir.
(5) Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde; bu
değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte yeniden bir
beyanname doldurularak, birim amirine bildirilir.
(6) Konut Talep Beyannamesinde, bilerek yanlış beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında;
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca idari işlem yapılır. Bunlara konut tahsis edilmez, tahsis edilmiş ise
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konut boşaltılır. Bu durumda olan personel tarafından bir sonraki konut dağıtım döneminde
beyanname verilmesi durumunda beyanname değerlendirmeye alınır.
Konutların teslimi ve konutlara giriş
MADDE 11 (1) Konutlar, ilgili birimce Ek-4’de yer alan “Konut Giriş Tutanağı”
düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanağın aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de konutta
oturana verilir. Konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat tutanakta belirtilir. Bu tutanak, konuta
girişte kira sözleşmesi, konuttan çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından
kurtulma yerine geçer.
(2) Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve
konuta girilmez.
(3) Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.
(4) Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren; kabul
edilebilir mazereti dışında, en geç on beş (15) gün içinde Yönergenin Ek-4’ündeki Konut Giriş
Tutanağını imzalayarak konutunu teslim alır. Konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir
ve konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli bu personelden tahsil edilir.
Konut tahsis komisyonunun kurulması, toplanması, çalışma esasları ve görevleri
MADDE 12- (1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Konut Tahsis Komisyonu;
İşletme Müdürü tarafından, iş yerindeki yetkili sendikaca belirlenecek bir temsilci olmak üzere toplam
beş üye ve ayrıca iki yedek üyeden kurulur ve Komisyonun sekreterya işleri, konut tahsis işlemleri ile
ilgili birim ya da bu görevi yürüten personel tarafından yerine getirilir.
(2) Komisyon; üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Komisyonun,
gerekçelerini de belirterek almış olduğu kararlar; komisyon üyelerince imzalanır ve karar ilgili birimce
saklanır.
(3) Konut Tahsis Komisyonu; konut tahsis işlemlerini yerine getirmekle görevli birimce
hazırlanan “Konut Tahsis Sıra Cetveli”nde yer alarak, konutta oturmaya hak kazandığı anlaşılan
personelin durumunu; konut tahsisi işlemleriyle ilgili oluşan tüm bilgiler ve dokümanlar üzerinden
inceleme yaparak, konut tahsisine hak kazananlara konut tahsis kararı alır.
(4) YK: 12/11/2019 tarihli
onayı ile yürürlüğe girer.

ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra.

Komisyon kararları İşletme Müdürünün

ÜÇÜNCÜ KISIM
Konutlarda Oturma Süresi, Konut Tipleri, Konut Kira ve Yakıt Bedelleri
Konutlarda oturma süresi
MADDE 13 (1) Görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin
devamı süresince oturulabilir.
(2) Sıra tahsisli konutlarda 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.
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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 tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.
Bu durumda olan kişilere daha sonra Yönerge hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis
edilebilir.
Konutların tipleri
MADDE 14- (1) Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine
göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır;
a) (A) Tipi konutlar; tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı
kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar
tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.
b) (B) Tipi konutlar; tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı
kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım
alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca
karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz konutlardır.
c) (C) Tipi konutlar; tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı
kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta
oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.
ç) (D) Tipi konutlar; tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı
kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve
ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve
kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.
d) (E) Tipi konutlar; tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı
kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar
tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan
kaloriferli konutlardır.
e) (F) Tipi konutlar; kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olan
kalorifersiz konutlardır.
f) (G) Tipi konutlar; kamu kurum ve kuruluşlarının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi
olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet
ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından
karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.
(2) Teşekkülün mülkiyetinde bulunan veya kiraladığı konutlarının özellikleri itibarıyla hangi
konut tipi içinde yer aldığı, konuyla ilgili üç teknik personelden oluşacak komisyon tarafından
belirlenir. Komisyonca hazırlanan, Teşekkül konut tiplerine ilişkin cetvel Genel Müdür tarafından
onaylanır.
Konut kira bedelinin tespiti ve tahsili
MADDE 15- (1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Konutların aylık kira bedeli;
her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan, Milli Emlak Genel Tebliği ile belirlenmiş usul ve
esaslar çerçevesinde; konutun brüt inşaat alanının m2’si ile aylık kira birim bedeli çarpılarak
hesaplanır. Hesaplamada; brüt inşaat alanının 120 m2’den fazlası dikkate alınmaz.
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(2) Kira bedeli konutun teslim veya geri alma tarihine göre ilgili birimce hesaplanarak kesinti
yapılmak üzere tahakkuk birimine bildirilir.
(3) Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli,
müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinden gösterilmek suretiyle
tahsil edilir.
Hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedellerinin tespiti
MADDE 16- (1) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Su, elektrik ve havagazı
sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri bu Yönergenin 15 inci
maddesine göre tespit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa; su, elektrik ve havagazı bedeli olarak aylık
kira bedeline ilave edilecek miktarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğe uygun
olarak ilgili birimce uygulanır
Aylık kira bedeli alınmayacak konutlar
MADDE 17- (1) Hizmet tahsisli konutlarda kapıcı-kaloriferci olarak görev yapanlardan aylık
kira bedeli alınmaz.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Konutların Bakım – Onarım, Korunma ve Müşterek Hizmet Giderlerinin Karşılanması
Konutların bakım-onarım, korunma ve müşterek hizmet giderlerinin karşılanması
MADDE 18- (1) Konutların bakım, onarım ve müşterek hizmetlerin karşılanması için gerekli
giderler, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yayınlanan tebliğlere ve yetkili mercilerce yayınlanacak
genelgelere göre yapılır.
(2) Teşekkül konutlarının bakım-onarım ve korunma giderlerinin karşılanması ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Ortak kullanım alanlarında yapılması gerekli olan ve konutun sahibi olarak Teşekkülü
ilgilendiren bakım ve onarım giderleri,
b) Konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım dışında kalan asansör,
kalorifer, ana duvarlar, çatı ve koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımına ait giderler,
Teşekkül tarafından karşılanır.
(3) Konutta oturanlar, Teşekkül tarafından yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına
engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.
(4) Konutta oturanların, Teşekkülün iznini almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.
Konut tahsis edilenler tarafından karşılanacak giderler
MADDE 19- (1) Konutlarda oturanlar tarafından karşılanacak giderler aşağıda belirtilmiştir.
a) Isınma giderleri (konuta isabet eden yakıt gideri),
b) Ortak kullanım alanları dâhil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri
giderleri,
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c) Kapıcı, bahçıvan, kaloriferci ve elektrikçi gibi görevde çalıştırılanlara ait giderler ile ayrıca
bunlardan müşterek hizmetlerin yürütümü için kendilerine konut tahsis edilenlerin konutlarına ait yakıt
gideri,
d) Müşterek hizmet ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler.
Yakıt ihtiyacının karşılanması
MADDE 20- (1) Teşekkülün konutlarında, yakıt giderinin karşılanması ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Kat Mülkiyeti Kanununa tabi konutlarda;
1) Yakıt giderleri, konutta oturanlarca karşılanır.
2) Herhangi bir nedenle boş olan konutların yakıt giderleri Teşekkül tarafından karşılanır.
3) Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacının temin edilmesi konut yöneticisi tarafından yerine
getirilir.
4) Aynı site, aynı blokta bulunan konutların yüzölçümlerinde farklılıklar bulunması halinde;
yakıt bedelinin hesaplanmasında konutların m²’leri dikkate alınarak hesaplanır.
b) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent. Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan
konutlarda; yakıt giderleri ile ilgili olarak Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri, Hazine ve Maliye
Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tebliğleri, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri ile diğer ilgili
mevzuatlar uygulanır.
BEŞİNCİ KISIM
Konuttan Çıkma, Çıkarılma ve Konutların Yönetimi
Konuttan çıkma
MADDE 21- (1) Konuttan çıkma şartları aşağıda belirtilmiştir.
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 ise en geç altı ay
içerisinde,
b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya
yararlanacak personel olmaması halinde oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili birimce
yapılan tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve ne
şekilde olursa olsun memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişiğin kesildiği tarihten itibaren iki ay
içinde,
c) Konut tahsis edilen personelin ölümü halinde; ailesi ve bakmakla mükellef oldukları kişiler,
personelin ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,
ç) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine
yapılan tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde,
d) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma
süresini tamamladıkları tarihte
konutu boşaltmak zorundadır.
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(2) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik fıkra.
Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen; konutun boşaltılmasını gerektiren durumlar
gerçekleştiğinde, ilgili birim ya da personel tarafından konutlarla ilgili iş ve işlemler yerine getirilir.
(3) Konut boşaltıldığında; konutlarla ilgili iş ve işlemleri yerine getirmekle görevli birimce, bu
Yönergenin Ek-5’inde yer alan “Konut Geri Alma Tutanağı” ile konutu teslim alma işlemi yapılır.
Birimce, konut teslim alınırken; Konut Giriş Tutanağında kayıtlı olarak konutta bulunan demirbaş eşya
ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.
Konuttan çıkarma
MADDE 22- (1) Bu Yönergenin 21 inci maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi ve
konutu boşaltması için tanınan sürenin sonunda, konutun boşaltılmaması halinde; konut tahsisini
onaylayan makam tarafından ilgili mülki makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine başka bir
bildirime gerek kalmaksızın kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde konutun boşaltılması sağlanır.
Kişinin, konutun boşalttırılmasına karşı idareye ve yargı mercilerine yapacağı başvuru, konutun
boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.
(2) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. Konutun tahsisine yetkili makam tarafından
kendilerine tahsis yapılmadan, konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve
sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine
yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da bu maddenin
birinci fıkrasında uygulanan konutun boşaltılması ile ilgili işlemler yerine getirilir.
(3) YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik fıkra Bu Yönergenin 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendine göre idarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 21 inci 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 21 inci maddede konuttan çıkma şartları olarak belirlenmiş sürelerin
uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.(1)
Konutlarla ilgili işlemleri yürütecek birimler
MADDE 23- YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı
(1) Konutlarla ilgili işlemler, idari işlerden sorumlu birim ya da personel tarafından
yerine getirilir.
kararıyla değişik fıkra.

Konutların yönetimi
MADDE 24- (1) Teşekküle ait konutların yönetimi, konutlarda oturanların kendi aralarından
birer yıl süre ile ve yeteri kadar seçeceği yöneticiler aracılığı ile yapılır.
(2) Konut yöneticilerin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
1

Bu Yönergeye ve 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanak oluşturan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğü, Danıştay İkinci Dairesinin 20/3/2014 tarihli ve E.: 2013/5756 sayılı kararı ile
durdurulmuştur.
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a) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve ilgili birime
teklifte bulunmak,
b) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında ilgili birime teklifte
bulunmak,
c) Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil alanların oturanlar
tarafından özel amaçlar için kullanımını önlemek,
ç) Konut giderlerin karşılanması için konut tahsis edilenlerin maaşlarından veya ücretlerinden
gerekli kesintilerin yaptırılmasını sağlamak,
d) Kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının
aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta
oturanlardan tahsil etmek,
(3) Tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan konut blok veya
gruplarında, ikinci fıkranın (d) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların, konut tahsis
edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu hizmet ve ihtiyaçların Teşekkül tarafından
karşılanan konutlar için yapılan giderler, kira birim bedellerinin tespitinde dikkate alınır.
Konutların nitelikleri
MADDE 25- (1) İnşa edilecek veya satın alınacak konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut
için belirtilen azami alanı geçemez.
(2) Ancak, görev tahsisli konutlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Kurallar
Konutlarda oturanların uyması gerekli kurallar
MADDE 26- (1) Kendisine konut tahsis edilenler, konutta oturdukları süre içinde aşağıdaki
kurallara uymak zorundadırlar;
a) Konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum
ve davranışta bulunamazlar,
b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının
önlenmesi ile ilgili kurallara titizlikle uyarlar,
c) Konutların tamamını veya bir bölümünü başkalarına kiraya veremez veya devredemezler,
ç) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda kendiliklerinden değişiklik yapamazlar,
d) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek
besleyemezler,
(2) Bu maddenin birinci fıkrası ve bentlerinde belirtilen kurallara uymayanlar, yönetici ve
kiracılar tarafından Teşekküle bildirilir. Teşekkülce bir yazı ile uyarılan ilgilinin, aykırı tutum ve
davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tespit edilmesi halinde, Teşekkülce konut tahsis
kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.
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(3) Yönergenin diğer hükümlerine uymayan personele, ilgili yönetmelik ve yönergeler
doğrultusunda işlem yapılır.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasak hükümler
MADDE 27- (1) Bu Yönergeye aykırı olarak; toplu iş sözleşmeleri ile özel sözleşmelere
hüküm konulamaz, idari yetki kullanım yoluyla farklı işlem yapılamaz.
Çeşitli hükümler
MADDE 28- (1) Ocak ayı içinde düzenlenen konut talep listesinde yer alan talepler
karşılandıktan sonra; halen boş konut kalmış ise, konutun boş kalmaması ve ortak kullanım alanları ile
yakıt giderlerinin Teşekküle getireceği mali yük nedeniyle, tüm personelden yeniden Konut Tahsis
Talep Beyannamesi istenebilir.
(2) Konut tahsis talebi değerlendirilirken; konutta, dört (4) yıl ve üzerinde oturarak kendi
isteği ile konutu tahliye eden personel beş (5) yıllık oturma süresini tamamlamış gibi değerlendirilir.
Konutta beş (5) yıllık oturma süresini tamamlamadan 2-3 yıl gibi daha az süre oturanların ise, konutta
oturduğu her yıl için (-3) puan düşürülerek değerlendirme yapılır.
Yönergede belirtilmeyen hususlar
MADDE 29- YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik fıkra. (1) Bu Yönergede belirtilmeyen
hususlarda; Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tebliğleri, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri ile diğer
ilgili mevzuatlar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 30- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 28/8/2007 tarihli ve 224/3 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe
giren “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konut Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla eklenen geçici madde. Geçici Madde 1- (1) 27/3/2012 tarihli ve
28246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan; bu Yönergenin 22 nci
maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tahsil edilen işgaliye bedellerinden; 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece oturmasına izin verilenler ile 22 nci maddeye göre yapılacak
tebligat üzerine konutu boşaltanlardan tahsil edilenler, alınması gereken kira bedelleri düşüldükten
sonra en geç iki ay içerisinde iade edilir, boşaltmayanlardan tahsil edilenler ise, tahsil edilecek işgaliye
bedellerinden mahsup edilir.

Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönerge; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun
25/8/2011 tarihli ve 424/9 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
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Ek -1 GÖREV TAHSİSLİ OLARAK KONUT TAHSİS EDİLECEK KADRO VE
POZİSYONLAR
Taşra teşkilatı:
a) İşletme Müdürlükleri;







İşletme Müdürü,
İşletme Müdür Yardımcısı,
Müdür, Birim Sorumlusu, Hukuk
Müşaviri,
Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Teknik Uzman,
Teknik Şef, Tabip, Avukat, Uzman, Şef, Mühendis.
Sivil Savunma Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Amiri.
YK: 29/3/2012 tarihli ve 457/10 sayılı kararıyla değişik alt bent.

b) YK: 12/11/2019 tarihli ve 788/12 sayılı kararıyla değişik bent ve alt bendi. Lojistik Birimi;
 Birim Sorumlusu
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Ek-2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN
PUANLAMA CETVELİ
NO
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

PUANLAMADA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
PUANI
Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için;
+ 10
Personelin Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda, geçen
+5
hizmet süresinin her yılı için;
Personelin, Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha
-3
önce konuttan yararlandığı her yıl için;
Personelin eşi için;
+6
Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukların her biri için (yalnızca iki
+3
çocuğa kadar) ;
Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve
+1
konutta birlikte oturacağı aile ferdi için;
Personelin, aylık ve özlük haklarıyla 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
-1
gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı
geçmesi halinde;
Personelin, Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda konut
+1
tahsisi için beklediği her yıl için;
Personelin, kendisinin, eşinin çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu
ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin
- 15
belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her
konut için;
Personelin, kendisinin, eşinin çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu
ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il ve ilçede, bu cetvelin 9 uncu
- 10
maddesinde belirtilen yerler dışında başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu
olanların her konut için;

NOT :
a) Bu cetvelin; 2 nci, 3 üncü ve 8 inci maddelerdeki puanlamaya esas olarak belirtilen yıl hesabının ay
ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değerleri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam
puanlama dikkate alınır.
b) Konut tahsis talebinde bulunan personelin kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte
oturacağı aile fertlerinin beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamının tespiti mümkün değilse, bir önceki
yılın gelirleri toplama esas alınır.
c) Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin 12 ile çarpılması suretiyle gelirler toplamı bulunur.
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Ek-3 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ
1-

Adınız ve Soyadınız

:

2-

Kurum Sicil Numaranız

:

3-

Görev Unvanınız

:

4-

Görev Yeriniz

:

5-

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz 2 :

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
beklediğiniz süre3 :

Yıl

Ay

Gün

8-

Medeni Haliniz :

Bekar

Evli

Dul

9-

Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde sizin,
eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile
fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa
konut sayınızı yazınız) :

Evet

Hayır

Adet

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

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

Evet

Hayır

12-

Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkumiyetiniz var mı ? :

Evet

Hayır

13-

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

Evet

Hayır

14-

Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı 4 :

15-

Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile
fertlerinin (anne ve babanız) sayısı 5 :

16-

Aylık ve özlük haklarınız hariç, konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık gelirleri 6 :

17-

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

10-

11-

Adı ve soyadı

18-

Bilgisayar Sicil Numaranız:

TL.

Doğum yeri ve tarihi

Yakınlığı

Tahsisini istediğiniz konuta ilişkin tercihleriniz :
Semti

Brüt yüzölçümü (m2)

Oda sayısı

Bodrum katı
ister misiniz?

Evet

Hayır

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

Adınız ve soyadınız
Ev adresiniz
Tel
Tarih ve imza

Tasdik eden amirin
Adı ve soyadı
:

:
:
:
:

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlar; genel ve katma bütçeli kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları
birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, KİT’ler ve bağlı ortaklıklar; özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetki ile kurulan bankalar, kamu kurum ve
kuruluşları ve fonlar; kefalet sandıkları ve Gençlik ve Spor Bölge Müdürlükleri,
3
Daha önce lojmandan yararlanmış ise, sürenin hesaplanmasında lojmandan çıkış tarihi esas alınır.
4
Bu kısma a) Çocuklarından orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanlar, b) Her hangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna tabi olmayan ve evlenmemiş kız çocuklarından 25 yaşını doldurmayanlar, c) Yaş hadlerini geçmekle birlikte malullüğü dolayısıyla çalışamayacak
olan çocuklar yazılacaktır.
5
Bu kısma herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve konutta birlikte kalacak anne ve baba yazılacaktır.
6
Bu kısma kendi özlük haklarınız hariç eşiniz, kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız çocuklarınız ile anne ve babanızın
toplam yıllık geliri yazılacaktır.
2
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Ek-4 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT GİRİŞ TUTANAĞI
Adı soyadı
Konut
teslim
konuta giriş tarihi
Cadde/sokak adı

Görevi

Konut tahsis tarihi

ve Konutun bulunduğu il İlçe

Konutun kapı nosu

Konut tahsis kararının
sayısı
Mahallesi

Daire nosu
Konutun brüt inşaat alanı (metre kare)

Konutun aylık kira birim bedeli

Yukarıda özellikleri belirtilen konutu, aşağıda yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte
aşağıdaki şartlarla teslim aldım.
1) Kiraladığım konutu; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konut Yönergesi hükümlerine
göre kullanmayı ve bu Yönerge hükümlerine riayet etmeyi,
2) Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,
3) Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek “Konut Geri Alma Tutanağı” ile bu giriş
tutanağı ve aşağıda belirtilen demirbaş eşya ve mefruşatta bir fark ve noksanlık tespit edilirse,
bunların değerine itiraz etmeden ödeyeceğimi,
4) Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasar 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.
Konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Konutu Teslim Alanın
Adı Soyadı, Unvanı, İmzası, Tarih,

Konutu Teslim Edenin
Adı Soyadı, Unvanı, İmzası, Tarih,
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EK- 5 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT GERİ ALMA TUTANAĞI
Adı Soyadı

Görevi

Konut çıkış tarihi

Konutun bulunduğu il

İlçesi

Mahallesi

Cadde/sokak adı

Kapı-daire nosu

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

Konutta meydana gelen zarar-ziyanlar ve bedelleri :

Konutun mimari durumunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı :

Konutu Teslim Alanın
Adı Soyadı, Unvanı, İmzası, Tarih

Konutu Teslim Edenin
Adı Soyadı, Unvanı, İmzası, Tarih
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