
(5) SAYILI CETVEL 

KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP VE DEĞİŞİKLİK BEYANNAMESİ 
 

Adı ve Soyadı  

Görev Unvanı  

Sicil Numarası  

Görev Yeri  

Ev Adresi  

Kadro Derecesi ve Telefon Numarası  

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlarda geçen hizmet süresi (Yıl, Ay, Gün) 

 

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren 

kurumlardan daha önce yararlanmış ise konutta 

oturduğu süre (Yıl, Ay, Gün) 

 

Medeni Hali  

Kanunen bakmakla mükellef bulunduğu çocuk 

sayısı 

 

Eşi ve çocuklar dışında Kanunen bakmakla 

mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı 

aile fert sayısı 

 

Konut tahsis talebinde bulunan personelin aylık ve 

özlük hakları hariç her türlü aylık ve yıllık gelirler 

ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin gelirleri 

toplamı 

 

Eşinin Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren 

kurum ve kuruluşlarda çalışıp çalışmadığı, 

 

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği süre 

(Yıl, Ay, Gün) 

 

Konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde kendisinin, eşinin, 

çocuğunun ve bakmakla mükellef bulunduğu ve 

konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin oturmaya 

elverişli konutu olup olmadığı, 

 

Kurum ve kuruluşların mevzuatına göre kademe 

ilerlemesi veya derece yükseltilmesinin 

durdurulması veya bu cezaya eş disiplin cezası alıp 

almadığı, 

 

Görevi ihmal veya suistimalden mahkumiyeti 

bulunup bulunmadığı, 

 

Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum 

ve kuruluşlarda bulunduğu görev ve süreleri 

 

 

 

 

 



 

Eşinin ve Kanunen bakmakla 

mükellef bulunduğu çocuklarının 

Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve Tahsil durumu 

Eş ve çocuklar dışında kanunen 

bakmakla mükellef bulunduğu ve 

konutta birlikte oturacağı aile 

fertlerinin 

Adı ve Soyadı Doğum Yeri ve yakınlık derecesi 

Konut Tahsis Talebinde bulunan 

personelin aylık ve özlük hakları 

hariç diğer aylık ve yıllık gelirleri. 

  

Konut Tahsis Talebinde bulunan 

personelin kanunen bakmakla 

mükellef bulunduğu ve konutta 

birlikte oturacağı aile fertlerinin aylık 

ve yıllık gelirleri 

  

Halen oturduğu konutun 

Kime ait olduğu ve metrekaresi Semt yeri ve kirası 

Tahsisini istediği konutun 

Semti (yeri) Metrekaresi ve oda sayısı 

 

 

Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve 

noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumumda değişiklik olduğunda bildireceğimi 

beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

 

Adı ve Soyadı : 

Unvanı  : 

Tarih ve İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 


