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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
KONUT TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ 

OMÜ SF - 0461 

Adı ve Soyadı  
Sicil Numarası  
Görev Yeri (Bölüm/Birim) 
E-Posta
Telefon
Ev/Lojman Adresi

Görev Unvanı 

A) Sicil notu(Bu kısım Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.):

Çok İyi veya İyi 

Olumsuz 

B) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreleri:

Görev Kadro Ünvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kamu Kuruluşunun İsmi 

C) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda daha önce konuttan yararlandığı
tarihler:

Kamu Kuruluşu (OMÜ ise ayrıca Konut No bilgisini 
veriniz) Tahsis Şekli Girdiği tarih Çıktığı tarih 

D) Medeni Haliniz:
E) Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı:
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Bu kısma; 
1. evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede

malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç),
3. kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı

çalışan veya bir sosyal güvenlik kurumuna (Emekli Sandığı, SGK) bağlı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil
devresinde çalışanlar hariç),

4. burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar,
yazılmayacaktır.

Çocuğun Adı, Soyadı Yakınlığı Doğum tarihi 

Bir Sosyal 
Güvenlik 

Kurumuna tabi 
olarak çalışıyor 

veya bu 
kurumlardan 
emekli mi? 

(Evet/Hayır) 

F) Eşiniz ve çocuklarınız dışında, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile
fertlerinizin sayısı: 

Adı, Soyadı Yakınlığı Doğum tarihi 

Bir Sosyal 
Güvenlik 

Kurumuna tabi 
olarak çalışıyor 

veya bu 
kurumlardan 
emekli mi? 

(Evet/Hayır) 

G) Aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleriniz hariç olmak üzere, kendinizin ve
kanunen bakmakla mükellef bulunduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız
aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinizin
yıllık toplamı (TL):

...................................................... 
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NOTLAR: 
1. Beyan tarihindeki, söz konusu türden aylık net gelirlerinizin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı

bulunur
2. Kendinizin, kanunen bakmakla mükellef olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin, beyan

tarihinizdeki yıllık gelirlerinizin toplamını tespit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamını esas alınız.

H) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda
konut tahsisi için beklediğiniz tarih başlangıcı:

...................................................... 

İ) Kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun ve kanunen bakmakla mükellef 
bulunduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinizden, konutun 
bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya 
elverişli konut sayısı: 

...................................................... 

Burada verilen bilgilerin mal beyanınızdaki bilgilerle uyumlu olması gerekmektedir. 

J) Kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun ve kanunen bakmakla mükellef
bulunduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinden, aynı il veya
ilçede (İ) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde
oturmaya elverişli konut sayısı:

...................................................... 

Burada verilen bilgilerin mal beyanınızdaki bilgilerle uyumlu olması gerekmektedir. 

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

Tarih :  

Ünvan, Ad, Soyad 

İmza : 

ONAY 
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