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'I'.C.

eANKrRt KARATEKiN UNivERSirasi naxronr_UCU
SENATO TOPLAN'TISI

Universitemiz Senatosu yukarrda belirtilen tarihte, Universitemiz Rekt6r V. prof. Dr. ibrahim
AYDINLI'nrn bagkanlrgrnda agagrda belirtilen gtindernlerigdriigrnek tizere toplandr.

GUNDEM:
4. Universitemiz
yazrslna istinaden:
gdniqtilmesi.

M.evzuat Kon-risyonu Bagkanhfirnur 25.11.2016 tarih ve 28544 sayrlr
Universitemiz Kamu Konutlan Usul ve Esaslan yonerge Taslafrnur

KARAR:

4. lJniversitemiz Mevzuat Komisyonu Baqkanh[rnir- 25.11.2016 tarih ve 28544 sayrlr
)/.lzlstna istinaden; Universitemiz Kamu Konutlarr Usul ve Esaslarr Yonerge Taslafrnrn
aqafrdaki qekliyle olmasr;

(rANKrRr x,q,rr,{'roKiN tlxivrnsilrsi
K/\NIT] KONTII'LAI{I t]SI.IL VE ESASLAITI

siniNci xrsrN,r

Gcnel Hiikiinrler
Anlag ve dal,anak
Nladde l- Bu yOnerge, 9llll1983 tarih ve 18218 Sayrlr Resnr Gazete' de yayrmlanan 2946 Sayrlr Kamu Konutlan Kanunu ve 23

Eylill 1984 tarih ve 18524 sayrlr Resnti Cazetede yayrnrlanan 84/8345 karar sayrlr "Karnu Konutlan Yonetnreligi" ve buna ballr yaprlan
genelgeler dolrultusunda Qankrn Karatekin Universitesinin akadenrik ve idari personelinin yararlanacalr Universite Kanru Konutlarrnrn
tahsisi ile ilgili usul ve esaslarr belirler.

Kapsanr

Madde 2- BLr UsLrl ve Esaslar Qankrrr Karatekin Universitesinc ait olLrp. akadenrik ve idari personelin ikanretine ayrrlmrg bulunan
konutlar (Lo.jnranlar) bu y0nergc hitkiinllerine g0re tahsis edilir ve yonetilir.

-l'a 
nr nrla r

lVladde J- Bu yonergede geqen,

f rriversite: Qarrkrrr Karatekirr Univcrsitesini,
RektOr: ('ankrrr Karatekin [Jniversitesi Rektortinti,
Kanun: 9i I l/1983 tarih ve 182t8 Sayrlr Resmi Cazetede yaytmlanan 2946 Sayrlr Kanru Konutlarr Kanununu,
Ytinetnrelil<: 23 09 1984 tarih ve 18524 saytlr Resnri Cazetede yayrnrlanan 84/8345 kararsayrlr Kanru Konutlarr yonetmeligi'ni
Be1'annantt: Y0netrnelip,e ek 15) sayrlr cetvel ile degigik Kanru Konutlarr'lahsis Talep Beyannanresini,
Konrisyon: Qankrrr Karatekin linrversitesi Konut (Lo.intan) Tahsis Konrisyonunu,
Konut Tahsis Birinri: Kornisyona yardlmcr elemanlardan oluqan birinri,
Konut: (ankrrr Karatekin Universitesine ait olan Kanru Konutlarrnt ifade eder.

ixinci xrslr,l

Korrutlarrn Tiirlerine Giirc Ayrrnrr ve Yararlanacak flrrvlnlar

Kunutl:u'rn I ilrlcri re \:rrarlanlrcali I nvarrl:rr
NIldde'l- (ankrrr Karatekin Univcrsitesirrc ait konutlarrrr Kanru Konutlarr Yonetnreli!inin 2. bol1im 6 nraddesinde bel

Kanlu kurunl ve kurtrluglarrnttr 1'etkili nrakamlarrnca, nrevcLrt konutlarrnrn. kanru konut turlerine gore belirlenip, bu anraqta kullan

Konutu ozelligi kazantnrgtrr. Buna goreq
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a. l) Egyalt Gdrev Tahsisli Konutlar: Kanru Konutlarr Y0netmelilinin 5ib maddesi uyannca Yonetrnelile ekli (3) sayrlr cetvelde
belirtilen Unrversite Rektorune tahsis edilen konuttur.

2) G0rev '[ahsisli Konutlar: Kanru Konutlarr Y0netnreli!inin 5/b nraddesi uyannca, Yonetmelige ekli (2) sayrh cetvelde
bel irtilen, gOrevlerinin Ozelligi dikkate al rnarak;

Akadenrrk personel igin: Ilektor, Rektor Yardrnrcrlarr, Dckanlar. Dekan Yardrmcrlan. Enstitii. Yi.iksekokul, Meslek Yuksekokulu
Miidtirleri ve Yardtnrcrlarr, BOli.inr BaSkanlarrna verilmek tizere tahsis edilen konutlardrr.

idari personel igin; Genel Sekreter ve Yardrnrcrsr, Daire Ba5kanlarr, Ensttt0, Fakulte, Yuksekokul ve Meslek Yi.iksekokutu
Sekreterlerine verilnrek iizere tahsis edrlen konutlardrr.

b. Srra Tahsisli Konutlar: Bu usul ve esaslartn 4/a/2 maddesinde unvanl sayrlanlarrn drErnda bulunan akadenrik ve idari personele

tahsis edilecek konutlardrr.

c. Hizmet Tahsisli Konutlar: Kanlu Konutlan Yonetnrelilinin 5/d maddesinde belirtilen personel igin Hiznret Tahsisli Konutlar
olarak aynlan, binalarrn bodrunr ve zenrin katlarrnda bulunan konLrtlardrr.

UqL-rncti BOLiiM

Kanru Konutlannrn'l'ahsis Llsiil vc Esaslarr

Konut'l'ahsis Konrisyorru Kurulmasr
Madde 5- Konut Tahsis Kornisyonu, Rektor taratlndan belirlenecek bir Rektor Yardrmcrsrnrn Bagkanlrgrnda Akademik

birirrrden( Fak0ltelerden 3. Meslek Yuksekokulundan I tenrsilci) ve ldari Birinrden (Personel Daire Bagkanlrlr idari $ube Muduru ve idari
Mali iqler $ube MUdi]rU) 6 asil, 3 yedek iiye olmasr koguluyla toplanr 9 kiSiden oluqur.

Konut 'fahsis Konrisyonrrnun Toplanmasr ve Qalrgnra Esaslarr

Mtdtlt 6- Konrisyon. BaSkanrn belirleyecefi tarihlerde ve1'a olalan tistii durunrlarda iiye tanr sayrstnln salt qogunlugu ile toplanrr.
Komisyon, bo5alan konutlann lahsisi iqin Oncelikle tiinr birinrlere konutun nretrekaresini. kaq odalr oldulunu, adresini ve bagvuru

stiresini belirtir qekilde universite birinrlerine yazryla aynca weh sitesinden ilan eder.

Konut tahsisi istef,inde bulLrnanlar ve konut tahsisine hak kazandr$r anlaqrlan adaylann durumunu inceleyerek kendilerine konut
tahsis edilecekleri gerekqeli bir karar ile belirler. Kararlar oy qoklugu ile alrnrr, qekimser oy kullanrlnraz, oylann egitlipi halinde bagkanrn

bulundulu tarafgegerli sayrlrr. Alrnan bu kararlar tutulan bir karar detierirre yazrlrr ve bu kararrn ornef,i konut tahsis dosyasrna konur.

Konut Tahsis Komisl,onunun sekretarya igleri Universite idari ve Mali igler Daire Bagkanlrlrnca ytjrtitulur.

Konut Trhsis Talebi ve De[erlendirilnresi
Madde 7- Komisyon taratlnda duyuru 0zerine konut tahsisini isteyen personel. Kanru Konutlarr Tahsis Talep Beyannamesi'ni

dotdurup idari ve Mali igler Daire Bagkanlrprna baqvurur. Konut-fahsis Konrisyonu yrlda en az I (bir) kez baqvurularr delerlendirnrek iizere

toplanrr. Gerekli gOriildiitii durunrlarda bagkanrn istegi iizcrine olaganlistii toplanabilir.

Konutlarda oturmakta iken, oturnra siiresinin son yrlrnda olanlar da tekrar baqvurabilirler. Beyannameler, komisyona sunulmak
i.lzere idari ve Mali igler Daire llagkanlrf,rna verilir, Konut Tahsis Konrisyonu inceleme iqlenrini sonuglandrktan sonra, idari ve Mali igler

Daire Bagkanlr!tnca beyannanredeki bilgilere gdre, Y0netnrelikteki ek (4) sayrlr cetveldeki puanlar dikkate alarak Konut Tahsis Srra

Cetvelini dilzenler. Bu cetvel Universite web sitesinde ilan edilir. Ayrrca ilgiliye yazrlr olarak bildirilir. Beyannanreyi kasrtlr olarak noksan

veya yanlrg doldurdu$u anlaqrlanlar hakkrnda soru$turnra aqrlrr ve bunlara konut tahsis edilmez. Bu durunrda olanlara konut tahsis edilmig
olsa da iptal edilir ve konutan qrkartrlrr. A1,nca hakkrnda disiplin iglenri uygulanrr.

Kantu KonLrtlart Kanuttunda belirtilen kanru kurunr - kuru5larrndaki toplanr hizmet siirelerini.2547 Sayrlr Kanunun 33,50/d ve

J9. ntaddeleri uyannca )'urtdr$rnda, J5. nraddesi geregince yurtiginde gorevlendirilen personelin gorevlendirildikleri yerde gegen hizmet
siireleri Qankrrr Karatekin Universitesinde gegen hiznret suresi gibr delerlendirilir. l4l6 Sayrlr Kanun uyannca Universitemiz adrna
yurtdr$rnda g0revlendirilen personelin ise, yurtdrqrnda geqen hiznret stireleri iqin Enrekli Sandrgrna borglanarak 0deme yapmalan halinde,
borqlandrklan bu siire Qankrn Karatekin Universitesinde geqen hizniet siirelerine dAhil edilir. Ancak yukarrda belirtilen kanun maddeleri

uyartnca yurt iQinde ve yurt drgrrrda gorevlendirilen personel Kanru Konutlarr YOnetnrelif,i'nin 4 Sayrlr Puanlarna Cetveli'nin (h) bendindeki
puandan yararlananrazlar.

De[igililiIin Biltlirilnresi

itibaren en ucA bir a1 iqinde. degiSiklipi gostcrcn bclgeler rle birlikte konut tahsis birinrine bildirir

Konutlarrn'l-ahsisi
Nladde 9- Yonetmeligin 6.

30'u idari personel iqin tahsis edilnrigtir
ntaddesine dayanarak. personel sayrlarrnrn oranlanna g0re konutlarrn yiizde 70'i ak

Akadentik ve idari personel igin gorev, srra ve Irizntet tahsisli konLrtlann saylsr

ik, yiizde
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personel sayllarrnltt oranlarlna gore konrisyon tarafindan belirlenir. Belirlenen linritler igerisinde ayrrlacak konut sayrlarrnda
ilttil'aca gore. Kontrt'l ahsis Kontisy'onLrnun kararr ve Rektoriin onayr ile de!igiklik yaprlabilir.

a' c0rev tahsisli konutlarrn tahsisi; bu usul ve esaslann 4/a/2 nraddesinde belirtilen gorev iinvanr srrasrna gore kornisyonca talepte
bultrnan hak sahiplerine tahsis edilir' Aynr gorev i.invanlr konut tahsisi talebinde bulunanlar yonetn)eligin ekli (4) sayrlr cetvelindeki esaslara
gore, kendi aralarlnda puanlantaya tabi tutulur. llak sahiplerinin puanlarrnrn eqit olmasr halinde. hizrnet siiresi fazla olana, hiznret suresi de
eSit ise. komisyonLrnca ad geknte voluyla, konut tahsis edilir.

b' Srra tahsisli kortutlar tahsisi; Y0netnreli$inin 9. nracldesine dayanarak. Yonetnretikteki ek (4) sayrlr srra tahsisli konutlarrn

hizrnet siiresi fhzla olarra, hiznret siiresi de egit ise, konrisyonunca ad geknre yoluyla. konut tahsis edilir.

c. Hiznret Tahsisri Konutrar dolrudan Rekt0r tarafindan, tahsis eclirir.

Konut -l-a hsisinin Bildirilnresi
Madde l0- Kontisyonca vaptlan ve QAKU rveb sitesinde "Konur Tahsis Srra Cetveli"nin ilanrndan itibaren 7 (yedi) giirr iti16z

slircsi brraklllr' tsu siire iqerisinde varsa itiraz sahipleri gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Konrisyona yazrlr olarak rnLiracaat ederler. itirazlar
cn 7 (yedi) giin igincle de$erlendirilir ve sonuq ilgililere yazrlr olarak bildirilir. itirazlarrn delerlendirilnresinclerr sonra srra cetveli kesinlik
kazantr' KesinleSen stra ce{r'cline gorc. kontislonun konut tahsis karafl. tahsisin vaprldrlr tarrhten itibaren cn geg on gtin iginde. Idari ve
Mali iSler Daire BaSkartlr!r taraflrtdan bir yazr ile konut tahsis edilen pcrsorrele bildirilir ve QAKU web sitesinde ilan edilir. Srrasr gelenin
vazgeqnresi dururnunda ise srra ntiiteakip kigiyc geqer.

Konutlarrn'feslinri ve Konutlara Girig:
lvladde ll- Konutlar Universite Yapr igleri Daire Bagkanlr[rnca "Kamu Konutlarr Girig Tutanalr,'dtizenlenerek teslim edilir. Bu

tutanaklarrn aslt konut tahsis dosyasrnda saklanrr ve bir 0rneli de kiracrya verilir. Tutanaga, konutta bulunan denrirba$ e$ya ve rnefiugatrn
\'ottetntelik eki (7) deki ornege gore haztrlanan bir listesi eklenir. Bu tutanak. konuta giriqte kira sozlegnresi ve grkrqta ise, geri alnra ve btjti.jn
borglarrndan ve dava haklartrtdan kurtulrrra yerine geqer. Konut tahsis edilnreden ve tahsis kararr bildirilnteden. konutun anahtarr teslim
edilenrez ve konutil girilenrez.

Konut tahsis edilenler, konLltu teslint aldrklarr tarihten itibaren kira oder. Kira bedeli pegin alrnrr ve takip eden avrn aylrk veya
i.icretinden bLr a1,rn L,,-,,r, ile birlikte bordro lizerinde gosterilnrck suretiyle tahsil edilir.

Kettdisine konut tahsis edilcrr personel, tahsis kararrnrn tebli! tarihinden itibaren, nte$ru ntazeret drgrnda, en geq I5 giin iqinde
karru konutlart tutanagrnr inrzalaytp konuta girmedipi takdirde, konut tahsis kararr iptal edilir. Bu takdirde, konutun bog kaldrlr si.ire igin
tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

Konut Dcfigiktifi:
l\'ladde l2- Kendilerine konut tahsis edilenler. tahsis edilen konutta en az iig yrl oturntadrkga ve idari veya teknik bir zorunluluk

konLrt tahsis kontis\orrunca clelerlenclirilerek sonuqlandrrrlrr.

Konutlardan Yararlananrayacalilar:
IVladde l3- Universitede gOrev yapan ve y0netnrelik hi.iktinrlerine gore kendisine konut tahsis edilnrig biriyle evli bulunanlara, bu

konuna oturduklan siirece ayrrca kendisine konut tahsisi yaprlnraz.
Konutta oturanlar, oturduklarl stire boyunca konutu i.igi.incii galrrslara higbir qekilcle devredemez ve kullandrranraz. Bu husus

lraSvttruda btllunan personele' baSvuru esnastntla bildirilir. BaSvurudaki bildirime ralnren bu tur davranrglarda rsrar edenlere Kamu Konutlarr
Y(rnetnreliginin 34. rnaddesi htiknrti Lrygulanrr.

Konuttn llirlikte Oturabilecekler.:
Madde I'l- Kontrtlarda otLtranlartn yatllarrncla yalnrz kenclisinirr veya eqinin ilstsoy ve altsoy ile uQuncil dereceye (uguncij derece

ddhil) kadar yatrsoy htstrrtlart veya gelenek. gorenek ve ahlak kurallarr gereli, korumak ve baknrakla yiik(inlli.i bulunduklarr kirnseler
oturabil ir.

DOIIDUNC[' BoL[1NI

Kontrtlnrda Oturma S0releri ile Konut Kira ve Yakrt Bedellerinin Tespiti

0turnra Siireleri
Nladde l5- Yonetnlcliginill 20. nraddesine gtire:
a) Gorev tahsisli korrLrtlardakiler gOrev stiresi bitene kadar oturabilirler. Fakat konut yetersizli!inde 5 yrlr tanramlayanlar, gorev

puanlarttrtn e5it olrrtast halinde' hiznret silresi tazla olana, hiznret siiresi de e$it ise, kornisyonca ad gekme yoluyla konut tahsis,,
Konutlardan yararlanma suresi talep olmast halinde en fazla on ( l0) ytldrr
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b) Srra -l'ahsisli 
konutlarda oturnla stiresi 5 (be$) vrldrr. Siirenin dolmasrndan sonra ikinci bir beq yrl daha oturmaya devamedebilnlek' konuttan yararlanacak hagka kimsenin bulunntanrasr veya puanlanrada .ekrar yererri puanr ararak srraya yerre5nre $artrna bagrrdrr.Konuta 

-qirntek igin srra bekleyen bultrndupu takdirde, ikinci.beg yrl'qrkmrg olsa bile, u.f i,loun fhzla oturnra slresi jolanlar iqerisinden puanren az olandan bElanrak uzere, tebli! tarihinden itibaren I (bir) ay iginde konut bo$altrlr;. Konutlardan yararlannra s,resi talep olnrasr halindeen fazla on ( I 0) yrldrr.

c) Hiznlet taltsisli konutlarda otunna stiresi rekt0r taraflndan belirlenen gorev stiresincedir

Konut Kira ih Yakrt llc<lelinin.l.rspiti I,e Tahsili
i\ludde l6- lianru Konutlarr KanLrrrurr 5 ve yiinetrneli!in

13akarrlr!r Milli Emlak Genel Mtidiirliiliincc her 1,rl yayrnlanan lrarnLr

'rctrc 
kare iizcrindc, rresaprarrir. rakarrrrar dikkate arrnarak tcspit edrrir

2l ..23.,24. maddelerine istinaden aylrk kira birim bedelleri Maliye
Konutlarr Kira Teblillerinde belirtilen ve konurun brut inqaat alanr ile
. Ancak ingaat alanrnrn 120 nretrekareden fazlasr dikkate alrnmaz

Yoakrt bedelleri nterkezi rsttma soz konusu isc konutun brtit in5aat alanr ile nretre kare tizerinden hesaplanan rakanrlar dikkate alrnarak tespil

Kira bedeli konutun teslinr tutanagr dtizenlendili ve taraflarca imzalandrlr tarihten itibaren hesaplanrr. Tespit edilen kira ve yakrtbedeli personelirt rrtaagtndan pegin olarak tahsil editerek universite biitqesine irat olarak kaydedilir.

Kt-rrrutlarrn iglctnre

Kurunt ve Kuruluglarca Karylanacak Ciderlcr
Madde l7- yOnernteligin 2(r. nracldesinde :

bulunan (EK:5) cetveldeki h(ikuntler uvsulanrr

Bri$iNCi KrSlu

' llahrrn ve Orrarrrn Giderlerinin Kargrlannrasr

sayrlanlar ile Milli Enrlak Genel Miidtirltigitni.in 294

ile Milli Enrlak Ccnel MiidrirlrigLiniln 294

sayrlr Cenel TebliSi ekinde

sayrlr Cenel Tebliti ekinde

Konutlardn Oturanltrrca Kargrlan:rcak Giderler:
l\fudde llJ- y0netnreliEirr 2g. nracldesinde sayrlarrlar

bLrlLrnan (8K.,1) cetveldeki hiiktirnler Lrvgulanrr

ALTINCI KISIM

Konuftan Qrkma, Qrkarrlma ve Konutlann y0netinri

Konuttan Qrknra:
lvladde l9- Yonetnreligin 33. nraddesi huknrune gore, bu Usul ve Esaslarrn kapsanrrna giren;

a) COrev tahsisli vcya hiznret tahsisli konLrtlarda oturanlarl tahsise esas gorevin son buldulu tarihten itibaren iki ay. ba$kaktrrunlda avnr veYa e5tle$,er bir goreve nakledilerrlcr en geq altr ay iqerisin-de konutlafl bogaltrrlar.

b) Srra tahsisli kontrtlarda tlturanlar; beq yrllrk oturnra s0resinirr bitirninden I (bir) ay veya yararlanacak personel olnranrasrnedeniyle oturnla)'a devatn edenler ise gtkmasr igin ilgili idarece yaprlan tebligar rarihinden itibaren bir ay iginde; emeklilik,istifa' bagka bir yere nakil ve her ne qekilde olursa olsun, nrenruriyet veya i5qi srfatr kalkanlar, iligkilerinin kesildipi tarihtenitibaren iki ay iginde.

c) Konutlarda oturnrakta iken 0lenlerin aileleri, 6liinr tarihinden itibaren tig ay iginde,

d) 1'ahsis yaprldrktan sorlra konutta oturnra qartlanna sahip olnradrkrarr anlaqrlanlar ve oturnra suresi dolanlara kendilerineyaprlan tebligat tarihrndcn itibarcrr iki ay iqinde.

e) tlniversiteden allrklr veya allrkstz ve bir yrldan uzun si.ireli yurtiginde veya yurtclrqrnda bagka bir kurunrda gorevlendirilen

i.:,ili:lj[:t" 
endirnrevi takiben iki av iserisinde konLrtlarr bogalrrrtar ve anahrartan idari ve Mati iqter Dairi Baqkantrgrna

t) l'alep olnrasr halinde konutlarda on (10) yrldrr oturanlar hiqbir;ekilde tekrar yararlananrazlar ve bir (l) ay iqerisinde konutubogaltnrak zorundadrrlar.
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ilgilii'e lo-inrandan ve kurumdat aynlrS belgesi verilntez. Lo.imanla ilgili iglemlerde yapr igleri Teknik Daire Ba$kanh[r, kurumdan ayrrlrS
belgesi ile ilgili iSlenrlerde idari ve Mali iSler Daire Baqkanlr[r her ttrrlu zararlardan sorumludur. ortaya grkacak zararlar sorumlulardan yasa
geregincc taznrin edilir.

Konut(an (irkarrlrua
l\ladde 20- Konutlar 21. nraddede belirtilen stireler sonunda bogaltrlnraz ise, Rekrorliik tarafindan ilgili rnitlki rnakanrlara

baSvurulttr' Bu ba5vuru iizerine konut. bagka bir trildirinre gerek kalnraksrzrn kolluk kuvvetleri yardrmryla bir hafia iqerisinde boEalttrrrlrr. Bu
iglenre kargr idareye ve yargr nrercilerirre yaprlacak bagvuru bogalttrrnra iglenrinin icra ve inlazrnr durduranraz. Konrrsyon tarafindan
kendilerine tahsis yaprlnladan konutlart iggal edenler veya tahsis yaprldrktan sonra gergele aykrrr beyanda bulunduf,u anlaSrlanlar ile konut
blok veya grLlplarrndaki diler konLrt sakirrlerinin huzur ve stikununu bozucu, genel ahlak delerlerini zedeleyici tutum ve davranrglarda
buluuan ve kendisirre yaprlan vaztlt uyartlara rapnren bu davrarrrglarda rsrar ettigi tespit edilenler hakkrnda da yukandaki fikra hilkmu
rurgulanrr. Al,rrca ilgililer hakkrnda disiplirr sorugturntasr aqrlrr.

Lojman Yiiuetiminin Belirlenmesi
Madde - 2l
a' Lojnran genel kurulu: Aynr lojmanda oturan, adrna konut tahsis edilen tiim personelden olugur.
b. Lojnran ydneticisi: Lojnran genel kurulu taratlndan adaylar arasrndan I yrllrprna seqilir.
c' Lo.inran yOnctimi: Lojman yOneticisi ile oturanlardan segece$i yardrmcr ve/veya yardrmcrlarrndan olugur.
d' [-o-inran denetlelrte kurulu: Lojnlan gencl kurulu tarafindan adaylar arasrndan I yrllrlrna seqilen en az 2 (iki) lo.jrnan

sakininden olugur

Ydnetici ile ilgili hususlar lo.inran genel ktrrulu taratrndan kararlagtrrrlrr. Lo.jnranda oturanlar taratlndan y6nericinin
bclirlenententesi halinde (icreti lo.ilnanda oturanlar tarafrndan karqrlanmak tizere Konrisyon tarafrndan ucretli berleliyle birlikte tespit edilir.

Lo-lrnan gider ve gelirleri ile ilgili aidat nrakbuzu. eider tigi ve gelir gider defteri tutulLrr. Ti.int gelir ve giderler yrlsonunda Lo.jrnan
YOnetinl KLrrulu taraflndarl ona),lanarak kapatr I rr.

YEDiNCiKISIM

(icaitli Iliikiinrler

Konutlarda Oturanlarrn Uynrasr Gerekcn Esaslnr:
illadde 22- Kendisine konut tahsis edilen kiracrlar. konutla oturduklan stire iqinde aqagrda belirtilen esaslara ul,nrak

zorLrndad r rlar.

a) Koltut sakinlerinin huzur ve siikfinunu bozucu, gcnel ahlak ve degerleri zedeleyici tutunr ve davranrglarda bulunamazlar.
b) Apartnran, blok vcla site 1'oneticisi taraflndan tcspit edilen, konutlarrn iyi kullanrlmasr, korunmasr ve ta.hribatlnrn 0nlennresi ile

ilgili uvanlara titizlik gosterntek zorundadrrlar.
t) Konutlarrn tarl)anlrnt veya bir boliinrunii, bagkalarrna devredenrezler veya kiraya verernezler.
d) Konutlarln nrinrari durunrurrda ve ig tesisatlarrnda, gerekli izinler alrnnradan deligiklik yapamazlar,
e) Konutun bir bol0nrunde veya bahqede, ahrr lrayvanlarr veya kOpek besleyemezler.
t) Konutta oturanlar yakrt ve diper ortak giderlere (elektrik. tenrizlik, su vb.) konut brut metrekare degeri uzerinden katrlrrlar.
g) Konutlarda oturanlarln vararlanacaSl internet, uydu TV vb merJya ve iletiqinr araqlarrnrn ortak kullanrmrnda konut ydnetinrinin

sitlt qo$unlukla alacap,t kararlar tr1'gulanrr. Bu hizmetlerin cdininrnde konut yorretiminin Lrygurr buldLr!u teras ve gatr katr gibi yerler
liLrllarrrnta aqrk tLrtulnrak zorundadrr.

h) Btr 1'0nergcde belirtilrncycn lrususlarda to.jnran y0netinri karar vernreye yetkilidir.

Yukarrda belirlenen csaslara uynrayanlar, konut yonetinri (bina yoneticisi) tarafindan Rektorli,ige bildirilir. Rekt6rlukge bir yazr ile

konuttan qrkartrlrrlar.

suKiziNCi KtSti\l

Yiiriirliik vc [:r'gulama

\Iadde 2;l- Bu yonergenin settatoda kabuliinden sonra, tralen konutlardan yararlananlarrn durunrg komisyon taraflndan bu usul ve esaslara
g()r'c (leperlendtril ir
Ilrrdde-25: Elu yonergc senaroda kabul edildipi tarihte y(iriirlilge girer
i\ladde-26: Bu Y0nerge htikiirllerinr Rcktor ytiriit[r.

Katrlanlarrn oy birli[i ile kabul edilmigtir.
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