
KONUT BAŞVURU BEYANNAMESİ 
A. K�ml�k ve İlet�ş�m B�lg�ler�: 
Adı Soyadı / Ünvanı Turgay ÇETİN-Genel Sekreter Yardımcısı 
B�r�m� Genel Sekreterl�k 
TC K�ml�k No. 36181227516 
Kurum S�c�l No.  
Adına Uzmanlık Eğ�t�m� Aldığı 
Kurum (Sadece Uzmanlık Eğ�t�m� 
alanlar tarafından doldurulacaktır.) 

Sağlık 
B�l�mler� 
Ün�vers�tes� 

  
Sağlık 
Bakanlığı 

  
 
TSK 

 

Telefon No.  İş  6107 
GSM   

B. Puanlama Soruları: 
Bu beyannamen�n tarafımdan düzenlend�ğ�n� ve �ç�ndek� b�lg�ler�n doğru olduğunu, yanlış ve noksanlıktan doğacak 
sorumluluğu kabul ett�ğ�m�, durumumda değ�ş�kl�k olduğunda b�ld�receğ�m�, beyan ve taahhüt eder�m.  

     Adı ve Soyadı  : 
    Tar�h  :  
    İmza  : 

 
     B�r�m Am�r� : 
     Adı ve Soyadı : 
     Görev/Unvanı : 
     Tar�h  : 
     İmza  : 

B�lg� Yanıtlar 
Bu kolonu 
lütfen boş 
bırakınız 

1. 
Kamu Konutları Kanunu kapsamına g�ren kurum ve kuruluşlarda 
geçen h�zmet süren�z (İlk Devlet Memurluğuna Başlama tar�h�) 
(+5 puan) 

  

2. Meden� hal�n�z (Eş �ç�n +6 puan) Bekar     Evl�   

3. 
Kamu konutlarından daha önce s�z yada eş�n�z yararlandıysanız, 
yararlanma süren�z (Her yıl �ç�n -3 puan) (Onbeş gün dah�l yukarısı 
b�r ay, altı ay dah�l yukarısı b�r yıl kabul ed�l�r) 

Kend�:  
 
Eş�: 

 

4. 
Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta b�rl�kte 
oturacağınız çocuk sayısı, doğum tar�hler� ve c�ns�yetler�.(Her 
b�r� �ç�n +3 Puan, �k� çocuğa kadar +6 puan) 

  

5. 
Personel�n, eş� ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef 
bulunduğu ve konutta b�rl�kte oturacağı her a�le ferd� �ç�n (+1 puan) 
(Adı Soyadı yakınlık dereces� yazılacaktır) 

  

6. 
Personel�n, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına g�ren 
kurum ve kuruluşlarda konut tahs�s� �ç�n bekled�ğ� her yıl �ç�n (+ 1) 
puan, 

  

7. 

Personel�n kend�s�n�n, eş�n�n, çocuğunun ve kanunen bakmakla 
mükellef bulunduğu ve konutta b�rl�kte oturacağı a�le fertler�nden, 
kamu konutun bulunduğu �l veya �lçen�n beled�ye ve mücav�r alan 
sınırları �ç�nde oturmaya elver�şl� konutu olanların her konut �ç�n             
(-15) puan 

  

8. 

Personel�n kend�s�n�n, eş�n�n, çocuğunun ve kanunen bakmakla 
mükellef bulunduğu ve konutta b�rl�kte oturacağı a�le fertler�nden, 
aynı �l veya �lçede (f) bend� kapsamı dışında kalan yerler �le başka �l 
veya �lçelerde oturmaya elver�şl� konutu olanların her konut �ç�n                     
(-10) puan. 

  

9. 

Yüzde kırk ve üzer�nde engel� olduğunu yetk�l� sağlık kurullarından alınan 
rapor �le belgelend�ren engell� personel �le kanunen bakmakla mükellef 
bulunduğu ve konutta b�rl�kte oturacağı her b�r engell� a�le gerd� (eş ve 
çocuk dah�l) �ç�n (+40) puan. (Adı Soyadı yakınlık dereces� yazılacaktır) 

  
 

10 Gaz�ler �le şeh�t yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her b�r� �ç�n 
(+40) puan, . (Adı Soyadı yakınlık dereces� yazılacaktır) 

  
 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE KÜLLİYESİ
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