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Maliye Bakanhgt 'ndan: 

Teblig 

Milli EmHik Genel Tebligi 

(S1ra No: 294) 

Maliye Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmdaki 178 saydt Kanun Hukmunde 

Karamamenin 543 say1h Kanun Hukmunde Karamameyle degi~ik 13'uncu maddesinin (e) bendi 

geregince, Devlete ait konutlan yonetmek ve kamu kurum ve kurulu~lanna ait konutlarm yonetimi 

konusundaki politikalan belirlemek ve her yd yurt iyindeki ve yurt d1~mdaki kamu konutlannm kira ve 

yakit bedelleri ile i~letme, bak1m ve onanm esaslanm tespit etmek gorevi Maliye Bakanhgma 

verilmi~tir. 

Bu yetkiye dayamlarak, 2946 sayili Kamu Konutlan Kanunu kapsammdaki kamu kurum ve 

kurulu~lannm yurt i9inde ve yurt dt~mda bulunan kamu konutlan ile ilgili olarak a~agtda belirtilen 

esaslar yeryevesinde i~Iem yapllmas1 uygun goriilmu~tiir. 

1 - KiRA BEDELi 

1.1. Konut Alanlarmm Hesaplanmas1 

Konutlann ayhk kira bedeli, konutun brut in~aat alam esas almarak hesaplamr. Brut in~aat 

alam, miistakil bir evin veya apartman dairesinin dt~ duvarlar dahil olmak iizere, bu duvarlar i9inde 

kalan metrekare cinsinden toplam alamd1r. Brut in~aat alammn tespitinde 6lyuler d1~tan ahmr. Balkon 

alanlannm 1/2'si brut in~aat alanma eklenir. Merdiven, asansor, havalandtrma ve aydmhk bo~luklar1 

ile ortak kullamlan benzeri alanlar hesaplamada dikkate ahnmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblag 

edilir. 

1.2. Meskende Korunmalan Mutlak Surette Zorunlu Bulunanlardan Ahnacak Kira 

Bed eli 

3713 sayi11 Terorle Mucadele Kanununun 10.03.1993 tarih ve 3871 sayth Kanunla degi~ik 

20'nci maddesi geregince, korunmaya ahnmi~ emekli personelden, meskende korunmalan mutlak 

surette zorunlu bulunanlarm konut kira bedellerini belirleme yetkisi Maliye Bakanhgma verilmi~tir. 

Bu yetkiye dayanarak, soz konusu personelin yararlandigi konutlardan ahnacak kira bedeli, 

konutlann yal(lt bedelleri ile tiim giderlerinin emekli personel tarafmdan kar~Ilanmas1 kaydtyla, 

yiiriirliikte bulunan ayhk kira birim bedellerini belirleyen Genel Tebliglerdeki bedellerin iki kat1 olarak 

tespit edilmi~tir. 

1.3. Kurum ve Kurulu~larm Bedel Art1rma Yetkisi 

Yiiriirliikteki Milli Emlak Genel Tebliginde belirtilen ~ekilde hesaplanan kira bedelleri asgari 

olup, kurumlar konutlann nitelik ve ozelliklerini de dikkate alarak gerektiginde daha yiiksek kira 

bedeli belirleyebilirler. 

1.4. Kira Bedelinden Yapdacak indirimler 

1.4.1. Bodrum Katlara ili~kin Kira Bedellerinde Uygulanacak indirim Oranlan 



Bodrum katlarda oturanlardan, hesaplanan ayhk kira bedelinin %50'si indirilir. Zemin katm 

altmdaki boliimler bodrum kat sayilrr. Ancak, zemin kattan a~ag1da birden fazla kat varsa, bu indirim 

yalmz en alttaki bir kat i9in uygulamr. 

1.4.2.Bazi Yorelere ili~kin Kira Bedellerinde Uygulanacak indirim Oranlan 

2946 sayiii Kamu Konutlan Kanunu kapsammdaki konutlarm ayhk kira bedellerinin tespitine 

yonelik yiiriirliikteki Milli Emlak Genel Tebliginde belirtilen "Yurti9inde bulunan kamu konutlanmn 

ayhk her bir metrekare i9in" kira bedelleri, bu Gene! Tebligin 1.2. ve 1.4.1. bOliimleri dikkate ahnarak 

hesaplanan ayhk kira bedelleri toplammdan; 

a) EK: 1 'de yer alan illerde 

b) EK: 2 'de yer alan illerde 

c) EK: 3 'de yer alan illerde 

d) EK: 3'de olup da son niifus say1mmda belirlenen niifusu 

lO.OOO'den az alan yerle~im yerlerinde 

e) Meskun yerlerden uzak, ula~Im ve iskan imkanlan kisith alan 

yerlerde oranmda indirim yap1hr. 

1.4.3. Kira Bedelinden Yapdacak indirim Sayisi 

%50, 

%45, 

%30, 

%40, 

%70, 

Konutun bulundugu yer de dikkate almarak bu tebligin 1.4.2 bOliimiindeki indirimlerden 

sadece birisi uygulan1r. 

1.4.4. indirime Tabi Olmayan Kira Bedelleri 

Yiiriirliikteki Milli Emlak Gene! Tebligleri ile belirlenen ilave kira bedelleri indirime tabi 

degildir. 

1.4.5. Fazlas1 Dikkate Almmayacak Kira Bedelleri 

Kira bedelinin hesaplanmasmda, konutlann toplam briit in~aat alanmm 120 metrekareden 

fazlas1 dikkate almmaz. 

1.4.6.Yurt D1~mdaki Konutlarm Ayhk Kira Birim Bedellerinin Tespiti 

Yurt d1~mdaki konutlann ayhk kira birim bedelleri be~inci derecenin birinci kademesindeki 

evli ve <(Ocuksuz bir Devlet memurunun yurt i9i ve yurt d1~1 net ayhk tutarlan arasmdaki orana gore, 

bulunan kat say1smm, yurt i9i i9in tespit edilen ayhk kira birim bedelleri ile <(arpilmasi suretiyle, her 

iilke i9in ayn ayn hesaplamr. 

2- YAKIT GiDERLERi 

2.1. Kamu konutlarmm yak1tmm konutlarda oturanlar tarafmdan tedariki ve bedellerinin 

konutlarda oturanlarca kar~IIanmas1 esastir. 

Ancak, tamam1 kamu kurum ve kurulu~lannm (634 say1h Kat Miilkiyeti Kanununa tabi olanlar 

hari9) miilkiyetinde bulunan veya tamam1 kiralanan konutlarm tahsisli oldugu idarenin gerek gonnesi 

halinde, idarece yaklt temin edilebilir. idarece temin edilecek yak1t, Kamu Konutlan Kanunu ile Kamu 

Konutlan Yonetmeligine gore hesaplanan kontenjan i9in ge<(erlidir. Bu halde, biit9e imkanlan ve 

tasarruftedbirleri goz oniinde bulundurulur. Dogal gazla, ISitilan kamu konutlannda yakitm tedarikinde 

bir gii<(liik soz konusu olmad1gmdan (Devlet mahalleleri ve hizmet binas1 gibi aym kazandan ISitllan 



konutlar hari9) bu konutlann yaktt giderleri idarelerce kesinlikle kar~tlanmayacak ve oturanlarca 

kar~tlanmaya devam edilecektir. 

2.2. Kamu Konutlan Yonetmeligine ekli (1) saydt Cetvelin (A) boliimiinde yer alan ve temsil 

ozelligi nedeniyle kira bedeli almmayanlar ile soz konusu cetvelin (B-C) boliimiinde belirtilen, Kamu 

Konutlan Yonetmeligi geregi kira bedeli alman makam ve riitbe sahiplerinin oturmakta olduklan 

kamu konutlanmn yakttl kurumlannca tedarik edilecek ve amlan makam ve riitbe sahiplerinden yaktt 

bedeli tahsil edilmemesi uygulamasma devam edilecektir. 

2.3. Metrekare yaktt bedeli, Kamu Konutlan Yonetmeliginin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu 

Yonetmelige ekli ytlhk yaktt miktarlanm gosteren 9 ve 10 sayth cetvellere gore hesaplanan kontenjan 

yaktt miktan i9in ge9erlidir. 

2.4. Kamu kurum ve kurulu~lanmn tesisleri ile fabrika binalanndan 91kan attk buhar, steak su 

gibi diger enerji kaynaklan ile tstttlan konutlarda yeni tesis kurulmamast ve maliyet artmct herhangi 

bir harcama yaptlmamast kaydtyla, bu konutlarda oturanlardan da kira bedeline ilave olarak 

yiiriirliikteki Gene! Tebligin ilgili boliimiinde belirtilen yaktt bedeli %50 indirimli olarak tahsil edilir. 

2.5. Yaktt bedellerinin hesaplanmasmda konutlardan toplam brUt in~aat alanmm 120 

metrekareden fazla olan ktsmi dikkate ahnmaz 

2.6. Konutlarm bo~ kaldtgi siireler i9in yak1t giderleri ilgili kamu kurum ve kurulu~lannca 

kar~tlamr. 

2.7. Tamam1 kamu kurum ve kurulu~Iarmm (634 saytl1 Kat Miilkiyeti Kanununa tabi olan 

konutlan hari9) miilkiyetinde bulunan veya tam ami kiralanan konutlarm, 2946 sayth Kamu Konutlan 

Kanunu uyannca kar~tlanmast zorunlu yaktt miktan, Kamu Konutlan Yonetmeligine ekli (9) ve (1 0) 

saytlt cetvellerde gosterilen esaslara gore belirlenecek olup, bu miktar zorunlu nedenlerle ilgili kamu 

kurum ve kurulu~lannca azami % 100 arttlrabilir. Arttmlan bu miktann bedeli, ger9ek miktan 

iizerinden konutta oturanlardan, konut yiiz6l9iimleri dikkate ahnarak tahsil edilir. Bu tahsilat, yth 

temmuz aymdan itibaren yapthr. 

3 - i~LETME, BAKIM VE ONARIM GiDERLERi 
3.1. Yonetim ve Ortak Giderlerin Kar~danmas1 

Konut blok veya gruplannm mii~terek hizmet ve giderleriyle ilgili yonetimi, Kamu Konutlan 

Yonetmeliginde belirtilen esaslara gore konut tahsis edilenlerin aralannda se9ecekleri yonetici 

tarafmdan yiiriitiilecektir. 

Hizmet binalanndaki konutlann elektrik, su, dogalgaz ve havagazt saya9lannm aynlmasmm 

miimkiin olmamas1 halinde, tiiketimin ger9ek miktan kurumlarca teknik elemanlar vasttastyla 

hesaplamr ve tiiketim bedelleri ilgililerden tahsil edilir. 



. 3.2. Konutta Oturanlar Tarafmdan Kar~IIanacak Giderler 
Oturulan si.ire ic;inde; 
a) Mill! Emlak Genel Tebliglerinde belirtilen istisnalar dt~mda, konutlann 1smma giderleri, 

b) Deprem nedeniyle gi.ic;lendirme c;ah~mas1 yapllanlar ile uzun si.ireden beri onanm 
yapllamadtgmdan bo~ bulunanlar haric; olmak i.izere kamu konutlannm ki.ic;i.ik bak1m ve onanm 
giderleri, (EK:4) 

c) Konutlann aydmlatma, elektrik, su ve gaz giderleri, 

d) Milll Emlak Genel Tebliglerinde belirtilen istisnalar dt~mda, ortak kullamm alanlanndaki 
aydmlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderler, 

e) Ortak kullamm alanlarmm ki.ic;i.ik baklill ve onanmlan, 

f) Konutun bo~altllmasi nedeniyle teslim s1rasmda konutta bulunan demirba~ e~ya ve mefru~at 
listesinde idarece gori.ilen eksikliklerin ka~llanmas1 veya koti.i kullamlmasmdan dogan onanmlar, 

g) Konutlarda istihdam edilen kaptci, bahc;tvan, kaloriferci, elektrikc;i ve benzerleri ile c;e~itli 

ihtiyac;larm kar~llanmasi ic;in gerekli alan giderler, 

konutta oturanlar tarafmdan kar~Ilamr. 
3.3 . Kamu Kurum ve Kurulu~Ian Tarafmdan Kar~IIanacak Giderler 

Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren; 

a) Ozel tahsisli konutlarm Ismma, i~letme, bak1m ve onanm giderleri ile demirba~ e~ya ve 

mefru~at giderleri ve konutun aydmlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kaptci, a~c;I, kaloriferci, 
bahc;tvan ve benzeri giderleri, 

b) E~yah gorev tahsisli konutlann demirb~ e~ya ve mefru~at giderleri, 

c) Konutlann, tahsis edilenlerce kar~1lanacak giderleri dt~mdaki esash baklill ve onanm 
giderleri,(EK:5) 

d) idarelerce in~a veya satm alma yoluyla edinilenler haric; olmak i.izere; diger yollarla 

edinilen kullandmt~ konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullamlacak olanlardan onanma ihtiyac; 

duyulan kamu konutlannm, bu Gene I Tebligin 3 .2. boli.imi.inde belirtilen hi.iki.imlere uyulmadan, soz 

konusu konutlarm kullamma uygun duruma getirilmesi ic;in yapllmasi gereken onartm giderleri, 

e) Konutlann bo~ kaldtgi si.ireler ic;in ortak kullantm alanlanna ait giderler, 

kamu kurum ve kurulu~lan tarafmdan kar~Ilamr. 
4. KALDIRILAN HiJKOMLER 
14.10.1999 tarih ve 242 sayth Mill! Emlak Genel Tebligi ile diger Milli Emlak Genel 

Tebliglerinin bu teblige aykm hiikiimleri yi.iri.irli.ikten kaldmlmt~tir. 

5. YURVRLUK 
Bu Genel Teblig yaytmi tarihinde yi.iri.irliige girer. 

Teblig olunur. 



1-Agn 
2- Aksaray 
3- Ardahan 
4- Artvin 
5- Batman 
6- Bayburt 
7- Bingo1 
8- Bitlis 

9 - <;anakkale (Bozcaada ve Gok<;eada il<;eleri) 
1 0 - <;ankm 
11 - Erzincan 
12- Giresun 

13- Gtimli~hane 
14-Hakkari 
15- Igdtr 
16- Kars 

17 - Ktr~ehir 

18- Mu~ 
19-Siirt 
20- Sinop 

21- ~tmak 
22- Tunceli 
EK:2 
1- Adtyaman 
2 -Amasya 
3- Bartm 
4- <;orum 
5 - Diyarbaktr 
6- Elaztg 
7- Erzurum 

8 - Kahramanmara~ 
9- Karabtik 

10- Karaman 
11 - Kastamonu 
12- Kmkkale 

13- Malatya 
14- Mardin 

15- Nev~ehir 
16- Nigde 

17- Ordu 
18- Rize 

19- Samsun 
20- Sivas 

21 - ~anhurfa 
22- Tokat 



23- Trabzon 

24- Van 

25- Yozgat 

26 - Zonguldak 

EK.3 
1- Adana 

2 - Afyonkarahisar 

3- Ankara 

4- Antalya 

5 -Aydm 

6- Bahkesir 

7- Bilecik 

8- Bolu 

9- Burdur 

10- Bursa 

11 - <;anakkale (Bozcaada ve Gok<;eada dt~mdaki il<;eleri) 

12- Denizli 

13- Dlizce 

14- Edirne 

15 - Eski~ehir 

16 - Gaziantep 

17- Hatay 

18- !sparta 

19- Mersin 

20 - istanbul 

21- izmir 

22- Kayseri 

23 - Ktrklareli 

24- Kilis 

25- Kocaeli 

26 -Konya 

27 - Klitahya 

28- Manisa 

29- Mugla 

30- Sakarya 

31 - Tekirdag 

32- U~ak 
33- Yalova 

34 - Osmaniye 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

(EK:4) 
KONUTLARDA OTURANLARCA ................ ...,.._JLJ • .,._._ L"1'-'L"1.n .. 

Kmlan camlarm yenilenmesi, 

Kap1, pencere ve camlann baktm ve onanm1 (kap1 ve pencere kollan, fitilleri ve kilitlerinin 
baktmi, onanm1 ve yenilenmesi) 

Siiplirgelik ve almhklann onanm1, 

Gomme dolap-vestiyer-elbise/yiik dolabt tlirli ah~ap malzemelerin onanm1, 

Mutfak dolaplanmn, tezgahmm ve evyenin baktm ve onanmi, 

Kornejlerin baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Zemin ve duvar seramik kaplamalannm onanm1, 

PVC ve ah~ap zemin do~emelerinin baktm ve onanm1, 

Tuvalet ta~mm (alaturka ve alafranga) onanm1, 

Taharet muslugu ve borusunun baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Klozet kapagmm baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Rezervuar-sifon baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Su tesisatmm baktmi, 

Lavabo onanmi, 

Lavabo sifonlannm baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Du~ teknesi ve kiivet onanm1, 

Du~akabin baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Banyo-Iavabo/evye bataryalanmn baktmi, onanm1 ve anzah olanlarm degi~tirilmesi, 

<;::ama~Ir-bula~Ik makinesi musluklan ve tekli musluklarm bak1m1- onanm1 ve degi~tirilmesi 

Du~ spirali ve du~ ahizesinin baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Termosifon, ~ofben, banyo kazam baktm ve onanm1 

Elektrik tesisatmm baktmi, 

Lamba anahtarlan, priz gruplan, sigorta ve lamba duylanrun baktm, onanm ve yenilenmesi, 

Kap1 zili baktm, onanm ve yenilenmesi, 

AspiratOr baktm ve onanm1, 

Boya ve badana yaptlmast, (kamu kurum ve kurulu~Ian tarafmdan yaptlanlar haric; olmak 

Konutlann aydmlatma, elektrik, su ve gaz giderleri, 

Binalara ait ortak kullamm alanlarmm aydmlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri, 

Binalara ait ortak kullamm alanlannm ve malzemelerinin baktm ve onanm giderleri, 

Binalann kanalizasyon hatlannm baktmi ve ttkah hatlann ac;tmlmast, 

Hidrofor ve tesisatmm baktm ve onanmlan, 

Asansor baktmi (periyodik baktm giderleri) ve klic;lik onanmi 

Konutun bo~altilmasi nedeniyle teslim strasmda konutta bulunan demirb~ e~ya ve mefru~at 
listesinde idarece goriilen eksiklerin ka~Ilanmas1 veya kotii kullarulmasmdan dogan 
onanmlar 

Stgmak ve e~ya depolannm baktm ve onanmlan, 



35 <;att arast temizliklerinin yaptlmast, 

36 Baca temizligi yaptlmast. 

(EK:S) 

KAMU KURUM VE KURULU~LARINCA KAR~ILANACAK GIDERLER 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kullamm omriinti tamamlamt~ kapt ve pen cere dogramalannm 
degi~tirilmesi 

a. Ah~ap Kapt 
b. PVCKapt 
c. Ah~ap Pencere 
9· PVC Pencere 
d. 1 ve Pencere 
Kullamm omriinii tamamlamt~ gomme dolap-vestiyer-elbise/yiik 
do 
Kullamm omriinii tamamlamt~ mutfak dolaplarmm, tezgahmm ve 
evyenin yenilenmesi 
a. Mutfak Dolabt 
b. Mutfak Tezgaht (mermer) 
c. Mutfak Tezgaht (laminat) 
9· Seramik evye 
d. 
Kullamm omriinti tamamlamt~ zemin ve duvar seramik kaplamalannm 

Kullamm omriinii tamamlamt~ zemin do~emeleri ve siipiirgeliklerin 
yenilenmesi 
a. Ah~ap 
b. Marley 
c. Karo Mozaik 
Kullamm omriinii tamamlamt~ tuvalet ta~mm (Alafranga-Alaturka) 

7 Esash pis su gider tesisatt anzalannm onanmt ve yenilenmesi 

8 

9 

10 

II 

I2 

13 

16 

Esash temiz su tesisatt anzalannm onanmt ve yenilenmesi 

Kalorifer tesisatt anzalanmn onanmt ve yenilenmesi (tsttma 
sistemlerini olu~turan ana ve anzah paryalarm 

Kullamm omriinii tamamlamt~ lavabonun yenilenmesi 

Kullamm omriinii tamamlamt~ du~ teknesi ve kiivet yenilenmesi 
a. Du~ Teknesi 
b. Kiiveti 
Kullamm omriinti tamamlamt~ banyo-lavabo/evye bataryast 

lenmesi 
Kullamm omriinii tamamlamt~ termosifon-~ofben, kombi ve banyo 
kazam 

25 ytl 
30 yd 
20 yd 
30 ytl 
25 I 

25 ytl 

10 yd 
15 ytl 
10 ytl 
25 yd 
30 

25yd 

20 ytl 
15 yd 
30 

25yd 

25 ytl 

15 ytl 
20 

15 ytl 

I5 ytl 



gibi) yapdmast 

17 Bina1ara ait <;att onanm1an (izolasyon dahil) 10 yll 

18 Binalann mevcut durumuna uygun dt~ cephe onanm1an ve boyast 10 ytl 

19 Kanalizasyon hatlanmn onanmlan ve yenilenmesi -

20 
Kullamm omrlinli tamamlami~ hidrofor ve tesisatmm baktmi, onanmi 

25 yll 
ve yenilenmesi 

21 
Asansorlin Kumanda Panosu, Makine Motor Grubu, Ta~Ima Sistemi, 
Kabin Tesisati ile Kuyu i<;i Tesisat1 gibi ana par<;alannm degi~tirilmesi -

22 Daire duvarlanna i<;ten ve dt~tan ISI yahtimmm yapdmas1 
Bir defaya mahsus 

yapllacaktir 

23 E~anjorlerin baktmt, onanmt ve yenilenmesi -

24 
Kalorifer kazanlan ve tsttma sistemlerinin tlim mli~temilatmm baktmt, 
onanmi ve yenilenmesi -

25 Esash onanmlar esnasmda olu~an hasarlarm giderilmesi -

- Kullamct hatast olmaytp kullamm omrlinli tamamlamt~ malzemelerden kaynaklananlar 
yetkili personel tarafmdan teknik rapor diizenlenmesi ~art1 ile bo~ daire baktmlan kapsammda Kamu 

Kurum ve Kurulu~lan sorumlulugunda onanhr veya degi~tirilir. 
2 - Malzemeler kullamm omlirleri sonunda yaptlacak incelemeler neticesinde teknik personel 

tarafmdan tanzim edilecek rapora gore degi~tirilir veya kullamma devam edilir. 
3 - Degi~tirilecek ya da kullamlacak malzemenin yerine aym malzemenin kullamlmast esastir. 

Malzemenin liretimden kalkmast ve maliyet etkinlik a<;tsmdan uygun olmast durumunda teknik 

raporda belirtilen malzeme kullanthr. 
4 -Listede bulunmayan ancak, aym maksatla kullamlan farkh ozellikteki malzemelerin 

kullantm omiirler~ listede belirtilen malzemeler baz ahnarak belirlenir. 
5 - Dogal afetler sonucunda (deprem, sel, ftrtma vb.) veya kullamc1 hatas1 olmayan ba~ka 

sebeplerle olu~an malzeme hasarlan teknik personelin tanzim edecegi rapora gore degi~tirilir. 
6 - EK:5 listede yer almayan baktm, onanm ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca 

kar~damr. 


