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Bilindiği üzere, Üniversitemize ait kamu konutlanna kimlerin başvurabileceği, kimlere tahsis edilebileceği,
tahsis şekilleri, oturma süresi, kira, bakım, onanm ve yönetime ait usul, esas ve şartlar ile uygulamaya ilişkin diğer
hususları belirleyen İTÜ Kamu Konutları Esasları Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 11.02.2010 tarih ve 850 sayılı
toplantısında yeniden belirlenmiştir.
Sıra tahsisli kamu konutlarına başvurular, yürürlükte bulunan kamu konutları mevzuatı gereğince yılda bir
kez Rektörlüğümüz tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilmektedir.
2012 dönemi için bu tarihler 0115 Şubat 2012 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle belirlenen tarihler dışında yapılacak
başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Görev ve hizmet tahsisli olarak ayrılan konutlara başvurular ise atama veya görevlendirme tarihlerine göre,
bağlı olduğu birime yapılabilecektir.
Üniversitemiz sıra tahsisli konutlarından yararlanmak isteyen tam zamanlı olarak görev yapan öğretim
üyeleri ve doktoralı araştırma görevlileri Akademik Personel Başvuru Forumunu; 657 sayılı Kanuna tabi idari
personelimiz İdari Personel Başvuru Formunu; Üniversitemizde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta olup,
Doktora Yeterlik ve Sanatta Ön Yeterlik aşamalarını geçmiş (doktorasını yapmakta) olan genç akademisyenlerimiz
ise Genç Akademisyen Başvuru Formunu www.konut.itu.edu.tr web sayfasından temin ederek, ekleri ile birlikte 15
Şubat 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, görev yaptıkları birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Fakülte, Enstitü, Konservatuar ve Yüksek Okulda görev yapan personelimizin başvuruları, bu birimlerin
Yönetim Kurullarınca oluşturulan Birim Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonlarında, Rektörlük birimlerimizde
görev yapan personelimizin başvuruları ise Genel Sekreterlik tarafından görevlendirilecek
Konut Başvuru
Değerlendirme Komisyonunca; www.konut.itu.edu.tr web sayfasında bulunan İTÜ Kamu Konutları Esasları ekinde
de belirtilen puanlama kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek, hazırlanan puan listelerinin en geç 29 Şubat 2012
Çarşamba günü mesai bitimine kadar Rektörlüğe gönderilmesi gerekmektedir.
Gereği için bilginizi rica ederim.
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