•

İSTANBULTEKNİKÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tarih :
1 7 Hazıran 2016
Sayı:
17825940-813.01.02/ 9 Lt '5
Konu : Konut başvurularının güncellenmesi

••

ITU
hk.

GENELGE
2016/3

Bilindiği üzere, Üniversitemize ait kamu konutlarına 2016 yılı başvuruları 22 Şubat-04 Mart 2016
tarihleri arasında gerçekleşmişti. Ancak, Üniversitemiz için yapılmakta olan yeni konutların 2016 yılı
içerisinde teslim edilecek olması nedeniyle ve yeni konutların 2016 yılı konut başvuruları tercihler
seçeneğinde bulunmamasından
dolayı 20 Haziran -1 Temmuz 2016 tarihleri
arasında
konut
başvuruları güncellenmeye açılacaktır. Başvurular internet üzerinden (online) yapılacaktır. Mart 2016
döneminde konut başvurusu yapan personellerirniz eski başvurularını güncelleyebilir, hiç konut
başvurusunda bulunmayan personellerimizin ise yeni konutlar için konut başvurusunda bulunmaları
gerekmektedir. Mart 2016 döneminde konut başvurusunda bulunan personellerimizin başvuruları ile yeni
konut başvuru döneminde sonradan başvuru yapan personellerimizin başvurularını aynı tarihte yapılmış
gibi kabul edileceğinden, Mart- 2016 dönemindeki başvurular hiçbir hak kaybına uğramaksızın yeni
başvurularla birlikte tekrar değerlendirilecektir. Yapılan başvurular 2017 yılı konut başvuru dönemine
kadar geçerli olup, bu başvurular sonrasında yapılan talepler değerlendirmeye alınamayacaktır.
Üniversitemiz yeni kamu konutlarından sıra tahsisli yararlanmak isteyen tam zamanlı olarak
görev yapan öğretim elemanları (Doktor unvanlı Araştırma Görevlileri dahil) ve 657 sayılı Kanuna tabi
idari personelimizin, İTÜ kullanıcı adı ve şifreleriyle "İTÜ PORTAL" sayfasına girerek, "hizmetler
menüsünde bulunan lojman hizmetleri sekmesini açıp" (İTÜ kullanıcı adı ve şifresi olmayan
personelimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan alabilir) kadro ve unvan gruplarına uygun konut başvuru
formunu yukarıda belirtilen tarihler arasında doldurmaları gerekmektedir. Konut başvuru formlarında bazı
bilgiler personel otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak gelmekle birlikte, eksik bilgiler başvuru
sahibi kişiler tarafından doldurulacaktır. Başvurularında yanlış ya da eksik bilgi beyan ettiğini tespit eden
personelimiz, tekrar İTÜ portal sayfasına girerek başvurusunu iptal etmesi ya da yeni başvuru yapması
gerekmektedir. Yeni başvuru yapıldığından sistem eski başvuruyu otomatik olarak iptal edecektir. Yeni
konutlar için sıra tahsisli konut başvurunda bulunan ve başvurusunu güneelleyen personelimiz başvuru
formunun çıktısını alarak ekleriyle birlikte birim amirine (Dekan, Enstitü veya Yüksekokul Müdürü)
imzalatıp onaylatarak en geç 1 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar, kadrolarının bağlı
olduğu birimlere, teslim etmeleri gerekmektedir. 1 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitiminden sonra
sistem otomatik olarak yeni başvuru almayacaktır.
Başvuruların, 3 Mart 2016 tarih ve 358 nolu "GENELGE 2016/2" sayılı genelgede belirtildiği
şekilde, Birİm Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonlarınca 11-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında
değerlendirilerek, en geç 22 Temmuz 2016 mesai bitimine kadar Rektörlüğe teslim edilmesi
gerekmektedir.
Gereği için bilginizi rica ederim.

Dağıtım
Tüm Teşkilat

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
Rektörlük Binası,
Maslak 34469, İstanbul
T: +9(0212) 285 35 25
F: +9(0212) 285 39 74

imid@itu.edu.tr
www.İmid.itn.edn.tr

