
İTÜ SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ 

a) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununu kapsamına giren kurum ve 

kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+5) puan, 

b) Personelin eşi için (+6) puan,  

c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununu kapsamında olan kurum ve 

kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan 

d) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+3) puan, 

(yalnız iki çocuğa kadar), 

e) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve 

konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan,  

f) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu 

ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-15) puan, 

g) Personelin kendisinin eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu 

ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (f)bendi kapsamı dışında kalan 

yerler ile başka il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde 

oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan, 

g2) Genç Akademisyenler grubunda yer alan kişilerin AB, TÜBİTAK, DPT 

projelerindeki her bir görevi için (+4) puan. 

 

h)  Engelli personeller kendi aralarında puanlamaya tabidirler.(Engelliler için konut 

ayrılmazsa +25 puan) 

ı) Dekan Yrd., Enst. Müdür Yrd, Bölüm Başkanı, Rektör’ ce görevlendirilmiş sürekli 

komisyon üyesi (Birden fazla görev söz konusu ise tek bir görev için puan verilecektir.) için 

(+10) puan, 

i) Kitap için (+3) puan, makale (indeksli) ve paten için (+2) puan, makale ve bildiri için 

(+1) puan, 

j) TÜBİTAK hizmet, bilim veya teşvik ödüllerinden herhangi biri için (+10) puan. 

 

k) Yürütücü olarak görev alınan AB, TÜBİTAK, DPT proje sayısının her biri için (+5) 

puan. 

l) Yürütücüsü olunan doktora tez aşamasındaki öğrenci sayısı her bir öğrenci için(+1) 

puan. 

NOT 

1- Cetvelin (a) bendi, yıl ay ve gün olarak tespit edilen bakiyelerinin puan değeri, 

oranlama yoluyla hesaplanarak toplam puanlamada dikkate alınır. 
 

 

 

 

 

 

 


