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Üniversitemiz kamu konutlarına sıra tahsisli başvurular, yürürlükte bulunan kamu
konutları yönetmeliği gereğince yılda bir kez olmak üzere Rektörlüğümüz tarafından
belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilmektedir. 2015 dönemi için başvurular, internet
üzerinden (online) 2-13 Mart 2015 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Konut başvuruları her
yıl güncellendiğinden genelge öncesi ve sonrası yapılan konut başvuruları dikkate alınmayacak
olup, belirtilen tarihler arasında yapılacak başvurular bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Üniversitemiz sıra tahsisli konutlarından yararlarımak isteyen tam zamanlı olarak görev
yapan öğretim üyeleri (Doktor unvanlı Araştırma Görevlileri dahi!'), 657 sayılı Kanuna tabi
idari personelimiz, Üniversitemizde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta olan bekar genç
akademisyenlerimiz (ÖYP'li Araştırma Görevlileri hariç) İTÜ kullanıcı adı ve şifreleriyle
"İTÜ PORTAL" sayfasına girerek (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. Sıra tahsisli konut başvuru formlarını dolduran
personelimiz çıktısını alarak ekleriyle birlikte en geç 13 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar, kadrolarının bağlı olduğu birimlere, birim amirine (Dekan, Enstitü veya Yüksekokul
Müdürü) imzalatıp onaylatarak teslim etmeleri gerekmektedir. 13 Mart 2015 Cuma günü mesai
bitiminde sistem otomatik olarak kilitlenecek yeni başvuru almayacaktır.

Görev ve hizmet tahsisli olarak ayrılan konutlara başvurular ise atama veya
görevlendirme tarihlerine göre, bağlı olduğu birime yapılabilecektir.

Gereği için bilginizi rica ederim.
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Not:" Konut tahsis edilen personelin, sözleşme imzaladıktan sonra hiçbir şekilde konut
değişiklik talebi dikkate alınmayacaktır. "
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