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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Kurumumuza ait lojmanlara 2017 yılı başvurularının 3 – 14 Nisan 2017
tarihleri  arasında internet  (online) üzerinden yapılacağı ve başvuru yapan personelin başvuru
formunun çıktısını alarak 14 Nisan 2017 tarihi mesai bitimine kadar kadrolarının bağlı olduğu
birimlere teslim etmeleri gerektiği 31 Mart 2017 tarih ve 146892 PAPİRÜS numaralı lojman
başvuru genelgesi ile tüm personele duyurulmuştu.

Yukarıda  belirtilen  tarihler  arasında  kadrolarının  bağlı  olduğu  Fakülte,  Enstitü,
Konservatuar ve Yüksekokula konut başvurularını yapan personelimizin başvuruları, bu birimlerin
Yönetim  Kurullarınca  oluşturulan  Birim  Konut  Başvuru  Değerlendirme  Komisyonlarında,
Rektörlük ve bağlı  birimlerine yapılan konut  başvurularının 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 17-28 Nisan 2017 tarihleri arasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

2017 yılı lojman başvuruları internet (online) üzerinden yapıldığından Birim Konut Başvuru
Değerlendirme Komisyon’larında görev yapan Dekan, Dekan Yardımcılarına,  Enstitü-Yüksekokul
Müdür,  Müdür  Yardımcılarına,  Genel  Sekreter  ve  Genel  Sekreter  Yardımcılarına  personel
otomasyon  sistemi  tarafından  yetki  verilecektir.  Yetki  verilen  komisyon  üyeleri
http://konaklama.itu.edu.tr/lojman  adresi  üzerinden  “Puan  kontrol  menüsünde  bulunan
başvuru değerlendirme ve onay raporu sekmelerinden” kendi birimlerine yapılan tüm başvuruları
inceleyip değerlendirerek ayrı ayrı onaylamaları ve komisyonun puan değişikliği yaptığı başvuru
varsa açıklamalarıyla birlikte puanlama raporunda belirtmeleri gerekmektedir. Değerlendirme
komisyonun yapmış  olduğu değerlendirme ve  puanlama doğru  kabul  edilecektir.  Başvurular
onaylandıktan sonra sistem üzerinden akademik, idari ve genç akademisyen başvuruları için ayrı
ayrı  puanlama  raporu  alınarak  Birim  Değerlendirme  Komisyon  üyelerince  ıslak  imzayla
imzalanarak üst yazıyla birlikte elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ile en geç 28 Nisan 2017
Cuma günü mesai bitimine kadar Rektörlüğe iletilmesi gerekmektedir. Birimlere manuel olarak
elden teslim edilen başvuru formu varsa değerlendirilerek onaylama raporuna eklenmelidir. Sadece
manuel başvuruların üst yazı ile birlikte EBYS üzerinden gönderilmesi yeterlidir. Ayrıca online
başvuruların ve eklerin gönderilmesine gerek yoktur.

Gereği için bilginizi rica ederim.
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(E-İmza)
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL

Rektör Yardımcısı

Ek: Dağıtım Listesi
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