
KAFKAS ONiVERSiTESi KONUT (LOJMAN) TAHSiS YONERGESi 

AMAC, KAPSAM VE DAYANAK 

AMAC 

Madde 1. Bu Yonergenin amac1 Kafkas Oniversitesi konutlannm kurum 

personeline tahsis ~ekli, oturma suresi, v.b. konulara ili~kin usul, ~artlar ve 

uygulamaya dair diger hususlan tespit etmektir. 

KAPSAM 

Mad de 2. Bu yonerge Kafkas Oniversitesine a it farkl1 yerle~kelerde bulunan . konutlan 

kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3. Bu yonerge, Kafkas Oniversitesi personelinin yararlanmas1 i9in in~a 

ettirme, sat1n alma, bag1~ ve kiralama suretiyle saglanan konutlann tahsisi ile ilgili 

esaslan belirlemek amac1yla, 2946 say1ll Kanunun 2. maddesine ve ayn1 kanunun 

11. maddesi uyannca 91kanlan 16.7.1984 tarihli "Kamu Konutlan Yonetmeligi" 

esaslanna dayal1 olarak haz1rlanm1~t1r. 

KONUT TURLERi ve KONUTLARIN BELiRLENMESi 

Madde 4. Kafkas Oniversitesine ait yerle~keler iQinde bulunan konutlann dag1l1m1, 

yap1 cinsi, metrekare buyuklugu, oda say1s1, kullam~ ozellikleri ve ihtiyaQiar dikkate 

allnarak RektoriCikQe olu~turulan Tahsis komisyonunca yap1llr ve RektoriUk 

Makam1'n1n onay1 sonras1 yururluge girer. Rektorluk Makammca gerekli 

goruldugunde, konutlann tahsis turunde degi~iklik yap1labilir. Tahsis oram Kamu 

Konutlan Yonetmeligin 6. maddesinin 3. f1kras1na dayanarak a~ag1daki ~ekilde 

belirlenir. 

a) Rektor, temininde gCIQICik 9ekilen akademik - idari elemanlarm universiteye 

kazandmlmalan ve uzun sureli hizmet etmelerini te~vik etmek amac1yla puan 

durumuna bak1lmaks1zm dag1t1ma esas konutlann %10'unu uygun · g~p 
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b) Dag1t1ma esas konutlann %10'unu idari personele, %80'i Akademik personele 

aynllr. Akademik personele aynlan konutlann gorev unvan guruplarma gore ne 

miktarda veya hangi oranda tahsis edilecegi konut talebinde bulunan personelin 

say1sma gore komisyonca belirlenir. 

Tahsis esaslarma gore konutlar iki gruba aynhr: 

1. Gorev tahsisli konutlar 

2. Hizmet tahsisli konutlar 

1. Gorev Tahsisli Konutlar: "Kamu Konutlan Yonetmeligi' nin 5/b maddesi ve ekli 

(2) say1ll cetvelin Ill. grubunda (Yuksek Ogretim Kurumlan) belirtilen Akademik ve 

idari personele, gorevlerinin onemi ve ozelligi ile yetki ve sorumluluklan geregi tahsis 

edilen konutlard1r. Akademik ve idari personele ili~kin tahsis i~lemleri, belirlenmi~ 

oranlar dikkate almarak kendi gruplan igerisinde degerlendirilir. 

Oniversitemizde gorev tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar: 

Rektor, Rektor YardlmCISI, Dekan, Dekan Yard1mc1sl, Bolum Ba~kan1, Ana Bilim Dall 

Ba~kam, Yuksekokui/Konservatuar Muduru, Enstitu Muduru, Meslek Yuksekokulu 

Muduru, Hastane Ba~hekimi, Yuksekokui/Konservatuar Mudur Yard1mc1sl, Enstitu 

Mudur Yard1mc1sl, Meslek Yuksekokulu Mudur Yard1mc1SI, Hastane Ba~hekim 

YardlmCISI, Profesor, Dogent, Yard1mc1 Dogent, Ogretim Gorevlisi, Genel Sekreter, 

Genel Sekreter Yardlmc1s1, ig Denetgi, Fakulte Sekreteri, Daire Ba~kam, Hukuk 

Mu~aviri, Hastane Ba~muduru, Hastane Muduru, Enstitu Sekreteri, 

Yuksekokui/Konservatuar Sekreteri, Meslek Yuksekokulu Sekreteri, $ube Muduru, 

Hastane Mudur Yard1mc1s1'd1r. 

Gorev tahsisli konut talebinde bulunan personel say1smm mevcut gorev 

tahsisli olarak aynlan kamu konutu say1smdan fazla olmas1 halinde, yukanda 

belirtilen s1ralama ve Kamu Konutlan Yonetmeligi'ne ekli (4) say1ll cetveldeki 

esaslara gore belirlenecek puanlamaya gore lojman tahsis komisyonu tarafmdan 

tahsis yap1llr. 

2. Hizmet Tahsisli Konutlar: Kamu konutlan yonetmeligin 5. maddesinin a, b ve c 
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durumuna bak1lmaks1z1n Rektor onay1 ile tahsisi yap1lan konutlard1r. Rektorun 

makam ~oforu, kampus alan1 igerisindeki birim mudurlukleri, kamu konutlannda 

gorevli kap1c1 ve kaloriferci gibi personel ile rektorluk merkez yerle~kesi ve ilgelerde; 

1s1 merkezleri, elektrik ve s1hhi tesisatlar, itfaiye arac1, guvenlik, sagl1k ve benzeri 

hizmetlerin 24 saat esasll hizmete haz1r tutulmasm1 saglamak amac1yla yeterli 

say1da sagllk personeli, teknik personel, ~ofbr, guvenlik hizmetlerinden sorumlular ile 

diger benzeri hizmet sorumlulannm aileleri ile birlikte oturmalan igin Rektorun talimat1 

uzerine tahsisi yap1lan konutlard1r. Bu amagla, binalann bodrum ve zemin katlannda 

bulunan konutlar Yonetmeligin ilgili hukumlerine gore hizmet tahsisli konutlar olarak 

aynl1r. Hizmet Tahsisli Konut tahsis edilen gorevlilerden konutun tahsis edilme 

amacma uygun hizmetlerden aynlanlar usulune uygun olarak konuttan 91kanllr. 

KONUT TAHSiS KOMiSYONU'NUN OLU~TURULMASI VE CALI~MA ESASLARI 

Madde 5. Kendilerine konut tahsis edilmesini talep edenlerin tahsis i~lemlerini 

yurotmek ve sonugland1rmak uzere Rektorluk Makam1nca, Bir Rektor Yard1mc1s1 

ba~kanllgmda Ba~kanla birlikte ug as1l ve iki de yedek uyeden olu~an Konut Tahsis 

Komisyonu kurulur. Komisyonun gorev suresi ug y1ld1r. 

Konut Tahsis Komisyonu uye tam say1s1 ile toplamr ve oy goklugu ile karar 

allr. Komisyonun gorevi, konut tahsisi isteginde bulunanlann ba~vurulanm incelemek 

ve konut tahsisine hak kazananlan gerekgeli bir karar ile tespit etmektir. Komisyon 

ba~kam puanlama cetveline gore olu~an puanlan ve bu puanlamaya gore olu~an 

s1ralamay1 Rektorluk Makammm onayma sunar. Karara ili~kin diger hususlarda 

Kamu Konutlan Yonetmeligi'nin 19. maddesi uygulan1r. 

BA~VURU, PUANLAMA, KONUT TAHSiS KARARLARININ DUYURULMASI VE 

iTiRAZLAR 

Madde 6. Konut tahsisi isteginde bulunanlann ba~vurulan ve konut tahsisinde 

kullan1lacak puanlama ve tahsis hakk1 kazananlann duyurulan ile diger i~lemler 

Kamu Konutlan Yonetmeligi'nde belirtilen esaslara gore yap1llr. 

a) Ba~vurular, Konut Tahsis Komisyonu'nca puanlamr ve sonuglar Oniversiteni~il$~~>~:~;;,~~"'- .. _,, , 

sayfasmdan ilan edilir. Varsa itirazlar, ilandan itibaren 15 gun igerisinde yazth''folarak''~' ~'t~;·,1:\ . 
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baglayarak ilan edilmek Ozere Rektorluk Makamma sunar. Bu puanlamaya gore 

lajman tahsisi yap1l1r. 

b) Rektorluk Makammca nihai karar verilerek kesinle~en puanlama sanucunda, 

Kanut Tahsis Kamisyanunca ba~vuru sahiplerine tahsis edilmesi onerilen kanutlar, 

ilgili birim tarafmdan, tahsisin kesinle~mesinden itibaren 10 gun ic;inde Oniversitenin 

Web sayfasmdan ilan edilir ve aynca ilgili ki~iye yaz11i alarak bildirilir. 

c) Sanuc;lara bir hafta ic;inde itiraz edilebilir. itirazlar, Kamisyanun degerlendirmesi ve 

Rektorluk Makammm anay1 ile sanuc;landmllr ve ilgili persanele duyurulur. 

d) Tahsise esas puanlamanm ilan tarihinden sanra yap1lan lajman talebine ili~kin 

ba~vurular, dikkate almmaz ve bu ba~vurular ertesi y1l dikkate al1n1r. 

PUANLAMA CETVELi (Kamu Kanutlan Yonetmeligi 8. Maddesi geregince 

uygulanacak 4 say11i cetvel) 

a) Gorevinde ba~anl1 alanlardan sicili c;ak iyi veya iyi alan persanel ic;in (+1 0) puan, 

b) Persanelin 2946 say11i Kamu Kanutlan Kanunu kapsamma giren kurum ve 

kurulu~larda gec;en hizmet suresinin her y1l1 ic;in (+5) puan, 

c) Persanelin 2946 say11i Kamu Kanutlan Kanunu kapsammda alan kurul ve 

kurulu~larda, daha once kanuttan yararland1g1 her y1l ic;in (-3) puan, 

d) Persanelin e~i ic;in (+6) puan, 

e) Persanelin kanunen bakmakla yukumlu aldugu c;acuklann her biri ic;in (+3) puan, 

(yalmz iki c;acuga kadar), 

f) Persanelin belgelendirmek ~art1yla e~i ve c;acuklan d1~mda kanunen bakmakla 

mukellef bulundugu ve kanutta birlikte aturacag1 her aile ferdi ic;in (+1) puan, 

g) Persanelin, ayllk ve ozluk haklan ile ilgili gelirleri haric; almak Ozere, kendisinin ve 

kanunen bakmakla mukellef bulundugu ve kanutta birlikte aturacag1 aile fertlerinin 

(kanut kira gelirleri haric;) diger tom surekli gelirlerinin y1lllk taplammm 15.000 

gosterge rakammm memur maa~ katsay1s1 ile c;arp1m1 sanucu bulunacak miktan 

gec;mesi halinde (-1) puan, 

h) Persanelin 2946 say11i Kamu Kanutlan Kanunu kapsamma giren kurum ve 
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i) Persanelin kendisinin, el?inin, 9acugunun ve kanunen bakmakla mOkellef 

bulundugu ve kanutta birlikte aturacag1 aile fertlerinden kanutun bulundugu il veya 

il9enin belediye ve mOcavir alan s1mrlan i9inde aturmaya elveril?li kanutu alanlann her 

kanutu i9in (-15) puan, 

j) Persanelin kendisinin, el?inin, 9acugunun ve kanunen bakmakla mOkellef 

bulundugu ve kanutta birlikte aturacag1 aile fertlerinden, ayn1 il veya il9ede (g) bendi 

kapsam1 dll?lnda kalan yerler ile bal?ka il veya il9elerde aturmaya elveril?li kanutu 

alanlarm her kanutu i9in (- 1 0) puan alarak hesaplanarak bal?vuru sahibinin taplam 

puam hesaplan1r. 

k) Yap1lan puanlama sanucunda puanlan el?it alan persanele tahsiste once idari 

gorev, sanra akademik unvan ve daha sanra da hizmet y1l1 dikkate allnarak lajman 

tahsisi yap1l1r 

Mad de 7. K1smi statOde 9alll?anlar kanut hakkmdan yararlanamazlar. Kanut tahsisine 

hak kazananlann bu kanuda yanlll? beyanda bulunmalanmn tespiti edilmesi halinde, 

tahliyelerine karar verilir. Bu durumda kil?i tahliye talebinin tebliginden itibaren bir ay 

i9inde tahsis edilmil? alan kanutu bal?altmak zarundad1r. 

KONUT DEGi$iKLiGi 

Madde 8. Kanut degil?ikligi yapmak isteyen persanel idari ve Mali il?ler Daire 

Bal?kanl1gma degil?iklik gerek9esini belirten bir dilek9e ile bal?vurur. Degil?iklik talebi; 

daha onceden lajmanda aturma sOresi, onceden lajman degil?ikligi yap1llp 

yapllmad1g1, puan durumu ve lajman degil?ikligi gerek9esi dikkate allnarak lajman 

kamisyanu tarafmdan degerlendirilir. Degil?iklik talebinin sanu9land1nlmas1 lajman 

tahsis kamisyanunun yetkisi ve rektorOn anay1na baglld1r. Bunun haricinde alagan 

dll?l durumlarda, ge9erli mazeret ve magduriyet varsa kanut tahsis kamisyanu karan 

ve rektorOn anay1 ile degil?iklik mOmkOn alabilir. 

KONUTUN TESLiMi VE KONUTLARA GiRi$ 

Madde 9. Kanutlar, yetkili birimce, bir ornegi Kamu Kanutlan Yonetmeligi'nin (6) 

say1l1 cetveli ile belirlenen "Kamu Kanutlan Giril? Tutanag1" dOzenlenerek teslim edilir. 

Bu tutanaklann asl1 kanut tahsis dasyasmda saklan1r ve bir ornegi de hak sahibine _ 
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verilir. il?bu tutanaga kanutta bulunan demirbal? el?ya ve mefrul?atm list~.~f)ll! ilgilk _~1~i · ·~~~:\<-
:!· . ,, ~ + x. .' 

yonetmeligin ekindeki ornegine gore haz1rlanarak eklenir. Bu tutanak, kanytk .. gJ,r·~~~1:(, ·· ·<·· ~~~-

>!l~;:i~~/">} 
} F.: " ., . "~ ,, ·1•'· 



kira sozle~mesi yerine gec;:er. Konut tahsis karan bildirilmeden ve konut tutanakla 

teslim edilmeden, konutun anahtan teslim edilemez ve konuta girilemez. Konutlann 

tahliye edilmesi durumunda, hak sahipleri lojmanlan teslim ald1klan gibi teslim 

etmeleri gerekir. Daha sonra hasar tespiti (boya badana ve her toriO tamirat1) halinde 

belirlenen masraflar ilgiliden defaten tazmin edilir. 

a) Lojman tahsisi sonucunda kendisine onerilen konuta ta~1nmaktan vazgec;:tigini bir 

hafta ic;:inde bildiren personelin ba~vurusu korunarak, bir sonraki tahsis doneminde 

degerlendirmeye allmr. Kendisine konut tahsis edilen personel gerekli i~lemlerin 

tamamlan1p anahtann teslim edilmesinden itibaren on be~ gun ic;:inde konuta 

girmedigi takdirde, konut tahsis karan iptal edilir. Kira bedeli, konutun tahsis 

tarihinden itibaren tahsisin yap1ld1g1 personelden tahsil edilir. 

b) Konutlann teslim ve tahliye i~lemleri idari Mali i~ler Daire Ba~kanl1g1 taraf1ndan 

yOrOtoiOr. 

KONUTLARDA OTURMA S0RESi 

Mad de 10. Konutlardan yararlanma sOresi: 

a) Gorev veya hizmete binaen konut tahsis edilenler, tahsise esas olan gorev ve 

hizmetin devam1 veya hizmet sOresince konutta oturabilirler. 

UYULMASIGEREKENESASLAR 

Madde 11. Kendilerine konut tahsis edilen ki~ilerin konutta oturduklan sOre ic;:inde 

konutlardaki i~letme, kullanma, oturma, huzurun saglanmas1, bak1m ve onanm gibi 

hususlan dOzenleyen mevzuat veya Yetkili Makam taraf1ndan <;:1kart1lan yonetmelik, 

talimat ve emirler c;:erc;:evesinde uymalan gereken genel esaslar ~unlard1r: 

a) Konutlann iyi kullamlmas1, korunmas1 ve tahribat1n1n onlenmesi ile ilgili Yoneticiler 

taraf1ndan belirlenen genel hOkOmlere ve c;:evre temizligine titizlikle uymak 

zorundad1rlar. 

b) Binalann mimari durumunda ve ic;: tesisatlannda yetkili birimlere haber vermeden 

kendiliklerinden degi~iklik yapamazlar. idarenin tasarrufunda olan ve idare taraf1ndan 

yap1lmas1 uygun gorOien onanmlann yap1lmas1na engel olamazlar ve gec;:erli bir 

mazeretleri olmad1k<;:a onanm tarihini erteleyemezler. 

c) Diger konut sakinlerinin huzur ve sOkOnu bozucu , genel ahlak 

zedeleyici tutum ve davran1~larda bulunamazlar. 
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d) Konutlann tamam1 veya bir boiOmOnO ba~kas1na devredemezler, kiraya 

veremezler, bo~ tutamazlar veya tahsis gayesi d1~1nda kullanamazlar. Konutlann bir 

bolumo, binanm ortak kullamm alanlan, bah<;e, bina giri~i ve onunde kumes 

yapamazlar, konutlarda ah1r hayvanlan ile kopek ve kedi gibi ev hayvanlan 

besleyemezler. idarece belirlenen alanlar d1~mda bah<;e ve bostan yapamazlar. 

e) Bina giri~ine veya merdiven bo~luklanna, dolay1s1yla a<;1k alan ortak kullan1m 

alanlanna ozel e~ya, bisiklet, ayakkab1, vb. gibi e~ya koyamazlar. 

f) Balkondan a~ag1 sark1tarak, bina ortak kullamm alanlannda veya bina onunde hall 

gibi ev e~yas1 temizligi yapamazlar, bina onunde ara<;lann1 y1kayamazlar. Aynca 

konutlarda ba~kalanna ait <;ama~1r, perde, hall, kilim vb. malzemenin y1kanmas1, 

temizlenmesi gibi i~lemleri de yapamazlar. 

Yukanda belirtilen esaslara uymayanlar, yonetici veya hak sahipleri tarafmdan 

Rektorluge yazll1 olarak bildirilir. Yap1lacak yaz1ll uyanlara ragmen ayk1n tutum ve 

davran1~1n1 degi~tirmemekte 1srar ettigi tespit edilenlerin konut tahsis karan iptal edilir 

ve konuttan <;1kart1llr. 

KONUTTAN CIKMA - CIKARILMA 

Madde 12. 

a) Gorev veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar, gorevin veya hizmetin son 

buldugu tarihten itibaren iki (2) ay i<;inde, ba~ka kurumda ayn1, e~deger veya daha 

List bir goreve atananlar enge<; alt1 ( 6 ) ay i<;inde, 

b) Emekli olanlar, istifa edenler ve ba~ka yere nakil gidenler ili~kilerinin kesildigi 

tarihten itibaren iki (2) ay i<;inde, 

c) Konutlarda oturmakta iken olen hak sahibinin aile fertleri olum tarihinden itibaren 

iki (2) ay i<;inde, 

d) Tahsis yap1ld1ktan sonra konutta oturma ~artlanna haiz olmad1klan tespit edilenler, 

kendilerine yap1lacak tebligat tarihini izleyen bir (1) ay i<;inde, konutu bo~altmak ve 

anahtan yetkili birime teslim etmek zorundad1r. 

Gorev veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlardan, gorevin veya hizmetin son 

buldugu tarihten en az 2 ay, en <;ok alt1 ay sureyle konutlarda oturmay1 devam 

ettirecek olanlar, Kafkas Oniversitesinden ili~igini keserken idari ve Mali i~ler Daire 

Ba~kanllgma "ili~kisizlik Belgesini" imzalatt1rmadan once; kalmay1 planladlkl~f·l:t""Ve•>~:.~'i?."-. 
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Geli~tirme Daire Ba~kanllgmm veznesine veya T.C. Ziraat Bankas1 Kars $ubesindeki 

TR710001 000147261585865001 numaral1 hesabma yat1rarak vezne almd1 belgesi 

yada banka dekontunu ibraz edeceklerdir. Lojmam usuiOne uygun olarak teslim 

ettikleri zaman lojmanda herhangi bir eksiklik yoksa idareye dilekc;e ile ba~vurarak 

depozit olarak yatmlm1~ k1sm1 geriye alabileceklerdir. 

Konutu bo~altanlar anahtarlann1 "Kamu Konutlan Geri Alma Tutanag1"n1 

dOzenleyerek RektoriOgOn ilgili birimine teslim etmek zorundad1r. Bo~alt1lmas1 

gereken konut, kanuni sOreler sonunda bo~alt1lmazsa, RektoriOkc;e ilgili mOiki 

makamlara ba~vurulur. Bu ba~vuruya istinaden konut, ba~ka bir bildirime gerek 

kalmaks1zm, kolluk kuvveti yard1m1yla bo~altt1nl1r. Bo~altt1rmaya kar~1 idareye veya 

yarg1 mercilerine yap1lacak ba~vuru, bo~altt1rma i~leminin icra ve infazm1 durdurmaz. 

Tahsis karan, tesis ve teblig edilmeden konutlan i~gal edenler, gerc;ek d1~1 

beyanda bulundugu tahsisten sonra anla~1lanlar ve ne suretle olursa olsun konut 

tahsis karan iptal edilenler, konutu bo~altmalan gereken ek sOre sonunda 

bo~altmazlarsa kolluk kuvveti yoluyla konuttan 91kart11lrlar. 

KONUTLARIN i$LETME, BAKIM VE ONARIM GiDERLERiNiN KAR$1LANMASI 

Madde 13. Borc;lar Kanunu'nun 258. maddesinde ve Kamu Konutlan Yonetmeligi'nin 

be~inci boiOmOnde yer alan ilgili mevzuatlar goz onOne allnarak ve konutlann ortak 

kullan1lmasmdan dogan temizlik ve kOc;Ok onanm giderleri ile konutun 1s1nma, keto 

kullan1mmdan dolay1 meydana gelen zarar-ziyan, ortak kullamm alanlan dahil 

aydmlatma, elektrik, su, otomat, gaz vb. gibi giderler veya istihdam edilen kap1c1, 

bahc;1van, kaloriferci, vb. gibi ihtiyac;lann kar~1lanmas1 ic;in gerekli olan giderler konut 

tahsis edilenler tarafmdan kar~1lamr. Bunlar d1~mda kalan kalorifer, ana duvarlar, 

c;at1, koridor gibi ortak yerlerin bak1m1, korunmas1 ve onanm1 ile ilgili giderler veya 

kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin i~letilme giderleri veya diger bOyOk onanm 

giderleri Oniversite tarafmdan kar~1lamr. 

Konutta oturanlar, yap1lmas1 gerekli olan veya uygun gorOien onanmlann 

yap1lmasma engel olamazlar veya me~ru bir mazeret olmad1kc;a tarihini 

erteleyemezler. t(f.lilf.:.@JoJJS'J:;r~;."t';~\ . 
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CE$iTLi VE SON H0K0MLER 

H0K0M BULUNMAYAN HALLER 

Madde 14. Bu Yonergede yer almayan hususlarda 2946 say1ll Kamu Konutlan 

Kanunu ile Bu kanuna dayamlarak yay1mlanm1~ olan Kamu Konutlan Yonetmeligi 

hukumleri uygulan1r. 

Y0R0RL0KTEN KALDIRMA 

Madde 15. Oniversitemiz Senatosunun 11.07.2013 tarihli ve 12 say1ll oturumunda 

alman 147 say1ll karanyla kabul edilen ." Kafkas Oniversitesi Konut Tahsis Yonergesi 

"Yururlukten kald1nlm1~t1r. 

Y0R0RL0K 

Madde 16. Bu Yonerge Kafkas Oniversitesi Senatosunda kabul edildigi tarihte 

yururiUge girer. 

Y0R0TME 

Madde 16. Bu Yonerge hukumlerini Kafkas Oniversitesi Rektoru yurutur. 
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