
KAFKAs üıılvenslresl xoııur (LoJMAN) rexsls vöııencrsi
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
AMAç

Madde'l. Bu Yönergenin amacı Kafkas Üniversitesi konutlarının kurum
personeline tahsis şekli, oturma süresi, v.b. konulara ilişkin usul, şartlar ve

uygulamaya dair diğer hususları tespit etmektir.

KAPsAM
Madde 2. Bu yönerge Kafkas Üniversitesine ait farklı yerleşkelerde bu|unan konutları

kapsar.

DAYANAK

Madde 3. Bu yönerge, Kafkas Üniversitesi personelinin yaradanması için inşa

ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların tahsisi ile ilgili

esasları belidemek amacıyla, 2946 sayılı Kanunun 2, maddesine ve aynı kanunun

11. maddesi uyannca çıkarı|an 16.7.1984 tarihli 'Kamu Konutları Yönetmeliği'

esaslarına dayalı o|arak hazıdanmıştır.

KONUT TÜRLERİ Ve KONUTLARİN BELİRLENMESİ

Madde 4. Kafkas Üniversitesine ait yerleşkeler içinde bulunan konutlann dağı|ımı,

yapı cinsi, metrekare büyüklüğü, oda sayısı, kullanış öze|likleri ve ihtiyaçlar dikkate

alınarak Rektödükçe oluşturulan Tahsis komisyonunca yapılır ve Rektörlük

Makamı'nın onayı sonrası yünirlüğe girer. Rektör|ük Makamınca gerekli

gönildüğünde, konutların tahsis tünjnde değişiklik yapılabilir. Tahsis oranı Kamu

Konutları Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasına dayanarak aşağıdaki şekilde
belirlenir.

a) Rektör, temininde güçlük çekilen akademik - idari elemanların üniversiteye

kazandırılmalan ve uzun süreli hizmet etmelerini teşvik etmek amacıyla puan

durumuna bakılmaksızın dağıtıma esas konutların %5'ini uygun gördüğü personele

tahsis edebilir.



b) Dağıtıma esas konutların o/o15'i idari personele, %80'i Akademik persone|e
ayrılır. Akademik personele ayrılan konut|arın görev unvan guruplarına göre ne
miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği konut talebinde bulunan personelin
sayısına göre komisyonca belirlenir.

Tahsis esaslarına göre konutlar iki gruba ayrılır;
1. Görev tahsisli konutlar
2. Hizmet tahsisli konutlar

7. Görev Tahsisli Konutlar: "Kamu Konutları Yönetmeliği' nin 5/b maddesi ve ekli
(2) sayıh cetvelin lll. grubunda (yüksek Öğretim kurumlan) belirtilen Akademik ve
ldari personele, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis
edilen konutlardır. Akademik ve idari personele ilişkin tahsis işlemleri, belirlenmiş
oranlar dikkate alınarak kendi grupları içerisinde değer|endirilir.

ün qörev tahsisli nutlardan vararlanacak olanlar:
ReKör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı

Başkanı, Yüksekokul/Konservatuar Müdürü, Enstitü Müdürü, Meslek Yüksekokulu

Müdürü, Hastane Başhekimi, Yüksekokul/Konseryatuar Müdür Yardımcısı, Enstitü

Müdür Yardımcısı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Hastane Başhekim

Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter,

Genel Sekreter Yardımcısı, lç Denetçi, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk

Müşaviri, Hastane Başmüdüni, Hastane Müdüni, Enstitü Sekreteri,

Yüksekokul/Konseryatuar Sekreteri, Meslek Yüksekokulu Sekreteri, Şube Müdünj,

Hastane Müdür Yardımcısı'dır.

Görev tahsisli konut talebinde bulunan personel sayısının mevcut görev

tahsisli olarak ayrılan kamu konutu sayısından fazla olması halinde, yukarıda

belirtilen sıralama ve Kamu Konutları Yönetmeliği'ne eki (a) sayıh cetveldeki

esaslara göre be|irlenecek puanlamaya göre lojman tahsis komisyonu tarafından

tahsis yapıhr.

2. Hizmet Tahsisli Konutlar: Kamu konutları yönetmeliğin 5. maddesinin a, b ve c

maddeleri dışındaki norma| çalışma saatleriyle sınıdandırılması kabil o|madan görev

başında bu|unmaları gereken ve hizmetine ihtiyaç duyulan personelin puan



durumuna bakı|maksızın Rektör onayı ile tahsisi yapılan konutlardır. Rektörün
makam şoförü, kampüs alanı içerisindeki birim müdüriükleri, kamu konutlarında
görevli kapıcı ve kaloriferci gibi personel ile rektörlük me*ez yerleşkesi ve ilçelerde;
ısı me*ezleri, elektrik ve sıhhi tesisatlar, itfaiye aracı, güvenlik, sağlık ve benzeri
hizmetlerin 24 saat esaslı hizmete hazır tutulmasını sağlamak amacıyla yeter|i

saYıda sağlık personeli, teknik personel, şoför, güvenlik hizmetlerinden sorumlular ile
diğer benzeri hizmet sorumlularının aileleri ile birlikte oturmaları için Rektönin talimatı
üzerine tahsisi yapılan konutlardır. Bu amaçla, binaların bodrum ve zemin katlarında
bulunan konutlar Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre hizmet tahsisli konutlar olarak
ayrılır. Hizmet Tahsisli konut tahsis edilen görevlilerden konutun tahsis edilme
amacına uygun hizmetlerden ayrılanlar usulüne uygun olarak konuttan çıkarılır.

KONUT TAHSlS KOM|SYONU,NUN OLUŞTURULMASİ VE ÇALİŞMA ESASLARİ
Madde 5. Kendilerine konut tahsis edilmesini talep edenlerin tahsis işlemlerini
yünitmek ve sonuçlandırmak üzere Rektörlük Makamınca, Bir Rektör Yardımcısı
başkanlığında Başkanla birlikte üç asıl ve iki de yedek üyeden oluşan Konut Tahsis
Komisyonu kurulur. Komisyonun görev süresi üç yıldır.

Konut Tahsis Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar

alır. Komisyonun görevi, konut tahsisi isteğinde bu|unanların başvurularını incelemek

ve konut tahsisine hak kazananları gerekçeli bir karar ile tespit etmektir. Komisyon

başkanı puanlama cefueline göre oluşan puanları ve bu puanlamaya göre oluşan

sıralamayı Rektörlük Makamının onayına sunar. Karara ilişkin diğer hususlarda

Kamu Konut|arı Yönetmeliği'nin 19. maddesi uygulanır.

BAŞVURU, PUANLAMA, KONUT TAHSİS KARARLAR|N|N DUYURULMASİ VE
lrinazı-an

Madde 6. Konut tahsisi isteğinde bulunanların başvurulan ve

kullanılacak puanlama ve tahsis hakkı kazananların duyuruları

Kamu Konutları Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara göre yapılır.

konut tahsisinde

ile diğer işlemler

a} Başvurular, Konut Tahsis Komisyonu'nca puanlanır ve sonuçlar Üniversitenin Web

sayfasından ilan edilir. Varsa itirazlar, ilandan itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak

Rektör|ük Makamına iletilir. Konut Tahsis Komisyonu, itirazları 'l0 gün içinde karara



bağlayarak ilan edilmek üzere Rektörlük Makamına sunar. Bu puanlamaya göre
lojman tahsisi yapıhr.

b) Rektörlük Makamınca nihai karar verilerek kesin|eşen puanlama sonucunda,
konut Tahsis komisyonunca başvuru sahiplerine tahsis edilmesi önerilen konutlar,
ilgili birim tarafından, tahsisin kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde Üniversitenin
web sayfasından i|an edilir ve ayrıca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

c) sonuçlara bir hafta içinde itiraz edilebilir. ltirazlar, komisyonun değerlendirmesi ve
Rektörlük Makamının onayı ile sonuçlandırılır ve ilgili personele duyurulur.

d) Tahsise esas puanlamanın ilan tarihinden sonra yapılan lojman talebine ilişkin
başvurular, dikkate alınmaz ve bu başvurular ertesi yıl dikkate alınır.

PUANLAMA CETVELİ (Kamu Konutlan Yönetme|iği 8. Maddesi gereğince
uygulanacak 4 sayılı cetvel)

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+1Q) pıj6n,

b) personelin 2946 sayılı kamu konutları kanunu kapsamına giren kurum ve
kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yıh için (+5) puan,

c) Personelin 2946 sayıh Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurul ve
kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,

d) Personelin eşi için (+6) puan,

e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü o|duğu çocukların her biri için (+31 ptı6n,
(yalnız iki çocuğa kadar),

f) personelin belgelendirmek şartıyla eşi ve çocukları dışında kanunen bakmakla
mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan,

g) personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve

kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin
(konut kira gelirleri hariç) diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının 15.000
gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı
geçmesi halinde (-1) puan,

h) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve

kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+1) puan,



i) personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef
bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı ai|e fertlerinden konutun bu|unduğu il veya
ilÇenin belediYe ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elveriş|i konutu olanların her
konutu için (-15) puan,

j) personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef
bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (g) bendi
kapsamı dışında ka|an yer|er ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu
olanların her konutu için (- 10) puan olarak hesaplanarak başvuru sahibinin toplam
puanı hesaplanır.

k) yapılan puanlama sonucunda puanları eşit olan personele tahsiste önce idari
görev, sonra akademik unvan ve daha sonra da hizmet yılı dikkate alınarak lojman
tahsisi yapılır

Madde 7. kısmi statüde çalışanlar konut hakkından yararlanamazlar. konut tahsisine
hak kazananların bu konuda yanlış beyanda bulunmalarının tespiti edilmesi halinde,
tahliyelerine karar verilir. Bu durumda kişi tahliye talebinin tebliğinden itibaren bir ay
içinde tahsis edilmiş olan konutu boşaltmak zorundadır.

KONUT DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 8. Konut değişikliği yapmak isteyen personel ldari ve Mali lşler Daire
Başkanlığına değişiklik gerekçesini belirten bir dilekçe ile başvurur. Değişiklik talebi;

daha önceden lojmanda oturma süresi, önceden lojman değişikliği yapılıp
yapılmadığı, puan durumu ve lojman değişikliği gerekçesi dikkate alınarak lojman

komisyonu tarafından değerlendiri|ir. Değişiklik talebinin sonuçlandırılması lojman

tahsis komisyonunun yetkisi ve rektörün onayına bağlıdır. Bunun haricinde olağan
dışı durumlarda, geçerli mazeret ve mağduriyet varsa konut tahsis komisyonu kararı

ve rektörün onayı ile değişiklik mümkün olabilir.

KONUTUN TESL|MİVE KONUTLARA GİRlŞ

Madde 9. Konutlar, yetkili birimce, bir örneği Kamu Konutları Yönetmeliği'nin (6)

sayılı cetveli ile belirlenen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir.

Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de hak sahibine

verilir. lşbu tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın |istesi ilgili

yönetmeliğin ekindeki örneğine göre hazırlanarak ek|enir. Bu tutanak, konuta girişte



kira sözleşmesi yerine geçer. konut tahsis kararı bildirilmeden ve konut tutanakla
teslim edilmeden, konutun anahtarı teslim edilemez ve konuta giri|emez. konutların
tahliye edilmesi durumunda, hak sahipleri lojmanları tes|im aldıkları gibi teslim
etmeleri gerekir. Daha sonra hasar tespiti (boya badana ve her tür|ü tamiratı) halinde
belirlenen masraflar ilgiliden defaten tazmin edilir.

b) konutların teslim ve tahliye işlemleri ldari Maıi lşler Daire Başkanlığı tarafından
yünitülür.

KONUTLARDA OTURMA SÜRES|
Madde l0. Konutlardan yararlanma süresi:

a) Görev veya hizmete binaen konut tahsis edilenler, tahsise esas olan görev ve
hizmetin devamı veya hizmet süresince konutta oturabilirler.

UYULMAS| GEREKEN ESASLAR
Madde 1't. Kendilerine konut tahsis edilen kişilerin konutta oturdukları süre içinde
konutlardaki işletme, kullanma, oturma, huzurun sağlanması, bakım ve onarım gibi

hususları düzenleyen merızuat veya yetkili Makam tarafından çıkartılan yönetmelik,

talimat ve emider çerçevesinde uymaları gereken gene| esaslar şunlardır:
a) Konutların iyi kul|anılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili Yöneticiler
tarafından belirlenen genel hükümlere ve çevre temizliğine titizlikle uymak

zorundadır|ar.

b) Binaların mimari durumunda ve iç tesisatlarında yetkili birim|ere haber vermeden
kendiliklerinden değişiklik yapamazlar,ldarenin tasarrufunda olan ve idare tarafından
yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve geçerli bir

mazeretleri olmad ı kça onarım tarihini erteleyemezler.

c) Diğer konut sakinlerinin huzur ve sükünu bozucu, genel ahlak değerlerini
zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

a) Lojman tahsisi sonucunda kendisine önerilen konuta taşınmaktan vazgeçtiğini bir
hafta içinde bildiren personelin başvurusu korunarak, bir sonraki tahsis döneminde
değerlendirmeye alınır, kendisine konut tahsis edilen persone| gerekli işlemlerin
tamamlanıp anahtarın teslim edilmesinden itibaren on beş gün içinde konuta
girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. kira bedeli, konutun tahsis
tarihinden itibaren tahsisin yapıldığı personelden tahsil edilir.



Madde 12.

a) Görev veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar, görevin veya hizmetin son

bulduğu tarihten itibaren iki (2) ay içinde, başka kurumda aynı, eşdeğer veya daha

üst bir göreve atananlar en geç altı ( 6 ) ay içinde,

b) Emekli olanlar, istifa edenler ve başka yere nakil gidenler i|işkilerinin kesildiği

tarihten itibaren iki (2) ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölen hak sahibinin aile fertleri ölüm tarihinden itibaren

iki (2) ay içinde,

d) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarına haiz olmadıkları tespit edilenler,

kendileine yapı|acak tebligat tarihini izleyen bir (1) ay içinde, konutu boşaltmak ve

anahtarı yetkili birime teslim etmek zorundadır.

Görev veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlardan, görevin veya hizmetin son

bulduğu tarihten en az 2 ay, en çok altı ay süreyle konutlarda oturmayı devam

ettirecek olanlar, Kafkas Üniversitesinden ilişiğini keserken ldari ve Mali lşler Daire

Başkanlığına "lıişkisizlik Belgesini" imzalattırmadan önce; kalmayı planladıklan ve

ikamet edecekleri sürenin kirası ile 1 aylık kira bedeli kadar depozitoyu Strateji

d) konutların tamamı veya bir bölümünü başkasına devredemezler, kiraya
veremezler, boş tutamazlar veya tahsis gayesi dışında kullanamazlar. konutların bir

bölümü, binanın ortak kullanım alanları, bahçe, bina girişi ve önünde kümes
yapamaz|ar, konutlarda ahır hayvanları ile köpek ve kedi gibi ev hayvanları
besleyemezler. ldarece belirlenen alanlar dışında bahçe ve bostan yapamazlar.

e) Bina girişine veya merdiven boşluklarına, dolayısıyla açık olan ortak kullanım

alanlarına özel eşya, bisiklet, ayakkabı, vb. gibi eşya koyamazlar.

f) Balkondan aşağı sarkıtarak, bina ortak kullanım alanlarında veya bina önünde halı

gibi ev eşyası temizliği yapamazlar, bina önünde araçlarını yıkayamazlar. Ayrıca

konutlarda başkalarına ait çamaşır, perde, halı, kilim vb. malzemenin yıkanması,

temizlenmesi gibi işlemleri de yapamazlar.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya hak sahipleri tarafından

Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir. Yapılacak yazılı uyarılara rağmen aykın tutum ve

davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tespit edilenlerin konut tahsis karan iptal edilir

ve konuttan çı kartılır.

KONUTTAN ÇİKMA _ ÇİKAR|LMA



Geliştirme Daire Başkanhğının veznesine veya T.c. ziraat Bankası kars Şubesindeki
TR710001000147261585865001 numaralı hesabına yatırarak vezne alındı belgesi
yada banka dekontunu ibraz edeceklerdir. Lojmanı usulüne uygun o|arak teslim
ettikleri zaman lojmanda herhangi bir eksiklik yoksa idareye dilekçe ile başvurarak
depozit olarak yatırılmış kısmı geriye alabileceklerdir.

Konutu boşaltanlar anahtarlarını "Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı''nı
düzenleyerek Rektörlüğün ilgili birimine teslim etmek zorundadır. Boşalilması
gereken konut, kanuni süreler sonunda boşaltılmazsa, Rektör|ükçe ilgili mülki
makam|ara başvurulur. Bu başvuruya istinaden konut, başka bir bildirime gerek

kalmaksızın, kolluk kuweti yardımıyla boşalttırılır. Boşalttırmaya kaşı idareye veya
yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Tahsis kararı, tesis ve tebliğ edilmeden konutları işgal edenler, gerçek dışı
beyanda bulunduğu tahsisten sonra anlaşılanlar ve ne suretle olursa olsun konut

tahsis kararı iptal edilenler, konutu boşaltmaları gereken ek süre sonunda

boşaltmazlarsa kolluk kuweti yoluyla konuttan çı kartılıdar.

KoNuTLARlN lşLeTME, BAKIı, VE oNARlM GİDERLERİNİN KARşıLANMAS|

Madde 13. Borçlar Kanunu'nun 258. maddesinde ve Kamu Konutları Yönetmeliği'nin

beşinci bölümünde yer alan ilgili meyzuatlar göz önüne alınarak ve konutların ortak

kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri ile konutun ısınma, kötü

kullanımından dolayı meydana gelen zarar-ziyan, ortak kullanım alanları dahil

aydınlatma, elektrik, su, otomat, gaz vb. gibi giderler veya istihdam edilen kapıcı,

bahçıvan, kaloriferci, vb. gibi ihtiyaçların kaşılanması için gerekli olan giderler konut

tahsis edilenler tarafından kaşılanır. Bunlar dışında kalan kalorifer, ana duvarlar,

çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onanmı ile ilgili giderler veya

kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletilme giderleri veya diğer büyük onarım

giderleri üniversite tarafından karşılanır.

Konutta oturanlar, yapılması gerekli olan veya uygun gönilen onarımların

yapılmasına engel olamazlar veya meşru bir mazeret olmadıkça tarihini

erteleyemezler.



HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 14. Bu Yönergede yer almayan hususlarda 2946 sayılı Kamu Konutları

Kanunu ile Bu kanuna dayanılarak yayımlanmış olan Kamu Konutları Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDİRMA

Madde 't5. Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2013 tarihli ve 12 sayılı oturumunda

alınan 147 sayılı kararıyla kabul edilen ." Kafkas Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi

" Yürürlükten kaldırılmıştır.

YüRıiRLüK
Madde 't6. Bu Yönerge Kafkas Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

YüRüTME
Madde 't6. Bu Yönerge hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

çEşıTL|VE soN HüKÜMLER


