
MARDiN ARTuKLu üNvnRsirpsi

KoNuT rı,rısis yöNnncBsi

Amaç ve Dayanak:

Madde l: Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi personelinin yararlanması iÇin inŞa ettirme,

satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların tahsis şekli, tahsis süreleri, kullanım,

bakım ve yönetimine ilişkin esasları belirlemek amacıyla, 2946 sayı|ı Kanunun (Kanun) 2.

maddesine ve aynı kanunun l l. maddesi uyarınca çıkarılan |6.07 .1984 tarihli "Kamu Konutları

yönetmeliği" (yönetmelik) esaslarına dayalı olarak hazırlanmıştır.

Konut Türleri ve Belirlenmesi:

Madde 2: Mardin Artuklu Üniversitesi mülkiyetinde ve kullanımında bulunan üniversite

konutları tahsis esaslarına göre üç gruba ayrılır:

a) Görev tahsisli konutlar

b) Sıra tahsisli konutlar

c) Hizmet tahsisli konutlar

Mevcut Üniversite konutlarının gerekli görülmesi durumunda bu üç konut grubuna göre

dağılımı, yapı cinsi, metrekare büyüklüğü, oda sayısı, kullanış özellikleri ve İhtİyaçlar dikkate

alınarak, konut sayıları ve daire numaralan Genel Sekreterliğin önerisi, Üniversite Yönetim

Kurulu'nun kararı ve Rektörlük Makamı'nın onayı ile belirlenir. Her grup için belirlenen konut

oranları korunmak şartıyla, Rektcirltlk Makamınca gerekli görüldüğünde, konutlann tahsis

türünde değişiklik yapılabilir.

Konut Türlerinin Kategorik Ayırımı :

Madde 3: Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fikrasına dayanarak.

a) Mevcut konutların; "/o80'i akademik personel, "^|8'i ise idari personel için ayrılır.

Konutların "/o2'si hizmet tahsisli olup Rektörlük kontenjanı için ayrılmıştır, bu konutlar

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün onayı ile tahsis edilir.

b) Akademik personel için ayrılan 7o80'lik kontenjanda yer alan konut|ar, 4. Maddenin (a)

bendinde sayılan görev tahsisli unvanlara tahsis edildikten sonra, gerİye kalan diğer konutlar

akademik personel arasında sıra tahsisli olarak dağıtılır.

c) İdari unvanlı personel için ayrılan 7o18'lik kontenjanda yer alan konutlar, 4. Maddenin (a)

bendinde sayılan görev tahsisli unvanlara tahsis edildikten sonra, geriye kalan diğer konutlar

idari personel arasında sıra tahsisli olarak dağıtılır.
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Görev Tahsisli Konutlar:

Madde 4: Kamu Konutları Yönetmeliğine ek2 sayılı cetvelin ilk bendi uyarınca:

a) Görev tahsisli konutlar personele, görevlerinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve
sorumlulukları gereği kilit görevde olması gibi özellikler esas alınarak tahsis edilen konutlardır.
Üniversitemizde görev tahsisli konutlardan yararlanacak olanlar: Rektör, Rektör
Yardımcısı, Dekan, Yüksek Okul Müdürü, Meslek Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü, Genel
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı olup, görevleri süresince tahsis edilen
konutlardır.

b) Görev tahsisli konut talebinde bulunan personel sayısıntn mevcut görev tahsisli olarak ayrılan
kamu konutu sayısından faz|a o|ması halinde, yukarıda sayılan unvanlar akademik ve idari
olmak üzere kendi aralarında Kamu Konutları Yönetmeliğe ek (4) sayılı cetvelde gösterilen puan
durumu dikkate alınarak, puanlama usulü ile tahsis yapılır.

sıra Tahsisli konutlar:

Madde 5: Sıra tahsisli konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğin 5(c) maddesi ve ilgili diğer
hükümleri uyannca belirlenen usul, esaslar ve puan durumuna göre tahsis edilen konutlardır.

a) Sıra tahsisli konut tahsis edilecek personelin puan cetveli, her tahsis döneminin başında
Rektrlrltlkçe hesaplanarak ilan edilir. Üniversitemizde sıra tahsisli konutlardan yararlanacak
olanlar: Kamu Konutları Yönetmeliğinin ek2 sayılı cetvelinin III'üncü grubunda sayılan ve bu
Yönergenin 4. maddesi (a) fıkrasında geçen unvanların dışında kalan kadrolar olup, bunlara
tahsis edilen konutlar 5 yıllık oturma sürelerinin sonunda boşaltılır.

b) Bu cetvel düzenlenirken, bu Yönergenin 4. maddesine göre, görev tahsisli konut talebinde
bulunup da, görev tahsisli konut sıralamasında alt sırada kaldığı için kendisine görev tahsisli
konut tahsis edilemeyen personelden, slra tahsisli konuttan yararlanma talebinde bulunanlar da
sıra tahsisli konut sıralama cetveline göre puanlamaya tabi tutulur. Bu yolla sıra tahsisli konut
tahsis edilenlerin görev tahsisli konut başvuru listesindeki yerleri korunur. Bu kişilere görev
tahsisli konut verilme olanağı doğarsa ilgilinin talebi üzerine 4. madde de belirtilen koşullara
uyulmak şartıyla tahsis türü değiştirilebilir.

c) Sıra tahsisli konutta ikamet etmekte iken, 4. Maddenin (a) bendinde sayılan görevlerden birine
asaleten atananların o tarihe kadarki sıra tahsisli süreleri dondurulur ve tahsis işlemi görev
tahsisli olarak değiştirilir. Görev tahsisine esas olan görevin son bulması durumunda ise konutta
kaldığı süre dondurulduğu tarihten itibaren 5 yıla tamamlatılır.

d) Lojmandan yararlanmak isteyen personelin, Kamu Konutları Lojman Talep Beyannamesinde
beyan ettiği, kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu birilerinin adına kayıtlı bir konutun
olmadığına ilişkin beyanı esas olmakla beraber gerektiğinde bu durumu belgelendirmesi
istenebilir. Bu bağlamda gerçek dışı beyanat verenler hakkında yasal işlem başlatılır.
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Hizmet Tahsisli Konutlar:

Madde 6: Normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulunmaları

gereken personel ile ilgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam

sahiplerinin makam şoftirleri ve koruma görevlilerine tahsis edilen konutlardır. Bu konutlar

Rektclrltlkçe tahsi s edilirler.

konutlarda oturma süreleri:

Madde 7: Konutlardan yararlanma süresı:

a) Görev ve hizmet tahsisli konuta girenler, tahsise esas olan görev ve hİzmetİn devamı süresİnce

konutta oturabilirler. Herhangi bir nedenle görev ve hİzmete esas olan görevİn son bulması

durumunda, görevin son bulduğu tarihten itibaren, bu yönergenin lO.maddesi (b) bendi hükmü

uygulanır, bunlara Kamu Konutları Yönetmeliği htlktlmleri çerçevesinde sıra tÜsisli konut tahsis

edi]ir. Bulunduğu göreve asaleten ataması yapılmayanlar görev tahsİslİ konut başvurusunda

bulunamazlar ve bu durumda olanlara görev tahsisli konut verilmez.

b) Sıra tüsisli konutlarda oturma süresi 5 (beş) yıldır. Daha önce kendisi veya eşİ belİrtİlen

oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda

olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa

Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Konut Tahsis Komisyonu:

Madde 8: Rektörltık Makamı tarafindan, kendilerine konut tahsis edilmesİni talep edenlerin

puan sıralanması hesaplamak ve tahsis işlemlerini yapmak üzere "Konut Tahsis Komisyonu"

kurulur. Komisyon, Rektör veya rektörtin uygun göreceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında,

biri idari ve biri akademik personelden olmak izere 3 asil ve bir idari ve bir akademik personel

olmak izere 2 yedek kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi üç yıldır. Komİsyon üye tam

sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Bu komisyon, konut tahsİsi talebİnde bulunanların

başvurularını inceler, puanlama cetveline göre puanlar ve puanlama sonucu ilan eder. Konut

tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Kararın bir örneği konut tahsİs dosyasında saklanır. Konut

Tahsis Komisyonunun sekretarya işleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülür.

Puanlama, Konut Tahsis Talepleri ve İtirazlar:

Madde 9: Kamu Konutları Yönetmeliğe ek (4) sayılı cetvelde gösterİlen puanlamaya ek o|arak.

a) Akademik personelden sıra tahsisli konutlara başvuranlardan, profesöre l30, doçente 100,

yardımcı doçente 70, doktor unvanlı öğretim görevlisine 40 ve öğretim görevlisine 20 ek puan

verilir.
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Bu unvanlara sahip akademik personele idari görev alması durumunda, dekan yardımcısı, bölüm

başkanı ve merkez müdürüne 25, yüksekokul müdür yardımcısı, enstitü müdür yardımcısı,

anabilim dalı başkanı, merkez müdür yardımcısı ve bölüm başkan yardımcısına l5 Puan daha

idari görevinden dolayı verilir. Ancak bu idari görevlerden birden fazlasını Yürütenler Puanl en

yüksek olan görev karşılığından ek puan alır.

idari personelden, 4. maddenin (a) bendinde sayılan unvanların dışında kalan; fakülte sekreterine

60, yüksekokul, enstitü sekreteri ve şube müdürlerine 30, şef kadrosunda bulunanlara ek l5 Puan

verilir.

b) Konut tahsis başvurularlna esas olacak beyanname ve evraklar Yılın Ocak ve Temmuz

aylarında olmak izere iki dönemde alınır. Müracaatta bulunanların kamu konutları tahsis taleP

beyannamesi ocak ve Temmuz aylarının son iş günü mesai saati bitimine kadar İdari ve Mali

İşler Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.

c) Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli

(EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu birim amirİne başvurur. Amİr tarafindan beyanname

tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlİrına sunulmak izere, konut tahsis iŞlemlerini Yürütmekle
görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde

bulunulması Hakkında yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karŞılaŞtırılması iÇin mal

bildirimlerinin verileceği birime gönderir.

d) Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (hizmet süresi yıl/aylgün) detaYlı ve 2946 SaYılı

Kanuna uygun olarak doldurulur ve Personel Daire Başkanlığına onaylatıldıktan sonra birim

amirine teslim edilir. Beyannameyi kasıtlı olarak noksan veya yanlıŞ doldurduğu anlaŞılanlar

hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilmez.

e) Görev ve Sıra tahsisli konutların konut tahsis puan cetvelleri, baŞvuru sahiPlerinin

dolduracakları Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesine istinaden, Kamu Konutları
yönetmeliğine ek (4) sayılı cetveldeki esaslar çerçevesİnde Konut Tahsİs Komİsyonu'nca

hazır|anar ak RektOrltlk onayına sunul ur.

0 Bu cetvel bilgi amaçlı olarak Üniversite Web sayfasında yayınlanır ve itiraz süresi verilir.

konut Tahsis sıra cetvelinin ilanından itibaren bir haftalık itiraz süresi tanınır. Bu süre

içerisinde varsa itiraz sahipleri gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Konut Tahsis Birimine Yazılı
olarak müracaat ederler. itiraz|ar en geç bir hafta içinde değerlendirilir ve sonuÇ ilgililere Yazı|ı

olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesinden soffa sıra cetveli kesinlik kazanır,

g) Üniversitemiz adına, 2547 Sayı|ı Kanunun 33. ve 39. maddeleri uyarınca yurtdıŞında, 35.

maddesi gereğince yurtiçinde görevlendirilen personelin görevlendirildikleri yerde geÇen hizmet

süreleri Mardin Artuklu Üniversitesinde geçen hizmet süresi gibi değerlendirilir.

h) Başvurular, Konut Tahsis Komisyonu'nca puanlanır. Hak sahiplerİnİn puanlarının eşİt olması

halinde, Yönetmeliğin (a) sayılı cetveli ve l nolu notta geçen detaylı hesaplama dikkate alınarak

hizmet süresi faz|a o|ana. hizmet süresi de eşit ise, yetkili konut tüsİs komİsyonunca ad çekme
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Konutlarrn Teslimi ve Geri Alrnmasr:

Madde 10: Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uyarınca:

a) Sıra tahsisli olarak kendisine önerilen konuta taşınmaktan vazgeÇtiğini bir hafta iÇinde

bildiren personelin başvurusu korunarak, bir sonraki tahsis döneminde değerlendirmeYe alınmak

,zerc askıya alınır. Kendisine konut tahsis edilen personel 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.

b) Görev tahsisli olarak konutta oturanlar görevin bitiminden itibaren iki aY iÇinde, sıra tahsisli

olarak oturanlar ise 5 yıllık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde konutları

boşaltmak, anahtarlannı teslim etmek ve idarece tespit edilen hasarları karşılamak zorundadır.

c) idarece boşaltma yönünde yapılan bildirimde belirtilen tarihe kadar konutu boŞaltmaYanlar

hakkında ilgili yasa ve yönetmelikler gereği işlem yapılır,

d) Konutların teslim ve tahliye işlemleri İdari ve Mali İşler Daire BaŞkanlığı tarafından

yürütülür.

Konuttan Çıkarılma :

Madde 11:

a) Konutlar 7. maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılmaz ise, Rektörlük tarafindan ilgili

mülki makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın

kolluk kuwetleri yardımıyla bir hafta içerisinde boşalttırılır. Bu işleme karŞı idareYe ve Yargl

mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin icra ve infazını durduramaz. KomisYon

tarafindan kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis YaPıldıktan sonra

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile l(amu konutları yönetmeliğinin 34,

maddesinin |,2. ve 3. fikralarında geçen durumlarda olanlarla ilgili konuttan Çıkarılma iŞlemi

uygulanır.

b) Kamu konutlarında kalmayı hak etmediği halde, Kamu Konutları Yönetmeliğine aYkırı olarak

konut tahsis edildiği sonradan tespit edilenler ile başvuru esnasında gerÇeğe aYkırı belge ve

beyan verenler, varsa tahsis edilmiş konut tahsis işlemi iptal edilerek, Kamu Konutları

yönetmeliğinin 34. Maddesi hükmü uygulanmak suretiyle konuttan tahliye edilir.

Kira Bedeli, İşletme, Yakıt, Balum ve Onarım Giderleri:

Madde 12: Görev, srra ve hizmet tahsisli konutların kira bedelleri ile yakıt, işletme, bakım ve

onarım giderleri, ilgili mevzuat gereğince, konutların büyüklüğü, mevkileri, edinme Şekilleri ve

*in versite bütçesine yüklenen kira maliyetleri de göz önüne alınarak, Üniversite Yönetim Kurulu
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tarafindan ayn ayn hesaplanarak ilan edilir. Konutların boŞ kaldığl süre iÇerisinde genel gider

aidatları ve lslnma giderleri Üniversite tarafindan karşılanır.

Genel Konular:

Madde 13: üniversite konutlarında düzenin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar, gerek görülmesi

durumunda Genel sekreterlik (ıdari ve Mali işler Dairesince) tarafindan düzenlenir ve Rektörlük

Makamının onayl ile yürürlüğe girer

Madde l4: Bu yönerge,de yer almayan hususlarda uygulamaYa iliŞkin esaslar' ilgili Yönetmelik

hükümlerine ve diğer mevzuata aykırı olmamak kaydıYla Rektörlük tarafindan belirlenir'

Yürürlük ve Uygulama:

Madde 15: Bu yönerge, Mardin Artuklu üniversitesi Senatosu tarafindan kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer. Bu yönergenin Senato tarafindan kabulü ile beraber |7,|2,2014 tarihli ve 13

sayılı Senato toplantısında kabul edilen Konut Tahsis Yönergesi hükümleri kaldırılmıŞtır'

Yürütme: 
,^.^o hiiıziirnlcdni M " 

ırsitesi Rektörü yürütür.
Madde16:BuYönergehükümleriniMardinArtukluUnivt

Geçici Maddeler:

Geçici Madde 1: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte kamu konutlarında oturmakta olan

personel, daha evvel görev, slra veya hizmet esaslarına göre kendilerine yapılmış olan tahsis

sürelerinin veya görevlerinin sonuna kadar konutlardan yararlanmaya devam eder, Bu sürelerin

sonunda, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarlnca oturdukları konutları boŞaltırlar,
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