2017 Yılı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mordoğan Araştırma, Uygulama Ve
Deneme İstasyonu Yatakhanelerinden Yararlanma Ve Uygulama İlkeleri

A – BAŞVURU VE YARARLANMA İLKELERİ
Dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile konut tahsis edilenlerin ödeyecekleri yararlanma
ücretleri ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.
A.1. DÖNEMLER VE TARİHLERİ
Dönemler

Süre

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1.Dönem
2.Dönem
3.Dönem
4.Dönem

16 Gece
16 Gece
16 Gece
16 Gece

1 Temmuz 2017 Cumartesi
18 Temmuz 2017 Salı
4 Ağustos 2017 Cuma
21 Ağustos 2017 Pazartesi

17 Temmuz 2017 Pazartesi
3 Ağustos 2017 Perşembe
20 Ağustos 2017 Pazar
6 Eylül 2017 Çarşamba

A.2. YARARLANMA ÜCRETLERİ
Konut Bedeli
700 TL
*Yatakhaneden yararlanmada ana koşul Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi çalışanı olmaktır.
(Birinci ve ikinci derece akraba veya Ziraat Fakültesi personeli adına başka bir şahsın
başvurusu değerlendirilmez).
*Çalışan ve emekliler her dönem için başvuru yapabilir. Ancak, değerlendirmeler sırasıyla
E.Ü.Zir.Fak çalışanı, E.Ü.Zir.Fak emeklisi, Ege Üniversitesi çalışanı ve Ege Üniversitesi
emeklisi olarak yapılacaktır. Diğer üniversitelerden yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
*Yatakhanelerin bulunduğu konutlar 2 odaya sahip olması nedeniyle tek kişiye tahsis
yapılmaz. Konaklama talebinde bulunan ve tahsis yapılan personelin beraberinde birinci
derece yakınları konaklayabilir.
*Yatakhane olarak tahsis edilen konutlar başka bir kişiye devredilemez, kiralanamaz veya
amacı dışında kullanılamaz. Başvuru sahibinin tahsis edilen konutta bizzat kalması
zorunludur.
*Yatakhaneden yararlanma süresi bir dönem (16gün) ile sınırlıdır. Olanaklar elverdiği ve boş
konut bulunduğu takdirde bir dönem daha konaklama olanağı mümkündür.
*Tahsis edilen zaman diliminden daha az süre konaklanması, tahsis sahibine herhangi bir hak
sağlamaz, tahsil edilen yatakhane ücretleri geri ödenmez. Ayrıca yatakhane ücretlerini
ödedikleri halde tahsis edilen döneme katılmayanlara dönem ücreti kesinlikle iade edilmez.
*Başvuru formları 12 Mayıs 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birimlerimizden toplu
olarak Dekanlığa teslim edilmelidir.

*Dönemler ve tahsis listeleri 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü ilan edilecek ve ilgililere resmi
yazıyla duyurulacaktır.
*Kendilerine konut tahsis edilen Fakültemiz çalışanları yararlanma ücretlerini 16 Haziran
2016 günü mesai bitimine kadar Fakültemiz Ayniyat Saymanlığında görevli mutemede
(İsmail Özer) tek seferde ve nakit olarak, E.Ü. Strateji Daire Başkanlığı “Muhasebe
Yetkilisi Mutemedi Alındısı” karşılığı yapacaklardır.
*Belirtilen tarihte yararlanma ücretlerini ödemeyenler konutlardan yararlanma haklarını
kaybederler.
*Konutlara ve çalışan personele tahsis edilen evlere ilave yatak ve herhangi bir ilave hizmet
istemeden birinci ve ikinci derece akraba yatılı olarak kabul edilebilir. Bunlar dışında yatılı
misafir kabul edilmez. Konut tahsisi yapılan kişi, gelen misafirlerini dönem sorumlusuna
bildirmek zorundadır. Bir konutta çocuklar hariç iki kişiden fazla yatılı birinci ve ikinci
derece akraba kabul edilmez.
*Konutlarda buzdolabı, büyük tüp, ocak, çamaşır ve bulaşık leğeni, çöp ve su kovası, bulaşık
seti, faraş, süpürge ve tuvalet fırçası bulunmaktadır.
*Yatakhanelerimizde yemekhane ve kafeterya hizmeti verilemeyecektir.
B – UYGULAMA İLKELERİ
*Dönem sorumluları; tesislerin amacına uygun işletilmesinden, güvenliğin sağlanmasından,
sakinlerin rahatlarının temini v.b. her türlü hizmetin aksatılmadan yürütülmesinden
sorumludur.
*Konut tahsis edilen kişinin dönem boyunca konutu bizzat kullanması ve konutta bulunması
(acil durumlar dışında) zorunludur. Konut, konuttan yararlanmak isteyen kişiye, eşine ve
bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına tahsis edilmiştir. Bu nedenle, konut yakınlarına ve
akrabalarına devredilemez.
*Konut tahsis edilen kişi, konutta bulunanlarla ilgili “Bilgi Formu” nu eksiksiz ve doğru
doldurarak dönemin ikinci günü akşamına kadar görevlilere vermekle yükümlüdür. Bu
form, Dekanlığa son olarak verilen “Aile Beyannamesi” ile uyum sağlamalıdır. Aksi takdirde
yapılan tahsis iptal edilir.
* Konutlara ve çalışan personele tahsis edilen evlere ilave yatak ve herhangi bir ilave hizmet
istemeden yatılı misafir kabul edilebilir. Konut tahsisi yapılan kişi, gelen konukları dönem
müdürüne bildirmek ve ücretlerini ödemek zorundadır. Yatılı gelen misafirlerden kişi başına
her gece 20 TL ücret alınacaktır.
*Dönem başında konutlar en erken 14.00’te teslim alınmalı, dönem sonunda ise en geç saat
17.00’de temizlenmiş olarak ve demirbaş eşyalar görevlilere sağlam olarak teslim edildikten
sonra konut terk edilmelidir (son dönem dahil).

*Konut tahsis edilen kişi konutta bulunan demirbaş eşyaları teslim alır ve bunların
korunmasından sorumludur. Demirbaş eşyalarda meydana getirilecek zararlar konut sakinine
ödetilir.
*Konutlarda sakinlerin dinlenmelerine olanak tanımak için, özellikle sabah saat 10.00’a
kadar, 14.00 - 16.00 saatleri arası ve 24.00’ten sonra yüksek sesle konuşmak, gürültülü
biçimde ses cihazları kullanmak, çocukların oyun oynaması ve gürültü yapması gibi her türlü
davranıştan kaçınılması gerekir. Acil durumlar dışında gece 24.00 ile sabah 06.00 saatleri
arasında tesislere kesinlikle araçla giriş-çıkış yapılamaz.
*Görevlilere özel işler yaptırılamaz.
*Konut sakini olmayan Fakültemiz personelinin, mevcut tesislerden ve hizmetlerden
günübirlik yararlanmaları ancak imkanlar dahilinde ve dönem sorumlusunun izni ile
olabilecektir.
*Konut sakinlerinin kömürlü mangal v.b. ateş yakmaları yasaktır.

