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İstanbul Avrupa Yakasında yer alan Sayın Hakim ve Cumhuriyet Savcısı lojmanlarının
(Sarıyer ve Silivri Lojmanları hariç) tahsis ve işlemlerinden sorumlu Komisyonumuzca, Kamu Konutları
Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Yönetmeliğinin 11. Maddesi
gereği her yılOcak ayında gerekli değerlendirme yapılarak, toplam puana göre sıra cetveli düzenlemesi
gerektiğinden Komisyonumuzun 28.01.2016 tarih ve 2016/1117 sayılı kararı ile 2016 Yılı Ocak ayı lojman
puan listesi tanzim edilerek karara bağlanmış ise de;
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 11.03.2015 tarih ve E:2014/1266 sayılı yürütmenin
durdurulması kararı gereği, Komisyonumuzun 03.04.2015 tarih ve 2015/4044 sayılı kararı ile 2015 yılı
lojman puan listesinin "lojmanda oturmayan yargı mensupları" ve "lojman değişikliği talebinde
bulunan yargı mensupları" için ayrı ayrı tanzim edilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve
2222/5692/465 sayılı yazıları gereği ve Danıştay 5. Dairesinin Yerleşik içtihat halini alan 2009/2272 esas,
2011/8025 sayılı kararları doğrultusunda yıl içerisinde "BAŞKA BİR YERDEN TAYİN YOLUYLA
GELENLERİN" konut tahsis taleplerinin de süresinde başvuru yapılmış gibi değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2016 Yılı Adli ve İdari Yargı
Kararnameleri ile İstanbul Avrupa Yakasına atanıp Komisyonumuzdan lojman talebinde bulunmuş ve
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluncaKamu Konutları Kanunu Kapsamına esas hizmet süreleri ve mal
beyanı karşılaştırmaları Başkanlığımıza bildirilmiş olan Sayın Yargı Mensuplarının isimlerinin, 2016 yılı
lojman puan listesinde, belirlenen lojman puanlarına denk gelen sıraya ilave edilmesine,
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca lojman tahsis talebinde bulunan
Sayın Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının şahsi ve mali durumlarında lojman puanlarına etki edecek bir
değişiklik (konut almak, konut satmak, medeni durumda değişiklik, çocuk sayısında değişiklik vb)
olduğunda (1) ay içesinde değişikliği gösteren belgeler ile birlikte Komisyonumuza bildirimde bulunmaları
gerekmekte olup, bu durumda ilgililerin puan ve sıralarının yeniden değerlendirilmesine,
Lojmanda oturmayan Sayın Yargı Mensuplarından lojman talebinde bulunan eşlerin her
ikisinin de isimlerinin listeye dahil edilmesine, eşlerden birine lojman tahsisi yapıldığından diğer eşin
listeden çıkarılmasına,

Komisyonumuzun 02.01.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı gereği, lojman tahsis talebinde
bulunan Sayın Yargı Mensuplarının puan cetvelindeki sıraları geldiğinde, boş olan konutun (talepteki
sınırlamalar dikkate alınarak) teklif edilmesine, teklifin kabul edilmemesi durumunda müktesep hakkının ve
sırasının korunmasına,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2016 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile
İstanbul dışına atanan ve HSYK kararı ile görevden ihraç edilen yargı mensuplarının isimlerinin 2016 Yılı
Lojman Puan listesindençıkarılmasına; İstanbul' a atanmakla birlikte ataması iptal edilen ve
Komisyonumuzundan lojman tahsis talebinde bulunmuş olan yargı mensuplarının lojman talebine ilişkin
evraklarının işlemden kaldırılmasına;
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca,Kamu Konutları kapsamına esas olan hizmet
süreleri ile mal beyanlarına ilişkin karşılaştırmaları Komisyonumuza henüz ulaşmamış olan yargı
mensuplarının, HSYK karşılaştırmaları geldiğinde ayrıcapuanlamalarının yapılmasına ve lojman puan
listesine puanlarına denk gelen sıraya eklenmelerine;
Lojman puan hesaplamalarında, hak kaybına sebebiyet verilmemesi açısından tüm Sayın
Yargı Mensuplarının lojman tahsisine esas hizmet sürelerinin 31.12.2015 tarihine uyarlanmasına,
Bu duruma göre; karar tarihi itibariyle 2016 yılı lojmanda oturmayan yargı mensuplarına
ait lojman puan cetveli ile lojman değişim talebinde bulunan yargı mensuplarına ait lojman puan
cetvellerinin ekli listelerdeki gibi belirlenmesine; kararın Bakırköy Adliyesi internet sitesinde ilan
edilmesine, Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.10.10.2016
BAŞKAN
28102

ÜYE

ÜYE

30754

34658

YAZI İŞL.MÜD.
66034

