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BAKIRKÖY ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Avrupa Yakası Hakim/C.Savcısı Lojmanlarının tahsis işlemlerinde
yetkili Komisyonumuzca 2018 Yılı Lojman Puan Listesi ilgili yönetmelikler çerçevesinde
düzenlenip Ocak ayı içerisinde ilan edilecektir.
Bu itibarla, 2017 Yılı içerisinde lojman tahsis talebi olup, söz konusu taleplerinin
2018 Yılı içerisinde de değerlendirilmeye alınmasını isteyen Yargı mensuplarının, lojman
puanına etki edecek durum değişikliklerini de belirterek ( Evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma,
konut alma/satma vb.) Ek: 1’ deki dilekçe örneğini;
2017 Yılı içerisinde lojman değişim talebi olun, söz konusu taleplerinin 2018 Yılı
içerisinde de değerlendirilmeye alınmasını isteyen Yargı mensuplarının lojman puanına etki
edecek durum değişikliklerini de belirterek ( Evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma, konut
alma/satma vb.) m r deki dilekçe örneğini;
2017 Yılı içerisinde lojman tahsis talebi olmayın. 2018 Yılı için lojman tahsisi
talebinde bulunacak Yargı Mensuplarının Ek: 3 ’ te bulunan dilekçe örneği ile birlikte Ek: 5’
te bulunan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyanname Formunu;
2017 Yılı içerisinde lojman değişim talebi olmayıp. 2018 Yılı için lojman değişim
talebinde bulunacak Yargı Mensuplarının Ek: 4’ te bulunan dilekçe örneği ile birlikte Ek: 5’
te bulunan Kamu Konutları Tahsis Talep Beyanname Formunu; eksiksiz doldurup, 29/12/2017
tarihine kadar UYAP Sistemi üzerinden Başkanlığımıza sunmaları gerekmekte olup;
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 11.03.2015 tarih ve E:2014/1266 ve 2015/938 sayılı
İPTAL kararı doğrultusunda, Komisyonumuzun 03.04.2015 tarih ve 2015/4044 sayılı karan ile
lojman puan cetvelinin lojmanda oturmayan yargı mensuplan ve lojman değişikliği
talebinde bulunan yargı mensupları için ayrı ayrı tanzim edilmesine ve lojmanda oturmayan
yargı mensuplarının lojman tahsis talepleri karşılandıktan sonra ya da boş bulunan lojmanın,
lojmanda oturmayan yargı mensuplarından hiçbiri tarafından tercih edilmemesi durumunda,
lojman değişim talebinde bulunan yargı mensuplarına teklif edilmesine karar verildiğinden,
işlemlerin söz konusu kararlar doğrultusunda yapılacağı;
İlgili yönetmelikler gereği eşlerden sadece birine lojman tahsisi yapılmakta olup, ayrı
ayrı lojman tahsis talebinde bulunan eşlerin birine lojman tahsis edildiğinde diğer eşin lojman
puan listesinden çıkarılacağı, bu nedenle eş olanların birlikte başvuru yaptıklarını
bildirmeleri gerektiği, lojman değişim talebinin ise adına lojman tahsis edilen tarafından
yapılabileceği hususunda bilgi edinilmesi önemle rica olunur.01.12.2017
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