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SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLAN
Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca kendisine konut tahsis
edilmesini isteyenler tarafından verilecek başvuru beyannamelerinin her yıl Ocak ayı
içerisinde değerlendirilerek lojman sıra cetveli düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda Sakarya Adnan Menderes Caddesi üzerinde
bulunan kamu konutlarından;
1- Kendisine konut tahsis edilmesini isteyenlerin, ilan ekinde bulunan Kamu
Konutları Tahsis Talep Beyannamesini (5 Sayılı Cetvel)) eksiksiz ve
doğru düzenleyerek en yakın sicil amirine onaylattırmaları
gerekmektedir.
Önceden talepte bulunanların talep formlarını YENİLEMELERİ;
2- Lojman talep edenlerin, aylık ve özlük hakları ile ilgili
gelirleri hariç olmak üzere, varsa kendisinin, eşinin ve kanunen
bakmakla mükellef olup konutta birlikte oturacağı diğer aile
fertlerinin gelirlerine ilişkin bordro vb. belgeleri talep formuna
eklemeleri gerekmektedir. Eşi veya aile fertlerinden birinin geliri
olup başvuru formuna ilgili gelir belgesini eklemeyenlerin lojman
tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başkanlığımıza gönderilen beyannamelerin doğrulukları Hâkim ve
C.Savcıları için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinde Açık ve Gizli
Sicil Bürosundan, diğer adalet personelinin ise özlük dosyalarından onaylattırılacaktır.
4- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesinin 4. paragrafı gereğince
beyannemeyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar
hakkında kanuni kovuşturma yapılarak konut tahsis edilmeyecektir.
5- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince konut tahsis
talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu
taktirde, bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde,
değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile bildirimde
bulunmaları gerekmektedir. Bu durumda ilgililerin puan ve sıraları yeniden
değerlendirilecektir.
6- Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9/4 maddesi uyarınca; daha önce 5 yıl
veya daha fazla süreyle lojmanda oturan adalet personelinin talepleri, diğer talepler
karşılanmadıkça değerlendirmeye alınmayacaktır. Evlenmeden önce veya sonra eşlerden biri
daha önce lojmanda oturmuş ise diğer eş de lojmanda oturmuş sayılacaktır.
TALEPTE BULUNACAK OLANLARIN BEYANNAMELERİN İ
VE EKLERİNİ EN GEÇ 15 / 01 / 2017 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNDEN
ÖNCE BAŞKANLIĞIMIZDA OLACAK ŞEKİLDE GÖNDERMELERİ;
AKSİ HALDE 2017 YILI LOJMAN SIRA CETVELİNE DAHİL
EDİLMEYECEKLERİ HUSUSU;
İlan olunur.
BAŞKAN 27683
EKİ : Lojman Talep Beyannamesi.

