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T.C. 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

 
 

Sayı : E-39294752-813.01.02.01-2200004103 12.01.2022 

Konu : Lojmanların Müracaat İşlemleri ve 

Süreleri 

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz 

Senatosunun 25.04.2018 tarihli ve 2018/06 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Bartın Üniversitesi Konut 

Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde lojman tahsisine esas olmak 

üzere akademik ve idari personelin konut tahsis talepleri alınacaktır.   

Bu doğrultuda ; 

1. Konut tahsis talebi olan akademik ve idari personelin lojman başvurularını 13 Ocak - 

25 Ocak  2022 tarihleri arasında http://lojmantahsis.bartin.edu.tr/ web adresi Lojman Tahsis 

Modülü Kullanıcı Giriş Ekranı üzerinden yapılacaktır. 

2. Lojman talep eden personel, Modül üzerinde bulunan “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyanname” 

formundaki istenen bilgileri eksiksiz doldurularak sistem üzerinden onayladıktan sonra çıktısı 

alınıp imzalanarak, kadrolarının bağlı olduğu birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. 

Personellerimizin kadrolarının bağlı olduğu birimler dışında başvurular hiçbir şekilde 

değerlendirilmeye tabi tutulmayacaktır. 

3. 11/7/2020 tarihli ve 31182 C.K-2754/1 md. gereğince Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılan 

değişiklikle, yüzde 40 ve üzerinde engeli olduğuna dair yetkili sağlık kurullarından alınan 

raporun bir örneğini kamu konutları tahsis ve talep beyannamesi ile birlikte ibraz etmesi 

halinde,  engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte 

oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan, 

4. Gazi ve ya şehit yakını olduğunu belirten personel ise gazi veya şahit yakını (eş, çocuk, anne, 

baba ve kardeş) olduğuna dair belgeyi kamu konutları tahsis ve talep beyannamesi ile birlikte 

ibraz etmesi halinde her biri için (+ 40) puan uygulanacağından, mağduriyetin yaşanmaması 

için  bağlı olduğu birimlere söz konusu belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. 
5. Birim amirlerince, Kamu Konutları Yönetmeliğinin Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi 

başlıklı 14. Maddesine göre  teslim edilen Talep Beyanname formlar ve ekli sunulan belgeler 

üzerinde gerekli kontroller yapılarak  doğruluğu tespit edildikten sonra imzalanarak, Konut Tahsis 

Komisyonuna sunulmak üzere  toplu olarak 26 Ocak 2022  mesai bitiminden önce İdari ve Mali 

İşler Dairesi Başkanlığında olacak şekilde üst yazı ile gönderilecektir. 13 Ocak 2022 Saat 08.30'da 

açılacak olan Lojman Tahsis Modülü  25 Ocak 2022  mesai bitiminden sonra otomatik olarak 

kapatılacağından, düzeltme yada yeni başvuru yapılamayacaktır. 

6. Başvurular Kamu Konutları Yönetmeliği ve Üniversitemiz Konut Tahsis Ve Yönetim 

Yönergesinin ilgili maddelerine göre Ocak ayı sonuna kadar değerlendirilecek ve sıra cetveli ilan 

edilecektir.  

7. Talep beyannamelerindeki formlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen personele 

konut tahsisi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca ilgili personel hakkında disiplin 

yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Beyannamede yer alan bilgilerdeki değişiklikler en geç bir 
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ay içinde değişikliği gösteren belgelerle birlikte verilecek ek bir beyanname ile Konut Tahsis 

Komisyonu’na iletmek üzere İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 

8. Bilgi Değişikliği için ek beyanname verilmesi önceki başvuru tarihini değiştirmeyecektir. 

Duyurunun birimlerde görevli tüm akademik ve idari personele tebliğ edilmesi ve Konut Tahsis 

Talep beyannamelerinin yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde toplanması hususunda; 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.  

 

 

 

   

  Prof. Dr. Orhan UZUN 

Rektör 

 

 

 

 

Ek: Dağıtım Listesi 

 

 

 

 


