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……………..........KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
İlgi: a) Kamu Konutları Yönetmeliği.
b) 19/12/1986 tarih ve 20196 sayılı M.E.B. İdari ve Mali İşler Dairesi Başk. Yazısı
c) 24/04/2000 tarih ve 1136 sayılı M.E.B. öğretmeni Hizmet ve Sosyal İş. Dai. Bşk.
Yazısı.
d) 23/01/2012 tarih ve 789 sayılı M.E.B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısı
Müdürlüğümüze ait olan toplam 168 lojman dairesi bulunmaktadır, Bu lojmanlardan boş
olanların tahsis ile ilgili iş ve işlemler ilgi (a) Yönetmelik ve İlgi (b ve c) genelgelerde belirtilen esaslara
göre yapılmaktadır. İlgi (a) Yönetmeliğinin 14. Maddesinde her yılın Ocak ayında müracaatların
yapılması hükmü getirilmiştir. Lojmanlara müracaat etmek isteyenlerin 01-31/01/2021 tarihleri arasında
ekte belirtilen lojman tahsis talep beyannamesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerle müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Müracaat edeceklerin 2020 yılını kapsayan ve gün, ay yıl olarak hizmet süresini gösteren
hizmet cetvelini hazırlamaları gerekmektedir. Lojmanlara müracaat edenler semtlere göre bir tercih
yapmak zorundadırlar.Semtlere göre Şehitlik,İç Ofis ve Köseoğlu lojmanlarıdır. Birden fazla semt tercih
edenler puanlama sırasında değerlendirilmeye alınmayacaktır. Lojmanda birlikte oturacakları aile
fertlerine ilişkin MEBBİS’ ten bakmakla yükümlü olduğu kişilerin listesi, kimlik fotokopisi,
gayrimenkulünün olup olmadığını beyan edenlerin ise e-devlet sisteminden çıktı almaları gerekmektedir.
Müracaat edenlerin başvuru formlarını en geç 31/01/2021 tarihine kadar Müdürlüğümüz
Lojman Şubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne sebepten olursa olsun geciken evraklar
işleme alınmayacaktır.
Konunun tüm personele imza karşılığında duyurulmasını, ekteki Kamu Konutları Tahsis
Talep Beyannamesinin çoğaltılarak isteyenlere verilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
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kodu ile teyit edilebilir.

