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LOJMAN TAHSİS KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

 

OTURUM TARİHİ : 08.09.2020 

OTURUM SAYISI  : 05 

 
Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu 08.09.2020 tarihinde toplanarak, aşağıdaki tahsis 

kararlarını almıştır. 

 

KARAR-1 Üniversitemizin  çeşitli birimlerinde çalışan ve lojman talebinde bulunan aşağıda 

isim ve ünvanları yazılı Üniversitemiz personeline isimleri karşısında belirtilen lojmanların; puan ve 

idari görev sıralaması dikkate alınarak; Üniversitemiz Lojman Tahsis Yönergesinin 4/b-1 maddesi 

uyarınca ‘’görev tahsisli’’ olarak tahsis edilmesine,  

 

Ünvanı /       Adı Soyadı İdari Görevi/Puanı Lojman Mevki 

Doç.Dr.Özgür ÇELEBİ Enstitü Müdürü  / 98,65 G-7 Merkez 

Doç.Dr.Fehmi ODABAŞOĞLU 124,79 K-7 Merkez 

Doç.Dr.Oğuz MERHAN 89,28 E-9 Merkez 

DOÇ.Dr.Turgay DEPREM 81,56 H-10 Merkez 

Dr.Öğr.Üyesi Ezgi Pelin YILDIZ 8,11 G-6 Paşaçayırı  

Dr.Öğr.Üyesi Kutup Ata TUNCER 5,58 G-4 Paşaçayırı  

 

KARAR-2 Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof..Dr.Erhan GÖKÇE’nin  

sağlık sorunlarını belirttiği 20.07.2020 tarihli dilekçesi görüşülmüş ve Üniversitemiz Lojman Tahsis 

Yönergesinin 8. maddesi gereğince lojman değişikliği yapılarak merkez lojmanlarında asansörlü olan 

L Blok 10 numaralı dairenin tahsis edilmesine,  

 

KARAR-3 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi Mustafa ÇINAR’ın sağlık 

sorunlarını belirttiği 29.06.2020 tarihli dilekçesi görüşülmüş ve Üniversitemiz Lojman Tahsis 

Yönergesinin 8. maddesi gereğince lojman değişikliği yapılarak merkez lojmanları H Blok 4 numaralı 

dairenin tahsis edilmesine, 

 

KARAR-4 Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Sekreteri Çetin AKTAŞ’ın oturmakta 

olduğu lojmanla ilgili sıkıntılarını belirttiği 23.07.2020  tarihli dilekçesi görüşülmüş ve Üniversitemiz 

Lojman Tahsis Yönergesinin 8. maddesi gereğince lojman değişikliği yapılarak Merkez Lojmanları H 

Blok 3 numaralı dairenin tahsis edilmesine, 

 

KARAR-5 Üniversitemiz Paşaçayır Lojmanları B Blok  2 numaralı dairenin  yoğun nem ve 

rutubet sebebiyle tadilatına, tadilat sonrası ise Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesinde Tekniker 

olarak görev yapan Mahir Faruk YEĞİN’e Lojman Tahsis Yönergesinin 4/b-2 maddesi uyarınca 

‘’hizmet tahsisli’’ olarak tahsis edilmesine,  

 

KARAR-6 Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığınca kendisine lojman tahsisi 

yapılan akademik ve idari personelin lojmanı teslim etme sürecinde; daha önce yaptırdıkları baskı 

boya ve duvar kağıdının birkaç kat boya yaptırılmasına rağmen kapanmaması bir takım sıkıntılara 

sebep olmaktadır. Lojman sakinlerinin lojmanı idareden teslim aldıkları gibi teslim etmeleri 

gerektiğinden baskı boya ve duvar kağıdı yaptırmamalarına, 

 

KARAR-7 Temininde güçlük çekilen akademik ve idari personelin üniversiteye 

kazandırılmasını ve uzun süreli hizmet etmelerini teşvik etmek amacıyla Üniversitemiz merkez 

lojmanlarında boş bulunan  F blok 7 numara, G blok 5 numara, G blok 8 numara ve J blok 5 numaralı 

dairelerin Rektörlük Makamınca rezerv edilmesine, ihtiyaç duyulması halinde Rektörlük Makamınca 

tahsisine, 



  

KARAR-8 Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 07.09.2020 tarih ve 

E.24336 sayılı yazısı ekinde gönderilen Paşaçayırı Lojmanları D Bloka ait depremsellik veri ve 

geoteknik etüt raporu ile depremsellik ve yapısal değerlendirme raporunda  “……. 1989 yıllarında 

yapılan ve ekonomik ömrünün sonuna gelen yapı için mühendislik açısından hem ekonomik hem de 

can güvenliği açısından uygun olmadığı görülmüştür. Mevcut  yapının güçlendirme maliyetinin, 

betonarme olarak yeniden yapım maliyetinin %40’ından fazla olduğu dikkate alınarak, yapının 

yıkılarak yeniden yapımı, takdiri idareye bırakılmak üzere tespit edilmiştir.” denildiğinden, paşaçayırı 

mevkiinde bulunan D blok için tahsis işleminin yapılmamasına ve  bahsi geçen raporla ilgili gerekli 

işlemlerin yapılabilmesi için kararın Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına gönderilmesine ve diğer 

süreçlerin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülmesine,   

 

Yukarıda alınan kararların Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

Not 1: Lojman tahsis edilenlerden lojman hakkından vazgeçen ve lojmana taşınmak istemeyen 

personelimizin ilan tarihinden sonra en geç 15 gün içinde Rektörlüğümüze yazılı olarak başvuruda 

bulunması gerekmektedir. Bu süre içinde başvuruda bulunmayanların lojman kira kesintisi 

başlatılacaktır.  

 

Not 2: Komisyonumuzca alınan lojman tahsis kararından sonra, tahsis olanlar İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığına giderek mevcut kararın bir örneğini alarak TEDAŞ’tan abonelik işlemlerini 

yapacaklardır. TEDAŞ tarafından kendilerine verilen dekont ile tekrar İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığına giderek lojman tutanağını alacak ve lojmana taşınma işlemlerini gerçekleştireceklerdir. 

 
 

 

 
 

 


