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DAVACı : TÜRKAN YILDIZ TERZİ ADıNA EGİTİM VE BiLİM
EMEKÇiLERi SENDiKASı

VEKİLi : AV. NECMİYEŞABBAZ
Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi Willy Brant Sokak No: 13 -
Çankaya IANKARA

DAVALI. : BiSMiL KAYMAI5.AMUGI - Bismil lDİYARBAKıR
DAVANIN ÖZETi: Zonguldak iii, Merkez, İsmet İnönü İlkokulunda öğretmen olarak
görev yapan davacının, Diyarbakır ili, Bismil İlçesinde göre yaptığı 01.01.1987-31.08. i991
tarihleri arasındaki döneme ilişkin konut edindirme yardımı tutarının ödenmemesine ilişkin
işleminin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile eksik ödendiği ileri
sürülen tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETi : Usul yönünden, hasım mevkiinden çıkarılmaları gerektiği, esasa
ilişkin olarak ise Kanunla verilen yükümlülükleri n yerine getirildiği, işlernde hukuka ve
mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.

TÜRK MiLLETi ADıNA

Hüküm veren Zonguldak idare Mahkemesi Hakimliği'nce gereği düşünüldü:

Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 15/1-c maddesi gereğince hasım mevkiinden çıkartıldıktan sonra davalı idarenin
husumet itirazları yerinde görülmeyerek ihtilafın esasına girilmiştir.

Dava; halen öğretmen olarak görev yapan davacının, 01.01. i987-31.08. i99 i tarihleri
arasındaki döneme ilişkin konut edindirme yardımı tutarının ödenmemesine ilişkin işlemin
iptali ile eksik ödendiği ileri sürülen tutarın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi
istemiyle açılmıştır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair
Kanun'un 2'nci maddesinin (c) bendinde, Hak sahibi'nin, "Mülga 3320 sayılı Memurlar ve
işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun
uyarınca; 1/1/1987 ila 3 i/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı
yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim
Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunı mirasçıları ile i/i/i 987 ila
3 ı/q/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirıne yardımı
hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle
yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak
Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım
tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanunı
mirasçılarını" ifade edeceği belirtilmiş; Kanun'un 3'üncü maddesinde, " (I) Mülga 3320 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve
Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekl~,,"Ô'.UkümJ,qolup, ilgili mevzuatı
uyarınca bu Kanuna ekli (i) sayılı cetvel i dahaönce göı:ıd~re}tkuhh:hi1t:..dışındaki tüm kurum
ve kuruluşlar; a) Konut edindirme yardımı Türki)\t.q~Tilak.Banh~j:~Anonim Şirketine
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aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, b)Konut
edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine
aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her hak
sahibi için bu Kanuna ekli (i) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı
olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak
üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. (2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin
bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk
ilgili kurum veya kuruluşlara aittiL .." hükümlerine yer verilmiştir.

14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konut Edindirme
Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde de,
ilgili listelerin 5664 sayılı Kanuna ekli cetveldeki bildirim formatında, hak sahiplerinin adı
ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası (T.C. Kimlik Numarası hanesi boş bırakılmaksızın), sicili
(sicil hanesi boş bırakılmaksızın) (Devredilen) Emekli Sandığına tabi çalışan memur personel
için "Emekli Sicil Numarası", SSK'ya tabi çalışan işçi personel için "Sigorta Sicil Numarası",
kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda istihdam edilmekte
olan diğer kamu görevlileri için ise "Kurum Sicil Numarası", yardım miktar ve sürelerine
ilişkin bilgiler ile kurum veya kuruluş ad ve unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak olan
bilgileri, içeriğinin kayıtlı olduğu'disket'ya da yoğun disk (cd) ile üst yazı ekinde, Tasfiye
Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine bildirilmek zorunda olduğu. Bakanlar
Kurulunun bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere üç aya kadar uzatmaya yetkili
bulunduğu, bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer, yanlış
veya usulüne uygun olmayan şekilde bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun
ilgili kurum veya kuruluşlara ait olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; halen Zonguldak ili, Merkez, İsmet İnönü
iIkokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, O 1.0 i. i 987-3 1.08. i 99 i tarihleri
arasında Diyarbakır ili, Bismil ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı halde, 29.9.2014 gün
ve 29134 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan hak sahipleri listesinde yer almaması
nedeniyle ilgili döneme ilişkin konut edindirme yardımından faydalandırılmadığından bahisle
26. i 1.2014 tarihinde açılan davada, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi
tarafından gönderilen bilgi ve belgelere göre; 1991/Eylül-1995/Aralık dönemine ait
453,0 I-TL KEY tutarının 2. KEY Ödeme Döneminde ilan edildiği ve davacının bu tutarı
tahsil ettiği, 1991 Ağustos dönemine ait 21,37-TL KEY tutarının 5. KEY Ödeme Döneminde
ilan edildiği, i987/0cak-1991/Temmuz dönemine ait i.i28,62-TL KEY tutarının ise 6. KEY
Ödeme Döneminde ilan edildiği, ancak 5. ve 6. döneme ilişkin tutarların davalı kurum
tarafından yanlış kimlik numarası ile bildirimde bulunulması sebebiyle ödenmediği, bu
hatanın düzeltilmesi için Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından
bildirimde bulunulduğu, ancak hatalı kimlik numarası ile yapılan bildirime ilişkin ilgili
idarece (davalı) gerekli iptal düzeltme başvurusuyapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre; 5664 sayılı Kanun uyarınca "hak sahibi" olduğu ihtilafsız olan
davacının; gerekli bilgilerinin, kurumu tarafından, Kanun ve Yönetmelikte öngörülen süre
içinde ve belirlenen biçimde bildirilmemesi nedeniyle hak sahiplerine ilişkin listede yer
almadığının ve bu durumdan kaynaklanan sorumluluğun kurumuna ait olduğunun anlaşılması
karşısında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bu)unrri'ifu)şiir".,
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.'
işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna dair hüküm uyarınca da davacının
mahrum kaldığı tutarın, dava tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte mükerrer
ödemeye neden olmayacak bir biçimde davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin İPT ALİNE, yoksun kaldığı tutarın
26.11.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte mükerrer ödemeye neden
olmayacak bir biçimde davalı idarece davacıya ödenmesine, ,aşağıda dökümü yapılan
yargılama giderlerinin dava lı idarece davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine, posta
ücreti avanasından artan miktarın kararın kesinleşmesine müteakiben davacıya iadesine,
kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Zonguldak Bölge idare Mahkemesi'ne itiraz
yolu açık olmak üzere 26/05/20 iS tarihinde karar verildi-

HAKiM
MUSTAFA ÖZDEMİR

101831

YARGıLAMA GiDERLERi
Başvurma Harcı:
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri
TOPLAM

25,20 TL
25,20 TL
3;80 TL
6200 IL
116,20 TL
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adresinde bulunur.
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"STANDART ABONE TCKIMLlKNO" yazıp 4060'a gönderip abone olabilirsiniz. Abonelik!er hakkında detaylı bilgi için
http://www.sms.uvap.gov.trsitesini ziyaret ediniz.
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