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SENDİKASI (EGİTİM SEN)
: AV. NECMİYE ŞABBAZ
Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi Willy Brant Sokak No: 13 -
Çankaya/ ANKARA

: 1- ÇELTİK KAYMAKAMUGI - Çeltik/KONYA
2- KAMAN KAYMAKAMUGI - Kaman/KIRŞEHİR
3- ÇAYIRLI KAYMAKAMUGI - Çayırlı/ERZİNCAN
4- ERZİNCAN VALİLİGİ - ERZİNCAN
: AV. NESLİHAN SÖNMEZ DOKGÖZ(Aynı yerde)

DAVANıN ÖZETİ : .Kırşehir ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından;
29/09/20 i4 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak
Sahipleri Listesi'nde adının yer almaması nedeniyle 29.08. i99 i-31.12.1995 tarihleri arasında
adına tahakkuk ettirilen veya ettirilmesi gereken KE), tutarlimnın ödenmeyeceğine ilişkin
işlemin; dava dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere
görevli bulunduğu ve mülga 3320 sayılı Kanun'un yürürlükte olduğu süre içerisinde
maaşlanndan KEY kesintisi yapıldığı ve ilgili hesaba aktarıldığı, buna rağmen ilan edilen
KEY listesinde adının yer almadığı, KEY kesintilerinin zamanında ve düzenli olarak kesilip
ilgili hesaba yatırılmasından, tasfiye ile birlikte ilgili birimlere bildirilmesi ve ödenmesinden
davalı idarelerin sorumlu olduğu iddialanyla iptali ile ,hak ettiği KEY miktarının
hesaplanarak yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istenilmektedir.
ERZİNCAN VALİLİGİ •
SAVUNMASıNIN ÖZETİ : Birden fazla işleme karşı tek dilekçe ile dava açılamayacağı,
husumetin yanlış olduğu, davanın süresinde olmadığı, ilgiliye ödemelerin eksiksiz yapıldığı,
işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
ÇAYIRLlGI KAYMAKAMLlGI
SAVUNMASıNIN ÖZETİ :Birden fazla işleme karşı tek dilekçe ile dava açılamayacağı,
husumetin yanlış olduğu, davanın süresinde olmadığı, ilgiliye ödemelerin eksiksiz yapıldığı,
işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
ÇELTİK KAYMAKAMLlGI ve KAMAN KAYMAKAMLlGI
SAVUNMALARıNIN ÖZETİ : Her iki idare tarafından savunma dilekçesi verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADıNA

Karar veren Yozgat İdare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyası incelenerek işin
gereği düşünüldü:

01/01/1987 tarihinde yürürlüğe giren 3320 sayılı mülga Memurlar ve İşçiler İle
Bunlann Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun'un 1'inci
maddesinin (a) bendinde "Aylıklarını 926 sayılı Türk Sildhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na
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göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevli/erine" bu Kanun'da belirtilen
esas ve usuller dahilinde "Konut Edindirme Yardımı" yapılacağı belirtilmiş; 3'üncü
maddesinde yardım miktarı düzenlenmiş; 4/a maddesinin birinci fıkrasında yardıma
müstehak Devlet memurları ile diğer kamu personelinin konut edindirme yardımının
kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk eltirilerek, yardımın ait
bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak ve Kredi Bankası'nda Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı idaresi Başkanlığı adına açılacak "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut
Edindirme Yardımı Hesabı"na ödeneceği; 12'nci maddesinde de bu Kanun'un uygulanması
ile ilgili hususların bir yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmış; bu Kanun'a
dayanılarak hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 17/011l98? gün ve 19344 sayılı nüshasında
yayımlanarak yürürlüğe konulan Memurlar ve işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki 3320 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmelıği'nin
6'ncı maddesinde yapılacak konut edindirme yardımının miktarı ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü
altı aylar ve kalan süreler için ayrı ayrı (maktu bir miktar olarak) düzenlemiş; 8 ila 10'uncu
maddelerinde yardımın tahakkuk ettirilmesi ve Banka hesabına yatırılmasına ilişkin kurallar
konulmuştur. . ,

3320 sayılı Kanun, 588 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine
Dair Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmış ve anılan KHK ile Türkiye
Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne ait gayrimenkullerin KEY hesapları toplamı karşılığının
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak
devredilmesi suretiyle KEY hesaplarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Sonraki süreçte yürürlüğe konulan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak
Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile 588 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış;
anılan Kanun'un i'inci maddesinde bu Kanun'un amacının, mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca
hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemek olduğu ve 2/( iı-c maddesinde bu Kanun'un uygulanmasında "Hak sahibi"
deyiminin "Mülga 3320 s~yılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emekli/erine Konut
Edindirme Yardımı Yapı/ması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ild 31/12/1995 tarih/eri
arasında adlarına konut edindirme yardımı yatınlan ve yardım tutarları gerekli bildirimler
yapılarak Türkiye Emldk Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya
bunların kanuni mirasçı/arı ile 1/1/1987 ild 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına
düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve
Türkiye Emldk Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş
ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emldk Bankası Anonim Şirketi hesaplarına
intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafindan yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış
olan işçi emekli/eri ddhil) veya bunların kanuni mirasçılarım" ifade ettiği hükme bağlanmış;
3'üncü maddesinin ilk dört fıkrasında,

"(1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı
hesapıarım tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emldk Bankası Anonim Şirketine devretmekle
yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen
kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;

a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emldk Bankası Anonim Şirket/ne
aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarınm yer aldığı listeleri,

b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emldk
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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 hiilinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya
kuruluşlara aittir.

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fikrasıııın (a) bendinde belirtilen
listelerdeki tutarial'la bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların
mutabakatıııı yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle
yükümlüdür.

(4) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 26/1111999 tarihli ve 588 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname gereğince. Türkiye Emldk Bankası Anonim Şirketi tarafından
başlatılan hak sahiplerinin belirlenmesi işlemleri Banka tarafindan ilgili kuruluşlarca gerekli
mutabakat/arı sağlanarak gönderilen listeler esas alınarak tamamlaiiıI'. Banka. hak
sahiplerinin isim. konut edifldirme yardımı ve n9malafllll içeren listeleri birinci fikrada
öngörülen sürenin bitiminden itibaren 3 ay içinde EGYO'ya bildirir. Hazine Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan bu süreyi bir defaya mahsus o/mak üzere 2 aya kadar uzatmaya
yetkilidir." hükmüne yer verilmiş; 4'üncü maddesinde ise hak sahiplerinin konut edindirme
yardımı ana para tutarlarının nemalandırılmasında; O 1/0i/1987 ila 29/12/1999 tarihleri
arasındaki dönem için Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'nin 6 aylık vadeli mevduat
faizinin bileşik usulde uygulanacağı, 29/12/1999 tarihinden sonraki dönem için 3'üncü
maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki EGYO'nun net aktif değerinin %
60,96'sının bu Kanun'la mülga 588 sayılı KHK uyarınca Türkiye Emlak Bankası Anonim
Şirketi tarafından ayni sermaye olarak EGYO'ya devredilen taşınmaz karşılığı
395.751.717,17- TL'ye oranı esas alınarak nemanın hesaplanacağı, EGYO'nun, 3'üncü
maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre sonundaki net aktif değerini Sermaye Piyasası
Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerindeki usul ve esaslara
göre belirleyip sonuçlarını Banka'ya bildireceği, 3'üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde tanımlanan hak sahiplerine ilişkin bilgilerin Bankaca EGYO'ya bildirileceği, bu
kişilere talep etmeleri halinde ödemelerin, nemasıyla birlikte nakit veya payları oranında
EGYO hisse senedi verilmek suretiyle yapılacağı, her bir hak sahibinin EGYO'nun
sermayesinin % 60,96'sl içindeki payının; hak sahibinin konut edindirme yardımının
29/12/1999 itibarıyla nemalandırılmış toplam değerinin, tüm hak sahiplerinin konut
edindirme yardımlarının 29/12/1999 tarihi itibarıyla nemalandırılmış toplam değeri içindeki
payı esas alınarak belirleneceği, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere
gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya, ikrazen Devlet iç borçlanma senedi
ihraç edilebileceği, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak
Bankası Anonim Şirketi'ne devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve
Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut
edindirme yardımı tutarlarının tamamının, fer'ilerinin tahsili beklenilmeksizin, Hazine
Müsteşarlığl'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 4 iO numaralı hesabına
aktarılacağı ve hak sahiplerine yapılacak nakit ödemelerin EGYO tarafından belirlenecek
ödeme planı ve süresine göre yapılacağı belirtilmiştir.
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Anılan Kanun hükümlerine göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Devlet
memurlarının ve diğer kamu görevlilerinin mülga 3320 sayılı Kanun hükümlerine göre
OL/O 1/1987 ila 31/12/1995 tarihleri arasında maaşlarından kesilmek suretiyle tahakkuk
ettirilen konut edindirme yardımı tutarlarına ait bilgilerin, belirlenen süre içerisinde kamu
kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne ve anılan Banka
tarafından da Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne aktarılmasının
öngörüldüğü, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak
Bankası Anonim Şirketi'ne devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar nezdinde bulunan ve
Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne aktarılmamış olan hak sahiplerine ilişkin konut
edindirme yardımı tutarlarının tamamının ise (fer'ilerinin tahsili beklenilmeksizin) Hazine
Müsteşarlığı'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki 410 numaralı hesabına
aktarılacağı ve hak sahiplerine yapılacak nakit ödemelerin EGYO tarafından belirlenecek
ödeme planı ve süresine göre yapılacağı, konut edindirıne yardımı hesaplarını tahakkuk
ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi'ne devretmekle yükümlü kurum ve
kuruluşlar tarafından konut edindirme yardımına ilişkin tutarlara ilişkin bilgilerin süresinde
Banka'ya bildirilmemesi nedeniyle hak sahiplerine karşı oluşacak sorumluluğun ise ilgili
kurum ve kuruluşlara ait olduğu açıktır. '.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının mülga 3320 sayılı Kanun'un yürürlükte
bulunduğu 1991-1995 yılları arasında davalı idareler emrinde öğretmen olarak görev yaptığı
ve anılan Kanun hükümleri gereğince aylıklarından KEY kesintisi yapıldığı, davalı idare
tarafından dosyaya sunulan ve her zaman düzenlenmesi mümkün bulunmayan bilgi ve
belgelere göre davacı adına 29.08.1991-31.12.1995 tarihleri arasında 3.454.000 eski TL
cinsinden konut edindirme yardımı tahakkuk ettirildiği, davacı adına ise 1.576.000 eski TL
cinsi ana para karşılığı 113,54 TL lirası ödeme yapıldığı, davacı tarafından 29/09/2014
tarihinde Resmı Gazete'de yayııplanan Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahipleri
Listesi'nde adının yer almaması üzerine, idarelere müracaat edildiği, bunun üzerine ödeme
yapılmaması gerekçe gösterilerek listede isminin yer almaması ve bu suretle eksik ödeme
yapılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmüştür.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden, davacı adına 29.08.1991-31.12.1995 tarihleri
arasında 3.454.000 eski TL cinsinden konut edindirme yardımı tahakkuk ettirildiği, 1.576.000
eski TL cinsi ana para karşılığı 113,54 TL lirası ödeme yapıldığı, dolayısıyla 1.878.000 TL
eski TL cinsinden ana para karşılığı ödemenin ise eksik olduğu görülmüştür.

Anayasa'nın 125/son maddesinde yer verilen hüküm uyarınca ve idarenin mali
sorumluluğuna ilişkin ilke ve esaslar çerçevesinde, davalı idare tarafından 1991 ila 1995
yıllarının muhtelif aylarında davacının maaşlarından kesilmek suretiyle tahakkuk ettirilen
konut edindirme yardımı tutarlarının, 5664 sayılı Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe
konulan ilgili Yönetmelik kurallarıyla getirilen yöntem ile hesaplanması sonucu bulunan
tutarın, EGYO'nun temettüsü de eklenmek suretiyle; 5664 sayılı Kanun'a göre hak sahibi
olduğu ve idarenin eylem ve işlemleri sonucu parasal hakkından yoksun kaldığı açık olan
davacıya ödenmesi gerekmekte olup; aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka
uygunluk görülmemiştir.

Dava konusu işlem hukuka aykırı bulunduğundan, eksik ödemelerin dava açma tarihi
olan 25.11.2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacı ödenmesi de
hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

4
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tradresinden teT/s90 - CAclQnO - yivJZrj - MquE24= kodu ile erişebilirsiniz.

http://vatandas.uyap.gov.tradresinden


T.C.
YOZGAT

İDARE MAHKEMESi

ESAS NO
KARAR NO

: 2014/1178"
: 2015/698

Ancak; işbu karar doğrultusunda davalı idarece Mahkememizce hükmedilen miktarın
ödenmesinden sonra ileride yayımlanacak olan KEY listesinde davacının hak sahipleri
arasında gösterilmemesi ve davacıya mükerrer ödernede bulunulmaması için, davalı idarece
işbu karar üzerine davacıya yapılacak ödemenin Türkiye Emliik Bankası ve Emliik
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bildirilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle ödenmeyen
konut edindirme yardımı anapara ve nemasının hesaplanarak bakılan davanın açıldığı
24/11/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine,
aşağıda dökümü yapılan 218,40- TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca takdir olunan 750,00- TL avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya
verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştiinde davacıya iadesine, kararın tebliğini
izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Kayseri Bölge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu
açık olmak üzere 19/08/2015 tarihinde karar verildi.

HAKİM
İRFANCEREN

101 157

25,20 TL
25,20 TL
168,00 TL
218,40 TL

YARGlLAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı:
Karar Harcı
Posta Gideri
TOPLAM
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