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.. . 2- SARIKAMIŞ KAYMAKAMLIGI - Sarıkamış/KARS
DAVANIN OZETI : Davacının Konut Edindirme Yardımın kesildiği 1987-1995 tarihleri
arasında davalı idareler bünyesindeki okullarda görev yapmasına rağmen adına sadece
236,05- TL KEY ödemesi yapıldığı, davalı idarelerin kusurundan dolayı yapılan bu
ödemenin eksik olduğu ileri sürülerek KEY listelerinin yayımlandığı 29/09/2014 tarih ve
29134 sayılı Resmi Gazetede isminin bulunmadığına yönelik işlemin iptali ile eksik ödenen
KEY'in yasal ödeme tarihi olan 28/07/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte tazmini istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

.. . .
TURK MILLETI ADıNA....•. .;..

Karar veren Aryonkarahisar Idare Mahkemesi Hakimliği'nce, Tasfiye Halinde
Türkiye Emlak Bankası A.Ş hasım mevkiinden çıkartılarak, işin gereği düşünüldü:

Uyuşmazlık, konut edindirme yardımının eksik ödenmesinden kaynaklanmaktadır.
Mülga 3320 sayılı Memurlar ve Işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme

Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun "kapsam" başlıklı ı. maddesinde "a) Aylıklarını 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
29 i4 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa
göre almakta bulunan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine, kanunla veya
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli
Sandığından emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanların kendilerine,b)
(...) işçilere,e) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun Geçici 20 nci
maddesine tabi ve 99 i sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar
mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara, Bu Kanunda belirtilen
esas ve usuller dahilinde "Konut Edindirme Yardımı" yapılır. (Iptal fıkra: Anayasa
Mahkemesi'nin 20/06/1996 tarih ve E. 1996/9, K. 1996/21 sayılı Kararı ile -R.G.:
31/01/200 i-24304)Konut edindirme yardımından, hizmet tahsisli konutlar dışında her ne
şekilde olursa olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli
görevle atananlar, kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, memur ve işçi
emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar, yararlanamazlar. Ancak bunlardan
kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, kuruluşlarına başvurmak ve bu Kanunun 3
üncü maddesinde tespit edilen yardım miktarının kendilerince ödeneceğini belirtmek
kaydıyla bu yardım hakkından yararlanabilirler. Sözleşmeli personelin yardımı ödeme şekli
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yönetmelikle tespit edilir.Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine
yapılır. Ancak yardıma müstchak eşlerden her ikisine yardım yapılıp yapılmamasına karar
vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Eşlerden her ikisine yardım yapılması halinde, bu
yardım bir konut için kullanılır.Ancak Konut Edindirme Yardımından bir defa, yararlanılır. ";
4.maddesinde ise " a) Yardıma müstehak Devlet memurlan ile diğer kamu personelinin konut
edindirme yardımı kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek,
yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve
Kamu Ortaklığı İdarcsi Başkanlığı adına açılacak "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut
Edindirmc Yardımı Hesabı" na ödenir.Yardıma müstehak emekli, adi malul ve vazife
malullerinin konut edindirmc yardımı, T.C. Emekli Sandığınca aylıklara ilişkin hükümler
dairesinde tahakkuk ettirilerek yukarıda belirtilen hesaba o ayın sonuna kadar ödenir. T. C.
Emekli Sandığı bu şekilde ödenen konut edindirmc yardımlarını ilgililere sosyal yardım
zamlarını ödeyen kurumlardan bir ay içinde yazı ile isternek suretiyle tahsil eder.b) Yardıma
müstehak işçilerin, konut edindirmc yardımı, işverenlerce tahakkuk ettirilerek Sosyal
Sigortalar Kurumuna yatınlır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun primIerin ödenmesine
ilişkin hükümleri dairesinde Kururnca tahsil edilen miktar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden
bir ay zarfında topluca Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı. .
Idaresi Başkanlığı adına açılacak "Işçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı
Hesabına"na yatınlır.Yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan yardıma müstehak
bulunanların konut edindirmc yardımı, Sosyal Sigortalar Kurumunca aylıklara ilişkin
hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu ayı takip eden bir ay içinde
yukarıda belirtilen hesaba yatırılır." hükümlerine.~er ve~iımiştir. ..

5664 sayılı Konut Edindirmc Yardımı Hak Sahiplerine Odeme Yapılmasına Dair
Kanunun 2.maddesinin (c) bendinde, hak sahibi; Mülga 3320 sayılı Memurlar ve Işçiler ile
Bunların Emekliıcrine Konut Edindirmc Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca;
11111987 ilii 31112/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirmc yardımı yatınlan ve
yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi
hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları ile 11111987 ilii
31112/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirmc yardımı
hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle
yükümlü kurum ve kurulu~lara 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 kanuni
mirasçıları olarak tanımlanmış; 3.maddesinde, "(I) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak
Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna
ekli (I) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar; a)
Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine 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 defay!! 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
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aittiL .." hükmüne yer verilmiş, 5.maddesinde ise-" (l) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü
madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak
üzere Resmi Gazetede ilan edilir. (2) Türkiye Emlak Bankası Anonim :;irketine iletilen
listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirıne yardımına müstahak olduğunu ileri
sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre
konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle
yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut
edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlemnesi mümkün olmayan
nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması
kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak
ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında
belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit
edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin
hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler
ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz. (3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan
tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir." hükmü
yer almıştır.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, Mülga 3320 sayılı yasanın ı.
maddesi kapsamında sayılan kişilerden, hizmet tabsisli konutlar dışında her ne şekilde olursa
olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle
atananlar, kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, memur ve işçi emeklilerinden
bağımsız konut sahibi bulunanlar dışındakilere kQnut edindirme yardımı yapılacağı,
yapılacak konut edindirıne yardımının kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde
tahakkuk ettirilerek, yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak Kredi
Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı adına açılacak ilgili hesaba
yatırılması gerekeceği, 5664 sayılı yasa gereği de ilgili kurum ve kuruluşların konut
edindirme yardım tutarları tahsil edilmiş olan hak sahiplerinin isimlerini ve yardım
tutarlarının yer aldığı listeyi yardım tutarının Türkiye Emlak Bankası Anonim :;irketine
aktarılmış olup olmamasına bakılmaksızın bankaya teslim edeceği, teslim için öngörülen süre
içinde hak sabiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi
halinde hak sahiplerine karşı sorumluluğun ilgili kurum veya kuruluşlara ait olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Dava dosyasının incelemnesinden; davacının 1987-1995 tarihleri arasında davalı
idareler bünyesindeki okullarda görev yapmasına rağmen adına sadece 236,05 TL KEY
ödemesi yapıldığı, yapılan bu ödemenin eksik olduğu, eksik ödemenin davalı idarelerin
kusurundan kaynaklandığı ileri sürülerek, KEY listelerinin yayımlandığı 29/09/2014 tarih ve
29134 sayılı Resmi Gazetede isminin bulunmadığına yönelik işlemin iptali ile eksik ödenen
KEY'in yasal ödeme tarihi olan 28/07/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte tazmini istemiyle bakılınakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, davacının 25.09.1985 tarihinde Kars ili, Sarıkamış İlçesinde
öğretmen olarak göreve başladığı, 27.09.1989 tarihinde ise Afyonkarabisar ili iscehisar
ilçesine naklen tayin olduğu, 25.09.1997 tarihine kadar da bu ilçede öğretmen olarak
görevine devam ettiği, KEY kesintilerinin yap,ıldığı 1.987-1995 yılları arasında ise davalı
idareler bünyesindeki okullarda görev yaptığının sabit olduğu, elektronik ortamda yapılan
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incelemede ve Adıyaman Valiliği'nin 20.11.201'2 tarill ve 27186 sayılı yazısından davacı
adına 236,05 TL ödeme yapıldığının bildirildiği, mahkememizin 27.03.2015 tarihli ara
kararı ile kesintilerin yapıldığı dönemlere ilişkin davacının alacağı meblağın ne olduğunun
sorulması üzerine Emlak Konut GYO A.ı'>tarafından verilen cevapta davacının 1808,50 TL
alması gerektiğinin bildirildiği, davalı idare bünyesinde çalışan davacıdan KEY kesintisi
yapılması ve buna ili~kin kayıtların tutulması gerektiği halde bu işlemlerin düzenli ve
eksiksiz biçimde yapılmadığı ve davacının ilgili yardım tutarını tam olarak alamadığı
anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca idarenin hak sahibi olduğu
ihtilafsız olan davacıya karşı sorumlu olduğu ve konut edindirme yardımı alamamasında
kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, davacının KEY kesintilerinin yapıldığı 1987-1995 tarihleri arasında
kamu görevlisi olması nedeniyle tarafından yapılan KEY kesintilerinin yukarıda belirtilen
mevzuat hükümlerine göre ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis olunan dava konusu
işlernde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ote yandan, Anayasanın 125. maddesindeki idarenin kendi eylem ve işlemlerinden
doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna dair hüküm de dikkate alınarak, davacaya
ödenmesi gerekli 1808,50 TL den davacıya yapılan 236,05 TL ödeme düşüldükten sonra
bakiye 1572,45 TL nin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulü ile
davacıya daha önce ödenen 236,05TL düşüldükten sonra bakiye 1572,45 TL' nin dava
açma tarihi olan (24.1 1.2014) tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı
idarelerden alınarak davacıya ödenmesine, aş_da dökümü yapılan 168,20 TL yargılama
gideri ile AAÜT gereği takdir edilen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak
davacıya verilmesine, posta avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra
davacıya iadesine, kararın tcbliğinden itibaren 30 gün içerisinde Denizli Bölge Idare
Mahkemesi'ne "itiraz" yolu açık olmak üzere, 18/0512015 tarihinde kararverildi.

HAKIM
HASANHATUN

165652

. .
YARGILAMA GIDERLERI
Başvurma Harcı:
KararHarcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri

TOPLAM

25,20 TL
25,20 TL
3,80 TL

114,00 TL

168,20 TL
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