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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 62244920-813. OI-E. 8221691
Konu :Sigorta Teşvik Primleri

02.08.2016
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REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01108/2016 tarihli ve 8181472 sayılı
"Sigorta Teşvik Primleri" konulu yazılan ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.CEMİL TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
İlgili Evraklar

Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine

Kaymakamlık binası Kat :1 Reyhanlı/Hatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O326) 413 10 56

Faks: (O326) 413 3702

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ca99-b324-3e9d-98a9-33ef kodu ile teyit edilebilir.
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HATAYVALİLİ(;İ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 79884513-813.01-E.8181472
KODU: SigortaTeşvik Primleri

01.08.2016

................................................KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :MilliEğitim Bakanlığı DestekHizmetleri Genel Müdürlüğü'nün29/07/2016 tarih ve
90349432/641.04/8i16641 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan öğretmenevi müdürlükleri
ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8linci maddesinin l inci fıkrasının (ı) bendinde yer alan
beş puanlık sigorta teşvik priminden faydalanması ile ilgili Bakanlık yazısı ve ekleri ekte
gönderilmiş olup, İlçenize bağlı tüm öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam
sanat okulu müdürlüklerine duyurulması ve ilgili karar doğrultusunda işlem yapılması
hususunda,bilgi ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EKLER:
I-İlgi yazı ve ekleri (9 Sayfa)

DAGITIM:
-Antakya,Belen, Dörtyol, Payas, Erzin, Hassa,
İskenderun,Kınkhan, Reyhanlı, Samandağ,
Yayladağıİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 14. Sokak
Elektronik Ağ: hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr
e-posta: destek31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Sedat KUŞ Teknisyen

Tel: (O326) 227 6868 (1107)
Faks: (O326) 227 69 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 567b-efb4-307d-8a5a-a852 kodu ile teyit edilebilir.
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MİLLı EGİTİM BAKANLIGI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 90349432/641.04/8116641
Konu : SigortaTeşvik Primleri

29.07.2016

DAGITIM YERLERİNE

İlgi : a) Hukuk Müşavirliğinin 12.07.2016tarihli ve 75403665-641.04-(201515832)E.7454056
sayılı yazısı,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının2210112015tarihli ve 63665751120702/421694
sayılıyazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgi (b) yazısı ile Bakanlığımıza bağlı olarak
faaliyetlerini sürdürmekte olan öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu
müdürlüklerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81inci
maddesinin linci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirimden yararlanmakta oldukları,
ancak; aynı Kanunun 3 üncü maddesinin 21 inci bendinde belirtilen kamu idareleri ve bu idarelere
bağlı işletme, müessese ve idarelerin bu indirimden yararlanmasına imkan bulunmadığı belirtilerek,
bu teşviktenyararlanan kurumların geriye dönük olarak borçlandınlması, yersiz yararlanılan tutarların
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Sayıştay Başkanlığıncaadı geçen kurumlanmıza yönelik olarak gerçekleştirilen
2014 yılı denetimlerinde, aynı konuya atıfta bulunularak, öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi
ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin "5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 21 inci bendinde
belirtilen kamu idareleri ve bu idarelerebağlı işletme, müessese ve idarelerin bu teşvik indiriminden
yararlanmasınınsöz konusu olmadığıvurgulanmıştır.

Konu ile ilgili olarak, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin ilgi (a) yazısı ekinde gönderilen
Danıştay 15. Dairesinin 2015/2896 Esas Nolu "Yürütmenin durdurulması" karan incelendiğinde,
öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin bu teşvik
indiriminden yararlandınlması gerektiği ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgi (b) yazısının hukuka
uygunluğubulunmadığıbelirtilmektedir.

Bu doğrultuda, ilgi (a) yazı ile ekinde yer alan Danıştay 15. Dairesinin 2015/2896 Esas Nolu
kararının, Valiliğinize bağlı tüm öğretmenevi müdürlükleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu
müdürlüklerineduyurulmasıve ilgili karar doğrultusunda işlem yapılması hususunda,

Bilgilerinizive gereğini arz/rica ederim.

Bahattin GÖK
Bakana.

Genel MüdürV.
EK: İlgi yazı ve eki. (9 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
B Planı

Bilgi:
Hukuk Müşavirliğine
Sayıştay Başkanlığına

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
ElektronikAğ: www.meb.gov.tr
e-posta: caneryenal@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Caner YENAL Şef
Tel: (0312)4131926

Faks:(O312) 425 58 86

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalannuştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8ebb-7549-387a-b367-64c6 kodu ile teyit edilebilir.
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MİLLı EGİTİM BAKANLlGI

Hukuk Müşavirliği

Sayı : 75403665-64L.04-(2015/5832)E.7454056
Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

12.07.2016

DAGITIMLI

İlgi: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.03.2015 tarih ve
90349432/45.01/3179000 sayılı yazısı

Bakanlığımız tarafından davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı aleyhine
açılan davaya dair Danıştay 15. Daireden alınan 30.05.2016 tarihli ve 2015/2896 Esas sayılı
yürütmenin durdurulması istemimizin kabulü kararı, davaya cevap dilekçesi ve tebliğ zarfı
11.07.2016 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiş olup, davaya cevap dilekçesine cevap
süresi tebliğinden itibaren 30 gündür.

İleri sürülen iddialara karşı kanuni süre içinde hazırlanarak yargı mercilerine
sunulacak olan cevap Iayihasımn esasını sağlayacak Daireniz görüşünün en geç 29.07.2016
tarihine kadar Müşavirliğimize bildirilmesini,varsa yeni bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı
bir örneğiningönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ümit İŞBECER
Avukat

EKLER:
ı. Davaya cevap dilekçesi
2. Yürütmenindurdurulmasıkararı
3. Tebliğ zarfı

Dağıtım:
1. DestekHizmetleri GenelMüdürlüğü
2. StratejiGeliştirme Başkanlığı

Tebliğ Tarihi :11.07.2016
Tekit Tarihi :29.07.2016

Adres:
ElektronikAğ:
c-posta:

Ayrıntılı bilgi için: Av. ÜmitİŞBECER
Tel: 0312413 4194

Faks: 03124194506

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1180-6483-39df-a93a-6bd6 kodu ile teyit edilebilir.
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DANıŞTAY

ONBEŞINCI DAIRE
Esas No : 2015/2896

Davacı ve Yürütmenın Durdurulmasınılsteyen : Milli E~itim Bakanlığı
Vekili : Av. Ümit lşbaeer

MEB Hukuk Müşavirliği Ek Bina Milli MOdafaa Qd. K.6
No:8 Kızılay,ÇankayalANKARA :' /" " : ,~:"',;"

,I •. ~ ·ıJ '\;. ı, ";.:--.,\
;;:.D;;:.av~a::.:.Iı;,__ ,:Sosyal Güvenlık Kurumu Başkanlığı ~i ~ '~, •• ! ':}
...;..V...;..ek;,.:.;I.:.:,Ii ' Av. Esra Karakullukçu \ '. .', .: . : i;

AtatOrk Bulvarı Zafer Meydanı No:6 ~ı~ı~ai'~~~~~/
......... ,,~...~ ....~.

Davanın Özeti : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primler!
Genel MOdOrlQğOtarafından 22.01.2015 tarih ve 63665751/20702/421694 sayılı, "prim
teşviklerinden yersiz yararlanmanın önüne geçilmesini sağlayacak işlemlerin
tallmatlandırılmasına ilişkin", "Öğretmenevi ve akşam sanat okulu Ile okul aıle birlikleri"
konulu; " ... öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aıle birliklerinin, kamu işyeri
niteliğinde ve 5335 seıyılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'un 30. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar
olarak değerlendirilmesi, buna g(jre; bu nitelikteki işyerlerinin mahiyet kodunun (1) olarak
değlştirllme~i, sigorta primi teşviklerinden yararlanmamalan gerektiği, teşvık ve desteklerden
yersiz yararlandı~ı tespit edilenlerin kanun numarası seçilmek suretıyle düzenlenen ayhl<
prim ve hızmet belgeleri Için iptal nitelikte, kanun türü seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık
prim .ve hızmet belgelerinin Işverenden Istenilmesi ve yersiz yararlanılan tutarların gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi n içerikli Genel Yazı'nın Iptali ve
yürütmeslnln durdurulması istennmektedlr,

Savunmanın Özeti.! Gerek 5510 sayılı Kanun'un 81. Maddesinin birinci fıkrasının (I)
bendinde gerek aynı maddenin ikinci fıkrası gerekse 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
hükmünde Kararnamalerde DeQişlkllk Yapılmasına Dair Kanun'un 30. Maddesinin 2.
Fıkrasında yer alan sigorta primi teşvikine dair düzenlemenın uygulanamayaca§ı işyerleri
arasında "genel bOtçeye dahil ıdareler". ibaresine yer verildiği, Öğretmenevi ve akşam sanat
okulları ile okul alie birliklerinin mevzuatlarına göre Milıı E~itinı Bakanlığı tarafından
denetienen kamu kurumu niteliğinde oldukları bu nedenle sigorta primi teşviklerinden
yararlanmamalan gerektiği, hazırlanan ve dava konusu edilen Genel Yazıda hukuka aykırılık
bulunmadığından yUrUtmenin durdurulması isteminin' ve davanın reddl gerektiği
savunulmuştur.

Danıştay Tetkık Hakimi : Hilseyin Çelikkol
Düşüncesi : Yürüımenln durdurulması Isteminin kabulü gerektiği

düşOnOlmektedlr.

TORK MILLETI ADıNA

Hüküm veren Danıştay Onbeşınci Dairesince; davalı Idarenin savunması alındıktan
sonra incelenmesine karar verilen yUrOtmenln durdurulması istemi, savunmanın verildiği
g(jrOlmUşolmakla yenıden Incelendi, gereği görOşOldO:

1
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokumana hllp:{/vatandas,uyap.gov.ıradresinden jss9Xey - bes5WCs - qlhl662 • +YlfzY= kodu ilc etiş~blliısiniı:,
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DANıŞTAY

ONBEŞINCI DAIRE
Esas No : 2015/2896

Dava; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel MüdürlOğUjaranndan
22.01.2015 tarih ve 63665751/20702/421694 sayılı, "prim teşviklerinden yersiz ya~ar~.Ar'n~ın
önüne geçilmesini sağlayacak. Işlemlerin tallmatlandırılmasma ilişkin", "Öğreımen~Yl.:{e ~Ş~
sanat okulu Ile okul aile birlikleri" konulu: tt ••• Öğretmenevi ve akşam sana\ 9kul~~~ lie~9.\<uı·~i1~
birliklerinin, kamu Işyeri niteliğinde ve 5335. sayııı Bazı Kanun ve\ ~a.,(lIı~·;--;ı:ı~Km(jQde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına D.air Kanun'un 30. Madd~si~ln .~~lk~as~ :~ap~.~n19{a
giren kurum ve kuruluşlar olarak değerlendırilmesi, buna göre; bu nıtehktekı lşYfG!erınınfTlillı1fyet
kodunun (1) olarak değiştirilmesi, sıgorta primi teşviklerinden yararlanmamalan gerelUjQi, teşvık
ve desteklerden yersiz yararlandığı tespıt edilenlerin kanun numarası seçilmek suretıyle
dOzenlenen aylık prim ve hızmet belgeleri ıçın Iptal nitelikte. kanun türü seçilmeksizin asıl veya
ek nitelikte aylık prim ve hızmet belgelerinin işverenden istenilmesi ve yersiz yararlanılan
tutarların gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edllrnesl " içerikli Genel Yazı'run
Iptali istemiyle yapılmıştır.

2577 sayılı ldart Yargılama UsulU Kanununun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin
uygulanması halinde telafisi gOç veya Imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça
hukuka aykırı olması şartlarının bırlıkte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına
karar verileceği kuralı yer almıştır.

Dava konusu Genel Yazı'nın 22.01.2015 tarihinde Sosyal GUvenlik ii MUdOrlOklerlile
Sosyal GUvenıık Merkezlerine dağıtılarak yOrOrlUğegirdiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu genel yazı içeri Incelendiğinde; uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve
prim teşvikinden haksız yararlanmanın önüne geçilmesinin amaçlandığı anlaşılmakta ve bu
kapsamda öğretmenevlerI lle okul aile bIrliklerinin prim teşvikinden yararlandırılmaması
talımatlandırılmaktad ır.

Davanın çözümü; öğretmenevi ile okul aile birliklerinin mevzuatlarının bır bütün olarak
'ele alınması, prim teşvikinden yararlanma şartlarının ve teşvlkln amacına mevzuatıyla birlikte
değlnllmeslyle olacaktır.

Anayasa'nın 123. Maddesine göre; Kamu tozelkişl1lği, ancak kanunla veya kanunun
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

3797 sayılı' Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 37.
Maddesine göre; Öğretmene Hızmet ve S9syaılşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Öğretmenevleri, öğretmen iokaııeri, öğretmen eğitim merkezi ve tatıl köyleri Ile' diğer
sosyal tesisleri açmak. kurmak, bu tesislerin yönetlmi ile ilgili hızmetlerı düzenlernek ve
yUrtitmek, .

b) Bakanlığa ait sosyal tesislerin ve lojmanların tahalsl üe ilgiiliş ve işlemleri yürütmek,
c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatlı ve dinlenme

Ihtiyaçlarını karşılamak,
d) Bakanllğm her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem MOdOrlOğOile koordineli olarak

yürUtmek.
652 say!lı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamen!n 21. Maddesine göre; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) 5018 sayılı Kanun hükOmleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma Işlerini yürütmek,

temizlik; güvenlik, aydınlatma, ısmrna, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya
yaptırmak.

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarma ılışkın işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütrnek.

c) Genel evrak ve arşıv faallyetlerlnldOzenlemek ve yürütmek,

2
UYAP BiliJim Sisteminde yer alan bu dokOrnanahttp://vatandas,uyap.gov.tradresinden jss9Xey - besSWCs- qlhl662 - +YlfzY:: kodu ilc erişebilirsiniz.
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DANıŞTAY
ONBEŞINCI DAiRE
Esas No : 2015/2896

ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerint planlamak ve yürütmek.
d) Ders kitaplarını. kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlannı, ders ve laboratuvar araç

ve gereçleri Ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin
etmek.

e) Bakanllğa bağlı döner sermaye işletmeleri ile IIgıııIşleri yürütrnek. ...,,,-r,"':""'; '.._
f) Bakan tarafından verilen benzerı görevleri yapmak. ,Y. ," '~'..
5510 sayılıYasa'nın 81. maddesinin 1. fıkrasının (I) bendinegöre: "BuI'KanuQvn,4·9ncO

maddesinin. bırıncı fıkrasının (a) ~endl kapsamındaki slqortahları 9alış~r~n. özel. sektö~· j
lşverenlerlnln, bu maddesinin bırıncı fıkrasının (aL bendlne göre malullük. \y\lşlııık ve ölüm' ~
sıgortaları primierinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına Isabet ederh"tut~r Hazı~e<::~/

, • t ••.. I"
karşılanır," •.•...:.... t-· _,

5510 sayılı Yasa'nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi: ','Bu Kanunun kısa ve
uzun vadeli sıgorta kolları uygulaması bakımından; a) Hizmet akdi Ile bir veya bırden fazla
Işveren tarafından çalıştlfllanlar." şeklindedir.

Konunun Öğretmenevleri YönOnden Değerlendlrıımesl;
Öğ~tmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergeslnln amaç

başlıklı 1. Maddesine göre; Bu Yönerge, Mili! Eğıtım Bakanlığına bağlı öğretmeneVleri ile
öğretmenevi ve akşam sanat okullarının açılış, kapanış, yönetim, işletme ve denetım usul ve
esaslarını düzenler.

Yönergenin IITanlmlar" başlıklı 3. Maddesı şöyleçJir;
Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millf Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
c) Danışma Kurulu: Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu danışma kurulunu,
ç) Eğitim çalışanı: Bakanlık kadrolarındel görev yapanlar Ile özel ö~retlm kurumlarındaki

eğitim personelını ve bunların emeklilerini,
d} E~ltlm çalışanı yakını: Eğitim çalışanlarının .anne, baba, eş ve çocuklarını,
e) Fıyat tespit komisyonu: Kururnda uygulanacak ücretleri tespit eden komisyonu,
f) Genel MUdOrIOk:Destek Hizmetleri Genel MOdürlOğünO,
g) Kurum: ÖğretmeneVi Ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunu.
ğ) Kurum personeli: Kurum Ihtiyaçları dogrullusunda, Ocreti kurum gelirlerinden

karşılanmak üzere doğrudan kurum tarafından çalıştırılan işçi veya hızmet alımı yolu ile
çalıştırılan personeli,

h) MOdUr: ÖğretmeneVleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarında Idari ve mali Iş
ve Işlemleri yUrOtmekle görevlı harcama yetkili yöneticiyi, .

ı) MOdUryardımcısı: öğretmenevleri Ile öğretmenevi ve akşam sanat okuııarında Idart
ve mali Iş ve işlemleri yOrUtmeklegörevlı yöneticinin yardımcısını,

1),Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu: AsiT fonksiyonları eğitim
çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılamak olan, ayrıca yeme-ıçme, spor, eğlence ve eğıtım
ıhtıyaçları ıçın yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bOnyelerlnde bulunduran kurumları,

j) Protokol kapsamında yararlananlar: ~akanlığımız Jle diğer Bakanlıklar ve kuruluşlar
arasında yapılan protokoller kapsamında öğretmeneVi, öğretmenevi ve akşam sanat okulundan
yararlananları ,

k) Stajyer: Beceri eğitimi yapmak amacıyla çalışan mesleki ve teknik eğitim oku'l ve
kurum öğrencilerini

ifade eder.

3
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Yönergenin "Kurumun Amacı" başlıklı 4. Maddesinin 1. fıkrası ise şöyledir; ii Kurumun
asıl amacı eğitim çalışanlarının konaklama Ihtiyacını karşılamaktır. Bununla birlikte dlnlerıme ve
eğlenme ihtiyaçlarını da imkanları ölçOsOnd~yerine getirir. "

Yönergenin "Kurum mUdUrOnOngörev ve sorumluluklan" başlıklı 6. Maddesinde~ n

Kurum bOtçeslnl hazırlamak" da sayılmıştır. ,....."<-".:~;;....."'i'.~,,,
Yönergenin "Kurum açma esasları" başlıklı 10. Maddesinin 2. Fıkrası'la ~öre;' .,......\.... ,.f".'~ \.
Yeni açılacak kurumların; !.: ,'1":;;--'" \ .
a) ilin/ilçenin Ihtiyacına göre çevrenin doğal yapısı ve turizm özelliğınt~Y94rı.~Irı'i'~'SI, \ i.
b) Konaklama Onltesinln en az 10 yataklı olarak düzenlenmesi. , Y. 'f ....J, .~ " • ,L
c} Odaların en fazla 4 yataklı olarak düzenlenmesi, \. '. i': .•"":.,''
ç) Her odanın banyo ve Weııı olarak düzenlenmesi, ..··\,ı·,;"":."'ff.(.}O'"
gerekmektedir.
Yönergenln "Kurum kapama esasları" başlıklı 11. Maddesinin 2. Fıkrasına göre;

Vallllkleree her yıl şubat ayı sonuna kadar yapılacak değerlendirme çalışmalarında, yıııık
ortalama %20 doluluk oranının altında kalan veya makul bir gerekçesi olmaksızın son ıkı yıl üst
üste zarar eden kurumlar tespıt edilir. Bu kurumlara ilişkin Mııır Eğitim MUdUrlUgUnOnkapatma
teklifi veya yukarıda belirtilen hususlar mevcut bulunmasına rağmen kurumun kapatılmaması
gerektiOine ilişkin gerekçeli rapor. Valiliğin uygun görUşU ile Bakanlığa sunulur. Genel
MUdUrlUkçeyapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda kapatılması uygun bulunan kurumlar
kapatıhr, .

.Yönergenln "Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu hızmet ünltelerl" başlıklı
12. Maddesine göre; (1) Her öğretmenevi Ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunda,
konaklama Onitesinln yanı sıra, binanın fiziki şartlarına ve imk~nlarına .uygun olarak yemek
salonu, kantin, k(ıl'ıphane. çok amaçlı salon. oturma, dinlenme ve bılgısayar odası. berber,

-kuaför, bahçe. havuz, çocuk oyun alanı. otopark gibi Ihtiyaç duyulan Uniteler açılabilir. (ı)
Kurumlar, mOşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bOnyelerlnde olsun ya da olmasın,
karşılayamadıkları hızmetlerıe ılgılıolarak, benzeri hızmet sektörleri ile sözleşme yapabilirler.

Yönergenln "Ünitelerden faydalanrna" başlıklı 13. Maddesine göre; Kurumların hizmet'
Unitelerlnden eğitim çalışanı ve yakınları öncelikli yararlanır. Uzun sOreli tedavi gerektiren
hastalıklarda rahatsızlığını raporla belgeleyen eğıtım çalışanı ve yakınları lle refakatçlslne,
Kamu Sosyal Tesislerine Ilişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla.
bulundukları ücret tarifesinden %20 Indirim uygulanabilir. Öğrencilere,' .geçerli öğrenci
kimliklerini Ibraz etmeleri şartıyla. Kamu Sosyal Tesislerine Ilişkin Tebliğde belirtilen taban
fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları ücret tarifesinden %20 Indirim uygulanabilir.

(5) Doğrudan. internet, telefon veya dığer iletişim araçları ile kuruma Önceden
rezervasyon yaptıranlardan,

a) Bır gOnlUk konaklama ücreti nakit veya kredi kartı veya kurum banka hesap
numarasına yatırılmak suretıyle tahsil edilir.

b) Konaklama rezervasyonlarını mazeretieri nedeniyle Iptal ettlrmek isteyenlere,
konaklama tarihinden 3 gOn önce; dOğUn, konferans gibi bOyOk organizasyon gerektiren
rezervasyonlarda ise en az 30 gOn önce kuruma bildirilmesi halinde tahsil edilen ücret Iade
edilir.

c) Konaklama mOcbir sebeplerle erken sonlandınımak Istendiğinde ve en geç saat
10.00 Itibariyle kuruma bildirildiğinde, konaklanmayacak gUnlereait ücret Iade edilir.

ç) Rezervasyon iptali usulüne uygun yapılmadığı takdirde Ocret Iade edilmeyerek
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kuruma gelir kaydedilir ve rezervasyon kurum tarafından iptal edilir.

(10) Kurum konaklama Cınltelerlnde Bakanııaımız Ile dığer kurumlar arasında yapılan
protokol hCıkOmlerisaklı kalmak şartıyla, tom eğitim çalışanı ve yakınları, diğer kartı~r~urumN,~
kuruluşları personeli ve bunların dışındakııer olmak üzere Kamu Sosyal :r'e.sislerlne Ilişkin...
Tebliğde belirtilen şeklide ücret uygulanır. !.: . .

Yönergenln "Kurumların hizmet saatleri" başlıklı 14.' Maddesinin 1.'Fıkrasına göre; '.
Kurumlar ..24 saat hızmet esasına göre faaliyetlerini sürdürür. Kurumun k.Oh~kıama ünltesl, .
sOrekli olarak açık tutulur. '),... • •

Yönergenln "Kurumlardan yararlanma sOresi" başlıklı 16. Maddesine gÖl'e;"(1) Kurum
konaklama Oniteslnde kalma sOresi en fazla 15 gUndOr.(2) Çeşitli nedenlerle 15 günden fazla
kalmak. Isteyenlerin otel bölOmOnden yararlanma süreleri; kurumun kapasitesI, doluluk oranı ve
mevsimselolarak misafir hareketliliği göz önünde bulundurulmak suretıyle kurum müdürünce

uzatılabilir.
Yönergenln "Kurumlarda açılacak banka hesapları" başlıklı 18. Maddesine göre: (1r

Kurumların adlarına aşağıda belirtilen banka hesapları açılır:
a) Işletmenin gelir ve ödemelerini takıp edeceği cari hesap,
b) Işletmede Istihdam edılen personele alt kıdem ve ihbar tazmlnatı hesabı.
c) Bakım onarım ihtiyaçları için açılacak %5 bakım onarım hesabı,
ç) Kredi kartı kullanan Işletmelere ait kredi kartı hesabı,
d) Işletmelerde görev yapan personele ait maaş hesabı,

.e) Ihtiyaç duyulması halinde açılacak diğer hesaplar.
Yönergenln "Tahsilat ödeme 've avans işlemleri" başlıklı 19. Maddesine göre; (1) Her

tUrlü mal ve hizmet satış bedelinın peşin ve nakit olarak tahsilı esastır.
(3) Sipariş sırasında işın bedelinin %25'1 peşin, geri kalanı tesliminde alınabilir.
(4) Kredi kartına taksitiendirma yapılabilir.
Yönergenin "Fıyat tespiti" başlıklı 21. Maddesine göre; (1) Kurumlarda sunulan her tUrlU·

mal ve hizmetin fiyatı;
a) Mal ve hizmetin Oretlm maliyeti •

. b) Kurumun sabıt giderleri,
c) Depolama ve sunum giderleri,
ç) Dışarıdan saOlanan fayda ve hizmet giderleri,
d) Piyasa şartları ve kalite giderleri,
e) Kar marjı
ve benzeri ölçütler dikkate alınarak, müdür yardımcısı veya bölOm şefi ile muhasebe

işlerinden sorumlu personelin de Içerisinde bulunacağı en az. 2 kişiden oluşan fiyat tespit
komisyonu tarafından tıcart usullere göre belirlenir.

Yönergenln "Kar ve zararın tabi olacağı asas'er" başlıklı 22. Maddesinin' 2. fıkrasına
göre: Kurum zararla çalıştırılamaz.

Yönergenin "Kurumun gelır ve giderlerı" başlıklı 23. Maddesine göre; (1) Kurumun
gelirleri şunlardır:

a) Kurumun konaklama ve dığer ünitelerinden sağlanan gelirler,
b) Bakanlık bütçesinden kuruma aktarılacak ödenekler, '.' .
c) Kurum gelirleri ile alınmış olup, ekonomık veya teknolojik ömrünü doldurmuş ya da

eskimiş duran varlıkların ilgili mevzuatına göre satışından elde edııen gelirler,
ç) Kurum dışından gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan ayni ve nakdi bağışlar,
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d) Sergi. fuar. reklam gelirleri
e) Dığer gelirler.
(2) Kurumun gıderlerı şunlardır:
a) Kurumun ışletme faaliyetlerinden dagan giderler, ~(..:t"~":~!':~;~>"Y
b) Kurumun hizmet Unitelerinde üretilen hizmetlerin maliyet glderle~ı-..:, ~ 'h .' '\
c) Genel yönetim giderleri, i /i. :':, ..:,-,\ ~ \

ç) Personel ve işletme giderleri, 'Si ~',' "'1 . i

d) Muhasebe ve mali müşavirlik, avukatlık giderleri, \ ;,~4. ;'..:.:;:. :,l
e) Kurumdaki bakım-onarım, mimari proje ve peyzaj giderleri, \.",,' "4 '. ,:;..,.V
t) Rekıam, fuar, ilan ve basılı yayın giderleri. .. .....~.._,..,.
g) Kurumun sosyal, kültürel ve hızmet ıçı egitim faaliyet giderleri
Yönergenln "Bedel alma zorunluluğu" başlıklı 26. Maddesine göre; "Kurumlarda, hiçbir

resmf veya özel kuruluşa ya da şahsa maliyetinin altında veya bedelsiz Iş yapılamaz, hızmet
verilemez ve mal satılamaz."

ÖğretmenevIE:lrininyemekhane, lokal ve benzerı birimlerinde mal Oretiml veya hizmet
sunumu, .öğretmenevi personeli eliyle yOrUtOlebileceğlgibi; malıyet unsurları dikkate alınarak,
hizmette kaliteyi arttırma ve ekonomık olma ölçütterl göz önünde bulundurularak Ihale
mevzuatına gÖre hizmet veya. mal satın alınmak suretlyle de yerıne getirilebileceği,
öğretmenevinin kendı botçesinin bulunması, otel' nltellğlnde konaklama hizmetini belirli bir
bedelle kar amacı gOdecek ölçüde sunması, karşılayamadıkları hlzmetlerle ilgili olarak, benzerı
hizmet sektörleri lle sözleşme yapabilmesi bir kamu kurumundan ziyade özel sektör Işvereni
gibi nitelik arz ettiglnl göstermektedir.

mğer yandan 6102 sayılı tOrk Ticaret Kanunu'nun 16. Maddesinin 1. Fıkrasına. göre;
Tıcaret şirketleriyle. amacına varmak lç!n ticari bır Işletme Işleten vakıflar, dernekler ve kendi

. kuruluş kanunları gereQlnce özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şeklide
lşletilmek üzere Devlet, il özel Idaresi, beledlye.ve köy ııe di~er kamu tUzel klşııeri tarafından
kurulan kurum ve kuruluşlar da taclr sayılırlar. Öğretmenevlerinin konumu bu hüküm Ile bırlıkte
değerlendirilecek olursa; bu kurumların işletme gelirlerini kamu hizmetinde kullanan işyerleri
oldu~u anlaşılmaktadır.

Bu durum ile yukarıda yer alan mevzuat hOkOmlerln!n tamamının birlikte
değerlendirilmesinden; öğretmenevlerinin bakanlıga bağlı sosyal tesisler, döner sermaye.
işletmeleri' olarak tanımlandığı. tek başına kamu kurumu olarak. nitelendlrilemeyeceği. ayrı bır
kamu tüzel kişlilginin bulunmayıp hizmet Uretiminin gerçekleştlrildiğl Iktisadi bır birim olarak
nitelendirIImasi gerektiği anlaşıldığından prim teşvikinden yararlandırılmamasına ilişkin genel
yazıda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Konunun Okul Alle Birlikleri Yönünden Degerlendlriimesl;
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Eğitim kampOsleri ve okul ile ailenin işbirliği"

başlıklı 16. maddesinin Ikinci fıkrasında; "Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştlrıımesine
katkıda bulunmak ıçın okul ile aile arasında Işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile
birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve ögretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik

. kazandırmak. okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını
karşılamak Ozere; ayni ve nakdi bagışları kabul edeblllr, maddi katkı sa~lamak amacıyla sosyal
ve kllltOrel etkinlikler ve kampanyalar dUzenleyebilir. okulların bOnyesinde bulunan açık alan,
kantln, salon ve benzeri yerleri Işlettirebılır veya işletebllirler.

Milli Eğitim Bakanlı~ı OkUl Aile Birligı Yönetmeııgı'nln amaç başlıklı 1. Maddesine göre;
Bu Yönetmeliğin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluş. lşleylş, görev, yetki ve sorumluluklarına
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ilişkin usul ve esasları dOzeniemektir.
Yönetmellt:jin "Kapsam" başlıklı 2. Maddesine göre; Bu Yönetmelik, Milli Eğitim

Bakanlıt:jına bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik orqanlanrun
oluşturulması ve seçim şekilleri; sosyal ve kOltUrel etkinlikler ile kampanya:....'\7f:--~~~~~r?an
sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetıenmesiyı~ kantin,~açıl<a~n,
salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya Işletilmesinden sat:jlanan gelırterin ı9~~itlQ1 yerl;ri,
oranları. harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar. ; ~ \ \~/.., O!:~ '~

Yönetmell~ln "Kuruluş" başlıklı 5. Maddesine göre; Birlik, okul•. ne."~a.ıı.e'j:lraşIl).da
bUtUnleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iŞ\~lrllQ!rli' ~ağ~~mak,
eğitim-öğretimi geliştirici faalıyetlerı desteklemek, maddi Imkanlardan yo'k$ı:ın:.ö~rencilerln
zorunlu Ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddi ka,tkısağlamak üzere kurulur.

Birlik kurulduğu okulun adını alır,
Yönetmeliğin "Birliğin görev ve yetkileri" başlıklı 6. Maddesine göre; Birliğin görev ve

yetkileri şunlardır:

a) Öğrencileri, TOrk Milli Eğitlminin GEmelAmaçları ve Temel Ilkeleri IJeAtatOrk Inkııap
ve Ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek Ozere okul yönetımı, öğretmenler, veliler ve allelerle iş
birliği yapmak.

b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine, stratejık gelişimine. fırsat eşitliğine Imkan
vermek ve öğretmenler kurulunca alınan karanann uyguıanmasını, desteklemek amacıyla
velllerle Iş birııgi yapmak.

c) Kurs ve sınavlar, seminer, mOzlk, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri
etkinlikler de okul yönetimi lle Iş birliği yapmak.

d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin dazenlenmeslnl ve
'desteklenmesini sat:jlamak.

e)' Okulun bina, tesıs, derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve odaları ile
bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımıarının yapılmasına, teknolojik donanımlarının
yenilenmesine; geliştirilmesine, ilave tesis yaptırılmasına, eğiUm-öğretime destek sağlayacak
araç-qereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak.

f) Eğitim-öğretim fa~liyetlerı dışındaki, zamanlarda okulun dersük, spor salonu,
kOtuphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğıtım ortamlarının, kamu yararı doğrultusunda
kullanılmasını sağlamak.

g) Okulun Ihtiyaçlarını karşılamak Için mal ve hizmet satın almak.
h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velilerl bilgilendirmek ve onlarla iş birliği

yaparak, zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi ıçın okul yönetimine yardımcı olmak.
i )Mlllf bayramlar, anma, kutlama gUnleri, belirli gUn ve haftalar Ile dUzenlenecek tören

ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak. .
i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbırler için

katkı sağlamak.
J) Allede, okulda ve çevrede, öğrenollerle diğer çocukların ıyı alışkanlıklar kazanrnalanm,

ıyı bırer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbırler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.
k) Okula yapılan aynl ve nakdi bağışları kabul ederek Rayıtlarını tutmak; sosyal, kUlturel

etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek: kantin. açık alan, salon ve benzerı yerleri işlettirmek
veya Işletmek.
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i) Okul yönetımı Ile Iş birliği yaparak, okula ve Imkanları yeterli olmayan öğrencilere
maddl-manevi destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara.katklda bulunmak.

m) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları
HızmetYönetmeliğinde belırtılen yükümlülükleri yerıne getirmek.

n) Eğltim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
o) Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak.
p) Eğitim-öğretimi geliştirici dığer etkinlikfere katkı sağlamak.
14.6.1973 tarıh ve 1739 sayılı MiIITEğitim Temel Kanunu'nun 11.11 2004 tarıh ve 5257

sayılı Kanunla değişen XIII-Okul Ile ailenin Işbirliği başlıklı 16 ncı maddesInde, eğitim
kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ıçın okul Ile aile arasında Iş
birliği sağlanacağı, bu amaçla okullarda okul-aıle birlikleri kı.ırulacağı. okul-aıle birliklerinin
okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verlmııılk kazandırmak. okulların ve maddf
Imkanlardan yoksun öğrenGllerln zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere: ayni ve nakdt bağışları
kabul edebileceği. maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etklnllkler ve kampanyalar
dOzenleyeblleceği, okulların bünyesinde bulunan kantın. açık alan, salon ve benzerı yerleri
işlettireblleceği veya lşletebileceğl,' öğrenci velilerlnln hiçbir surette bağış yapmaya
zorlanamayacağı düzenlenmiş ve maddenin son fıkrasında, okul- aıle birliklerinin gelirleri her
tUrıavergı. resln:'ve harçtan muaf olduğu açikça hüküm altına alınmıştır.

. Yukarıda yerverilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, okul aıle birliklerinin Eğitim
kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda buüınmak ıçın okul Ile aıle arasında
işbirliğini sağlamak üzere kurulduklan, her birliğin okulun adıni aldı~ı. okulların eğitim ve
öğretim hizmetlerine ~tkinlik ve verimlilik kazandırmak. okulların ve maddi imkanlardan yoksun
öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde sosyal amaç gOdOldOğU,bu sebeple okul
aile birliklerinin gelirlerinin her turlO vergı, resim ve harçtan muaf olduğu, bakanlığa ba~1ı
birlikler olarak tanımlandığı, tek başına kamu kurumu olarak nltelendlrilemeyeceği, ayrı bır
kamu tOzel kişiliğinin bulunmayıp sosyal amaç gOden bir oluşum olarak nitelendirilmesi
gerektiği, öte yandan Istihdam eden anlamında Işveren konumunda olduğu anlaşıldığınjan
prim teşvikinden yararlandırılmamasına ılışkın genel yazıda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Idari yargııam·a usuıa Kanununun 27. maddesinin 2.
fıkrasında belirtilen nedenlerin dava konusu Genel Yazı yönünden bırlıkte gerçekleştiği

..anlaşıldı~ından yUrUtmenin durdurulması isteminin kabulüne. Genel Yazının tamamının
yOROTOLMESINiN DURDURULMASıNA, bu kararın tebllğlnllzleyen günden Itibaren yedl(7)
.gün ıçınde • Danıştay Idari Dava Daireleri Genel Kurulu'na Itıraz yolu .açık olmak üzere,
3010512016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Vekili
Dr. Tacettin
ŞIMŞEK

Oye
Yunus
ÇETIN

Oye
Ertu~rul
ARSLANO~LU

Oye
Hannan
YıLBAşı

Oye
Taha Erdinç
SOLSOL
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