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DAVACI t- Miruar sEViN'i rpvsilEN Eciriucilgn BiRLiGi
sENDircasr ( EGiTina siR-sEN )

AV. MUHAMMET BozD,\G-AV.KAoniyE cANyuRT
Opuzlar Mah. Av. Ozdemir Ozok Sok. No. 5 Balgat

Qankaya/ANKARA

ilroKUL OGRETMENLERi saclrK vE sosyAt- yARDTM

SANDIGI GENEL MUDU RLUGU/ANKARA
AV. KAMIL BARUTQUOGLU
Demirkapl Sokak No :24 Mamak-Qankayal ANKARA

VEKILLERI

DAVALI

VEKILI

DAVANIN OZnfi :ilkokul rigretemeni olan davacrnrn, sandrk tiyelilinin sonlandrrrlarak

@agkaad|araltrndatarafindansandr$akesilenaidatlannrnemekliye
aynltrken alaca$t maddi yardm tilgii ahnmak suretiyle hesaplanarak tarafina tidenmesi
istemiyle davalt sandrfa 16.03.2016 tarihinde yapmr$ oldugu bagvurunun reddine dair
12.A4.2016 tarih ve 4848 sayrh iglemin; hukuka aykrrr oldufu, sandrk aidatlannrn ernekliye
ayrrlrrken alaca$r maddi yardrm Olgii ahnmak suretiyle hesaplanarak tarafina ridenmesine
karar verilmesi gerektili, bu nedenle hukuka aykrrr oldu[u ileri siiriilerek iptali ile iglem
nedeniyle yoksun kahnan parasal haklann yasal faizi ile birlikte <ldenmesine ve davah
idarenin dava konusu iglerne gerekge olarak gosterdi[i yasa rnaddesinin Anayasaya aykrn
oldu[undan somut nonn denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesine bagvurulmasrna karar
verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMAI\IN OZnfi: Usul yOniinden; uyuqmazh[rn g0riirn ve gOziimtiniin Ankara
friare-NGffii-1retfilsinde oldu[u, uyugrnazhkta Egitimciler Birlili Sendikast'nrn dava
agma ehliyetinin bulunmadtft, esasa ili;kin olarak ise; davacrya emeklilik yardrmr
ddernesinin yaptlmasmtn miimkiin olmadrfr belirtilerek davanrn reddi gerektigi
savunulmaktadrr.

TIJRK nniIrETi ADINA

Karar veren Gaziantep 2. idare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 2410312017 tarih ve
20161372 Esas, 20171704 sayrh karanrun Gaziantep l3tilge idare Mahkemesi Ddrdtincti idari
Dava Dairesi'nin 2510912018 tarih,201712429 Esas, 2018/1893 sayrh karan ile bozuhnasr
tizerine bozma karanna uyularak dava dosyasr yeniden incelenmek suretiyle igin gereli
grirtigtildti:

Davactnm Anayasa'ya aykrrrhk iddiasr ciddi bulunmadrSrndan ve davah idarenin
usule iligkin itirazlarr yerinde gdriilmediginden igin esasrna gegildi.

4357 sayrh Hususi idarelerden Maag Alan ilkokul 0lretmenlerinin Kadrolanna
Terfio Taltif ve Cezalandlnlmalanna ve Bu Ofretmenler igin Tegkil Editecek Safhk ve
igtimai Yardrm Sandr$ ile Yapr Sandr$na ve Olretmenlerin Alacaklarrna Dair
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Kanun'un 11 inci maddesinde, "Htikmi Eahsiyeti haiz ve Maarif Vekaletine ba[h olmak
iizere (ilkokul Olretmenleri Salhk ve igtimai Yardrm Sandrfr) adr ile bir sandrk kurulur.

Maarif Vekaleti biitgesinden maag alan ilkokul Ofretmenleri, ilkokul yardrmcr ve
stajyer <ifiretmenleri, yetigtirme yurtlan dfretrnenleri, arvah gocuklara ilk tahsillerini veren
mtiesseselerin dpretmenleri; maarif miidiirleri, ilkdsretmen miifettig ve denetmenleri,
uygulama okulu <ipretmenleri, ilk<igretim Umum Mud0rhi[ti ve Maarif Mtidtirltiklerinde
vazifeli memurlar ile Sandrk iglerinde gahgan memurlar Sandrla azadrrlar.

Sandrk azasr iken emekliye aynlanlar, isterlerse azahklannr devam ettirebilirler.
Sandrfrn azalarrna hangi hallerde ve rniktarda karqrlrksrz veya kargrhkh yardrm yaprlacafr
14. maddede yanh Ana statti'de belirtilir." htikmiine yer verilmig; anrlan Yasanrn 14.

maddesinde de, "Sandrfrn idaresi, iqleyig tar^ ve esaslan Milli E$itim Genglik ve Spor
Bakanh[rnca hazrrlanan bir anastatii ile tespit olunur." hiikmii getirilmigtir.

Milli Egitim Bakanhsr tarafindan yukarrda anrlan Yasa maddesi hiilmiine dayeltblqk
hazrrlartan fir.Iml CIgretffileri Saltrii nd Sosvai viiOrm Sandr[i fnastatuiu'niin 15

inci maddesinde, "sandrk 0yelerine agalrda belirlenen hallerde sosyal muhtevah yardtmlar

yaprlrr.

l- ikraz (Tiirkiye Cumhuriyeti Emekli Sandrlr'nrn ikraz usullerine g0re Y0netim
Kurulu kararr ile), 2- Evlenme yardrmr, 3- Tabii afet yardrmr, 4- $ehit Yardtmt, 5- Oltirn
yardrmr, 6-Maluliyet yardtmt, 7- Emeklilik yardtmt.

Yukanda sayrlan yardrmlar Sandrk hiikmi gahsiyetinin rnali imkanlan cilgiisiinde her

yrl, yrlhk kesin hesap ve biitge durumlanna bakrlarak gerqeklegtirilir.

Yardrmlara nasrl hak kazaniacaSr, yardrm miktan, miiracaat gekli, ibrazt gereken

belgeler rizel bir Yrinetmelikle tesbit olunur." kurah yer ahntqtrr.

Anastattiniin verdi[i agrk yetkiye dayanrlarak hazrrlanan ilt<otrut O[retmenleri
Safhk ve Sosyal Yardrm Sandr$ Aidat ve Sosyal Yardrmlar Y0netmelipi'nin I inci
maddesinde; Sandrk tiyelerinin birikmig paralanntn/alacaklannrn tasfiyesinin hangi hallerde

ve nasrl yaprlaca[r yardrmlara nasrl hak kaz,anacaptnt, yaptlacak yardtm miktannt, mtiracaat

geklini, ibrazt gereken belgelere iligkin usul ve esaslan belirlemek amag olarak belirlenirken,
2. maddesinde Ycinetmelilin kapsamr, Sandrk iiyelcrinin, birikmiq paralannrr/alacaklanntn
tasfiyesi, tiyelilin stirdtiriilmesi, SandrSa olan borglann mahsubu ile Sandtk tarafindan
iiyelere yaprlacak evlenrne, dopal afet, 0ltim" gehit, emeklilik ve maluliyet yardrmlarr ile ilgili
hususlar, olarak tingdriilmtigtiir.

Aynr Y0netmelifin dava konusu iqlemin tesis edildifi tarihte yiirtirliikte olan 10.

maddesinde ise, "Sandrk iiyesi iken en az 120 ay aidat Odeyip emekli olanlara veya tiyelik
kapsamrnda iken 120 ay aidat rideyip tiyelik kapsamr drgrna grkanlardan aidat iadelerini
ahnayanlarrn ileride emekli olmalan halinde:

a) Uyenin Sandr$a Odemig oldu[u aidat toplamrnrn ytizde ytiz elli fazlasr tutan,

b) Uyenin <idedi$i son aidat tutarrnrn yiiz ile gar?rmrnrn tutan,

c) Uyenin son aidat tutannm dtirt katrnrn aidat ridenen toplam yrlla garprmrnrn tutarr
toplamr,

bir defaya mahsus olmak tizere emekli yardrml olarak odenir.

9) (b) bendinde belirtilen son aidat tutan terfi d6nemine denk gelmig ise, ernekli
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yardrmrnm hesaplanmasrnda bir aidat tutan esas altntr." kuraltna yer verilmigtir.

Dava dosyasrnrn incelenmesinden; davactntn ilkokul ofiretmeni olarak g6rev

yapmakta iken I Ocak 2011 tarihinden itibaren Elitirn Bir-Sen'de g6rev yapmaya baqladtlt

ve i.icretsiz izinli sayrldrg, 14.04.1986 tarihinden itibaren davah sandrk iiyesi oldulu,

23.08.2015 tarih ve 29454 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Kamu Gtirevlilerinin Geneline

ve Hizmet Kollanna Yonelik Mali ve Sosyal Haklara itigkin 2016-2017 Yrllannr Kapsayan

Toplu Sdzleqme'nin ikinci bdltimtiniin 9. maddesinde; "( I ) Mevcut iiyeler dahil olmak iizere

Milli ESitim Bakanh[r kadrolarrna atananlardan l3l0ll1943 tarihli ve 4357 sayrlt kanunun I I

inci trrtaddesi kapsamrnda bulunanlar bakunrndan ilkokul Olretmenleri Sa$hk ve Sosyal
yardrm Sandrgr (iLKSAN) iiyelili ihtiyaridir." yolunda diizenlemeye gidilmesi iizerine,

sandrk tiyelilinin sona erdirilmesi ve il-rcSnN kesintisi veya bagka adlar altrnda tarafindan

kesilen adiatlarrn emekliye aynlrrken alacapt nraddi yardtm 0l9ti ahnmak suretiyle

hesaplanarak tarafina ddenmesi istemiyle davah sandrla 16.03.2016 tarihinde bagvurdu!'u,

soz konusu baEvurunun lL0/-2&l6&rih-vo4848 saytlt iqlemlcreddi iizerine-gtrrtlTfi€k1e-olafl

davanrn agrldrlr anlaqrlmaktadrr.

Yukanda yer verilen mevzuat htiktimlerinden ilkokul Olretmenleri Sa[hk ve igtimai

Yardrm Sandr[rna tiyeliSin zorunlu oldu[u ancak sandrk tiyesi iken en azl20 ay aidat ddeyip

emekli olanlara veya tiyelik kapsammda iken 120 ay aidat ddeyip iiyelik kapsamr drqrna

grkanlardan aidat iadelerini almayanlann en son aidatrn kesildi$i tarihe kadar fiye kalsa idi

emekliye ay.nlrrken alacaSr maddi yardrm 6lgti ahnmak suretiyle hesaplanarak <idenecefi

agrktrr.

Dava konusu olayda davacrnm emekli olmadrfr ancak ilkokul dlretmeni olarak gcirev

yapmakta iken I Ocak 201I tarihinden itibaren iicretsiz izinli sayrlarak Elitim Bir-Sen'de

grirev yapmaya baglamasr karqrsrnda davacrnrn iiyelik kapsamtndan grkma hakkrnrn olup

olmadr[r ytintinde belirleme yapmak gerekmigtir.

Davacmm ticretsiz izne ayrrhp Elitim Bir-Sen'de gahgmaya baglamasr 0yelik
kapsamrndan grkabilecek durumlar arasrnda sayrlmasa da bu durumun ilkokul tilretmenli$i
ile fiilen iligkisinin sona erdili brang degigikli[i ya da emekli olma ile aynr sonucu

dolurdugu igin tiyelik kapsamrndan grkma sebebi olarak de$erlendirmenin mevzuatrn
amacrna uygun olaca$tnda kugku bulunmamaktadrr.

ilkokul Ogretmenleri Salhk ve Sosyal Yardrm Sandrpr'nrn kamu gticiinden
kaynaklanan tek yanh tasamrfu sonucu l0 yrldan fazla siire ile rnaagrndan Sandrla tiyelik
aidatr kesilen ve fiilen ilkokul d[retmenli[i kapsamr drgrnda olan davacrnrn, emeklilik
yardrmrndan yararlanmasr igin Y0netmelikte <ingdriilen l0 yrlhk siireyi de doldurdulu
gdzOntine akndrgrnda, u$ramrg oldupu zarann, en son aidatrn kesildipitarihe kadar tiyekalsa
idi emekliye aynltrken alacalr maddi yardrm 6l9ii ahnrnak suretiyle hesaplanmasl ve
belirlenen miktann davactya <idenmesi ve tiyeliSinin sonlandrnlmasr egitlik ilkesi ve
hakka{yet \urallarl gereli gldu$u-ndan, dava konusu iElemde hukuka uyarhk, aksi yrinde
verilen idare mahkemesi karannda ise hukuki isabet gdriihnemigtir.

Aynca, hukuka aykrtltgt sabit olan iglem nedeniyle yoksun kahnan parasal haklann
yasal faizi ile birlikte davacrya ridenmesi gerekmektedir.

Nitekim; Danrgtay Onbirinci Dairesinin 13 10612017 tarih ve E:20 I 6/77 6. K:2017 I 4896
sayrh karan da bu yOndedir.
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Agrklanan nedenlerle; dava konusu iqlemin iptaline, iglem nedeniyle yoksun
kahnan parasal haklarm yasal faizi ile birtikte davaclya ddenmesine, agalrda ddktimti
yaprlan 203,80-TL yargtlama gideri lle 124,70-TL istinaf yargrlama giderinin ve ytiriirliikte
bulunan Awkathk Asgari Ucret Tarifesi uyarrnca belirlenen 1.090,0b-TL vekalet iicretinin
davalt idareden altnarak davactya verilmesine, artan posta i.icretinin karann kesinlegmesinden
sonra re'sen davactya iadesine, karann teblilini izleyen 30 giin igerisinde Gaziantep B6lge
idare Mahkemesi'ne istinaf yolu agrk olmak rizerr,lZtlZtZ}tS taiihinde oybirliliyle karar
verildi.

Bagkan

MEHMET EMIN SEVIMLI
97 669

YARGILAMA GIDERLERI

Uye

ZEYNET BULIJT
I 9s 042

Uye

$aHiN KARArTNAR
173732

Bagvuru Harcr

Karar Harcr

YD Harcr

Vekalet Harcr :

Posta Gideri

29,20 TL
29,20 TL
49,10 TL
4,30 TL

93,00 TL

TOPLAM 203,90 TL

ISTINAF YARGILAMA GiDERi (Davacl):
Istinaf Bagvunna Harcr :

Posta Gideri
85,70 TL
39,00 TL

TOPLAM 124,,70 TL
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