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BİZ DE TARİHE 
BİR NOT DÜŞELİM

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına 
yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 
yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 9’uncu 
maddesine göre mevcut İLKSAN üyeliklerinin ihtiyari 
hale getirilmesi ile ilgili alınan karar doğrultusunda, 
konuyla ilgili siz saygıdeğer üyelerimize ve kamuoyuna 
bir açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

İLKSAN, 4688 sayılı Kanunun kapsamına 
girmemektedir,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununun “Toplu Sözleşmenin Kapsamı” 
başlıklı 28. maddesinde “Toplu sözleşme; kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut 
mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine 
uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, 
her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme 
ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, 
doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, 
yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal 
hakları kapsar.” denilmektedir.

Bu bağlamda, alınmış olan karar, kuruluş ve üyelikleri 
4357 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan İLKSAN’ı statüsü 
gereği kapsamamaktadır. Kaldı ki, İLKSAN, 4688 sayılı 
Kanunun genel kapsamı dâhilinde de bulunmamaktadır. 
Hal böyleyken, alınan kararla 4357 sayılı Kanun hükmü 
uygulanmaz hale getirilmiştir.

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yalnızca 
yasama organının uhdesindedir. Bu toplu sözleşmeyi 
imzalayarak kendilerini kanun koyucu yerine koyan ve 
yetki gaspı yapanlara, kapsam dâhilinde dahi olmayan 
bir kuruluşun Kanununu değiştirme hakkını kim vermiştir? 
Görülüyor ki her fırsatta millet iradesinden bahsedenler,

kendilerini yasama organı yerine koymuş ve Eğitim 
Bir-Sen’in iradesini hayata geçirmişlerdir.

Karar, üyelerin lehine değildir.

Üyelerimizin yüksek menfaatlerinin aksine hareket 
ederek bu gün itibariyle ülkemizin sayılı büyük kuruluşları 
arasında olan İLKSAN’ı yok etmeyi hedefleyen yetkili 
sendika Eğitim Bir-Sen, bu amacına ulaşmak için ilk 
olarak 2012 ve 2013 toplu sözleşme görüşmelerinde yeni 
atanan öğretmenler için İLKSAN üyeliğini isteğe bağlı 
hale getirmiş, ancak emekli olan ve üyelikten ayrılanlara 
rağmen üye sayımızın 260 binden 265 bine ulaşmasına 
mani olamamıştır. Üyelerimizin desteği sayesinde 
İLKSAN, daha da güçlenerek bu ilk girişimin başarısızlıkla 
sonuçlanmasını sağlamıştır.

Hepinizin bildiği gibi İLKSAN, kampanyaları (araç, konut, 
avm gibi), sosyal tesisleri, tatil ve konaklama imkânları 
ile ikraz, emekli, evlenme, doğal afet, ölüm, maluliyet 
ve şehit yardımlarını aksatmadan yerine getirmektedir. 
72’nci yılında, benzer kuruluşlar arasında imrenilecek bir 
yapıya kavuşmuş olan büyük bir kuruluşun zayıflatılmaya 
çalışılmasını anlamak mümkün değildir. Siyaset ve yetkili 
sendikanın İLKSAN’ı yıpratma ve zayıflatma yönünde

Biz biliyoruz ki, seçimle İLKSAN yönetimini ele 
geçiremeyen Eğitim Bir-Sen, “Bizim olmayan yıkılsın” 
mantığı ile İLKSAN’ı yok etmeye çalışmaktadır. Hâlbuki 
sendikaların amacı, kendi üyelerinin de mevcut olduğu 
İLKSAN’da üyelerinin haklarını korumak ve kurumun 
daha güçlü olmasına katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla 
siyaset-yetkili sendika işbirliği ile toplu sözleşmede alınan 
bu karar, hem kanunlara hem sendikal anlayışa hem 
toplu sözleşme mevzuatına hem de İLKSAN üyelerinin 
menfaatlerine aykırıdır.



aldığı bu kararı, oluşacak hak kayıplarını göz önünde 
bulundurarak üyelerimizin sağduyulu bir biçimde 
sorgulaması ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Memurlarla ilgili bir toplu sözleşmede, Sandığımızla ilgili 
karar alınması, bu kararın üyelerin menfaatleri dışında, 
farklı amaçlara yönelik olduğunu göstermektedir. Kaldı 
ki, bu durumu tarihi bir başarı olarak nitelendiren siyaset 
ve yetkili sendika yöneticileri, birikimleri ile emekli yardımı 
alabilecek üyelerimizi aidat iadesi almaya mahkûm etmiş, 
diğer sosyal yardımlardan, ikrazdan ve faaliyetlerimizden 
yararlanma imkân, avantaj ve haklarını kaybetmelerine 
sebep olarak büyük bir vebal altında kalmışlardır.

Kararırı uygulanabilirliği bulunmamaktadır.

1943’ten bugüne kadar askeri yönetimlerde dâhil olmak 
üzere, hiçbir yönetici, dönem dönem sıkıntılar yaşamış 
İLKSAN’ı tasfiye etmek, kapatmak ya da zayıflatmak 
gibi bir düşünce içinde olmamış böyle bir sorumluluğun 
altına girmemişlerdir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
alınan bu kararın hukuki açıdan olduğu gibi mali açıdan 
da uygulanabilirliği yoktur. Hiçbir sandık, vakıf, banka 
hatta Sosyal Güvenlik Kurumu bile finansal kaynakları 
aksatılmışken, üyelerinin haklarını iade edecek güçte 
değildir. Bu nedenle alınan karar hayatın olağan akışına 
aykırıdır.

Herhangi bir kamu imkânı, kaynağı veya yardımı 
kullanmayan, sadece bizlere emanet edilen üye 
birikimlerinden sağlanan kaynakları kullanarak ek 
sosyal yardımlar yapan, farklı ikraz çeşitleri ile üyesine 
finansal destek sağlayan İLKSAN, siyasetin ve sendikal 
faaliyetlerin uygulama yeri değildir. Çünkü asıl olan, her 
sendikadan ve her siyasi düşünceden oluşan bu geniş 
ailenin mensuplarının haklarını korumak ve geliştirmektir. 
Bunun aksi yönde hareket eden siyasiler ve yetkili 
sendika Eğitim Bir-Sen, düşünmeden ve analiz etmeden 
almış oldukları bu karar ile İLKSAN üyelerinin haklarını 
göz ardı etmiş ve mağduriyete sürüklemiştir.

2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşme mutabakat tutanağının 9’uncu maddesinde 
4357 sayılı Kanunu değiştirerek İLKSAN üyelikleri ile ilgili 
alınan kararın, İLKSAN’ın 4688 sayılı Kanun kapsamında 
bulunmaması sebebiyle hukuki anlamda bir bağlayıcılığı 
bulunmamakla birlikte uygulanabilirliği de yoktur. Toplu 
sözleşmeye bu maddeyi ekleyerek karara bağlayan 
tarafları, aklıselim olmaya ve her durumda üyelerimizin 
zarar görmesine sebep olacak bu yanlıştan bir an önce 
dönmeye davet ediyorum.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirtmek 
isterim ki,

Bir yöneticinin başında bulunduğu bir kurumu savunması 
ve korumaya çalışması gibi doğal bir davranış yoktur. 
Eğer bunun aksi bir durum varsa işte o yönetici 
sorgulanmalıdır. Demek ki bizi bu yönde eleştirenler kendi 
kurumlarını düşünmüyorlar ve kurumlarının geleceği için 
mücadele etmiyorlar.

Üyelerimize şu teminatı veriyorum ki 8 yıldır başında 
bulunduğum bu kurumun 265 bin üyesinin emanetlerine 
sahip çıkarak bir kuruşuna zeval getirmedim getirtmem 
de. Üyelerimizin haklarını korumak adına şer güçlerin 
ellerini İLKSAN’dan çekmeleri için mücadele ettim ve 
etmeye de devam edeceğim.

Saygı değer İLKSAN üyeleri,

Bu kararı alarak toplu sözleşmeyle kanun değiştirmeye 
çalışanların bu haksız girişimlerine karşılık konu 
mahkemeye taşınıp hukuki süreç başlatılmıştır. Bu süreç 
üyelerimizin hak kaybına uğramamaları adına titizlikle 
takip edilecektir.

Bu gün yapmamız gereken kenetlenerek Sandığımıza 
sahip çıkmak, güçlendirerek geleceğe taşımak ve 
başarılarımızla tarihe bir not daha düşmektir...

Saygılarımı sunuyorum.

Ülkem izde faaliyet gösteren mevcut kurum ve kuruluşların 
altından kalkamayacağı siyasi tasarruflara açık olan bu 
kararın Sandığımızca uygulanabilirliği ancak devletten 
büyük ölçüde finansal kaynak aktarımının sağlanması 
ile olabilecektir.Aksi takdirde 1943’ten 1996’ya kadar 
birikimleri yok edilmiş mali yönden zayıflamış Sandığın, 
1996’dan bu güne kadarki birikimleri ile bu yükün altından 
kalkması mümkün değildir.

Üyelerimizin ve temsilcilerimizin teveccühü ile göreve 
getirildiğimiz 5 dönem boyunca, İLKSAN ve üyelerimizin 
menfaatleri doğrultusunda kararlar alarak, atılan her 
yanlış adımın bu dünyada olmasa bile ahrette hesabının 
sorulacağının ve 265 bin üyenin hak ve vebalinin 
üzerimizde olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürüttük.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE KUTLU OLSUN
Toplumların gelişip modem bir hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez 
neferleridir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. 
İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz, bizler içinde son derece önemli ve değerli insanlardır. 
Başöğretmen Atatürk’ün “İnsanlık toplumunun en fedakar, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir” sözü, 
öğretmenlerimizin değerini negüzel açıklamaktadır. Her türlü fedakarlıktan kaçınmadan özveriyleçalışan öğretmenlerimize 
ne kadar teşekkür etsek yine de azdır. “24 Kasım Öğretmenler Günü” tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.



Mustafa ÇAĞLAYAN 
Genel Müdür

YARINLAR İÇİN 
BÜYÜYORUZ

İLKSAN.

1943 yılında 4357 sayılı kanunla kurulmuş, kuruluş 
amacı üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı 
sağlamak, temel görevi ise üyelerini daha kaliteli yaşam 
standartlarına ulaştırmak olan İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı; kurumsal yapısı ile 
örnek kurumlardan biri olmayı başarmıştır.

Bugün, toplumların ortak kaygısını oluşturan 
sosyal güvenlik sorununun çözümü için yeni model 
arayışlarının gündemde olduğu bir dönemde, İLKSAN 
üyeleri için yürüttüğü hizmet ve emekli olan üyelerine 
yaptığı ödemelerle bu konuda müstesna bir örnek 
olma özelliğini korumaktadır.

Bu organizasyon “üye odaklı” olmasının yanı sıra, 
İLKSAN’ın dününe, bugününe ve yarınına sahip çıkarak 
şimdiden ortaya koyduğumuz 2023 vizyonumuzda 
belirlediğimiz hedeflerimizin hayata geçirilmesini 
temel görev almıştır.

Aynı organizasyon, üyelerin İLKSAN’a doğrudan 
veya dolaylı yollardan ulaştırdıkları sorularını, 
şikâyetlerini ve taleplerini ilgili mevzuat çerçevesinde 
değerlendirmekte, yüz yüze görüşme, telefon, 
faks, resmi yazı ve e-mail türü iletişim kanallarıyla 
cevaplandırmakta, kayıt altına almakta, istatistikler 
tutmakta ve bunları değerlendirerek İLKSAN - üye 
ilişkilerinde etkinliğin artması konusunda çalışmalar 
yapmaktadır.

İLKSAN’ı yarınlara hazırlama hedefine yönelik olarak 
çalışan Genel Müdürlüğümüzün ve bünyesinde hizmet 
sunan birimlerimizin ortak amacı, kurumsallaşarak 
büyümek, üyesinin gurur duyduğu bir kurum olarak her 
geçen gün üye sayımızı artırmak ve tüm üyelerimize 
zamanında ve kesintisiz olarak kaliteli, erişilebilir ve 
hızlı hizmet sunmaktır.

Üye birikimlerinden sağlanan kaynaklar üzerinden 
sosyal yardımlar yaparak tamamlayıcı bir kurum 
niteliğinde olan İLKSAN, ikraz faaliyetleri ile de 
üyelerinin maddi ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli 
bir fonksiyonu icra etmektedir.

Faaliyetlerinin odağında üyelerinin memnuniyeti, 
refahı ve güvenli geleceği yer alan ve bu doğrultuda 
teknoloji ve çağdaş yönetim uygulamalarını en etkin 
şekilde hizmetlerine yansıtan Sandığımız; üyelerine 
bugün ve yarın “daha iyi bir yaşam” sağlamak için 
arayışlarını sürdürmektedir.

Üye kayıtlarının tutulması ve izlenmesi, üyelerin her 
türlü sorununun çözümü, onlara hizmetlerin en iyi 
şekilde verilmesi ve bu hizmetlerin sürekli olarak 
iyileştirilmesi konularında İLKSAN tamamen üye 
odaklı bir yaklaşım ile yeniden organize olmuştur.

İLKSAN 2015 yılında da üyelerine katma değeri 
yüksek hizmetler sunmaya kesintisiz olarak devam 
etmiş ve en önemlisi aktüeryal dengesini sürdürerek 
birikimlerine yüksek nema sağlamıştır.

Değişen koşulları dikkate alarak siz üyelerimizin 
geleceğini en iyi şekilde garanti altına alma adına 
hepimizin durmaksızın ve daha çok çalışmamız 
gerektiğinin farkındayız.

İLKSAN sürekli büyüme örneği olmaya devam 
ederek bu gün olduğu gibi gelecekte de üyelerine 
en iyiyi sağlayacaktır. Bu bizim mevcut ve gelecekte 
İLKSAN ailesine katılacak üyelerimizle birlikte ortak 
taahhüdümüzdür.

İLKSAN’ın günümüzün gereklerine uygun şekilde 
değişimini yaratmamızı olanaklı kılan, güven ve 
desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulumuza, 
üyelerimizin memnuniyeti için özveriyle çalışan 
Kurum personelimize ve bizimle yola çıkan ve yola 
devam etmek isteyen tüm İLKSAN üyelerine en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.

İLKSAN, üye memnuniyetini varlık sebebi olarak 
belirlemiş ve bunun için, alınan tüm karar ve yapılan 
tüm hizmetlerde bu bilinçle hareket etmiştir. Üye 
memnuniyetini artırılabilmek için İLKSAN, kurum 
olarak bazı ortak değerleri benimsemiştir. Kurum’un 
ortak değerlerinin başında dürüstlük, şeffaflık 
sorumluluk, hesap verilebilirlik, saygı, sevgi ve üye 
memnuniyeti gelmektedir. Her türlü kurumsal bilgiyi 
iletişim kanallarımızdan bize ulaşarak alabileceğiniz, 
faaliyetlerimizden, kampanyalarımızdan ve özlük 
haklarınızdan haberdar olabileceğiniz şeffaf bir 
kurumdur İLKSAN.
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İLKSAN ÜYELİĞİ KAPSAMINDA 
BULUNAN TÜM EĞİTİM 

ÇALIŞANLARI, SANDIĞIMIZA 
ÜYE OLARAK KENDİLERİ 

VE YAKINLARI AÇISINDAN 
BÜYÜK MENFAAT 

SAĞLAYACAKLARDIR.



TOPLU SÖZLEŞME ve 
İLKSAN ÜYELİĞİ

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 
1943 yılında ve 4357 sayılı Kanun ile kurulmuş olan 
munzam sosyal sigorta kuruluşu niteliğinde bir 
sağlık ve sosyal yardımlaşma sandığıdır. Sandığın 
gelirleri üyelerin ödediği aidatlar ve bunların 
nemalandırılmasından elde ettiği gelirlerdir. Sandık 
toplamış olduğu bu aidatlar ile üyelerine karşılıklı av.kam İl B a ru tç u o ğ lu
(ikraz yardımı) ve karşılıksız (Evlenme, Tabii Afet, 1 h u k u k  MÜŞAVİRİ
Şehit, Ölüm, Maluliyet ve Emekli yardımları) sosyal 
yardımlar yapmaktadır.

Sandığın kuruluş Kanunu’nun 11. Maddesinde Sandık 
üyeleri sayma suretiyle belirlenmiştir. Kanun’un bu 
hükmü itibariyle sayılan görevlere atananların Sandık 
üyeliği yasal bir zorunluluktur.

Munzam sosyal sigorta kurumu niteliğindeki sandığın 
temel geliri üyelerinin her ay ödedikleri aidatlardır. 
Sandık, kurulduğu 1943’ten bugüne üyelerine sağlık 
ve sosyal yardımlaşma hizmeti götürmektedir. Amacı, 
Kanun’a dayalı olarak ve üyelerinin katkısı ile, üyelerin 
dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak ve sosyal 
güvenlik açısından güçlenmelerini sağlamaktır. 
Devletin zorunlu sigorta kurumu (SGK) yanında ona 
ilaveten yine zorunluluk esasına dayalı ve primli 
sistemde çalışan bir kurum olduğu için, niteliği 
itibariyle ek (munzam) bir sosyal sigorta kuruluşudur. 
23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren; “Kamu Görevlilerinin 
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. 
Dönem Toplu Sözleşme” nin “ Eğitim, Öğretim ve 
Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı
2. Bölümünün İLKSAN üyeliği başlıklı 9. Maddesinde; 
“ Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim 
Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli 
ve 4357 sayılı Kanunun 1 Vinci maddesi kapsamında

bulunanlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.” 
şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme, halen 
yürürlükte olan 4357 sayılı Kanun’un 11. Maddesine 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Çalışma şartları bakımından hangi hakların toplu 
pazarlık konusu olacağı 4688 sayılı Kanunun madde 
28 ile belirlenmiştir. Kanun koyucunun belirlediği 
sınırlar içerisinde kalan konular görüşme ve toplu 
pazarlık yolu ile belirlenecektir. Buna göre toplu 
sözleşme, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını 
düzenleyen mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu

Anayasanın 53. Maddesine göre, “ Memurlar ve diğer 
kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına 
sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’na başvurabilir. Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme 
hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, 
istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu 
sözleşmenin yapılması şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu 
sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu’nun teşkili, çalışma usul ve 
esasları ile diğer hususlar Kanunla düzenlenir."
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görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık 
ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, 
toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, 
harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı 
ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek 
yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar.

Toplu sözleşme özerkliği taraflara Kanunla belirlenen 
konularda Anayasa ve Kanunla belirlenen sınırlar 
içerisinde kalmak ve Kanunda belirlenen kurallara 
bağlı olmak şartı ile düzenleme yapma hakkı tanır. 
Kanun hükümlerini ihlal etmemek kaydı ile Kanun 
değerinde kural koyma hakkı tanınmaktadır. Toplu 
sözleşme, Kanun gibi bağlayıcıdır. Toplu sözleşme 
hükmünün Kanun hükmünde olması, onun Kanun 
olduğu anlamına gelmez. Toplu sözleşme hakkı, 
yasama organının çıkardığı Kanunları yürürlükten 
kaldıramayacağı gibi, Kanunların uygulanamaz hale 
getirilmesini sağlamak maksadı ile de kullanılamaz. 
Yani toplu sözleşme ile Kanun değişikliği yapılamaz. 
4688 sayılı Kanunun 28. Maddesinde sayılan hakların 
dışında başkaca hükümlerin toplu sözleşmede yer 
alması mümkün değildir. Toplu sözleşmenin Kanuna 
aykırı olması halinde, Kanuna aykırı toplu sözleşme 
hükümlerinin kesin hükümsüzlüğü söz konusu olur. 
4357 sayılı Kanun yürürlükte iken 23.08.2015 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan toplu sözleşmenin 9. 
Maddesi hükmü Kanun’a aykırıdır. Toplu sözleşme de 
hukuki olarak bir sözleşme olması itibariyle Kanun’a 
aykırı olamaz. Borçlar Kanunu uyarınca Kanun’un 
emredici hükümlerine aykırı olan sözleşmeler 
hükümsüzdür.

Kamu görevlileri sendikaları heyeti ile kamu işveren 
heyeti arasında imzalanan toplu sözleşme hukuka 
uyarlık göstermemektedir. Sözü edilen heyetlerin 
İLKSAN Kanununda değişiklik yapma hak ve yetkileri 
yoktur. Kanun koyucu tarafından çıkartılan ve hali 
hazırda yürürlükte bulunan bir Kanun ancak yine Kanun 
ile değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir. Yoksa 
bunun toplu sözleşme ile gerçekleştirilmesi hukuken 
mümkün değildir. 1-Kamu görevlileri sendikalarının 
amacı üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve 
geliştirilmesidir. Kamu görevlilerinin sosyal güvenliğini 
tamamlayıcı bir kurum olan İLKSAN’a üyeliğin ihtiyari 
hale getirilmesi kamu görevlileri sendikalarının varlık 
nedeniyle bağdaşmaz. 2-İLKSAN üyeliği hem bir hak 
hem bir yükümlülük olduğu için, toplu sözleşmenin 
düzenleme alanı içinde ele alınamaz. 3-Toplu sözleşme 
bir Kanun hükmünü ortadan kaldıramaz. Kanunda 
zorunluluk esasına dayalı bir üyelik durumu mevcuttur, 
isteğe bağlı hale getirilemez. Çünkü toplu sözleşme 
ile Kanun koyucunun emredici nitelikteki düzenlemesi 
(Kanun) değiştirilemez. 4-Toplu sözleşme ile İLKSAN 
üyeliğinin ihtiyari hale getirilmesi 4688 sayılı yasanın 
28. Maddesi hükmüne aykırıdır. 5-4357 sayılı Kanun 
ancak Kanun ile değiştirilebilir. Bir hakem kurulu 
kararı ya da toplu sözleşme hükmü ile değiştirilmesi 
mümkün değildir. Bu Kanun’a aykırı olur. 6-Toplu 
sözleşme kapsamında olmayan bir hususun, toplu 
sözleşmeye konu edilmesi yokluk hükmüne tabidir.

Şu halde yapılan toplu sözleşmenin 9. Maddesi 
hukuken yok hükmündedir.



TOPLU SÖZLEŞME İLE 
KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: 
İLKSAN ÖRNEĞİ

Türkiye’de 2010 Anayasa Değişikliği ile kamu 
görevlilerine ilk defa toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. 
Ancak uygulama sürecinde toplu sözleşmenin anlamı 
ve niteliğinin yeterince anlaşılamadığı ortaya çıkmıştır. 
Toplu sözleşme ile bir kanun hükmü, uygulanamaz 
hale getirilmiştir. Toplu sözleşme kanun hükmündedir. 
Bu cümlenin anlamı toplu sözleşmenin hiyerarşik 
olarak kanundan üstün olduğu demek değildir. Toplu 
sözleşmeler kanuna aykırı olamaz. Tam emredici 
kanun hükümleri, toplu sözleşme ile değiştirilemez 
ya da uygulanamaz hale getirilemez. 2012 ve 2013 
Kamu Toplu Sözleşmelerinde bu anlamda yapılan bir 
yanlış vardır; şöyle ki bir toplu sözleşme hükmüne 
dayalı olarak kanunla zorunlu kılınmış olan İLKSAN 
üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir. Bu durum kanuna 
aykırı olduğu için geçersizdir. İLKSAN yönetimi, ya da 
İLKSAN üyeleri dava açarak bu hükmün geçersizliğini 
tespit ettirmeli ve toplu sözleşme ile isteğe bağlı hale 
getirilen İLKSAN üyeliği kanunda olduğu gibi zorunlu 
hale getirilmelidir. Elbette yasama organının ilgili 
kanunda, toplu sözleşme ile değil, bir kanun değişikliği 
yapmak suretiyle istenilen değişikliği yapmasının 
önünde bir engel yoktur.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Kamu İşveren 
Heyeti arasında imzalanan Toplu sözleşme ile 
yürürlükte bulunan bir kanun değiştirilebilir mi? Ya da 
toplu sözleşme hükmü kanun hükmünü etkisiz kılmak 
için bir araç olarak kullanılabilir mi? 1943 tarih ve 4357 
sayılı kanunla kurulmuş olan İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) munzam 
sosyal sigorta kuruluşu niteliğinde bir sandık olup, 
sandık üyeliği zorunludur. Kamu İşveren Heyeti 
ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ

bağıtlanan toplu sözleşmeye konulan bir hükümle, 
zorunlu olan İLKSAN üyeliği, toplu sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren atanan ilkokul 
öğretmenleri bakımından isteğe bağlı hale getirilmiştir. 
Bizi bu makaleyi yazmaya iten temel sebep, 
kanunla zorunluluk esasına bağlanmış olan İLKSAN 
üyeliğinin, toplu sözleşme ile isteğe bağlı hale getirilip 
getirilemeyeceği meselesidir.



1943 tarih ve 4357 sayılı Kanun ile kurulan İLKSAN, 
kanunla kurulmuş, üyeliği zorunlu bir kurumdur. 
1943 yılından günümüze kadar Türkiye’de ilkokul 
öğretmenlerine hizmet veren tamamlayıcı sosyal 
sigorta kuruluşudur. Sandığın çalışmalarının başarılı 
olup olmaması bu çalışmanın konusu değildir. 
Ancak hiç kimse bu sandığın ilkokul öğretmenlerine 
hatırı sayılır bir katkı yaptığı gerçeğini de inkâr 
edemez. Sandık üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilip 
getirilmemesi konusu, ilkokul öğretmenlerinin talebi 
ve/veya parlamentonun takdir ve kararına bağlı bir 
konudur; siyasi iktidar eğer böyle bir talep gelir ise 
takdirini kullanır; konuyu bir tasarı ile parlamentoya 
iletir ve parlamentodan geçirerek gerçekleştirebilir. Bu 
suretle 4357 sayılı Kanun m.11 de değişiklik yapmak 
suretiyle üyeliğin isteğe bağlı olması sağlanabilir. 
Bizim hiçbir şekilde anlayamadığımız ve hukuka uygun 
bulmadığımız bir yol ile - toplu sözleşmeye hüküm 
konulmak suretiyle- bu değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişiklik yoklukla illetli bir değişikliktir. İlgililerle 
yaptığımız görüşmede toplu sözleşme hükmü kanun 
hükmündedir anlayışı ile - ki bu kesinlikle doğru bir 
anlayış değildir -değişikliğin yapıldığı ileri sürülmüştür. 
Ana Statü değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı 
Genelgesinde ve Ana Statü metninde de bu anlayışın 
ifadesini ve izini görmek mümkündür. Pek tabidir ki, 
kanuna aykırı bir toplu sözleşme hükmüne (kanuna 
aykırı bir hakem kurulu kararına) dayalı olarak Ana 
Statüde yapılan değişiklik de dayanaktan yoksun, 
kanuna aykırı bir değişiklik niteliğindedir. Öte yandan 
toplu sözleşme hükümlerinin kanun hükmünde olması 
demek; toplu sözleşme hükümleri ile kanunların

kaldırılabileceği, uygulama dışı bırakılabileceği, 
uygulanamayacağı veya hükümsüz hale getirileceği 
anlamına gelmez. Bu ifade sözleşme hükümlerinin 
taraflar bakımından uygulanması yönünden kanun 
gibi bağlayıcı olacağı anlamına gelir. Kanuna aykırı 
hükümler kesin hükümsüzlükle malul olur. Kanuna 
aykırılığın tespiti halinde hükümsüzlük tespit tarihinden 
değil baştan itibaren hüküm ifade eder. Sonuç olarak 
Kamu Görevlileri 2012 Toplu Sözleşmesi m.32 ve 
2013 Toplu Sözleşmesi m.9 hükümleri yoklukla 
maluldür. Bu maddelere dayalı olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından değiştirilen İLKSAN Ana statüsü 
değişikliği de kanuna aykırı bir değişikliktir. 2012 
yılından itibaren ilkokul öğretmeni olarak atananlarla 
m.11 kapsamında göreve başlayan bütün personel 
1.6.2012’den itibaren İLKSAN’a aidat ödemekle 
borçlu durumdadırlar. İLKSAN yönetimi ve MEB 
yetkilileri toplu sözleşmeleri mahkemeye taşıyarak 
bu tespiti yaptırmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde 
sorumlulukları doğar. Hükümet ikinci ayak sosyal 
sigorta kuruluşlarının kurulmasını eylem planlarına 
koyarken diğer taraftan da bu anlamda kurulmuş 
bir kurum olan İLKSAN’a kanuna aykırı yolla önemli 
bir darbe vurmuş olmaktadır ki bu çelişkiyi anlamak 
mümkün değildir. İlkokul öğretmenliği mesleğinin 
özendirilmesi ve ilkokul öğretmenlerine sahip çıkılması 
bakımından olduğu kadar kanuna aykırı bir yolla bir 
kanun hükmünün; kanunda değişiklik yapılmaksızın, 
uygulama dışı bırakılması da hukuk devletinde kabul 
edilemez bir yanlış adımdır. Bu yanlıştan bir an önce 
dönülmesi gerekir.

“Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, 
Sa. 3-4” sayısında yayınlanan aynı adlı makalesinin özetidir.
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HUKUKİ YAPILANMADA SAĞLIKTA İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDE
• Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı içine 
almayı hedeflemiş,
• Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yeniden düzenlenmiş ve kuruluş yasasını 
TBMM’den çıkarmayı başarmış,
bir İLKSAN,

• Sağlık sorunlarını en iyi şekilde 
çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla,
• Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitasyon 
Merkezi zincirleriyle,
• Yaşlı ve Emekli üyelerimizin emekliliklerinde 
rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını 
sağlayacak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım 
Evleriyle üyelerinin sağlık sorunlarını gidermiş, 
bir İLKSAN,

• Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde 
çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini en üst 
seviyede kullanan, 
bir İLKSAN,

YAPISIYLA
• Uzun vadede uygun faiz oranları ve 
ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal ihtiyacını 
karşılamış,
• Üyelerin refah düzeylerini arttırmak için ikinci 
bir emeklilik sistemine geçmiş,
• Sağlık Sigortası ve Sağlık ikrazı ile üyesinin 
sağlık sorunlarını çözmüş,
• ihtiyaç sahibi üyelerinin konut sorununu 
çözmüş,
• Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının 
barınma ihtiyaçlarını karşılamış,
• ihtiyaç duyulan illerde üyelerin konaklama 
ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış,
bir İLKSAN,

Kalite bilinciyle sürebli 
iyileştirm eye ve üye 
m em nuniyetine önem  
veren, 
bir İLKSAN.

MALİ YAPISIYLA
• Üye aidatları ve sandık gelirleri ile 
oluşturulan güçlü bütçesini;

- Turizm Sektörü’nde,
- Sağlık Sektörü’nde,
- Finans Sektörü’nde,
- Enerji ve Gıda Sektörü’nde,

Yatırımlara dönüştürerek ekonomide 
sağlayacağı istihdam ile katma değer yaratıp 
bu sayede elde ettiği getirileri üyelerine adil 
bir şekilde yansıtan,
• Ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve 
sandıklar ile ekonomik güç birliği yaparak mali 
yapısını güçlendirmiş,
bir İLKSAN,

19



İLKSAN'DA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

İLKSAN, Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine 
18.06.2007 - 29.06.2007 tarihlerinde TSE 
eğitmenleri tarafından 21 kişilik personele verilen 
eğitimle başlamıştır.

Verilen eğitimler;

1. TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
temel eğitimi,

2. Dokümantasyon eğitimi,
3. İç Kalite Tetkik Eğitimi,
4. Proseslerin yönetimi, etkileşimi ve iyileştirme

teknikleri konularını kapsamıştır.

İLKSAN’da Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; 
İLKSAN İç Tetkikçileri tarafından yılda iki kez “ iç 
tetkik” , TSE uzmanları tarafından ise yılda bir “dış 
tetkik” yapılmaktadır.

TSE uzmanlarınca Sandığımızda yapılan dış tetkikler,

1. 10-11.04.2008 tarihleri arasında (2 Gün) 4 kişilik 
TSE ekibi tarafından Belgelendirme tetkiki.

2. 30.03.2010 tarihinde (1 Gün) 4 kişilik TSE ekibi 
tarafından Yeniden Belgelendirme tetkiki.

3. 28.03.2011-29.03.2011 tarihleri arasında (2 Gün) 
4 kişilik TSE ekibi tarafından Gözetim tetkiki.

4. 16.04.2012 tarihinde (1 Gün) 4 kişilik TSE ekibi 
tarafından Gözetim tetkiki.

5. 21.03.2013 tarihinde (1 Gün) 3 kişilik TSE ekibi 
tarafından Yeniden Belgelendirme tetkiki.

6. 03.04.2014 tarihinde (1 Gün) 3 kişilik TSE ekibi 
tarafından Gözetim tetkiki.

7. 31.03.2015 tarihinde (1 Gün) 3 kişilik TSE ekibi 
tarafından Gözetim tetkiki.

Bu tetkiklerde yan taraftaki belirtilen konularda 
incelemelerde bulunulmuş olup, bu incelemelerin 
sonucunda TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi belgesini başarıyla devam ettirmeye hak 
kazandık.

ÜST YÖNETİM

- Kalite Politikası
- Kalite Hedefleri

- Yönetimin Taahhüdü 
- Sorumluluk Yetki ve İletişim

- Üye Odaklılık

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

-Kalite Yönetim Sistemi Planlaması 
-Yönetimin Gözden Geçirmesi 

-Genel Şartlar 
-Kayıtların Kontrolü 

-Çalışma Ortamı

PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

-Altyapı 
-Çalışma Ortamı 

-Üye ile ilgili Prosesler

İLGİLİ PROSES SORUMLUSU  
VE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

-Ölçme Analiz ve İyileştirme 
-Sürekli İyileştirme 
-Üye Memnuniyeti 

-Proses İzlenmesi ve Ölçülmesi 
-İç tetkik
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Kalite Yönetim Sistemimiz, amaçladığımız hizmet 
kalitesine ulaşabilmek için yürütülen tüm süreçleri, 
açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri 
içeren sistemler bütünüdür. Bu sistem, çalışanlarımızın 
bilinçlendirilmesi ve yaptığımız hizmetlerde kalite 
seviyesini en üst seviyeye ulaştırmak amacını 
içerir. Bunlara ek olarak üyelerimizin memnuniyetini 
gözeterek, ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayabilmeyi 
kendimize hedef edindik. Hizmet Standartlarımızı

oluşturarak ayrıntılı bilgiyi www.ilksan.gov.tr 
adresindeki “Hizmet Standartları” bölümünde 
üyelerimizin bilgisine sunduk. Bu sayede üyelerimiz her 
türlü bilgiye her zaman ve her yerde ulaşabilmektedir.

Mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada 
ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri 
incelenerek, Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarımız 
revizyonlarla güncel hale getirilmektedir.

http://www.ilksan.gov.tr


KALİTE M 
POLİTİKAMIZ

İLKSAN olarak;
Üyelerimizin memnuniyetini artırmak için kalite 
yönetim sistemi şartlarına uymayı,
Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet 
kalitemizi sürekli geliştirmeyi,
Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları 
katkılarıyla gurur duymalarını sağlamayı, 
Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her 
işi bir defada ve her seferde doğru yapmalarını 
sağlayarak verimliliği artırmayı ve maliyetleri 
düşürmeyi,
Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı 
ile etkin, verimli ve güvenilir hizmet vermeyi 
taahhüt ederiz.
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KALİTE 
HEDEFLERİMİZ
Hizmette süreklilik, hızlılık ve 
doğruluk,
Kalite Yönetim Sisteminin 
sürekliliğini sağlamak için 
gerekli alt yapıyı oluşturmak, 
Üyelerle sürekli ilişki içerisinde 
olmak ve beklentilerini en kısa 
sürede doğru olarak karşılamak, 
Sunduğumuz hizmetlerin 
Kanunlara, Ana Statüye, 
Yönetmeliklere ve diğer 
mevzuata uygunluğunu
sağlayarak güvenilir kılmak, 
Sunduğumuz hizmetlerin her 
defasında, zamanında ve doğru 
yapılmasını sağlamak, 
Üyelerimize sunduğumuz 
bilgilendirme ve kolaylaştırıcı 
işlemlerin daha etkin olmasını 
sağlamak,
Tüm çalışanlar tarafından 
kalitenin bir yaşam felsefesi 
olarak algılanmasını sağlamak, 
Çalışma hayatının kalitesini 
iyileştirme yönünde çalışmaları 
başlatmak,
Sürekli geliştirme çalışmaları 
başlatmak ve herkesin bu 
çalışmalara katılmasını
sağlamak,
Kaliteyi sürekli geliştirme 
teknikleri ve gereksinim duyulan 
konularda sürekli eğitim 
verilmesini sağlamak, 
Çalışanların motivasyonunu 
sağlamak ve etkin bir çalışma 
ortamı yaratmak,
Üye memnuniyeti oranının her 
zaman % 75 seviyesinden 
aşağı olmamasını sağlamak.

Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz 
doğrultusunda, üye talepleri de göz önüne 
alınarak, hizmetlerin her defasında, doğru 
ve zamanında yerine getirilmesi yönünde 

çalışmalarımız devam etmektedir.
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HABERLER



7. DÖNEM 3. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU 
(SEÇİMLİ) TOPLANTIMIZ YAPILDI
Sandığımızın 7.Dönem 3.Olağan (Seçimli) Temsilciler Kurulu toplantısı 28-29 Nisan 2015 tarihlerinde 
Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan Ananas Otel’de yapıldı.

Toplantının açılışı Bakanlığımız Müsteşar 
Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK’ün Geçici 
Divan Başkanlığı’nda yapılmış olup, asıl 
Divana; Divan Başkanı olarak Ankara İl 
Temsilcisi Ayşe KARAPINAR, Kâtip Üyeliklere 
ise Mersin il Temsilcisi Hasan BEBEK, Yozgat 
il Temsilcisi Gökhan GENÇASLAN ve Elazığ İl 
Temsilcisi Erkan TÖLE seçilmiştir.

Temsilciler Kurulumuz; davetimize katılan 
misafirlerimizin protokol konuşmalarının 
ardından, Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 
Bakanlığımızca onaylanan gündem maddeleri 
dâhilinde çalışmalarını tamamlamıştır. Yönetim 
ve Denetleme Kurulu toplantılarında yapılan 
seçim sonucunda;

YÖNETİM KURULUNA;

Ankara İLKSAN İl Temsilcisi Tuncer YILMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı,

MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Müfettişi İsa BARIŞ 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

MEB Bakanlık Müşaviri Abdulkerim TAŞ 
Yönetim Kurulu İmza Yetkili Üyesi,

Burdur İLKSAN İl Temsilcisi Hüseyin TORUN 
Yönetim Kurulu Üyesi,

Elazığ İLKSAN İl Temsilcisi Ahmet UĞRAŞ 
Yönetim Kurulu Üyesi,

MEB Rehberlik ve Denetim Başkanı Atif ALA 
Yönetim Kurulu Üyesi,

MEB Bakanlık Müşaviri Fatih DUT 
Yönetim Kurulu Üyesi,

DENETLEME KURULUNA;

Çanakkale İLKSAN İl Temsilcisi Resul DEMİRBAŞ 
Denetleme Kurulu Başkanı,

MEB İnsan Kaynakları Gn.Md.lüğü Daire Bşk. Bekir ERDOĞAN 
Denetleme Kurulu Üyesi,

MEB 1. Hukuk Müşaviri Hayati CANKALOĞLU
Denetleme Kurulu Üyesi,
seçilmiştir.
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ANA STATÜ 
ÇALIŞTAYI

İLKSAN Ana Statü taslağı hazırlama 
komisyon toplantısı;

Sandığımızın 28-29 Nisan 2015 
tarihlerinde yapılan 7. Dönem
3. Olağan Temsilciler Kurulu 
toplantısında kabul edilen önerge 
doğrultusunda, mevcut İLKSAN Ana 
Statüsünün günün şartlarına uygun 
hale getirilmesi amacıyla, “ İLKSAN 
Ana Statü Taslağı” hazırlamak üzere, 
önergede belirlenen komisyon 
üyeleri, üye sayılarına göre eğitim, 
öğretim ve bilim hizmetleri kolunda 
faaliyet gösteren ilk beş sendikanın 
yetkilileri, Yönetim Kurulu ve 
Denetleme Kurulu Üyelerimizin 
katılımı ile 07-13 Eylül 2015 
tarihlerinde Sandığımıza ait Antalya 
İli Alanya İlçesinde bulunan Ananas 
Otel’de çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda anılan tarihlerde 
gerçekleşen çalıştayda İLKSAN Ana 
Statüsü taslak metni hazırlanmış 
olup, 2016 Yılı Nisan ayında 
yapılacak olan Temsilciler Kurulu 
Toplantısı ile İl Temsilcilerinin 
bilgilerine sunulması hususu karar 
altına alınmıştır.
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İLKSAN Ana Statü taslağı hazırlama komisyon toplantısına;

İLKSAN Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdürümüz ile birlikte,

Eğitim Sendikalarından;
Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat Sekreteri Sayın Mehmet Yaşar ŞAHİNDOĞAN, 

Eğitim-Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Sayın İsmail SAĞDIÇ,

Eğitim Bir-Sen Hukuk Müşaviri Sayın Av. Harun KALE,

Aktif Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati DURMUŞ,

Eğitim-İş Genel Sekreteri Sayın Mehmet ALTINTOP,

İl Temsilcilerimizden;
ADIYAMAN İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Mehmet Nuri ÇALIŞKAN,

AFYON İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Faruk KÖKCÜR,

AĞRI İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Rıfat ÇERİ,

AKSARAY İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Üçler ULUDAĞ,

ANKARA İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Ayşe KARAPINAR,

AYDIN İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Nail BAYAR,

BURSA İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Özgür GÜMÜŞ,

DİYARBAKIR İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Mehmet Emin ALTUN,

ELAZIĞ İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Erkan TÖLE,

ERZURUM İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Erdal YAVİLİOĞLU,

ESKİŞEHİR İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Celal İRTEKİN,

ESKİŞEHİR İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Selahattin AYDIN,

HATAY İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Ercan ERASLAN,

İSTANBUL İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Mahmut ÇAKICI,

İSTANBUL İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Haluk Hakkı ENCAN,

İZMİR İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Kenan IŞIK,

İZMİR İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Ali Rıza AYDIN,

KAYSERİ İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Faruk Salih ERDOĞAN,

KIRŞEHİR İLKSAN İl Temsilcisi Sayın İrfan ÖZER,

RİZE İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Mehmet KARASU,

SAMSUN İLKSAN İl Temsilcisi Sayın İbrahim AKEKMEKCİ,

SİVAS İLKSAN İl Temsilcisi Sayın ÖmürTULUNAY,

TRABZON İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Süleyman SALİHOĞLU,

VAN İLKSAN İl Temsilcisi Sayın Şahin BERKİ,

İştirak etmişlerdir.
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İLKSAN BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2014 Yılı Öğretmen atamalarında 
ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı üyeliği kapsamında 
atama yapılan illerdeki Milli Eğitim 
Müdürlükleri ile Sandığımız arasında 
koordinasyon sağlamak amacıyla 
18-19-20-21 Ekim tarihleri arasında;

a) Aidatların düzenli olarak kesilmesinin sağlanması,
b) Say 2000i sistemi çerçevesinde aidat işlemleri,
c) Sosyal Yardımlar ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler,
d) İkraz işlemleri ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler,
e) Sandık Mevzuatı,
f) Diğer avantajlar (Değişik illerde bulunan otellerimiz, kamplarımız, 
anlaşmalı kurumlar, araç kampanyası vs.) hususlarında bilgi vermek 
üzere 4 günlük seminer düzenlenmiştir.

Seminerimiz; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, 
İğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin, 
Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van İl/İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinde görev yapan tahakkuk şefi ve mutemetlerine 
yönelik olarak, Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan 
“Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı 
Tesislerinde gerçekleştirildi.



YENIKENT
TİCARET
MERKEZİ
Sandığımıza ait Cumhuriyet Mahallesi 818 Sokak 1724 Ada 2 Parsel 
No:16 Yenikent-Sincan /  Ankara adresinde bulunan çok amaçlı Ticaret ve 
Yönetim Merkezi Binası, AHM Okyanus Market San.Tic.Ltd.Şti.’ne 
10 yıllığına komple kiraya verildi, binanın teslimatı gerçekleştirildi.



"HİZMET CETVELİ" 
GEREKLİLİĞİ HAKKINDA

“HİZMET CETVELİ” 
GEREKLİLİĞİ 
HAKKINDA 
DUYURU

Üyelerimizin memnuniyetlerini ölçmek 
için Sandığımızca yapılan anketlerde, 
üyelerimizin bilgilerinin kayıtlarımızda 
bulunduğu düşüncesinden hareketle, 
Sosyal Yardımların düzenlenmesi sırasında 
“Hizmet Cetveli” belgesinin neden 
istenildiği sorusu sıkça sorulmaktadır.

Üyelerimizin aidat kesintilerinin ve şahsi 
bilgilerinin Sandığımız bilgi ve arşiv 
sistemlerimizde yer aldığı aşikârdır. Ancak; 
Sandığımız üyelerinin hizmetleri süresince 
meydana gelen görev değişikliklerinin 
üyelik kapsamında olup olmadığı ile 
benzeri hususlar mevzuatlar çerçevesinde 
sağlıklı bir şekilde karşılaştırılmakta olup,

özellikle Sosyal Yardımların hesaplanması 
aşamasında üyelerimizi herhangi bir hak 
kaybına uğratmadan, zamanında ve doğru 
olarak işlem yapılabilmesi için onaylı 
hizmet cetvelinin istenilen diğer belgelere 
eklenmesi istenilmektedir.

Ayrıca; isteğe bağlı üyelerimiz ile üyelik 
sürdüren üyelerimizin göreve başlama, 
sürdürme ve ayrılma tarihlerinin tespiti ve 
takibi de üyelerimizin hakları açısından 
yüksek önem arz etmektedir.

Saygılarımızla.
İLKSAN Genel Müdürlüğü

İLKSAN SMS 
GÖNDERİMİ 
HAKKINDA

s]

SftMSUNG

=

fa  < &  *  1
I l ı  l ' l

j ■ 12 30

o, :

İLKSAN SMS  
G Ö N D E R İM İ H A K K IN D A

Degcrfı üyemiz;

0 1 /0 5 /20 1 5  ta r ih in d i yürürlüğe  g i r e n  

6563 tayılı Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkı ndakl Kanun 
gereğince; İLKSAN'ın düzenled iği her 
tü r lü  kam panya, satış, b ilg ilendirm e  
ve tanıtım mesajlarının e -po s ta  
o dre tln lze  veya cep te lefonunuza  
gönderilm esi hakkındaki değerli 

görüşlerin iz i a lab ilm em iz için  
ilksan.gov.tr adresindeki vveb 
sitemimden Üye B ilg i S istem ine giriş  
yapm anızı ta lep  ediyoruz.
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DOSYA MASRAFLARI 
HAKKINDA

SANDIĞIMIZDAN KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ 
İKRAZLA İLGİLİ OLARAK DOSYA MASRAFI 
ADI ALTINDA HERHANGİ BİR MASRAF 
ALINMAMAKTADIR.

Sandığımızdan kullanmış olduğunuz ikrazın faizli tutarı 
üzerinden İkraz Hayat Sigorta Primi, Damga Vergisi, kefilsiz 
başvurular için Kefalet Sigorta Primi dışında dosya masrafı 
vb. ad altında herhangi bir masraf alınmamaktadır.

Yapılan kesintiler ilgili kanun hükümleri ve İkraz Yönetmeliği 
hükümlerine göre yapılmakta olup böyle bir iadenin mümkün 
olmadığı hususunu siz değerli üyelerimize saygıyla sunarız.



TÜRKİYE KAMU-SEN VE TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL 
BAŞKANI SAYIN İSMAİL KONCUK SANDIĞIMIZI 
ZİYARET ETTİ.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı Sayın İsmail KONCUK, 
Türk Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Seyit 
Ali KAPLAN ve MEB Öğretmen Yetiştirme 
Genel Müdürlüğü yapan Ömer BALIBEY 
sandığımızı ziyaret ettiler. Bu ziyarette 
kendilerine sandık hakkında bilgi verilerek, 
yetkililerle görüş alışverişinde bulundular. 
Çalışanlara başarılar dilediler.

Sandığımızı ziyaret ederek bizi 
onurlandıran misafirlerimize 

teşekkür ederiz.

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANIMIZ VE GENEL 
MÜDÜRÜMÜZ, ANKARA 
İLTEMSİLCİMİZAYŞE 
KARAPINAR'A GEÇMİŞ 
OLSUN ZİYARETİNDE 
BULUNDULAR
Ankara İl Temsilcimiz ve Keçiören 
İlçesi Mustafa Necati Ortaokulu 
Müdürü Ayşe KARAPINAR, 22 
Aralık 2014 Pazartesi günü akşam 
mesai çıkışı evinin önünde kimliği 
belirsiz bir kişinin taşlı saldırısına 
maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Tuncer YILMAZ 
ve Genel Müdürümüz Mustafa 
ÇAĞLAYAN, saldırıya uğrayan 
Temsilcimize evinde geçmiş 
olsun ziyaretinde bulundular. 
Ankara İl Temsilcimiz Ayşe

KARAPINAR’a geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyor, yapılan bu 
çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle 
kınıyoruz.

ANKARA İLİ KEÇİÖREN İLÇESİ 
MUSTAFA NECATİ ORTAOKULU 
MÜDÜR YARDIMCISI HAYRİ 
ÖZKAN’A YAPILAN SALDIRIYI 
KINIYORUZ

Ankara İli Keçiören İlçesi 
Mustafa Necati Ortaokulu Müdür

Yardımcısı ve Sandığımız üyesi 
Hayri ÖZKAN’a yapılan saldırıyı 
kınıyor, üyemize Allah’tan acil 
şifalar diliyoruz.

Ayrıca; Yönetim Kurulu 
Başkanımız Tuncer YILMAZ olayın 
gerçekleştiği Okulu ziyaret ederek, 
Okul Müdürü ve aynı zamanda 
İLKSAN Ankara İl Temsilcimiz 
olan Ayşe KARAPINAR’a ve 
öğretmenlerimize geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu.
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TÜRK KIZILAYI GENEL 
BAŞKANI AHMET LÜTFİ 
AKAR MAKAMINDA 
ZİYARET EDİLDİ.
Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncer YILMAZ, Genel 
Müdürümüz Mustafa ÇAĞLAYAN, Kastamonu eski İl 
Temsilcimiz ve Kastamonu Türk Kızılayı Şube Başkanı 
A.Muhsin EMEKSİZOĞLU ve Kastamonu Taşköprü 
Türk Kızılayı Şube Başkanı Hüseyin SEVEN ile birlikte 
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi AKAR’ı 
makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Sandığımız ve Türk Kızılayı olarak 
gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

TEB PORTFÖY YÖN ETİ M İ 
SANDIĞIMIZI ZİYARET 
ETTİ.
TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Selim YAZICI, 
Genel Müdür Yardımcısı Sevda AKBAŞ GİRGİNER 
ve Satış Müdürü Ceyda MERKEZLİ, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Tuncer YILMAZ’ı makamında ziyaret 
ettiler.

YÖNETİM KURULU 
BAŞ KANIMIZIN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMA ZİYARETİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncer YILMAZ; 
Ankara ili Yenimahalle ilçesi Şehit Mahmut Özdemir 
İlkokulunda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret 
ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
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MESCİD-İ AKSA'YA SAYGI 
VE HOŞGÖRÜ BİSİKLET 
TURU SPORCULARI 
İLKSAN'DA
Karaman Valiliği Gençlik ve Spor Hizmetleri İl 
Müdürlüğü, Extrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik 
ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve aynı zamanda 
KARAMAN İLKSAN İl Temsilcimiz olan Sayın 
Özgür ÖZKAN ve ekibinde bulunan Barış ÜNLÜ, 
Kürşat AKIN, Karaman Taekwondo İl Temsilcisi & 
Milli Antrenör & Performans Spor Kulübü Başkanı 
Ali CAN; İsrail’ in Mescid-i Aksa’yı işgali ve Doğu 
Türkistan’da yıllardır Çin zulmü ve baskısı altında 
yaşamaya çalışan Müslüman Türk kardeşlerimiz 
hakkında toplum üzerinde farkındalık oluşturmak ve 
yaşanan acı olaylara tepkilerini göstermek amacıyla, 
3 gün süresince pedal çevirerek Ankara’ya 
gelmişlerdir.

Ankara’ya ulaşan ekip; Yönetim Kurulu Başkanımız 
Tuncer YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin 
TORUN, Ankara İLKSAN İl Temsilcimiz Çelebi 
TAN, Genel Müdürümüz Mustafa ÇAĞLAYAN 
ve idarecilerimiz tarafından karşılanarak Genel 
Müdürlüğümüz Hizmet Binasında misafir edildiler.

Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncer YILMAZ, 
Sandığımızı ziyaret eden bisikletçilerimize; Mescid-i 
Aksa’da ve Doğu Türkistan’da Müslüman Türk 
Milletine yapılan zulüm ve çirkin saldırıların Türkiye 
ve Dünyaya duyurulması konusunda farkındalık 
oluşturarak gösterdikleri tepki için kendilerini tebrik 
ederek, yapmış oldukları bu hareketin amacına 
ulaşması temennisinde bulundu.
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DİDİM DİNLENME TESİSİ 
HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyelerimiz; 1990 yılından bugüne kadar sizlere hizmet 
vermekte olduğumuz Aydın İli Didim İlçesinde bulunan 
tesisimizde yaptırdığımız teknik kontroller sonucu binanın 
ekonomik ömrünü doldurduğu, binada güçlendirmeye ihtiyaç 
duyulduğu hakkında Didim İlçe Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğünden raporlar alınmıştır.

Bu raporlar neticesinde; binanın kentsel dönüşüm kapsamına 
girdiği tespit edilerek yıkım gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle önümüzdeki sezonda Aydın İli Didim İlçesinde 
bulunan tesisimiz siz sayın üyelerimize hizmet veremeyecektir. 
Üyelerimizin tatil ihtiyaçları Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan 
Ananas Otel, De-Ha Otel ile bunların dışında anlaşma 
yapabileceğimiz değişik tatil bölgelerindeki otel veya tesislerden 
karşılanacaktır. Mevcut bulunan otellerimiz ile ilgili müracaat 
formları ilişikte yer almakta olup, anlaşma yapılabilecek otel ve 
tesisler hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.



• _ •• • _•
İLKSAN "UYE BİLGİ 
SİSTEMİ" ve BAŞVURU 
FORMLARI
DEĞERLİ ÜYEMİZ,
İKRAZ İLE AİDAT VE SOSYAL YARDIMLARA AİT 
BAŞVURU FORMLARI “ÜYE BİLGİ SİSTEMİ” 
ÜZERİNDEN KULLANIMA SUNULMUŞTUR.

Bu nedenle; “Üye Bilgi Sistemi” sisteminde kaydınız 
bulunmuyorsa “şifre almak için tıklayınız” kısmından 
üye kaydınızı gerçekleştirerek bu formlara 
ulaşabilirsiniz.

“Üye Bilgi Sistemi” başlığı altındaki menüden 
“Üye Girişi” yaparak ulaşabileceğiniz bu forma; 
Sandığımız üye bilgi sisteminde bulunan bilgileriniz 
otomatik olarak yüklenecek olup, eksik olan ve 
forma yansımayan bilgilerinizin de tarafınızdan 
doldurularak tamamlanması gerekmektedir.
Formda herhangi bir alan boş kaldığı takdirde 
döküm almanız mümkün olmayacaktır.

Üye bilgi kaydınızda bulunan ve değişen bilgilerinizin 
(Örneğin; okul adresi, iletişim adresi, vs.) tarafınızdan 
güncellenmesi mümkündür.

Siz değerli üyelerimize kolaylıklar sağlama 
konusunda çalışmalarımız devam edecektir.

İKRAZ (BORÇ VERME) İLE 
İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

İKRAZ HAYAT 65 YAŞ UYGULAMASI

Vakıf Emeklilik A.Ş.’ nin 10.09.2014 tarih ve 487894 
sayılı yazısı ile “Sigortaya giriş yaşı ile sigorta süresi 
toplamı 65’i geçen üyelerimizin ikraz kullanması 
halinde İkraz Hayat Sigortası primlerinin farklılık 
göstermesinden dolayı” Sandığımız ile Vakıf 
Emeklilik A.Ş. arasında 30.09.2014 tarihinde ek 
protokol düzenlenmiştir.

Bu protokol kapsamında prim oranları sigorta süresi 
toplamı 65 yaşı geçen üyelerimizin primleri sözleşme 
şartları doğrultusunda zorunlu olarak artış göstermiştir.
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ILKSAN'lı Olmak!..
Yaratılanlar arasında ihtiyaçları en sonsuz 
olanıdır insanoğlu... Sürekli ister, önce en 
temel ihtiyaçlarına sahip olmak ister. Karnını 
doyurmak, uyumak, sağlıklı olmak... Sonra 
ekonomik yönden kalkınmak, iyi bir ev, iyi bir 
araba sahibi olmak ister. Geleceği güvence 
altında olsun ister. Güvenmek ister, düşmek 
üzere olduğunda arkasında onu tutacak birisini 
ister, ona sığınmak, desteklendiğini bilmek Gülşah k a ra k u ş  e r o l
ISter... ikraz Müdürlüğü Personeli

İLKSAN... Güven deyince, destek deyince, üyesinin 
menfaati deyince ilk aklıma gelen kurum... Üyelerinin 
ufak birikimlerini en iyi şekilde değerlendiren, kendi 
kaynaklarından üyelerinin gerek mutlu günlerinde 
(evlendiklerinde), gerekse zor günlerinde (doğal hayatı 
etkileyen afete maruz kaldıklarında, kaza sonucu 
sakatlandıklarında), ama en çok huzur bulacakları 
günlerinde (emekliliklerinde) yanında olan; sadece 
üyesinin değil, vefatı halinde üyesinin ailesine de bir 
nebze destek olabilmek amacıyla ölüm yardımı sunan bir 
Sandık İLKSAN...

Sadece sosyal yardımlarla değil, sunmuş olduğu ikraz 
hizmetiyle de üyelerine hem mutlu (evlenme halinde), 
hem de zor günlerinde (hastalık ve tedavi halinde) ya da 
maddi olarak sıkıntıya düştükleri dönemlerde düşük faiz 
ve uygun şartlarla borç para veren bir Sandık İLKSAN... 
Bütün bir sene çalışmanın vermiş olduğu yorgunluğu 
üzerlerinden atabilsinler diye üyelerine, otellerinde 
aileleriyle indirimli tatil yapabilme imkanı sağlayan; gerek 
sağlık, gerek eğitim, gerekse gezmek ya da herhangi bir 
iş için Başkentimize gelen üyelerimize aileleriyle birlikte 
öğretmenevinde uygun fiyatlarla konaklama imkanı 
tanıyan; yaptığı anlaşmalarla üyelerini indirimli araç, 
arsa, mobilya, vs. sahibi yapmayı amaçlayan bir Sandık 
İLKSAN...

Büyük bir gurur benim için İLKSAN’lı olmak... Daha 
ilk iş başvurusunda bulunduğumda etkilenmiştim 
personellerinin güler yüzünden, ilgisinden, ikramından.. 
Burada çalışılır demiştim daha ilk gün. Mutluydu insanlar, 
günlerden Perşembe, haftanın yoruculuğunun en çok 
hissedildiği gündü; ama güler yüzlülerdi. İş başvurusuna

geldiğimiz halde eşim ve beni ağırlamak için ellerinden 
geleni yaptılar. Sohbetlerini, çaylarını esirgemediler. 
Daha önce de bir kamu kurumunda çalıştığım için tuhaf 
gelmişti bu davranış tarzı. Benim birimimde çalışan kendi 
arkadaşlarımın bile böyle değildi davranışları... Tuhaftı, 
ancak rol de yapıyor olamazlardı, gerçekten mutluydular... 
Evrakları bırakıp ayrılırken bile bir Birim Müdürü 
tarafından kapıya kadar geçirilmek gurur vericiydi, değer 
göstergesiydi, insana verilen değerin göstergesi...

Mülakat günü geldiğinde her iş başvurusunda bulunan 
kişinin gerginliği, heyecanı ve tedirginliği mevcuttu 
üzerimde; ta ki Üst Yönetimle karşılaşana kadar! Rutindir 
mülakatlarda personeli sıkıştırmak, zorlamak, terletmek, 
bildiğini dahi unutturmak... Ama bu Yönetimin tavrı var 
olan gerginliğimizi almak, sorularıyla bizi hem sosyal 
yönden hem de bilgi yönünden sınamak üzerineydi... 
O kadar sıcak ve babacan tavırları vardı ki cevabını 
hatırlamadığım sorular bile bir anda aklıma gelivermişti. 
Mutluydular onlar da personelleri gibi, mutluydular... 
İşlerini iyi bilen bir ekiple yıllardır yollarına devam etmiş 
bir yönetimdi ve bunun gururunu yaşıyorlardı. İşte o an 
dedim ki ben de bu ailenin bir parçası olmalıyım. Bu haklı 
gururu ben de yaşamalıyım...

Ve bir gün çalan telefon ile aldığım güzel bir haber! Benim 
de ailelerinin bir parçası olmamı istiyorlardı. Aile diyorum 
çünkü üyeleri, çalışanları ve Yönetimiyle tam bir aile 
havası içerisindeler... İşte o günden beri bu aileye mensup 
olmanın haklı gururunu yaşıyorum ben de... Hem üyesi 
olmanın avantajlarından faydalanıyorum, hem de bu 
kusursuz çalışan çarkın bir dişlisi olmanın mutluluğunu 
paylaşıyorum. İşte böyle bir şey İLKSAN’lı olmak...
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SARAY HALI 'DAN 
İLKSAN ÜYELERİNE 
HEDİYE ÇEKİ FIRSATI
İLKSAN üyelerinin www.ilksanavm.com’dan yaptıkları 
Saray Halı Ürünlerinde ekstra % 10 indirim fırsatı. 1 Şubat 
tarihi itibariyle kampanyadan yararlanmak için 
www.ilksan.gov.tr veya www.ilksanavm.com sitemizden 
giriş yaparak alışverişinizi yapabilirsiniz.

'  C m e M M k /

h jC U fia flte A in in ^

V a lt y  C m e fc J M fo  i£ &  

qe^e^ dönâ aAûrı.
G e l e c e k  n e s i l l e r i n  m i m a r l a r ı  o l a n  ö ğ r e t m e n l e r ,  

k e n d i  g e l e c e k l e r i n e  V a k ı f  E m e k l i l i k  BES p l a n l a r ı  i le  
h a z ı r l a n ı y o r .  Y a ş a m  K u lü p l e r i  a y r ı c a l ı k l a r ı y l a  

e m e k l i l i ğ i n  k e y f i n i  ş i m d i d e n  ç ı k a r m a y a  b a ş l ıy o r .

4449(23}) (0212)31037 99 Vakıf Emeklilik
(£)wıkiiimîHi«k (jr)ntai E1MHİİ1 vakifemeklilik.com.il | huiumsalsatismudur1ugu@vakifemeklilik.com.lf pnnıbugün
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2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM
287 256 316 149 162 1170

YILLARA GORE 
ARAÇ ALAN ÜYE SAYISI

ARAÇ 
KAMPANYASI

Kampanyaya katılan üyelerimizle yapılan 
anketler sonucunda; memnuniyet oranı %99,9 
çıkmıştır. Kampanyaya katılmak isteyen 
üyemiz, www.ilksan.gov.tr adresindeki “Üye 
Bilgi Sistemi” veya “Üye Girişi” bölümünden 
giriş yaparak “Araç Kampanyası” bölümünden 
istediği aracı seçerek “Araç Başvurusu 
Yapmak İstiyorum” butonuna basması yeterli 
olacaktır. Katılan üyemizin ismi ve kampanyaya 
katıldığı sıra canlı olarak internet sayfamızdaki 
üye sistemimizde görülecektir.

Fatma BEKMEZ
Personel ve idari işler Müdürlüğü 
Personeli

Kampanyaya katılıp müracaatı kabul edildiği 
kendisine telefon ile bildirilen üye, bildirim tarihinden 
itibaren araç bedelinin tamamını 2 iş günü içerisinde 
DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim 
Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin hesabına EFT/Havale ücreti 
ödemeden gönderilecektir. Ödeme bilgisi DE-HA 
A.Ş.’ye telefonla bildirilecektir.

Araç bedelinin tamamını nakit ödemede zorlanan 
üyemiz, ikraz borcu olmaması şartı ile araç bedelinin 
40.000,00 TL’ye kadar olan kısmını İLKSAN’dan 
ikraz (borç verme) esaslarına göre alabilecektir. İkraz 
kullanacak üyelerimiz muvafakatnameyi imzalayarak 
ikraz evrakları ile birlikte İLKSAN Genel Müdürlüğüne 
gönderir.

Kampanya süresince araç bedellerini yatırmayan asil 
üyelerin yerine yedek üyelere dönülür. Teslimatlar 
üyemizin ödeme ve randevu önceliklerine göre 
gerçekleştirilir.(Randevu; araçlarla ilgili ödeme işlemleri 
bağlı ortaklığımız DE-HA A.Ş.’ye yapıldıktan sonra 
üyemizin ismi HONDA A.Ş.’ye bildirilecek ve HONDA 
A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından katılımcı üyenin 
HONDA bayilerinin bulunduğu illerden talep etmesi 
halinde ilgili bayi tarafından araç teslimi yapılacaktır.)

Araç teslimatı ilgili firma tarafından üyenin talep ettiği 
İlde (İlde bayii yoksa en yakın ilde) yapılacak olup, 
araca ait trafik sigortası ve özel kasko bedeli üye 
tarafından ödenir.

2011 yılından itibaren, 32 defa kampanya düzenlenmiş 
olup, Hyundai 4 üye, Nissan 130 üye, Peugeot 824 
üye ve Honda 212 üye olmak üzere, toplam 1.170 
üyemiz indirimli araç kampanyasından faydalanmış 
olup, halen araç kampanyalarımız belirli aralıklarla 
devam etmektedir.

Kampanyaya katılan üyelerimizle yapılan anketler 
sonucunda; memnuniyet oranı %99,9 çıkmıştır. 
Kampanyaya katılmak isteyen üyemiz, www.ilksan. 
gov.tr adresindeki “Üye Bilgi Sistemi” bölümünden 
veya “Üye Girişi” bölümünden giriş yaparak “Araç 
Kampanyası” bölümünden istediği aracı seçip “Araç 
Başvurusu Yapmak İstiyorum” butonuna basması 
yeterli olacaktır. Katılan üyemizin ismi ve kampanyaya 
katıldığı sıra canlı olarak internet sayfamızdaki üye 
sistemimizde görülecektir.

http://www.ilksan.gov.tr
http://www.ilksan


KONYA İLİ MERAM İLÇESİ 
FİDEM KONUTLARI

Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Mahallesinde yapılan 
Fidem Meram Konutları projesinde 112 bağımsız 3+1 
ve 2+1 konutlar için Denizbank A.Ş.-Fidem İnşaat 
Ticaret A.Ş ve İLKSAN arasında protokol imzalanmıştır.

Fidem Meram Konutları, Konya’da yatırımcılarının 
yeni gözdesi Kozağaç mevkiinde Antalya Çevre 
Yolu üzerinde şehrin büyüyen ve gelişen bölgesinde 
yükselmektedir. 4 blokta toplam 112 daireden oluşan 
proje ağaçlandırma kuşaklarının ortasında, yeşil bir 
bölgede kurulmuştur. Şehir merkezine 10 km uzaklıkta 
ve ana ulaşım yolları üzerindedir. Belediye otobüsleri 
ve dolmuş seferleri ile ulaşımı da çok kolaydır. Şehir 
altyapısı tamamlanan Kozağaç bölgesi Konya’nın yeni 
gözdesidir. Yapılmış ve halen devam etmekte olan 
kamu ve özel sektör projeleri yakın tarihte bölgenin 
değerini daha da artıracaktır.

Projemizin garantörü DenizBank

Her projesinde fark yaratan Fidem, Fidem 
Meram Konutları projesiyle de Konya’da bir ilki 
gerçekleştirmiştir. Fidem ile DenizBank’ta yapılan 
özel anlaşma çerçevesinde projenin tamamlanması 
DenizBank garantörlüğü altına alınmıştır. Ayrıca 
projenin ilk günlerinden itibaren İLKSAN üyelerine özel 
koşullarla finansman desteği de DenizBank tarafından 
sağlanmıştır.

Konut almak isteyen, fakat yeterli peşinatı bulunmayan 
üyelerimiz için peşinat kısmı iki parça halinde tahsil 
edilecektir. (Örneğin; daire bedelinin %10’luk kısmı 
başvuru esnasında, %75’lık kısmı konut kredisi olarak 
ve %15’lik kısmı ise konut teslim esnasında 
ödenecektir.)

Fidem’in İLKSAN işbirliği ile geliştirilen ilk projesi olan 
Fidem Meram Konutları’nda daireler 2015 sonunda 
sahiplerine teslim edilecektir. Fidem diğer illerde de 
İLKSAN üyelerine projeler yapmayı hedeflemektedir.

Güvenli ve huzurlu bir site yaşamı için...

İnsan ve çevre odaklı projede; toplam alanın %20’si 
yapılaşmaya, % 80’ i ise her yaş grubuna uygun olacak 
şekilde sosyal ve ortak alanlara ayrılmıştır. Tüm site, 
blok ve asansör giriş çıkışları aile büyüklerimizin ve 
fiziksel engelli sakinlerimizin rahatça kullanabileceği 
şekilde tasarlanmıştır. Konsept çerçevesinde 
kafeterya, havuz başı kameriyeler, yürüyüş yolları 
ve sakinlere cevap verebilecek büyüklükte otopark 
alanları planlanmıştır.

Fidem Meram Konutları siz ve sevdikleriniz için 
güvende olmanın vereceği huzurla mutlu bir yaşam 
vaat ediyor. Denetimli site girişi ile yaşam alanları daha 
huzurlu, sosyal ortamlarıyla çevreniz artık daha zengin!

Kampanyaya katılmak isteyen üyemiz, www.ilksan. 
gov.tr adresindeki “Üye Bilgi Sistemi” bölümünden 
veya “Üye Girişi” bölümünden giriş yaparak “Konut 
Projeleri” bölümünden istediği konutu seçip “Konut 
Başvurusu Yapmak İstiyorum” butonuna basması 
yeterli olacaktır. Katılan üyemizin ismi ve kampanyaya 
katıldığı sıra canlı olarak internet sayfamızdaki üye 
sistemimizde görülecektir.

İnternet sitemizde gerçekleştirilen müracaat 
işleminden sonra, üyemiz irtibat telefonundan aranıp, 
kampanya teyit işlemiyle birlikte ödeme süreci fiilen 
başlar. Konutlar, çekilişsiz kurasız internet başvurusu 
önceliğine göre satışı yapılır.

http://www.ilksan


ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ
Ankara İli Keçiören İlçesinde bulunan Özel Keçiören 
Hastanesi arasında 30.04.2012 tarihinde yapılan 
protokol ile; üyelerimize ve/veya bakmakla yükümlü 
oldukları yakınlarına, geniş kapsamlı, güvenilir tetkik 
yapma imkan ve kabiliyetlerine sahip laboratuar grubu
- görüntüleme ünitelerinin desteğindeki seçkin doktor 
kadrosu ile ayakta /  yatarak; muayene, tedavi, teşhis 
ve operasyon yapılmaktadır.

Üyelerimizin; Özel Keçiören Hastanesine giriş 
yaptığında, TC kimlik numaralarını vermeleri 
yeterli olup, sandığımız tarafından özel anlaşmalı 
kurumlara verilen üye sorgulama sayesinde, hastane 
görevlileri tarafından İLKSAN üyesi olup olmadığını 
görebilmektedirler.

Üyelerimizin sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği 
Özel Keçiören Hastanesi adresine ve anlaşma 
hakkında detaylı bilgilere; www.ilksan.gov.tr ana 
sayfada “ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARIMIZ” 
dan ulaşabilirler.

ÖZEL KORU HASTANESİ
İLKSAN ile ERER Sağlık ve Eğitim Kurumlan A.Ş. 
arasında 26.12.2013 tarihinde imzalanan protokol 
imzalanmıştır.

Özel Koru Ankara/Sincan ve Özel Koru Ankara/ 
Çukurambar hastaneleri; Toplam 300’e yaklaşan yatak 
kapasitesiyle, Koru Ankara Hastanesi (Çukurambar) , 
Koru Sincan Hastanesi, Görüntüleme Merkezi, Novaart 
Tüp Bebek Merkezi, Koru Sağlık Koleji ve Tıp eğitimine 
başlayacak olan Yüksek İhtisas Koru Üniversitesi ile 
birlikte, Ankara’nın en donanımlı Sağlık Kuruluşu olarak 
Sandığımız üyelerine indirimli olarak hizmet vermektedir.

Üyelerimizin sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği 
Özel Koru Hastanelerine ve anlaşma hakkındaki detaylı 
bilgilere www.ilksan.gov.tr ana sayfada “ANLAŞMALI 
SAĞLIK KURULUŞLARIMIZ” dan ulaşabilirler.
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BAYINDIR 
SAĞLIK GRUBU
İLKSAN ile BAYEK Tedavi Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. arasında 
08.04.2013 tarihinde imzalanan protokolle; üyelerimiz ve/veya 
bakmakla yükümlü oldukları yakınları Bayındır Sağlık Grubu çatısı 
altındaki işletmelerde bedelleri kendileri ödemek koşulu ile indirimli ve 
ayrıcalıklı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Söz konusu hizmetler Ankara ve İstanbul’da bulunan BAYEK Tedavi 
Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. hastanelerinde üyelerimize 
sunulmaktadır.

Üyelerimizin faydalanabileceği BAYEK hastaneleri aşağıdaki gibidir: 

ANKARA
Bayındır Hastanesi Söğütözü, Kavaklıdere 
İSTANBUL
Bayındır Hastanesi içerenköy 
Bayındır Tıp Merkezi Levent 
DİŞ KLİNİKLERİ
BayekAğızve Diş Sağlığı Kliniği Şirinevler, Beşiktaş, Kadıköy, iş Kule

Üyelerimiz sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği Bayındır Sağlık grubu 
hastanelerinin adreslerine ve anlaşma hakkındaki detaylı bilgilere www. 
ilksan.gov.tr ana sayfada “ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARIMIZ” 
dan ulaşabilirler.

bayındır 
sağlık grubu

ÜYELERDEN GELEN 
E-POSTALAR

AYŞE TORUN

2 yıldır Bayındır Kavaklıdere 
Hastanesi göz kliniğinden 
yararlanıyorum. En başta 
doktorum Profesör Doktor 
Yonca AKOVA ve ekibine 
sonsuz teşekkür ederim. 
Hastaneye her gittiğimde 
güler yüzleri ve ilgileriyle her 
zaman takdir ettiğim muhteşem 
bir ekip. İLKSAN’ın Bayındır 
Hastanesi ile olan anlaşmasını 
tesadüfen öğrendim.%60 
oranında indirim yapılıyor. 
Ulaşabildiğim birçok arkadaşımı 
bilgilendirdim. Anlaşmanın 
devam etmesini istiyorum. 
Ayrıca İLKSAN üyelerinin 
bilgilendirilmesinin daha 
sistemli bir şekilde yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. İyi 
günler

MUSTAFA KESİCİ (Kardiyoloji)

Bayındır Hastanesi 
her öğretmene tavsiye 
edebileceğim; Bilgi ve 
deneyimleri Tartışılmaz Sağlık 
Mensupları ve Araştırmacı,
Güler yüzlü ve işinin ehli 
çalışanları ile mükemmel bir 
sağlık kuruluşu.



ASİL GRUP 
OTOGAZ SİSTEMLERİ
İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ arasında 
yapılan protokol ile;
Üye bilgi sistemi aracılığı ile üyelik tespitleri yapılan 
İLKSAN üyelerine LPG montajında herhangi bir limit 
sınırlaması olmaksızın yapacakları alışverişlerinde Vialle

LPdi %9,09, Vialle LiquidSi %14, DYMCO %17 indirim 
uygulanır.

İndirim maliyeti ASİL GRUP OTOGAZ tarafından 
karşılanır.

ASİL GRUP OTOGAZ kendi personeline daha fazla 
indirim uygulaması durumunda bu indirimi İLKSAN 
üyelerine de uygular.

ASİL GRUP OTOGAZ LTD ŞTİ’nden 2014 yılında 2.426 
ve 2015 yılında 2.048 olmak üzere toplam 4.474 üyemiz 
indirimli olarak faydalanmıştır.

Vialle Sıvı Lpg Sistemi Türkiye Bayi ve Fiyat Listesi 
hakkındaki detaylı bilgilere www.ilksan.gov.tr ana 
sayfada “KAMPANYALARIMIZ” dan ulaşabilirler.

ÜMİTKÖY 
MONTESSORİ KOLEJİ
Ankara Ümitköy’de bulunan Ümitköy Montessori Koleji 
ile sandığımız üyelerinin çocuklarına özel indirimli 
eğitim verilmesine ilişkin protokol imzalanmıştır. 
Ümitköy Montessori Koleji 40 yıllık tecrübe sonucunda 
2 yıldır ilk ve ortaokul düzeyinde hizmet vermektedir. 
Tüm dünyada prestijli okullarda kullanılmakta olan 
montessori sistemi ülkemizde sadece Ümitköy 
Kolejinde uygulanmaktadır.
Öğrencinin mantık çerçevesinde, yaparak yaşayarak 
öğrendiği bu yöntem ile kısa zamanda çok hızlı 
ilerleme kaydederler. Akademik başarının yanında 
sosyal anlamda da ilerleme gösterirler. Piyano, yemek

yapma, dikiş dikme vb.sosyal gereklilikleri de Ümitköy 
Montessori Kolejinde öğrenirler.

Ümitköy Montessori kolejinden 2014 yılında 1 üyemizin 
çocuğu indirimli olarak faydalanmıştır.

Ümitköy montessori koleji %60’a varan sınav 
bursuna ek olarak İLKSAN ÜYELERİNE %10 İNDİRİM 
UYGULAMAKTADIR

İrtibat Numaraları:
0312 447 44 73 
0555 802 91 97

Detaylı bilgilere www.ilksan.gov.tr ana sayfada 
“KAMPANYALARIMIZ” dan ulaşabilirler.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 
SOSYAL ÖRGÜTLENMESİ: 
İLKSAN ÖRNEĞİ
İhtiyaçların miktarı ve çeşitliliğin artması 
bunların elde edilmesini de zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle insanların ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için yetenek ve bilgilerini 
kullanmalarının yanı sıra, birlikte hareket etmek 
koşuluyla güçlü olmaları yaşamın her alanında 
fayda sağlamaktadır.

İhtiyaçların miktarı ve çeşitliliğin artması bunların 
elde edilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 
insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yetenek 
ve bilgilerini kullanmalarının yanı sıra, birlikte hareket 
etmek koşuluyla güçlü olmaları yaşamın her alanında 
fayda sağlamaktadır.

Toplumun gereksinimleri doğrultusunda her kesimde 
bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulan sivil 
örgütlenmeler üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını 
korumaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Sağlık 
ve sosyal yardımla ilgili meselelerde öğretmenleri 
birbirlerine yardım edici konuma getirmek 
amacıyla 1943 yılında 4357 sayılı kanunla kurulan 
İLKSAN, öğretmenlerin sosyal yardımlaşmasını 
ve dayanışmasını hedef edinen ve yapmış olduğu 
faaliyetlerle, bünyesinde görevlendirilen donanımlı 
işgörenleriyle, içinde bulunduğumuz asırda 
örgütlenme kavramına liderlik edecek bir kurum haline 
gelmektedir.

Üyelik kapsamında yer alan müfettişlere, il milli 
eğitim çalışanlarına, ilçe milli eğitim çalışanlarına, 
öğretmenlere sosyal hayatta destek olmaktadır. 
Üye aidatlarından biriken fonlarla, emeklilik yardımı, 
maluliyet yardımı, ölüm yardımı, evlenmeyardımı, şehit

Zeynep BOZTEPE KORKUT 
ikraz Müdürlüğü Personeli

yardımı, doğal afet yardımı yapmasının yanında, finans 
kuruluşlarına örnek olacak boyutta üyelerinin nakit 
ihtiyaçlarını karşılamada ikraz hizmeti vermektedir. 
Bunların dışında konut projeleriyle, arsa projeleriyle, 
sosyal tesisleriyle, araç kampanyalarıyla, eğitim ve 
sağlık kuruluşlarıyla yapmış olduğu protokollerle, 
üyelerinin hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak 
bir alışveriş ağı oluşturarak, günümüz koşullarında 
bireyin tek başına tedarik edemeyeceği ihtiyaçlarını 
daha ekonomik koşullarda karşılamalarına yardımcı 
olmaktadır.

Üyelerine sosyal bir güç olmayı başaran İLKSAN, 
üye potansiyelini giderek artırarak, global bir Sandık 
olmanın yanı sıra, üyelerinden gelen talepleri birebir 
inceleyerek değerlendiren, üye memnuniyetini 
en temel hedef edinen, vermiş olduğu kişisel 
gelişim, teknoloji, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iç 
tetkik, denetim, kalite yönetimi vb. gibi eğitimler 
ile çalışanlarına her geçen gün artı değer katan, 
akademik çalışmalarında onları destekleyen bu 
nedenle üyelerine yönelik hizmet kalitesini giderek 
artıran, çağın ihtiyaçlarını karşılamada kendini sürekli 
yenileyen ve kalite bilinciyle yol alan, lider bir sosyal 
örgütlenme olmasıyla takdire şayan bir kuruluştur.
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SANDIĞIN 
31.12.1995-31.12.2014 
TARİHLERİ ARASI 
19 YILLIK BİLANÇO ANALİZİ:
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın 31.12.1995-31 
analizini yaptığımızda;

(TL)

KRİTER

31.12.1995
TARİHLİ

BİLANÇO

31.12.2014
TARİHLİ

BİLANÇO

ARTIŞ ORANI
(%)

TFEf) ARTIŞ 
ORANI

(%)

TFEf) 
ÜZERİNDE 
İLKSAN’İN 
KATTIĞI (+) 

DEĞER 
(%)

DÖNEN
VARLIKLAR 186.722,55 809.281.060,94 % 433.313,67 % 12.685,55 % 420.628,12

DURAN
VARLIKLAR 861.181,27 35.451.359,93 % 4.016,60 % 12.685,55 % -8.668,95

ÖZ
KAYNAKLAR 842.184,00 754.783.988,84 % 89.522,22 % 12.685,55 % 76.836,67

AKTİF
VARLIKLAR 1.047.903,82 844.732.420,87 % 80.511,64 % 12.685,55 % 67.826,09

(*) TFE 1995-2003 Dönemi için 1994=100 Tüketici Fiyat Endeksi, 2004 sonrası için 2003=100 Tüketici Fiyat Endeksi 
esas alınmıştır. (Geçmişteki 1 liranın bu günkü satın alma gücü)

Bu doğrultuda, Sandığın aktif yapısının toplamda % 80.511,64 oranında arttığı, TFE artışının ise % 12.685,55 oranında 
olduğu, İLKSAN’ ın ise bu oranlara karşılık % 67.826,09 oranında (+) değer kattığı özetlenebilir.

Mustafa Kamil YALDIZ 
Muhasebe ve Mali işler Müdürlüğü 
Muhasebe Şefi

.12.2014 Tarihleri arası 19 yıllık bilançosunun
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31.12.1995-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI 
(19 YIL) AİDAT GELİRLERİ, SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ VE 
İLKSAN'IN KATTIĞI ARTI DEĞER:

1

oc
>
III
O
LL

6
<

İLKSAN GENEL MUDURLUGU’NUN 31.12.1995 TARİHİ İTİBARİYLE AKTİF BUYUKLUGU

AKTİF DEĞERLERİ 1995 SONU

BANKA BAKİYESİ 152.493,96

İKRAZ BAKİYESİ 0,00

PORTFÖY BAKİYESİ 0,00

DİĞER AKTİF DEĞERLER 895.409,86

TOPLAM AKTİF 1.047.903,82

AKTİF DEVİR TOPLAMI: 1.047.903,82 TL (+)

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ’NÜN 01.01.1996-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI AİDAT GELİRLERİ TUTARI (TL)

Ul
_ l
ÛC

YIL 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

AİDAT GELİRİ ^ .3 4 5 .5 3 9 ,6 6 2.792.799,75 4.947488,07 8.305.562,64 11.533.214,66 16.792.340,85 26.226.497,40 36.639.398,63 43.356.912,78 47.728.136,96 J
YIL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM

AİDAT GELİRİ 51.518.788,89 57.906.174,59 62.701.268,67 68.705.787,05 75.366.201,94 89.871.909,29 103.689.117,96 109.734.324,81 124.995.721,34 944.157.185,94

â  GELİR TOPLAMI: 944.157.185,94 TL (+)
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İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.01.1996-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA (19 YIL) SOSYAL YARDIM ÖDENEN ÜYE SAYISI VE TUTARI (TL)

E M E K L İ E V L E N M E D O Ğ A L  A F E T E H İT
r-

Ö L Ü M M A L U L İY E T A İD A T  İA D E S İ

YIL
ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

ÜYE

SYS

YARDIM

TUTARI

TOPLAM
SAYI

TOPLAM
TUTAR

1996 26.454 879.574,09 2.191 2.178,65 103 1.023,00 6 480,00 281 6.554,89 1.629 15.295,58 30.664 905.106,21

1997 12.531 1.118.804,57 2.252 11.403,35 41 1.635,00 1 40,00 227 12.935,13 1.353 24.957,34 16.405 1.169.775,39

1998 11.433 3.980.985,55 3.937 78.369,20 646 47.998,00 0 0,00 232 53.583,05 1.256 90.546,55 17.504 4.251.482,35

1999 9.066 6.751.013,86 4.627 191.767,06 6975 779.340,94 3 3.040,00 261 152.184,16 3.507 190.168,88 24.439 8.067.514,90

2000 8.789 11.324.858,37 6.381 339.967,65 1545 200.550,00 0 0,00 195 168.175,11 1.530 149.359,79 18.440 12.182.910,92

2001 5.949 12.237.154,03 5.318 312.930,50 11 1.650,00 0 0,00 216 298.491,70 1.837 264.589,98 13.331 13.114.816,21

2002 5.164 15.933.970,92 5.467 481.250,00 29 3.200,00 0 0,00 179 405.933,93 1.947 513.304,41 12.786 17.337.659,26

2003 6.622 28.325.289,43 6.584 1.340.050,00 923 494.450,00 0 0,00 202 638.895,90 1.766 644.494,04 16.097 31.443.179,37

2004 9.207 48.206.023,43 9.845 3.193.080,00 103 49.900,00 ° 0,00 213 831.797,16 39 131.800,73 2.696 1.579.831,71 22.103 53.992.433,03

2005 12.105 75.362.686,90 7.693 3.282.498,05 27 19.575,00 0 0,00 175 821.028,83 39 148.034,73 2.268 1.513.718,56 22.307 81.147.542,07

2006 8.313 58.054.514,19 6.494 2.875.900,00 15 12.725,00 0 0,00 170 910.581,72 27 124.569,59 1.782 1.489.685,87 16.801 63.467.976,37

2007 5.572 45.521.127,11 6.331 2.833.400,00 19 10.950,00 0 0,00 185 1.094.600,85 36 182.333,07 2.258 2.398.789,68 14.401 52.041.200,71

2008 5.135 47.390.539,10 6.482 3.034.770,00 3 1.650,00 0 0,00 176 1.193.397,40 33 204.416,18 2.240 2.882.360,43 14.069 54.707.133,11

2009 3.045 31.890.044,37 5.547 2.628.610,00 1 669,60 0 0,00 161 1.307.871,42 32 236.349,39 1.702 2.440.964,53 10.488 38.504.509,31

2010 2.845 33.108.008,28 5.266 2.499.200,00 3 1.698,00 0 0,00 153 1.406.402,51 30 246.998,80 4.503 7.073.758,08 12.800 44.336.065,67

2011 2.642 35.186.181,40 6.090 2.892.100,00 116 55.272,04 0 0,00 199 1.969.586,56 36 320.782,31 2.298 4.390.550,65 11.381 44.814.472,96

2012 3.307 50.074.655,74 8.448 4.173.491,98 2482 1.332.411,40 1 12.000,00 188 2.148.408,50 31 325.776,01 9.007 31.146.099,69 23.464 89.212.843,32

2013 2.725 45.306.628,42 7.007 3.497.925,00 6 3.127,71 0 0,00 220 2.872.966,64 31 363.814,02 4.163 11.215.077,26 14.152 63.259.539,05

2014 3.176 59.477.000,61 5.655 2.825.400,00 1 530,08 0 0,00 180 2.660.143,95 24 307.457,89 2.744 9.181.698,83 11.780 74.452.231,36

19
Y IL
TP.

144.080 610.129.060,37 111.615 36.494.291,44 13.049 3.018.355,77 11 15.560,00 3.813 18.953.539,41 358 2.592.332,72 50.486 77.205.251,86 323.412 748.408.391,57

( - )
SOSYAL YARDI M TOPLAMI : 748.408.391,57 TL

KALMASI GEREKEN AKTİF DEĞERLER 196.796.698,19 TL
31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE AKTİF DEĞERLERİ 844.732.420,87 TL 
İLKSAN'IN ARTI DEĞER KAZANDIRIMI 647.935.722,68 TL

CDGJ



Yukarıda verilen tablo özetlenecek olursa, 31.12.1995-31.12.2014 tarihleri arası aidat gelirleri ve sosyal yardımlar 
değerlendirildiğinde ise; 19 yıllık aidat gelirlerinin 944.157.185,94 TL, sosyal yardım giderlerinin ise 748.408.391,57 TL 
olarak gerçekleştiği, 1995 sonu bilanço kalemlerinde oluşan 1.047.903,82 TL tutarındaki aktif değerlerinin de dikkate 
alındığında Sandığın 31.12.2014 tarihli bilanço yapısı 196.796.698,19 TL olması gerekirken 844.732.420,87 TL tutarında 
olduğu ve İLKSAN’ ın 647.935.722,68 TL tutarında Sandık bilançosuna artı bir değer kazandırdığı görülecektir.

1996 - 2014 Yılları arası 19 yıllık dönemde Sandığın tüm gelir kalemlerine bakıldığında 944.157.185,94 TL aidat gelirlerinin 
yanında 560.789.951,28 TL faiz gelirleri, 46.147.346,36 TL diğer gelirleri olmak üzere toplam 1.551.094.483,60 TL gelir 
elde ettiği aşağıda bulunan tabloda yıllara göre ayrıntılı olarak görülecektir.

YIL AİDAT GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ DİĞER GELİRLER TOPLAM GELİR

1996 1.345.539,66 79.861,35 6.168,02 1.431.569,03

1997 2.792.799,75 483.773,71 3.362,75 3.279.936,21

1998 4.947.488,07 2.863.993,29 54.231,95 7.865.713,31

1999 8.305.562,64 7.323.753,85 72.274,96 15.701.591,45

2000 11.533.214,66 7.946.551,04 27.132,07 19.506.897,77

2001 16.792.340,85 20.357.226,77 66.290,57 37.215.858,19

2002 26.226.497,40 29.302.137,03 13.030.223,63 68.558.858,06

2003 36.639.398,65 39.732.742,06 822.323,67 77.194.464,38

2004 43.356.912,78 30.356.190,53 7.529.424,92 81.242.528,23

2005 47.728.136,96 30.504.468,79 2.478.040,84 80.710.646,59

2006 51.518.788,89 26.410.046,36 1.223.214,35 79.152.049,60

2007 57.906.174,59 30.060.842,84 1.242.918,66 89.209.936,09

2008 62.701.268,67 37.367.666,37 1.473.390,64 101.542.325,68

2009 68.705.787,05 35.161.352,04 4.181.917,83 108.049.056,92

2010 75.366.201,94 40.776.648,13 2.070.440,50 118.213.290,57

2011 89.871.909,29 46.672.258,59 2.428.863,40 138.973.031,28

2012 103.689.117,96 52.567.869,05 2.787.286,30 159.044.273,31

2013 109.734.324,81 58.463.479,51 3.145.709,20 171.343.513,52

2014 124.995.721,34 64.359.089,97 3.504.132,10 192.858.943,41

TOPLAM 944.157.185,96 560.789.951,28 46.147.346,36 1.551.094.483,60
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SANDIĞIN 
01.01.2015-31.07.2015 TARİHLERİ ARASI 
YEDİ AYLIK BİLANÇO ANALİZİ:
Sandığın bilançosuna bakıldığında, aktif yapısının 936.207.495,13 TL’sına ulaştığı ve yedi aylık gelir fazlasının ise 
84.729.093,90 TL’ sını bulduğu görülmektedir. Aynı tarihler arası baz alındığında, ödenmiş sermayesi ise 751.059.571,43 
TL’ sı tutarına ulaştığı görülmektedir.

Sandığımızın arsalarına bakıldığında;

SIRA
NO

ARSA
YERİ

TAPU
KAYDI M2’Sİ

ALIM
TARİHİ

ALIM 
TARİHİNDEKİ 

AKTİF DEĞERİ

31.07.2015 
İTİBARİYLE 

AKTİF KAYITLI 
DEĞERİ

1 Bolu Karacasu 5.200 1946 0,01 0,01

2 Balıkesir Burhaniye 59.043 1973 1,87 1,87

3 Aydın Akbük 324.598 1992 41.422,27 41.422,27

4 İstanbul Pendik 1.339.106 1992 80.346,36 76.602,95

5 Van Edremit 15.563 2004 180.662,40 171.445,66

6 Ankara Çayyolu 5.251 2012 1.837.850,00 1.837.850,00

7 Aydın Didim 776.05 1990 271.610,00 271.610,00

TOPLAM 2.398.932,76

Binalarımızın ise,

SIRA BİNA 
NO YERİ

TAPU
KAYDI M2’Sİ

ALIM
TARİHİ

ALIM 
TARİHİNDEKİ 

AKTİF DEĞERİ

31.07.2015 
İTİBARİYLE 

AKTİF KAYITLI 
DEĞERİ

1 Ankara Kızılay 3.605 1991 10.400,00 348.216,23

2 KMaraş KMaraş 165 1992 3.579,48 3.579,48

3 Antalya Alanya 5.536 2002 6.620.000,00 6.620.000,00

4 Ankara K.Esat 110 2003 48.100,00 48.100,00

5 Ankara D.Bahçe 2.757 2008 705.000,00 3.525.211,02

6 Ankara Yenikent 16.226,80 2011 5.483.250,82 5.484.988,07

7 Ankara Kurtuluş 4.514 2011 1.259,98 4.359.099,98

TOPLAM 20.389.194,78

Aktif büyüklüğe ulaştığı görülecektir.
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2012-2015/7 dönemi dikkate alındığında aktif yapımızın ve gelir fazlamızın yüzde olarak artışı,

AKTİF 2012 YILI 
(JL)

2013 YILI 
(TL)

ARTIŞ
ORANI

(%)

2014 YILI 
(TL)

ARTIŞ
ORANI

(%)

2015/7 YILI 
(TL)

ARTIŞ
ORANI

(%)

Banka 44.510.548,74 95.780.116,88 84.581.786,39 119.862.554,21

Portföy 128.333.533,13 143.221.215,66 215.375.738,61 215.222.493,06

İkraz 332.527.929,73 363.043.109,24 % 507.893.951,46 % 558.755.653,14 %
19,13 34,18 10,64

TOPLAM 505.372.011,60 602.056.595,15 807.851.476,46 893.840.700,41

GELİR
FAZLASI

63.356.331,99 97.694.779,71 %
54,22

178.044.838,04 %
82,25

84.729.093,90 
(7 Aylık) %

Şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.

ÜYELERİMİZE ÖZEL KONUT KREDİSİ
BANKA ADI BANKA ŞUBESİ,YETKİLİSİ VE İLETİŞİM BİLGİSİ

DENİZBANK DenizBank Cebeci Şubesi/Ankara 
Telefon:0312 319 1419

Burcu ÇELEBİOĞLU Dahili Tel: 172 - imran DEMLİ Dahili Tel:171 - Barış BAYIR Dahili Tel:170

TÜRK EKONOMİ 
BANKASI A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
Tel: 0 850 204 70 14 veya 0533 684 2253 Ceyda ÖZDEMİR

VAKIFBANK Zeynep DURU-Cebeci Şubesi/ANKARA 
0312 319 82 42 zeynep.duru@vakifbank.com.tr

AKBANK Arzu ÜNAL
Cebeci Şubesi/ANKARA 0312 562 19 51

GARANTİ BANKASI Pınar Dal TAŞ 
Cebeci Şubesi/ANKARA

iş Tel:0312 595 48 14 Cep: 0542 289 99 83 Fax: 0312 595 48 20 pinardal@garanti.com.tr

ALBARAKA TÜRK KATILIM 
BANKASI AŞ

Cengiz GEDİKBakanlıklar Şubesi/ANKARA 
0312 417 70 33/19103 cgedik@albarakaturk.com.tr

TÜRKİYE HALK BANKASI Ankara /  Opera Şubesi 0312-311 7964

ŞEKER MORTGAGE 
FİNANSMAN AŞ

Ankara Maltepe Şubesi 
Telefon:0312 232 00 92 Direkt Hat:0312 231 62 28 

BİRAY GÜNDOĞDU Dahili:5200 biray.gundogdu@sekerbank.com.tr 
ilke Zeynep ŞANS Dahili: 5201ilkezeynep.sans@sekerbank.com.tr
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Yatırım fonlarımız, 
şimdi Türkiye'deki 

her bankada, her şubede!

Ak Portföy tarafından yönetilen Akbank Yatırım Fonlan‘na simdi Türkiye'deki tüm bankaların 
11.000 ı askın şubesinden ve internet bankacılığı kanallarından ulaşabilirsiniz."

Sız de Ak Portföy uzmanlığı ile yönelilen çok çeşitli yatırım tonlarına 
kendi bankanızdan ulasın, birikimlerinizin degenne değer katın

w w w  -*kpur t foy jl o* »it r AK Portföy
*TE FA S  Platform u, fon kurucuları tarafından sisteme kaydedilen yatırım fonlarınının tüm  ba nka larve yatırım  şirketleri aracılığıyla alım -satım ına olanak sağlar.

Standartlarım ız “ biraz”  yüksektir.
Fitch Ratings tarafından 3 yıldır üst üste Highest standards (tur) rotu ile 

derecelendirilen Türkiye’deki tek portföy yönetim şirketi: Yapı Kredi Portföy.’
Siz de Yapı Kredi Portföy'e gelin, uluslararası standartlarda 

hizmet almanın ayrıcalığını yaşayın.

<§^§>YapıKredi
Portföy Yönetimi

Highest Standard:

* Highest Standart (tur), Fitch Ratings tarafından portföy yönetim şirketleri için ulusal düzeyde verilen en yüksek derecelendirme notudur. Söz konusu derecelendirme, portföy yönetim şirketlerinin şirket yapıları, 
risk yöneLim ve kontrol mekanizmaları, yatırım yönetimi süreçleri, teknolojik altyapıları, insan kaynakları ve operasyonel süreçleri baz alınarak gerçekleştirilmektedir Daha detaylı bilgiye www.fi 6chratings,com 
adresinden ulaşılabilir. Yapı Kredi Portföy, sırasıyla 01-01.2012 - 31.12.201 Z  01.01.2013- 31.12.2013 ve 01.01.2014- 31.12.2014 dönemlerine ilişkin Htghest Standards (tur) notunu almıştır.

http://www.fitchratings.com


AİDAT VE SOSYAL 
YARDIMLAR 
MÜDÜRLÜĞÜ %



ZAMANIN SİHRİ

İnsanoğlu varoluşundan bu yana topluluk içinde 
yaşamaya ihtiyaç duymuştur. Öncelikle korunma 
ihtiyacından doğan bu dürtü daha sonraları bireysel ve 
toplumsal gelişmeye bağlı olarak hem korunma hem 
de sosyal yardımlaşmanın şekil verdiği bir olgu haline 
gelmiştir. M.Ö 2000’lerde Mısır’da ve Antik Yunan’da 
sosyal güvenliğin ilk örneklerini görürüz. Orta Çağda ise 
kilise sandıkları sosyal yardımlaşma ve sosyal güvenliğin 
örneklerini oluşturmuştur. Romadaki Tacir yardım 
sandıkları da insanlığın birbirine dayanışma ruhuyla nasıl 
bağlı olduğunun, zor durumlarda beraber nasıl mücadele 
edildiğinin, güçlü olanın zayıf olanın karşısında değil tam 
yanında yer aldığının en saf en güzel örneklerindendir. 
Tarihsel süreç böyle süregelsin insanlık; gerek ulusal 
gerek ise uluslararası boyutta yardımlaşmanın ve 
dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya çıkarmıştır ve 
daha kim bilir nicelerini çıkaracaktır...

Kendi kültürümüze göz attığımızda sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmanın bize gösterdiği en takdire şayan 
örnekler hiç şüphesiz hem Selçuklu hem de Osmanlı 
tarihinde gördüğümüz lonca ve ahi teşkilatlarıdır. Esnaf 
ve zanaatkârların mensubu olduğu bu teşkilatlar kendi 
aralarında üyelerinin sorunlarına çözüm arar, üyelerinin 
zor durumda kalması halinde ise topyekün yardım 
ellerini uzatırdı. Üyelerin vefatı, iş göremez hale gelmesi 
ve karşılaşılan bu zor durumlarda yapılacak yardım, 
üyelerden toplanan aidatlar ile yapılırdı. Yine Göktürk 
İmparatorluğuna ait yazıtlara bakıldığında ise Orhun 
Abidelerinde yer alan ifadeler Türk hakanlarının sosyal 
yardımlaşmaya ne derece önem verdiğini göstermektedir. 
Türklerin toplumsal hayatında önemli yeri olan bir diğer 
sosyal yardım anlayışı da sandık kurumunda kendini 
göstermektedir. Sosyal yardım konusunda Selçuklu ve 
Osmanlı dönemine damgasını vuracak olan sandık ve 
vakıflara, Uygur Türkleri de büyük önem vermiştir. Ayrıca 
İslâm dini ile beraber, “ insanların en hayırlısı, insanlara en 
çok faydalı olanlardır “ diyerek, sosyal yardımlaşmaya 
ibadet ruhu kazandırmıştır. Böylelikle tarihsel perspektifte 
bakıldığında en yalın haliyle kendini gösteren bu

$
M üge UZUNOGLU
Aidat ve Sosyal Yardimlar Müdürlüğü
F'ers;onel

yardımlaşma sandıkları hem Türk kültürünün en önemli 
unsuru hem de sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru 
haline gelmiştir.

Geçen onca zaman devletleri yıkabiIir, sınırları değiştirebiIir, 
toplulukları birleştirebilir. Ancak sadece güçlü bir kültür 
bu değişime ayak diretebilir. Zaman, değiştirici etkilerini 
gösterse de; toplulukların ortak duyguları, anlayışları, 
kültür birlikleri insanları bir arada tutar...

Ve Selçukluyu tanıyan, Osmanlıyı anlayan, Cumhuriyeti 
kuran zaman; 1943’e geldiğinde değiştiremediği en güçlü 
unsuru, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı bir kez 
daha gördü. 4357 sayılı kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı idaresi ve işleyişi ile fiilen hayata 
geçti. Sandık, Ana statüde belirtilen şartlara uygun 
olarak üyelerine yaşamlarını kolaylaştıracak yardımları 
halen sunmaktadır. Üyelerine, kurulduğu andan itibaren 
en zor günlerinde yardım eli uzatan İLKSAN, üyelerinin 
zor durumlarında yaşadıkları acılara paydaş, mutlu 
zamanlarında ise sevinçlerine yandaş olma ilkesindedir. 
Üyelere sunulan evlenme, emeklilik, doğal afet, şehit, 
maluliyet ve ölüm yardımları kültürümüzün en temel 
taşlarından olan yardımlaşma ve dayanışmanın en 
güzel ve etkin örneklerindendir. Sandık bünyesinde yine 
sandık üyelerine kullandırılan ve üye lehine periyodik 
olarak güncellenen ikraz tutarları, başlanacak olan ya 
da tamamlanmış olan konut projeleri, Uygun ödeme 
koşullarındaki araç kampanyaları ve yıldızlı otelleriyle 
İLKSAN zamanın yıkıcılığına karşı ayakta her geçen gün 
kendini yenilemekte ve üyelerine daha iyi hizmet sunmak 
için çalışmaktadır. İşin sihrini başka yerlerde aramak 
binlerce üyemize ve yaptığımız işe haksızlık olur. Birlik ve 
beraberlik duygumuz, dayanışma olgumuz bizi daha da 
yukarılara taşıyacak en güçlü yardımcımızdır.

Yanımızda olup, gücümüze güç katan binlerce üyemize 
zamanın sihrinin sevgi ve saygı ile hayatlarına güzellik 
katması dileğiyle..



AİDAT VE
SOSYAL YARDIM 
FAALİYETLERİ

İLKSAN ÜYELERİ KİMLERDİR?
1) 4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 
11. maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz;

• Sınıf öğretmenleri,
• Aday sınıf öğretmenleri,
• Özel Eğitim Kurumlan sınıf öğretmenleri.
• Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları
• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan 

memurlar, (İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda 
görev yapan memurlar)

• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında 
görev yapan;

• Milli Eğitim Müdürleri,
• Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
• Milli Eğitim Şube Müdürü,
• Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, 

teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar 
ile sivil savunma uzmanları. (Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında olanlar hariç)

• Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, 
Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev 
yapanlar,

• İLKSAN’dan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile 
belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden 
dolayı üye olarak mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim 
Öğretmenleri,

• Sandık işlerinde çalışan memurlar.

2) İsteğe Bağlı üyelerimiz;
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarih ve 
2012/1 sayılı kararının 32-(1) maddesinde; “Bu kararın 
yayımlandığı tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 
ait kadrolara atanan ve 13.01.1943 tarihli ve 4357 
sayılı kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar 
bakımından söz konusu madde de öngörülen İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) 
üyeliği ihtiyaridir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2012/33 sayılı genelgesine göre;
1. 4357 sayılı Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan 
ve yerlere, Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı
01.06.2012 tarihinden sonra ilk defa atananlar ile 
mevcut kadrolarından sayılan unvan ve yerlere naklen 
atananlar bakımından İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale 
getirilmiştir.
2.01.06.2012 tarihinden sonra, sayılan unvan ve yerlere 
ataması yapılanlardan İLKSAN’a üye olmak isteyenler, 
bir dilekçe ile doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne 
veya il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat 
edebilirler. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu dilekçeleri 
en geç 15 gün içerisinde İLKSAN Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirecektir.
3. İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve 
atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin 01.06.2012 
tarihinden sonra tekrar İLKSAN üyeliği kapsamında 
bir göreve atanmaları halinde, isterlerse üyeliklerini 
sürdürebilirler.

İsteğe bağlı üyelik ile ilgili herhangi bir zaman 
sınırlaması getirilmemiş, atama tarihinden itibaren 
üyelik başvuruları alınmaktadır. Dilekçe tarihi itibariyle 
Sandık mevzuatına tabi olarak üyelikler başlamaktadır.

3) Üyelik Sürdürme;
24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resim Gazete’de 
yayınlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı Ana Statüsü, Üyelikler başlıklı 18. Maddesinin
4. ek fıkrası şu şekildedir:
01.06.2012 tarihinden itibaren 13.01.1943 tarihli ve 
4357 sayılı Kanun’da sayılan görevlere atananlar 
bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı üyeliği 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 
sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari 
hale getirildiğinden, sandık üyesi iken 01.06.2012 
tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar, 
istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.
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Haziran 2012 -  Temmuz 2015 Tarihleri Arasında 4357 Sayılı Kanunun 
11. Maddesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına A it Kadrolara Atanan 
16.200 Kişinin Durumu

%41
>/o59 ■ Potansiyel Üye

İsteğe Bağlı Üye

Bu çerçevede, Haziran 2012-Temmuz 2015 tarihleri Yine Haziran 2012 tarihinden günümüze, Milli Eğitim 
itibariyle, 4357 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir 
bulunanlar ve Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara göreve atanan 10.389 üyemiz, üyeliklerinin devamını
atanmış 16.200 kişiden 6.676’si isteğe bağlı üyemizdir. talep etmiştir.

TEMMUZ 2015 TARİHİ İTİBARİ İLE 
ÜYE DAĞILIMLARI
Toplam 265.455 olan üye sayımızın Temmuz 2015 ayı itibari ile dağılımları aşağıdaki şekildedir.

%56 ■ ! % 44
148190 V İ  M İ  117265

Bay

Bayan
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31/07/2015 Tarihi İtibariyle 
Üye Sayıları Dağılımı

Üye

248.390

İsteğe Bağlı 
Üye/Üyelik 
Başlatma

6.676

İsteğe Bağlı 
Üye/Üyelik 

Devamı

10.389

SOSYAL YARDI M LAR
Emekli Yardımı
Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip 
emekli olanlara bir defaya mahsus olmak üzere emekli 
yardımı ödenir.
1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının 

yüzde yüz elli fazlası tutarı,
2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının 

tutarı,
3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen 

toplam yılla çarpımının tutarı,
Bu üç kalemin toplamı emekli yardım tutarını 
oluşturmuktadır.

Malûliyet Yardımı
Sandık üyesi iken malûlen emekli olanlara; üyelik 
sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul 
ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım 
yapılır.

Ölüm Yardımı
Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik 
sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul 
ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım 
yapılır.



Evlenme Yardımı
Sandık üyesi iken evlenen üyelerimize bir defaya 
mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenen evlenme yardımı tutarları:
2014 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 500,00 TL.
2015 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 550,00 TL.

Şehit Yardımı
Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni 
varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl 
Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları:
2014 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 12.000,00 TL.
2015 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 15.000,00 TL.

Doğal Afet Yardımı
Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya 
mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya 
ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, 
hasar tespit oranına göre yardım yapılır.

Aidat İadesi
Üyelik sürelerine bakılmaksızın;
1) Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,
2) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,
3) Sandığımızdan emekli yardımı almış olanların, tekrar 
üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde, 
göreve döndükten sonraki aidat ödemiş olanlara, 
Aidatları ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile 
birlikte kendilerine iade edilir.

Temmuz 2015 İtibariyle Gerçekleşen 
Sosyal Yardımlar Ödeme Tutarları
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2013 ve 2014 yılları verileri dikkate alındığında üç büyük ili takiben Mersin, Bursa, Adana, Antalya, illerinde 
gerçekleşen emekli sayılarının yüksek olduğu görülmektedir.

2015 yılının Temmuz ayı itibariyle bu illerin sıralamasında aşağıdaki şekilde değişiklik olmuştur;

2013 EMEKLİ 2014 EMEKLİ TEMMUZ 2015
YILI SAYISI YILI SAYISI İTİBARİYLE

İSTANBUL 382 İSTANBUL 468 ANKARA
ANKARA 231 ANKARA 260 İSTANBUL
İZMİR 194 İZMİR 165 İZMİR
MERSİN 96 ANTALYA 110 MERSİN
BURSA 92 ADANA 91 ANTALYA
ADANA 79 BURSA 88 ADANA
ANTALYA 76 KAYSERİ 78 AYDIN
HATAY 70 MERSİN 72 BURSA
KOCAELİ 59 MANİSA 71 KOCAELİ
KAYSERİ 57 HATAY 68 KONYA

EMEKLİ
SAYISI

164

104

66

50

38

36

30

30

TEMMUZ 2015 YILI 
EMEKLİ YARDIMI DAĞILIMI

İLLER EMEKLİ SAYISI

ANKARA 164

İSTANBUL 104

İZMİR 66

MERSİN 50

ANTALYA 38

ADANA 36

AYDIN 30

BURSA 30

KOCAELİ 25

KONYA 24

Diğer İller, 478, 46% A nkara,1 6 4 ,1 6 %

İstanbul, 1 0 4 ,1 0 %

İzmir, 66, 6%

Adana, 36, 3%  

Konya, 24, 2%  Aydın, 30, 3%

Kocaeli, 25, 2%  Bursa, 30, 3%

Mersin, 50, 5%

Antalya, 38, 4%



2013, 2014 ve 2015 yılı temmuz ayı verileri dikkate alındığında evlenme yardımı başvurusu yapılan illerin dağılımı 
aşağıdaki şekildedir;

2013 EVLİLİK 2014 EVLİLİK TEMMUZ 2015 EVLİLİK
YILI SAYISI YILI SAYISI İTİBARİYLE SAYISI

İSTANBUL 966 İSTANBUL 633 İSTANBUL 301

ŞANLIURFA 448 ŞANLIURFA 469 ŞANLIURFA 202

DİYARBAKIR 291 VAN 365 VAN 133

VAN 266 DİYARBAKIR 241 DİYARBAKIR 105

ANKARA 264 MARDİN 223 GAZİANTEP 78

İZMİR 206 AĞRI 217 ŞIRNAK 78

MARDİN 197 MUŞ 162 MARDİN 73

TEMMUZ 2015 YILI 
EVLENME YARDIMI DAĞILIMI

ŞEHİR EVLİLİK SAYISI

İSTANBUL 301

ŞANLIURFA 202

VAN 133

DİYARBAKIR 105

GAZİANTEP 78

ŞIRNAK 78

MARDİN 73

Diğer iller, 1306, 58% İstanbul, 301,13%

Şanlıurfa, 202, 9%

Van, 133, 6%

Diyarbakır, 105, 5%

Gaziantep, 78, 3% 

Şırnak, 78, 3%

Mardin, 73, 3%
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İLKSAN ÜYELERİ 7 /24 GRUP FERDİ KAZA 
SİGORTASI KAPSAMINDA
Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan 
ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan 
Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2015-2016 
döneminde de devam etmesine karar verilmiş ve Koru 
Sigorta ile 28.01.2015 tarihinde sözleşme yapılmıştır.

Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 
saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak 
üzere 10.000,00(Onbin)TL bedel üzerinden deprem 
teminatı dahil, sigorta kapsamına alınmıştır.

Sigorta kapsamında, kaza sonucu malul duruma 
düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin varislerinin 
sandık tarafından yapılan ölüm yardımı ödemeleri için 
istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen belgeleri 
temin ederek sandığa başvurmaları halinde, belgeler 
sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme 
yapılması sağlanmaktadır.

İstenilen evraklar:
a) Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve 
ehliyet fotokopisi)
b) Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu 
aslı,
c) Maluliyet durumunda üyenin banka hesap numarası, 
Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak 
sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor 
aslı.
d) Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap 
numarası,
e) 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/ 
varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde; 
noter onaylı vekaletname.
f) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
g) Veraset ilamı aslı, (tüm varisleri gösterir şekilde)
Not Tüm evrakların aslı veya ilgili kurumlarca 
onaylanmış suretleri istenmektedir.

2004 -  31 TEMMUZ 2015 YILLARI ARASINDA GRUP FERDİ KAZA SİGORTA 
KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN TABLO

SAN Dİ K TAFİAFIN DAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE 
YAPILAN ÖDEMELER

SİGORTA ŞİRKETLERİNCE 
ÜYE VARİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER

SİGORTA
ŞİRKETİ

SİGORTA
TARİHLERİ

SİGORTA
SÖZLEŞME

BEDELİ

KİŞİ BAŞI 
SÖZLEŞME 

BEDELİ

VEFAT
SAYISI

MALUL
SAYISI

SİGORTA
SÜRESİNCE

ÖDENEN

Güneş Sigorta A.Ş. 03 .11.2004/
02 .11.2005 48.562,50 5.000,00 32 1 162.600,00

HDI Sigorta A.Ş 02 .11.2005/
01 .11.2006 39.975,00 5.000,00 18 - 90.000,00

HDI Sigorta A.Ş 02 .11.2006/
01 .11.2007 73.500,00 5.000,00 23 - 115.000,00

HDI Sigorta A.Ş 02 .11.2007/
01 .11.2008 77.189,00 5.000,00 23 1 116.250,00

HDI Sigorta A.Ş 05 .11.2008/
04 .11.2009 79.200,00 5.000,00 20 - 100.000,00

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şirketi

11.12.2009/
10.12.2010 102.501,00 5.000,00 12 - 60.000,00

Demir Sigorta 2 0 .12.2010/
19.12.2011 106.735,13 7.500,00 44 - 330.000,00

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şirketi

04 .0 1 .2012/
04 .01.2013 189.000,00 7.500,00 15 - 112.500,00

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şirketi

2 8 .0 1 .2013/
2 8 .01.2014 220.500,00 7.500,00 35 3 272.925,00

Koru Sigorta 2 8 .0 1 .2014/
2 8 .01.2015 190.251,60 7.500,00 14 - 105.000,00

Koru Sigorta 2 8 .0 1 .2015/
2 8 .01.2016 155.717,10 10.000,00 i 3 - 30.000,00
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BENİM AİDATTUTARIM?
Üyelerimizi bilgilendirme dahilinde, ele alacağımız 
en önemli konulardan biri de üye aidatları ve 
üyelerimizden kesilen bu aidat tutarlarının 
hesaplanması konusudur. Çoğu zaman aynı tarihlerde 
meslek hayatlarına başlayan üyelerimizden farklı 
tutarlarda kesilen aidatlar üyelerimizin aklında soru 
işareti oluşturmaktadır. Aşağıda açıklayacağımız 
bilgiler doğrultusunda bu konunun net ve anlaşılır bir 
şekilde çözüme kavuşacağı inancındayız.

14/10/2008 TARİHİ ÖNCESİNDE ATANAN 
ÜYELERİMİZ İÇİN İLKSAN AİDAT TUTARI 
HESAPLANMASI

Bu tutar 5434 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır.
A KAT SAYISI ise; aylık kat sayı tutarını ile en yüksek 
devlet memuru maaş göstergesinin çarpımının 
sonucunun %70’i olarak hesaplanmaktadır. 
Hesaplanan bu kat sayı taban aylık, ek gösterge, 
kıdem aylık ve aylık toplam tutar olan bu dört kaleme 
eklenerek toplanır. Toplam sonucun yüzde ikisi alınır 
ve aidat tutarı hesaplanmış olur.

İlksan Aidat Tutarı Hesaplama Yöntemi;
= (Taban Aylık +Ek Gösterge+Kıdem Aylık+Aylık Tutar 
Toplamı +A Kat Sayısı)*%2

Örnek hesaplama:
Aylık kat sayı: 0,073837
En yüksek devlet memuru maaş göstergesi: 9500 
olduğunu varsayalım. Bu iki tutarın çarpımının %70’i 
bize A KAT SAYISINI verir.
= (Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylık+Aylık 
Tutar+A Kat Sayısı)*%2
formülü uygulandığında 14/10/2008 öncesinde 
atanan üye öğretmenlerimiz için İLKSAN aidat tutarı 
hesaplanmış olur.

14/10/2008 TARİHİNDEN SONRA ATANAN 
ÜYELERİMİZ İÇİN İLKSAN AİDAT TUTARI 
HESAPLANMASI

Bu tutar 5510 sayılı kanuna göre hesaplanır.
İlksan aidat tutarı hesaplanması 14/10/2008 tarihi 
sonrasında farklı bir şekilde formüle edilmiştir. Bu 
tarihten önce kullanılan üç sabit kaleme ÖZEL HİZMET 
TAZMİNATI eklenmiştir. Toplam tutarın daha önce 
olduğu gibi yüzde ikisi hesaplanır ve bu tutar İlksan 
aidat kesintisi olarak üyelerimizin maaş bordrolarında 
gözükmektedir.

=(Aylık Tutar +Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizmet 
Tazminatı Toplamı)*%2

ÜYE MEMNUNİYETİ ORANLARIMIZ
Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü karşılaştığımız problemleri hızlı bir şekilde çözebilmektedir. 
Size sunulan sosyal yardım hizmetleri hızlı bir şekilde ulaştırılmaktadır.

I İ | .......  | | | |

ŞUBAT
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İKRAZ



2003-2015/08 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 12 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYISI VE
İKRAZ MİKTARINA AİT TABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR;

2007

2008

2009

2010 

2011 

2012

DÖNEM ADI İKRAZ MİKTARI |l II I I I I I I I I I

2003 2.551.200,00 n
2004 6.424.700,00

2005 12.690.700,00

2006 20.908.000,00

10.475.000,00

36.778.400.00

77.850.100.00 

154.203.000,00

200.305.800.00

187.803.600.00

DÖNEM ADI ÜYE SAYISI

2003 1.344

2004 2.466

2005 3.647

2006 4.299

2007 1.906

2008 5.612

2009 8.580

2010 11.366

2011 12.631

2012 12.586

2013 14.963

2014 19.988

2015/08 13.032

TOPLAM 112.420

2013 254.666.200,00

2014 380.845.800,00

2015/08 267.180.900,00

TOPLAM 1.612.683.400,00
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2008-2015/08 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 7 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE EVLİLİK İKRAZI KULLANAN ÜYE SAYISI
VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR;

İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

2008 17

2009 15

2010 6

2011 14

2012 20

2013 17

2014 33

2015/08 21

TOPLAM 143

İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

2008 36.400,00

2009 36.600,00

2010 16.000,00

2011 41.700,00

2012 69.400,00

2013 63.100,00

2014 156.100,00

2015/08 99.800,00

TOPLAM 519.100,00

2008-2015/08 TARİHLERİ ARASINI KAPS/ 
SAYISINA VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABL

İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

2008 9

2009 5

2010 11

2011 13

2012 9

2013 6

2014 4

2015/08 5

TOPLAM 62

I
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İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

2008 29.600,00

2009 17.400,00

2010 39.000,00

2011 53.600,00

2012 40.000,00

2013 23.800,00

2014 17.100,00

2015/08 21.000,00

TOPLAM 241.500,00

2013-2015/08 TARİHLERİ ARASINI KAPS 
SAYISI VE İKRAZ MİKTARLARINA AİT TAİ

İKRAZ YILI ÜYE SAYISI

2013 1.311

2014 1.337

2015/08 830

TOPLAM 3.478

İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

□

2013

2014 

2015/08 

TOPLAM

3.216.500

3.753.600

2.298.200

9.268.300

2014/03-2015/03 TARİHLERİ ARASINDA İCRA İKRAZI KULLANAN ÜYE SAYISI VE İKRAZ MİKTARLARINA 
AİT TABLO VE GRAFİKLER AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR;

İKRAZ YILI 

2014/03 

2015/03 

TOPLAM

UYE SAYISI 

64 

11 

75

'

'

'

I'
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:,/ n ı - , „ il/T in , I I I I I I IİKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI I I I I I I I

2014/03 1.688.000,00

2015/03 297.500,00

TOPLAM 1.985.500,00

2014/06-2015/08 TARİHLERİ ARASINDA İSTİKBAL-BELLONA KAMPANYASI KAPSAMINDA İKRAZ KULLANAN ÜYE
SAYILARININ VE İKRAZ MİKTARLARININ GRAFİKLERİ AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR

.. i İ l i l l l l l l l l l l | l l l l l l l l l l l  i l i l  I I I I I I I I I  ılı I I III İ l i l  İ l i l  II I I I I I I I I  l l l l l l  I I I I I  İ l i l
İKRAZ YILI UYE SAYISI I I I I I I I

2014/06 30

2015/08 6

TOPLAM 36

İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI

2014/06 297.000,00

2015/08 64.000,00

TOPLAM 361.000,00
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4221 ÜYEMİZE AİT İKRAZ HİZMETİ DEĞERLENDİRME 
ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI 
01/01/2015-31/08/2015

01/01/2015 -  31/08/2015 tarihleri arasında 4.221 üyemizden gelen anketlerin değerlendirmesi yapıldığında 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;



MERKEZİMİZ
ÜYELERİMİZE
HİZMET
VERMEYE
DEVAM
EDİYOR ^

Sandığımız tarafından üyelerimizin 
karşılaştığı sorulara hızlı yanıt verebilmek, 
sorunlarının çözümünde etkin olabilmek ve 
üye memnuniyetini arttırmak amacıyla 2012 
yılı haziran ayı itibariyle “Çağrı Merkezi” 
kurulmuştur. Çağrı merkezimizde; özellikle 
İkraz, üyelik ve sosyal yardımlar, muhasebe 
ilgili konularda gelen çağrıları cevaplandırmak 
üzere dört personelimiz çalışmaktadır.
Çağrı merkezimizde; 2012 yılının Haziran 
ayından, 2015 yılı Ağustos ayına kadar 
toplam 220.546 üyemizle telefon görüşmesi 
yapılmıştır.



ASES KART
ASES KREDİ KARTI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
Kart Aidatı Yok
ASES Kredi Kartı sahiplerinden yıllık kredi kartı aidatı 
alınmamaktadır.

Düşük Faiz Oranı Uygulanır
ASES Kredi Kartına, diğer Vakıfbank kredi kartlarına 
göre daha düşük alışveriş faiz oranı uygulanmaktadır.

Anlaşmalı Misafirhane, Kantin, Polisevi, 
Öğretmenevi ve Sosyal Tesislerde %5 İndirim *

ASES Kredi Kartı ile anlaşmalı polisevi, öğretmenevi, 
misafirhane, kantin ve sosyal tesislerde Vakıf ve Sandık 
üyelerine özel sunulan %5 indirimden yararlanırsınız. 
(Bu indirim her dönem için toplam 125 TL ile sınırlıdır. 
Her bir dönem o senenin Aralık ayından diğer senenin 
Aralık ayına kadar olan süredir.)

Akaryakıt Alımlarında %4 İndirim
Ases Kredi Kartı ile anlaşmalı ALPET istasyonlarından 
yapacağınız akaryakıt alımlarında %4 indirim kazanın. 
Asistans Hizmetleri Her An Yanınızda

ASES Kredi Kartınızla Araç kiralamadan sağlık 
hizmetlerine, ev yardımından hediye alımına kadar 
birçok özel hizmetten 7/24 Asistans Hizmetleri ile 
yararlanabilirsiniz.
Asistans Hizmetleri için 4440724 Telefon Bankacılığı’nı 
arayabilirsiniz.

Alışverişleriniz Artık Daha Hızlı
Ases Kredi Kartınızın temassız özelliği ile 50 TL ve 
altındaki işlemlerinizi logolu üye işyerlerindeki temassız 
okuyuculara göstererek anında gerçekleştirin, hızlı 
alışverişin keyfini yaşayın.

Tüm VVorld Ayrıcalıkları Sizinle
Ases Kredi Kartınızla dünyanın heryerindeyapacağınız 
alışverişlerden VVorldpuan kazanır, kazandığınız 
VVorldpuan’ları alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Ayrıca, VakıfBank ve VVorld üye işyerlerinde daha 
fazla VVorldpuan kazanır ve size özel sunulan taksit 
imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Üstelik, ek taksit, taksit erteleme, peşine taksit 
imkânları ve “Joker Vadaa” tercihleriyle alışverişleriniz 
daha da keyifli...

HighVVay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi Opet’lerde %5 İndirim! *
Ases Kredi Kartı ile HighVVay Outlet Alışveriş Dinlenme 
ve Konaklama Merkezi Opet’lerde yapacağınız 
akaryakıt alımlarında %5 indirimden yararlanırsınız. 
HighVVay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi HighVVay Otel’de %10 İndirim! *

Ases Kredi Kartı ile HighVVay Outlet Alışveriş Dinlenme 
ve Konaklama Merkezi HighVVay Otel’de %10 
indirimden yararlanırsınız.

HighVVay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi HighVVay Mado’da %15 İndirim! *
Ases Kredi Kartı ile HighVVay Outlet Alışveriş Dinlenme 
ve Konaklama Merkezi HighVVay Mado’da %15 
indirimden yararlanırsınız.

ASES Kart Başvuru Kanalları
• ASES yazıp TC kimlik numaranızı
• 5724’e SMS gönderebilirsiniz.
• 444 0 724 Telefon Bankacılığı’nı arayabilirsiniz.
• VakıfBank Şubelerinden başvurabilirsiniz.
• www.vakifkart.com.tr adresinden 

başvurabilirsiniz.

NOT: ASES Kart’ın onaylama 
olup, onay ve limit tespiti Banka tarafından

* Kampanya sadece anlaşmalı tesislerde VakıfBank 
ASES Kredi Kartı ile VakıfBank POS Cihazından 
yapılan işlemlerde geçerlidir. VakıfBank kampanya 
koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı 
tutar.

http://www.vakifkart.com.tr
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HAYATIN HER ANINDA 
ÜYESİNİN YANINDA
1943’ten bu yana üyelerinden aldığı gücü gelişmiş 
teknik alt yapısı ile üyelerinin her zaman yanında olan 
İLKSAN, üyelerinin her anında yanında olmayı amaç 
edinmiştir. İLKSAN 1992’den itibaren yapmış olduğu 
teknik alt yapı yatırımları ile üyelerine hizmette yeni 
bir bakış açısı yakalamış oldu. Kazanmış olduğu bu 
yeni kazanımları üyelerine hizmette kullanan İLKSAN, 
diğer sandıklara göre farklı bir yer edinmiş oldu.
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SOSYAL 
MEDYA 
KANALLARIMIZ
Günümüz iletişim ve bilgilendirme haber kaynaklarından 
olan Facebook ve Twitter hesaplarından üyelerimize 
bilgilendirme yapılmaktadır.

Hesaplarımız, tarafımızdan her saat takip edilmekte, 
üyelerimizden gelen bilgi talebi, şikayet ve öneriler 
ilgili birimlere iletilmekte ve sorunların en kısa sürede 
çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

FACEBOOK SAYFAMIZ
www.facebook.com/ilksanankara
İLKSAN olarak teknolojinin sunmuş olduğu imkânlardan 
yararlanmaktayız. Sosyal Medya kanallarımızdan olan 
Facebook aracılığıyla tüm üyelerimizden gelen veya 
öğretmenlerimizden tarafımıza ulaşan öneri, talep 
ve şikayetler ilgili birimlerimiz tarafından incelenerek 
sözlü veya yazılı bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı 
zamanda yapılan duyurular, kampanyalar ve değişiklikler 
web sayfamız dışında Facebook adresi üzerinden 
yayınlanmakta olup daha çok üyemize ulaşma imkânı 
saklamaktadır.

rç v : *
İLK SAN İ  kokul Öğretmenleri 
S ağ lık  Ve 0 ^ * 1'
Sandığı
Kumlu;
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TWITTER SAYFAMIZ
twitter.com/ilksansanankara

KURUMSAL WEB SAYFAMIZ
www.ilksan.gov.tr
Mart-2015 tarihinde web sitemiz günümüz teknolojik 
altyapısı ve kullanıcı dostu ara yüzü hizmetiyle birlikte 
yenilenmiştir.

Web sayfamızda yer alan kampanyalar, duyurular, 
bilgilendirmeler ve açıklamalar gibi bölümler, görsellik 
katılarak kullanıcı dostu hale getirmek için yeniden 
tasarlanmıştır.

http://www.ilksan.gov.tr


MOBİL 
ARAYÜZ ÖZELLİĞİ
Yenilenen kurumsal web sitemizin özelliklerinden 
birisi de cep telefonundan internet hizmetini 
kullanan ziyaretçilerimiz için kullanıcı arayüzü 
özelliğidir. Bu özellikle birlikte kullanıcıların her 
anında yanında olmayı amaçlıyoruz.

; .4 90% ■ 10:41

w w w .ilksan.gov.tr d h a  fzla

m U M lC d d U M  < >

İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL

" ..m  ru  ÎNrnİE

< > #  n  &
Geri İleri A ra s a y fa  Ver İm leri Sekm eler
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Web Sayfasına giriş 
yapanların yaş gruplarına 
göre dağılımı;

%6,69 %41,05 %32,80 %13,35 %5,01 %1,10

Sayfaya Giriş Yapanların Yaş Grubu

TA B LET
% 10

M O B İL
%40

Web Sayfasına giriş araçları kullanım oranı;
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ÜYE BİLGİ SİSTEMİ 
ŞİFRE ALMA

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ YAPMA Üyelerimiz 
daha önce şifre alma işlemi yaptıysa aşağıda yer 
alan bölüme kullanıcı adı (TC. Kimlik Numarası) 
ve şifre alma ekranında belirlemiş olduğu şifreyi 
yazarak giriş yapabilmektedirler.

Üye Bilgi Sistemi hizmetini kullanabilmek için 
üyelerimizin internet sayfamız olan www.ilksan.gov. 
tr üye bilgi sistemine girerek “ŞİFRE ALMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ" kısmından İLKSAN tarafından talep 
edilen bilgileri eksiksiz girmesi gerekmektedir.

Üyemiz kullanıcı adı (TC. Kimlik Numarası) ve şifreyi 
doğru girmesi durumunda aşağıda yer alan Üye Bilgi 
Sistemi ana sayfasına yönlendirileceklerdir.

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ 
ŞİFREMİ UNUTTUM

•• •• ••
BOLUMU

Üye bilgi sistemine giriş yapılırken şifrenin unutulması 
durumunda “Şifremi Unuttum” kısmından TC. kimlik 
numarası bilgileri girilerek aktif olarak kullanılan 
şifrenin e-posta adresine gönderilmesi sağlanır. 
Şifrenin, üyemizin “ÖNEMSİZ POSTA” veya “JUNK 
MAİL” klasörüne gelmiş olma ihtimaline karşın bu 
klasörlere bakılması da önem taşımaktadır.
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ÜYE BİLGİ SİSTEMİNDEN 
FAYDALANILAN 
HİZMETLER 
ÜYE KİMLİK VE TEMEL 
BİLGİLERİ
Üyelerimiz bu bölümde kendilerine ait olan kimlik 
bilgileri ve üyelik bilgilerine ulaşabilmektedir.

k'jU'Y ilksin ■■ • ■—

ÜYE İKRAZ BİLGİLERİ
Üyemiz yararlanmış İkraz bilgilerine ulaşabilmekte 
o lu p ;

• Çekmiş olduğu veya kefil olduğu İkrazın çekilen
tutarı.

• Çekmiş olduğu veya kefil olduğu İkrazın yapılmış 
olan ödemeleri,

• Çekmiş olduğu veya kefil olduğu İkrazın ne kadar 
ödemesi kaldığı,

• Çekmiş olduğu veya kefil olduğu İkrazın tamamen 
kapatması durumunda ödeyeceği tutar bilgilerine 
ulaşabilmekte ve dökümünü çıktı alabilmektedir.

UYE AİDAT BİLGİLERİ
Üyemiz kesilmiş olan aidat bilgisinin toplam tutarı, 
yıllık ve aylık kesinti miktarlarını öğrenebilmektedir.

UYE SOSYAL 
YARDIM BİLGİLERİ
Üyemiz, yararlanmış olduğu Sosyal Yardımlar 
(Emeklilik, Evlilik, Maluliyet, Doğal Afet vb.) bilgilerine 
ulaşabilmektedir.

UYE EVRAK 
BİLGİLERİ
Üyemiz, İLKSAN Genel Müdürlüğüne göndermiş 
olduğu evrakların detaylı bilgilerine ulaşabilmektedir.

95



AİDAT VE SOSYAL 
YARDIMLAR BAŞVURU 
FORMLARI
Üyelerimiz Üye Bilgi Sistemi üzerinden "Başvuru 
Formları” menüsü aracılığıyla Aidat ve Sosyal 
Yardımlar başvuru formlarına ulaşabilmektedir.

*YENİLİK Üyelerimiz bilgisayar ortamı üzerinden 
formu doldurarak çıktısını alabilmektedir. Üyelerimiz 
Başvuru formlarına giriş yaptığında Üye Bilgi Sistemi 
üzerindeki tüm bilgileri gelmekte olup üyelerimiz 
bilgilerinde değişiklik yapabilmektedir. Bu işlem 
sayesinde üyelerimiz daha kolay ve hızlı şekilde 
formlarını doldurabilmektedir. Aynı zamanda bilgilerin 
bilgisayar ortamında yazılmasından dolayı harf veya 
rakamlarda karışıklık olması engellenmiştir.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz Aidat ve Sosyal Yardım 
Formlarının Üye Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenip 
çıktısını alabilme imkanı sağlanmıştır.

EMEKLİ YARDIMI 
EVLİLİK YARDIMI 
ÖLÜM YARDIMI 
ŞEHİTLİK YARDIMI 
DOĞAL AFET YARDIMI 
AİDAT İADESİ 
MALULİYET YARDIMI

1 .

2 .

3.
4.
5.
6 . 

7.

.1 J » 1  l l l v s i lmmmmm
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İKRAZ BAŞVURU 
FORMLARI

Üyelerimiz Üye Bilgi Sistemi üzerinden "Başvuru 
Formları”menüsü aracılığıyla İkraz başvuru formlarına 
(Kefilli İkraz ve Kefilsiz İkraz) ve İkraz Ödeme tablosuna 
ulaşabilmektedir.

*YENİLİK Üyelerimiz bilgisayar üzerinden form 
doldurarak çıktısını alabilmekte, başvuru formlarına 
giriş yaptıklarında “Üye Bilgi Sistemi” üzerindeki 
tüm bilgilerini görebilmekte ve bilgilerinde 
değişiklik yapabilmektedirler. Bu işlem sayesinde 
jyelerimiz daha kolay ve hızlı şekilde formlarını 
doldurabilmektedirler. Aynı zamanda bilgilerin 
bilgisayar ortamında yazılmasından dolayı harf veya 
rakamlarda karışıklık olması engellenmiştir.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz İKRAZ Formlarının Üye 
Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenip çıktısını alabilme 
imkanı sağlanmıştır.

1. KEFİLLİ İKRAZ

2. KEFİLSİZ İKRAZ



model için başvuru yaptığı ve satılan araba bilgileri 
sistem üzerinden güncel olarak görülmektedir.

BİLGİLERİ g ü n c e lle m e
**YENİLİK Üyelerimiz cep telefonu, e-posta ve 
adres bilgilerini “Üye Bilgi Sitemi” üzerinden 
güncelleyebilmektedir.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME
Üyelerimiz kullanmış olduğu şifresini “Üye Bilgi 
Sistemi” ne giriş yaptıktan sonra veya öncesinde 
değiştirebilmektedir.

Üyelerimiz Araç Kampanyası modülünden 
düzenlenen kampanyaya ait şartnameyi inceleyerek 
başvuru yapabilmektedir.

Aynı zamanda şeffaflık açısından Araç kampanyası 
için başvuru yapan üyelerimizin başvuru sırası, hangi

ilKSRi

A/sa ve Konul Kampanyâiaıı

say2000l
« y 20001
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DE-HA İNŞAAT 
YATIRIMLAR 
OTELCİLİK 
TURİZM BİLİŞİM 
TİCARET VE 
SANAYİ AŞ.



DE-HA İNŞAAT 
YATIRIMLAR OTELCİLİK 
TURİZM BİLİŞİM TİCARET 
VE SANAYİ A.Ş.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığının (İLKSAN) tek hissedar olarak sahibi 
olduğu şirket, ticari faaliyetlerini 1989 yılından bugüne 
kadar turizm sektörü alanında geliştirmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda;

Büklüm Sokak No:6/3 Kavaklıdere/ANKARA 
adresinde bulunan şirket merkezinde, şirkete bağlı 
şubelerin yönetim planına göre karar gerektiren iş ve 
işlemleri, şubeler arası koordinasyonun sağlanması ve 
hesaplarının tek çatı altında konsolide edilmesi iş ve 
işlemleri yürütülmektedir.

Şirket şubeleri turizm alanında iç pazar ve dış pazar 
konaklamalarına hitap etmektedir. Şirketimizin tek 
hissedarı İLKSAN üyelerine yönelik, tatil imkânı 
sunan otellerimizde sezon öncesi erken rezervasyon 
kapsamında, indirimli fiyatlar uygulanmaktadır.

ŞİRKET MERKEZİ

Şirket, A-D TUR Seyahat Acentesi olup, TÜRSAB 
(A) Grubu Seyahat Acente belgesine sahiptir. 
Seyahat acenteliği kapsamında; şirket şubelerinin 
Ananas Otel (Alanya), Deha Otel (Alanya), Kurtuluş 
Otel-Öğretmenevi (Ankara) şubelerinin İLKSAN 
üyelerine, gerekse üçüncü şahıslara konaklama 
satışının yapıldığı, ayrıca, WALS Tur firması ile yapılan 
anlaşma doğrultusunda otel konaklama satışları da 
yapılmaktadır.

Şirketimizin tek hissedarı İLKSAN üyelerine 
yönelik zaman zaman direk distribütör otomotiv 
firmaları ile anlaşma sağlayarak araç kampanyaları 
düzenlemektedir. Yapılan anlaşma ile 2015 yılı 
içerisinde HONDA ve PEUGEOT marka araçların satış 
kampanyalarını yapmaktadır.

Büklüm Sokak No:6/3 Kavaklıdere / Çankaya /  ANKARA
Tel: 0312 425 87 43 -  Faks: 0312 425 95 90
Web: www.de-ha.c o m .tr -e-posta: adtur@adtur.com.tr
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ANANAS OTEL ŞUBESİ 
(ALANYA - ANTALYA)
Şirket Şubesi, 4 (Dört) yıldızlı Turizm İşletme 
Belgesine sahip olup, otelde; 180 standart, 
2 engelli ve 5 adet aile odası olmak üzere 
toplam 187 oda bulunmaktadır.

Şirket şubesi turizm 
alanında dış pazar ve iç 
pazar’a hitap etmekte 
olup, her şey dâhil 
konaklama sisteme göre 
hizmet vermektedir.

Ananas Otel Şubesi 
Alanya -  Mersin Karayolu 
üzerinde, şehir merkezine 
yakın olup, eşsiz Akdeniz 
manzarası ve plaja kolay 
ulaşım sunan, denize 
sıfır konumu ile aileler ve 
çiftler için ideal bir tatil 
mekânıdır. 2014 yılında

otel içindeki odalar, banyo, 
havuz, genel mekânlar ile 
asansör yenilenmiş, oda 
içi mobilya, yatak, tv, mini 
bar, halı değiştirilmiştir. 
Zevkle döşenmiş odaların 
tümünde uydu, tv, 
klima, mini bar, kasa, 
banyo ve halı döşeme 
bulunmaktadır. Ananas 
otel Alanya şehir 
merkezine 2 km. Antalya 
havaalanına130 km. 
Gazipaşa havaalanına ise 
43 km uzaklıktadır.

Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No: 6 
Alanya /  ANTALYA
Tel: 0242 514 15 50 Pbx Faks: 0242 514 15 44 
http://www.ananasotel.com ananas@ananasotel.com
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DE-HA OTEL ŞUBESİ 
(ALANYA -  ANTALYA)
Şirketin kendi mülkiyetinde olan otel, yapılan 
kontratlarla turizm alanında dış pazar ve iç 
pazar’a yönelik her şey dâhil sisteme göre 
hizmet vermektedir.

Şirket şubesi 3 (Üç) yıldızlı 
Turizm İşletme Belgesine 
sahip olup, otelde; 84 
standart, 1 engelli ve 10 
adet aile odası olmak 
üzere toplam 95 oda 
bulunmaktadır.

Alanya - Mersin Karayolu 
üzerinde, Mahmutlarda 
bulunan Deha Otel, eşsiz 
Akdeniz manzarası ve 
plaja kolay ulaşım sunan

denize sıfır konumu 
ile aileler ve çiftler için 
ideal bir tatil mekânıdır. 
Zevkle döşenmiş 
odaların tümünde uydu 
TV, klima, minibar, halı 
döşeme bulunmaktadır. 
Deha otel Alanya şehir 
merkezine 10 Km. Antalya 
havaalanına140 Km. 
Gazipaşa havaalanına ise 
33 Km uzaklıktadır.

Barbaros Bulvarı No:46 Yenimahalle - Mahmutlar - 
Alanya -  ANTALYA
Tel: 0242 528 30 50 Faks: 0242 528 30 52 
http://www.dehaotel.com info@dehaotel.com

101

http://www.dehaotel.com
mailto:info@dehaotel.com


İLKSAN DE-HA OTEL 
ÖĞRETMENEVİ ŞUBESİ 
(ÇAN KAYA-AN KARA)

Sakin ve huzurlu ortamı, her türlü konfora 
sahip 58 adet oda ile Oda+Kahvaltı dahil fiyat 
tarifesi doğrultusunda hizmet verilmektedir.

2011 Yılında yeni binasında hizmete giren Otel 
-  Öğretmenevi odalarında; 24 saat sıcak su, saç 
kurutma makinası, odalarda ücretsiz emanet kasa,
LCD Tv (Türksat yayınlı) merkezi havalandırma ısıtma 
ve soğutma üniteleri, 24 saat oda servisi, bütün 
odalarda ücretsiz kablolu ve kablosuz internet, 
sabahları açık büfe kahvaltı hizmeti sunulmaktadır.

Ayrıca, mutfağımızda hazırlanan yemek menüleri ile 
restoranımızda yemek hizmeti de verilmektedir.

Otel-Öğretmenevi bünyesinde nişan, toplantı ve 
toplu yemek organizasyonu yapılmakta, yaz aylarında 
gün içerisinde ve gün sonunda yorgunluğunuzu

atabileceğiniz zengin doyurucu menüleri, sıcak ve 
soğuk içecekleri ile tamamen doğal bir ortam olan 
kafemizde hizmet sunulmaktadır.

Otelimiz, Ankara Kalesi, Ulus, Hamamönü, Hacı 
Bayram ve Kocatepe Camileri ile Kızılay, Hacettepe, 
Yüksek İhtisas, İbni Sina, Tıp Fakültesi Hastanelerine 
yakındır. Yakınından geçen ulaşım araçları ile tüm 
kamu binaları, TBMM ve Siyasal Bilgiler, Hukuk 
Fakültesine çok yakın olup, diğer üniversitelere de 
kolayca ulaşabileceğiniz konundadır. Otelimiz ankaray 
ve tren istasyonuna 50 metre mesafede olup, AŞTİ’ye 
ankaray ile 15 dakikada ulaşılmaktadır.

ADRES: Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No: 25 
Kurtuluş /Çankaya /ANKARA 
İLETİŞİM : Tel: 0312 431 34 11 
Faks: 0312 431 14 53



OKUL REDDİ
“Okul reddi, öğrencinin okula gitmeyi ya da okulda 
kalmayı reddetmesi” olarak tanımlanır. Okul reddi çocuk, 
okul ya da aile kaynaklı olabilir. Yeterli veriler olmamasına 
rağmen ülkemizde okul reddinin her geçen gün arttığı 
varsayılmaktadır. Okul reddi herhangi bir okul döneminde 
gerçekleşebilmekte; ancak özellikle okul başlangıç ve 
geçiş dönemlerinde (örn; ilkokul başlangıcı, liseye geçiş) 
daha sık gözlemlenmektedir.

Okul reddinin belli başlı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
* Okul kaynaklı negatif duygulardan kaçınma (örn; 
anksiyete),
* Sosyal kaygının sebep olduğu negatif duygulardan ve 
durumlardan kaçınma,
* Atılgan davranış eksikliği,
* Dikkat çekme,
* Okulun çekici hale getirilememesi; okul dışı kaynakların 
öğrenci için daha ilgi çekici olması,
* Anksiyete bozukluğu, depresyon gibi psikolojik sorunlar
* Çocuğun yaşamındaki kaza, kayıp gibi önemli yaşam 
olaylarının varlığı,
* Gelişim dönemlerindeki geçişler (örn; ergenlik dönemi)
* Okul, sınıf, çevre, yer değişikliği,
* Öğretmenler tarafından öğrencinin örselenmesi,
* Ağır ödev- ders yükü,
* Ebeveyn çatışması,
* Boşanma dönemi,
* Kardeş doğumu, kardeş kısakançlığı,
* Çocuğa uygulanan fiziksel ya da duygusal şiddet,
* Çocuğun herhangi bir rahatsızlığının ya da engelinin 
olması gibi.

Okul reddi olan öğrencilerin pek çoğunda okulla ilgili 
belirsiz yakınmalar, okulla gitmede isteksizlik, ebeveynin 
öğrenciyi okula gitmesi için sürekli ikna etmek ya da 
kandırmak zorunda kalması, çocuğun okulda kalmayı 
reddetmesi gibi durumlar gözlenmektedir. Bu öğrencilerin 
pek çoğunda okula gitme zamanı geldiğinde belirgin 
anksiyete belirtileri (huzursuzluk vb), somatik yakınmalar 
(karın ağrısı, terleme, nefes darlığı, görme bozukluğu vb), 
uyku sorunları, zaman zaman öfke patlamaları, ağlama 
nöbetleri, kendine zarar verme davranışları görülmektedir. 
Bunların yanı sıra okul reddine depresyon ve anksiyetenin 
sıklıkla eşlik ettiği belirtilmektedir.

Okul reddi kısa ve uzun dönemde öğrenciyi hem eğitim 
açısından hem de psikolojik açıdan etkilemektedir. 
Yapılan çalışmalarda uzun dönemli okul reddinin 
çocuk ve ergenin ruhsağlığını önemli ölçüde etkilediği; 
okulu reddetmeyen öğrencilere göre okulu reddeden 
öğrencilerde psikolojik tanı alma oranının daha fazla 
olduğ u ve daha fazla psikoloj i k desteğe i htiyaç d uy u İd uğ u 
belirtilmektedir. Bu nedenle okul başlangıç ve geçiş 
dönemlerinde ebeveynlerin dikkatli olmaları, öğrencinin 
davranışlarının iyi gözlemlenmesi; bedensel yakınmaların 
kaynağı tesbit edildikten ve elimine edildikten sonra 
öğrencinin durumu dikkatlice değerlendirilmesi; yaşanan 
durumun nedenlerinin saptanması ve çözüm arayışına 
gidilmesi gerekmektedir.

Uzm. Psk. Işıl Göztepe
Koru Ankara Hastanesi Psikoloji Kliniği



İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIKVE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
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www.facebook.com/ilksanankara
www.twitter.com/iiksansanankara
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