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1. —  S A B IK  Z A B IT  H U LÂ SA SI

Ordu mebusu Alnnet Ihsan Tokgüz’iin vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve 
merhumun ruhuna hürmeten iki dakika ayakta  
sükût edildi;

Orman umum müdürlüğü 1942 mail ydı büt
çesinde değişiklik yapılm asına;

Maliye vekâleti Başluıkuk müşavirimi ve Mu* 
lıakcmat umum, m üdürlüğünün vazifelerine, Dev
let dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve 
vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler yapıl
masına d air kanını lâyihaları kabul olundu;

T icaret ve Sanayi odaları, Esnaf odaları ve

Ticaret (»orsaları hakkındaki kanun lâyihası 18 
nci maddeye kndıır müzakere, edilerek maddelerin 
encümene verilenlerinden maadası kııbul olundu;

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verileli.

Reis vekili 
B u rsa  

Itefet Cantlez
Kâtip  

İsparta  
K e m a l  T u r a n

K âtip  
H atay  

Haindi Sı lçuk

2. —  H A V A L E  E D İL E N  EV R A K

Lâyihalar
1. _  Beden terbiyesi genel direktörlüğünün  

1940 malî vılı kati hesabı hakkında kanun lâyi
hası (1 /9 2 3 )  ( Divanı muhasebat encüm enine);

M azbatalar
2. —  Avukatlık kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (l/71f>) (R ııznam eyc);

3. B aru t, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkında kanun lâyihası ve Ma
liye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Adliye, Bütçe ve

Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbataları (1 /7 8 1 )  (Hııznameye)

9. —  İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hu
susi idarelerden alacaklarına, mesken bedelleri
ne, terfi, ta ltif  ve cezalandırılm alarına ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai 
yardım sandığı ile yapı sandığına dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye, Bütçe ve M aarif encümenleri 
mazbataları (1 /8 8 6 )  (Ruznameye)

10. —  Jandarm a erat kanununun 4248  sayılı
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Eğitim Meşalesini Yurdumuzun Her Köşesine Taşıyan 
Saygıdeğer Üyelerimiz;
Vatan ve millet sevgisini, görev aşkıyla birleştirip, yurdumuzun her yerinde eğitim için çalışan tüm üyelerimize bir 
yıl daha hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyim. 76. faaliyet yılımızın ana temasını; Şehit Eğitim Çalışanlarımızı 
Anma Programlarımız, Sandığımızın tanıtım faaliyetleri, yatırım plan ve projelerimiz ile İLKSAN Emeklilik Sistemi 
kapsamında yapılan çalışmalar oluşturmuştur.

Geleneksel Şehit Eğitim Çalışanlarımızı Anma Programlarımız kapsamında; her yılın eylül ayının 11. günü "Şehit 
Eğitim Çalışanları Anma Günü" olarak belirlenmiş, konuya duyarlı yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile işbirliği içerisinde etkinlikler planlanmıştır. Bu kapsamda; Etimesgut Belediyesi işbirliği ile “Şehit Öğretmenler 
Parkı” yapılmış, açılış töreni gerçekleştirilmiş, park içerisinde, vatan ve görev aşkı uğruna şehadet mertebesine 

ulaşan 168 eğitim mensubumuzun resim ve şehadet bilgilerinin yer aldığı sergi ile şehitlerimizin künyelerinin 
yazılı olduğu anıt, konuklarımızın ziyaretine açılmıştır.

Yönetim ve Denetleme Kurulumuz, Genel Müdürlük Yöneticilerimiz, İLKSAN Temsilcilerimiz ve Eğitim 
Sendikalarının Temsilcileri ile birlikte bu yıl 22 Nisan 1996 tarihinde Kahramanmaraş İli, Ekinözü 

İlçesine bağlı Altun Yaprak Köyü İlkokulunda 23 Nisan kutlamaları için bir araya geldikleri sırada 
hain terör örgütü tarafından şehit edilen “Ekinözü Şehitlerimiz" Hacı Ömer SERİN, Nurettin 

ARSLAN ye Aydın YILMAZ ile 14 Nisan 1990 tarihinde Elazığ İli, Arıcak İlçesine bağlı Bükardı 
Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni iken şehit edilen Ahmet BEKAR ve 28 Mart 1990 

tarihinde Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Cennetpınarı İlkokulu öğretmeni iken 
şehit edilen Hanifi ÇAKALLIOGLU anılmıştır.

Öğretmenlerimizin şehit edildiği, eğitime kapatılan Altun Yaprak İlköğretim 
Okulu'nda anma töreni düzenlenmiş, Ekinözü Şehidimiz Nurettin ARSLAN 

ile Şehit Öğretmenimiz Ahmet BEKAR, mezarları başında anılmış, 
aileleri ziyaret edilmiş, Şehit Öğretmenimiz Hanifi ÇAKALLIOGLU’nun 

Kahramanmaraş'ta bulunan ailesi ziyaret edilmiştir.

Kahramanmaraş Piazza AVM'de “İLKSAN Şehit Öğretmenler 
168 Künye Fotoğraf Sergisi" açılmış, tüm Şehit 

Öğretmen ve Eğitim Çalışanlarımızın ruhuna ithafen 
Kurumumuzca Kahramanmaraş Merkez Ulu Camii 

ve Ekinözü Merkez Maarif Camii'nde Mevlid’i Şerif 
okutulmuştur.



Cumhuriyetimizin 95. Yılı, Kahramanmaraş'ta, Ekinözü Kaymakamlığı 
tarafından Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen törenlerle 
kutlanmıştır.

Şehit Eğitim Çalışanlarımızın aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla, 
4 Kasım 2017 tarihinde Ankara-İstanbul Otobanı üzerinde, Ankara 
gişelerinin 16.km.sinde oluşturduğumuz "İLKSAN 75.Yıl Şehit 
Öğretmenler Hatıra Ormanımızda”, vatan ve görev aşkı uğruna 
şehadet mertebesine ulaşan 168 eğitim mensubumuz adına dikilen 
fidanların bakım, çapalama ve temizlik çalışmaları, Genel Müdürlük 
Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte yapılmıştır.

Sandığımızın kuruluşunun 76. Yıldönümünde de Atamıza Saygı 
ziyaretinde bulunmak amacıyla Anıtkabir'de tören düzenlenmiş, 
Mozole’ye çelenk bırakılmış, Saygı Duruşunda bulunulmuş ve 
Anıtkabir Ziyaretçi Defteri imzalanmıştır.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Ankara/Sincan/Yenikent 
İLKSAN Konutlarında bulunan İLKSAN İlkokulu, İLKSAN Ortaokulu ve 
İLKSAN Anadolu Lisesi’nde görevli eğitim çalışanları için Etimesgut 
Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde davet 
düzenlenmiştir.

Sandığımızın tanıtım faaliyetleri kapsamında; Kahramanmaraş 
Piazza AVM'de Basın Toplantısı, Kahramanmaraş Hanifi 
ÇAKALLIOĞLU Öğretmenevi, Afşin Öğretmenevi ve Çorum il Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nde üye istişare toplantıları düzenlenmiş; İzmir, 
Samsun, Çorum, Kahramanmaraş, Eskişehir, Kastamonu, Ordu 
ve Adıyaman illerinde Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar ziyaret 
edilmiş, Sandığımızın faaliyetleri, projelerimiz ve kampanyalarımız 
hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiştir.

Yatırım plan ve projelerimiz kapsamında; başta tedavi hizmeti 
almak maksadı ile yurt genelinden Ankara, İstanbul ve İzmir'e 
gelen üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimize sağlık, eğitim ve 
sosyal amaçlı seyahatlerinde konaklama hizmeti verilmesini 
temin maksadıyla tadilatı tamamlanan İstanbul Kartal ve Taksim 
Konukevlerimiz misafirlerimize kesintisiz hizmet vermek için 
faaliyetine başlamış olup; İzmir/Konak Konukevimizin tadilatı 
devam etmektedir.

Bolu İli Merkez Karacasu Beldesi'nde bulunan arsamızın 
bitişiğindeki taşınmaz, 14 Kasım 2018 tarihinde satın alınmış 
olup; söz konusu arsalarımız üzerinde, Karacasu Beldesi ve 
çevresinin, Termal Turizm alanı olarak ilan edilmesine müteakip, 
Yaşlı Konukevi ve Termal Sağlık Tesisi yapımı planlanmaktadır. 
Ayrıca Ankara/Kocatepe Mevkiinde İLKSAN Genel Müdürlük Binası 
ve üyelerimiz ile yakınlarının uygun şartlarla konaklayabileceği 
misafirhane, Ankara/Çayyolu Arsamız üzerine de özel okul yapımı 
için çalışmalarımız devam etmektedir. Yeni Genel Müdürlük Binası 
ve konukevi yapıldığında, mevcut Genel Müdürlük hizmet binamızın 
erkek yurduna, Ankara/Kurtuluş mevkiinde bulunan konukevimizin 
ise kız yurduna dönüştürülmesi planlanmaktadır.

İLKSAN Emeklilik Sistemi kapsamında; Sandığımızın mevcut mali 
durumunun değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin tahmini 
verilerin hesaplanarak, üyelerimize gelecek dönemde sunulacak 
karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardım kapasitemiz hakkında 
sonuçlara ulaşılmasını temin maksadı ile Hacettepe Üniversitesi 
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanlığına, Sandığımızın 
mevcut Aktüeryal Dengesine ilişkin raporlama ile halen yapılan 
toplu emeklilik ödemesine alternatif olmak ve faydalanıcıya

kaydı hayat şartıyla ödenmek üzere “aylık emekli maaşı 
ödenmesi" uygulamasına geçilmesine ilişkin fayda/maliyet ve 
uygulanabilirlik raporlaması yaptırılarak Temsilciler Kuruluna 
sunulmuştur. Temsilciler Kurulunun oluşturduğu komisyon 
tarafından Eylül 2019 ayı içerisinde yapılacak çalışma, yine 
Temsilciler Kuruluna sunulacaktır.

İLKSAN'ın bilgi-işlem altyapısının tamamen yenilenmesi ve 
teknolojik iletişim kanallarına açık bir otomasyon sisteminin 
tesisi amacı ile 2016 yılı sonunda başlatılan çalışmalar bitirilerek 
uygulama aşamasına geçilmiştir. İLKSAN E-Sandık Uygulaması 
kapsamında; Dijital Arşiv Uygulaması, Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi, İLKSAN Online işlemler Modül Programı, e-Devlet 
Uygulaması ve yenilenen web sayfası ile Siz Değerli Üyelerimize 
bilgiye erişim kolaylığı, Fiziksel Veri Kurtarma Merkezi ile de bu 
bilgilerin güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca; MEBBİS [Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilişim Sistemleri) sistemine giriş yapan üyelerimize 
herhangi bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi girişi yapmadan 
İLKSAN üye otomasyon sistemine giriş imkanı sağlanmıştır. 
Sistemlerimizin güvenliği açısından; siber olaylara müdahale 
birimi (SOME) kurulmuş, PENTEST (Sızma Testi] yaptırılarak, 
siber tehditlere karşı kurumsal yapılanma gerçekleştirilmiş,
TÜRKSAT Uydu Haberleşme A.Ş ile yapılan çalışmalar neticesinde 
Kurumsal Replikasyon Sistemi devreye alınmıştır.

Günümüz ekonomik koşulları ve Sîzlerin ihtiyaçları doğrultusunda; 
evlenme yardımı tutarı 600,00TL, doğum yardımı tutarı 300,00TL,
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haftada 3 gün yapılmaya başlanmış, yeniden ikraz kullanmak 
için gereken mahsup şartı "taksitlerinin en az yarısını ödemiş 
olmak” şeklinde belirlenmiştir.

"Her İlde İLKSAN ile Anlaşmalı Bir Sağlık Kuruluşu" düşüncesiyle 
başlatmış olduğumuz Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları ağımız 
toplamda 52 ilde 112 sağlık kuruluşu 258 şubesi ile Sizlere 
kesintisiz hizmet sunmaya devam etmektedir. Üyelerimizin 
çeşitli eğitim programlarında uzaktan eğitim vasıtasıyla tezsiz 
yüksek lisans eğitimi alabilmelerini temin maksadıyla yapılan 
çalışmalarımız kapsamında; Anadolu Üniversitesi, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi ile müştereken yapılabilecek 
çalışmalar istişare edilmiş olup; Sakarya Üniversitesi ve T.C.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile mevcut işbirliğimiz devam 
etmektedir.

Bu yılki faaliyet dönemimizde de bizlere görüş ve önerileri ile 
yol gösteren Sizlere, etkinliklerimizi gerçekleştirmemizde emeği 
geçen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yönetici ve Çalışanlarına,
Eğitim Sendikalarının Temsilcilerine, İLKSAN Temsilcilerimize,
Yönetim ve Denetleme Kurulumuz ile Genel Müdürlük 
çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm Şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum.

En İçten Sevgi ve Saygılarımla;

Tuncer YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Tüm dünyada uygulanan ve devletlerin sosyal güvenlik politikalarının ayrılmaz bir parçası olan "sürdürülebilir emeklilik sistemlerinin" 
temel amacı, sistemin katılımcısı olan bireylerin fiilen çalıştıkları dönemde sisteme aktardıkları birikimleri kullanmak suretiyle, 

bu kişilerin emekliliğe hak kazandıkları zaman, çalıştıkları dönemde sahip oldukları sosyo-ekonomik yaşam standartlarını 
aratmayacak bir düzeyde mali ve sosyal imkânların sunulması, onların yoksulluk ve yoksunluğa düşmelerinin önlenmesidir.

Bir emeklilik sisteminin, kendisinden beklenen faydayı sunabilmesi için aradığı en önemli şart ise çalışan/emekli 
oranının dengede olmasıdır. Bu konuda ideal olarak benimsenen oran ise fiilen çalışan her 4 kişinin, emekli 

olan 1 kişiyi finanse etmesidir. Her ne kadar sistemin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için 1 Emekli 4 
çalışan formülü aranmakta ise de bugün OECD ve G-20 ülkelerinde bile en üst gelir grubundaki ülkeler 

hariç olmak üzere bu oranı yakalayan ülke bulunmamaktadır.

Bununla birlikte bu ülkeler arasında çalışan-emekli ilişkisi formülünün çalışma hayatına 
yansıması durumuna bakıldığında ise oransal olarak en vahim mertebede olan ülkenin 

ise maalesef ülkemiz olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir emeklilik sisteminin aradığı
1 emekliye, 4 çalışan kuralına karşın ülkemizde bu oranın 1 emekliye 1,60 çalışan 

düzeyinde seyrettiği görülmekte olup, yalnızca bu oranın sonucu bile ülkemizdeki 
emeklilik sisteminin ne kadar zor bir dönemeçte olduğunu göstermeye yeter 

düzeydedir.

Devlet kontrolü altında yürütülen emeklilik sistemlerinin, emeklilere 
olan ödeme yükümlülüklerini finanse edemeyeceği anlaşılan 

durumlarda, yani sistemin sürdürülme imkânı kalmayan 
durumlarda ilk yapılması gereken işler, kayıt dışı istihdamın 

önlenmesi, fiilen çalışan işgücü sayısının arttırılması, 
istihdama yönelik teşvik tedbirlerinin alınması ve 

işgücüne katılan kadın sayısının arttırılması gibi 
yapısal önlemler iken, genel olarak bu ülkeler işin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



kolayına kaçmakta ve reform adı altında emeklilik yaşının yükseltilmesi, akabinde emeklilere yapılacak maaş ödemelerinin 
düşürülmesi ve nihayet maaş dışında kalan sağlık ve sosyal hakların kısıtlanması gibi yöntemlere başvurmaktadır.

Nitekim ülkemizde de süreç aynen bu şekilde işlemiş, genel bütçeden sürekli yapılan kaynak transferleri ile ayakta tutulmaya 
çalışılmakla birlikte, gelirleri, giderlerinin çeyrek kalemi bile etmeyen ve esasında başlangıçtaki Avrupa esaslı modern sistem 
kurgusuna rağmen zaman içinde yapılan popülist değişikliklerle artık yürütülemez duruma gelen ülkemizdeki emeklilik 
sistemi, 1999 yılından itibaren geçen 20 yıllık süre zarfında tamamen değiştirilmiştir.

Bu yazımızda, Sistemde yapılan değişikliklere ilişkin gereklilik süreçleri ile sonuçlarına ilişkin bazı tespitlerde bulunarak 
gelecekte emeklilik koşullarına ve kazanımlarına ilişkin kanaatlerimizi izah etmeye çalışacağız.

Türkiye'de yapılan Sosyal Güvenlik reformlarına ilişkin olarak şüphesiz akılda kalan veya kamuoyu gündeminden düşmeyen tek 
konu, hukukun temel ilkelerine aykırı olarak kanunların geriye yürütülmesi ve “emeklilikte yaşa takılanlar" sorununun ortaya 
çıkmasıdır.
Ancak kanaatimizce ondan daha elzem olarak ele alınması gereken konu, emekli maaşlarında yapılan düzenlemeler ve 
hesaplamalara ilişkin olarak konulan yeni kurallardır.

A- EMEKLİLİK YAŞ ŞARTINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için en önemli gerek ve yeter şart, sisteme aktif katkı sağlayan 
bireylerin(çalışan) en uygun zamanda pasif tarafa(emekli] aktarılması ve bu uygun zaman koşulu ile sistemin kendi girdileri 
ile kendi çıktılarını Aktüeryal denge hesabı çerçevesinde eşit yürütmesidir. Sistemin bu Aktüeryal kurgusunun tıkandığı 
durumlarda ilk incelenen veriler;

-  Emeklilik olduktan sonraki ortalama yaşam beklentisi,
- Pasif sigortalıların hak sahipliği durumuna göre dağılımı,
- Pasif sigortalıların yaş dağılımı 
gibi temel değişkenlerdir.

1 - Emekli Olduktan Sonra Ortalama Yaşam Beklentisi (OECD Erkek)
1999 2002 2010 2020 2030 2040 2050

Australia 16,6 17,5 18,6 19,5 19,3 19,0 19,7
Austria 15,7 16,0 17,5 18,7 19,5 20,3 21,1
Belgium 19,2 19,4 21,1 22,3 23,1 24,0 24,8
Canada 16,3 17,1 18,3 19,1 19,9 20,7 21,4
Czech Republic 16,9 16,5 17,0 16,9 17,8 17,2 18,1
Denmark 13,0 13,4 16,4 17,1 15,8 16,5 17,2
Finland 15,2 15,5 16,8 17,6 18,3 19,1 19,8
France 20,2 20,5 21,7 22,4 23,3 24,0 24,8
Germany 17,6 17,2 17,0 17,9 18,7 19,5 20,3
Greece 23,1 22,7 24,0 21,8 22,5 23,3 24,1
Hungary 14,9 15,6 16,5 14,4 14,5 15 A 16,3
Iceland 14,9 15,8 16,8 17,5 18,3 19,1 19,8
Ireland 14,1 15,2 16,9 17,7 18,5 19,2 20,0
Italy 25,4 23,8 22,8 21,7 19,4 20,1 20,9
Japan 17,0 17,8 18,8 19,6 20,3 21,0 21,6
Korea 17,5 18,7 20,2 21,1 19,9 19,6 19,3
Luxembourg 19,0 19,2 20,8 22,1 23,0 23,8 24,6
Mexico 16,4 16,4 17,2 17,9 18,3 18,6 18,9
Netherlands 15,1 15,7 17,3 18,1 19,0 19,8 20,6
New Zealand 19,0 17,9 18,1 19,0 19,7 20,5 21,2
Norway 13,7 14,3 15,7 16,6 17,3 18,1 18,9
Poland 15,0 13,9 14,4 14,9 15,6 16A 17,2
Portugal 15,0 15,5 16,3 17,1 17,8 18,5 19,2
Slovak Republic 15,9 16,1 14,9 15,7 16,6 17,6 18,6
Spain 16,2 16,6 17,9 19,0 19,9 20,6 21,4
Sweden 16,4 16,8 17,9 18,8 19,5 20,3 21,1
Svvitzerland 16,9 17,5 18,9 20,0 20,8 21,6 22,4
Turkey 311 315 311 28,4 245 210 235
United Kingdom 15,4 16,0 16,9 17,7 17,5 17,2 16,9
United States 16,1 16,7 16,8 17,3 16,8 17,2 17,7
OECD 1Z3 17,6 18J 18,9 m m 20J

Table: Life expectancy after pensionable age in the OECD, 1999-2050, Men
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Tablodan da görüleceği üzere Türkiye, 2010 yılına kadar Emeklilik yaşından sonraki ortalama yaşam beklentisi 
en yüksek olan ülkedir ve bu konuda Türkiye'ye en yakın durumda bulunan ülke olan Yunanistan'ın yakın geçmişte 
yaşadığı ekonomik bunalımın en önemli sebeplerinden birisi de emekliliğe erken yaşta hak kazanılması sonucu 
emekli bireylerin sayısının neredeyse çalışan sayısına eşitlenmesi problemidir.

Türkiye, maalesef 1970'li yılların sonundan itibaren uygulanan popülist sosyal politikalar ve hoyratça 
yapılan siyasi vaatlerle, sistemin aktif çalışanlarını, OECD ülkelerinin ortalama emeklilik yaşından 14-15 sene 
öncesinden emekliliğe sevk etmiş ve 39-40 yaşlarında, işinin en verimli çağındaki bireyler, emekli edilerek hem 
nitelikli işgücünün sektörün dışına itilmesine sebep olunmuş, hem bu kişiler piyasada rahatlıkla ikinci işlerini 
bulabildiklerinden emeklilikten beklenen faydalardan birisi olan genç nüfusun istihdam fırsatı kaçırılmış ve nihayet 
sistemdeki çalışan/emekli dengesi bozularak, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği bitirilmiştir.

2-Pasif Sigortalıların Hak Sahipliği Durumuna Göre Dağılımı

Bilinenin aksine, çoğu OECD ve G-7 ülkesinde sistemden emekli olan kişinin ölümü ile sistemin kişiye olan yükümlülük 
bağı sona ermekte ve bu kişilerin geride bıraktıkları eş ve çocuklarına ayrıca bir maaş bağlanmamaktadır. Ancak 
bu ülkelerde işsizlik, kira, eğitim, sağlık ve benzeri karşılıksız sosyal yardım ödemelerinin miktarının da temel yaşam 
koşullarına yetecek düzeyde olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Ülkemizde geçmiş dönemlerde uygulanan 
“erken yaşta emeklilik" politikalarının sisteme yüklediği 2 önemli yük bulunmakta olup bunlardan ilki yaşlılık aylığı 
alanların çalışanlara nispeten hızla artması İkincisi ise bu kişilerin ölümü ile geride kalan hak sahiplerine olan 
ödeme yükümlülükleridir.

Hiç şüphesiz ülkemiz ortalama gelir düzeyine haiz ailenin sosyo-ekonomik durumu ve geleneksel toplum yapısı bir 
arada incelendiğinde, ülkemize has bir sosyal güvenlik ödemesi olan ‘haksahiplerine maaş ödemesi, cenaze yardımı, 
çeyiz ödemesi, vb.’  yöntemlerin son derece doğru ve etkin bir sosyal güvenlik uygulaması olduğu söylenebilecektir.

Bununla birlikte bu alanda biriken müstahak kişi sayısının çokluğu da sistemin sürdürülebilirliğini zora sokan en 
önemli öğelerden birisi olmuştur.

S istem den Aylık Alan E m ekliler ve Hak Sahipleri 2017 Sayısı
Yaşlılık Aylığı A lan lar 8.402.314.-
Olen S igorta lıla rın  Hak Sahipleri 3.451.929.-
M alu llük Aylığı A lan lar 123.494.-
İş Kazası ve M eslek Hastalığı Sonucu Ölüm Geliri A lanların Hak Sahipleri 90.434.-
İş Kazası ve M eslek Hastalığı Sonucu Sürekli Işgö rem ezlik  Geliri A lan lar 73.035.-
V a z i f e  M a lu l l e r i 16. 692. -

Sistem den M aaş(Aylık) Alan Toplam  Sayı
12.157.898.-

Yukarıda sunulan istatistikî verilerden de anlaşılacağı üzere 2017 yılı itibariyle sistemden maaş alan toplam kişi 
sayısının yaklaşık %30'u sistemden emekli olanların geride bıraktıkları hak sahipleri olup, sunulan veriler ışığında, 
sistemin Aktüeryal dengesinin sürdürülebilirliğinin bu açıdan bakıldığında da mümkün olmadığı görülmektedir.

3- Pasif Sigortalıların Yaş Dağılımı

Sistemin Aktüeryal denge açısından önemsediği emeklilik yaşlarına ilişkin bir diğer veri de emekli aylığı alan kişilerin
yani pasif sigortalıların yaş dağılımıdır. Sistem bu yaş ortalamaları ve ortalama hayat endekslerini esas alarak 

sürdürülebilirliğe ilişkin hesaplamaları ortaya çıkarmaktadır.

76+ YAŞ 45 YAS ve ALTI

\ 5 6 - 6 5  YAS 
%40,4



Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasına göre hazırlanan grafikten de 
anlaşılacağı üzere, ülkemizde emekli maaşı alan kişilerin %69'u 64 yaşın altındaki kişilerden oluşmaktadır ve bu 
sayı yaklaşık 8.300.000 kişiye tekabül etmektedir.

Bu sayının %29'u yani 3,5 milyonu, diğer OECD üyelerinin faal-aktif işgücü içerisinde saydığı 45-55 yaş 
grubundadır. Sistemden emeklilik maaşı alan 45 yaşın altında 120 binin üzerinde hak sahibi bulunmaktadır.

Mevcut sistemde; çağdaş sosyal güvenlik politikalarını uygulayan ülkelerle eşdeğer yaşlarda maaş alanların oranı 
%31 olup kalan %69'luk kesim yanlış uygulanan popülist emeklilik politikaları sonucunda sistemin tıkanmasına yol 
açan mali yükün sebebine karşılık gelmektedir. Elbette ki sistemin Aktüeryal dengesi açısından bu yaş dağılımı 
da sürdürülebilirliğe engeldir.

Yukarıda 3 ayrı maddede izahı yapılan ve sistemin emeklilik yaşı açısından Aktüeryal kurgusunun devamı 
yönünde önemli veriler sunan istatistiklere toplu olarak bakıldığında; 1970’li yılların sonundan itibaren temel 
yapısı bozulan mevcut sistemin sürdürülebilirliğinin kalmadığını ve emeklilik yaşının yükseltilmesinden başka 
çıkar yol kalmadığı rahatlıkla söylenebilecektir.

Sistemde yaş yönünden gelinen tıkanıklık durumunun aşılmasını temin maksadı ile emeklilik sistemimizin asli 
dayanağı olan 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda, 25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun 
ile değişikliğe gidilerek, emeklilik sisteminin temel parametreleri olan prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık 
sürelerine ek olarak yaş şartı getirilmiştir.

1999 yılında 4447 sayılı kanun ile getirilen bu değişiklikler, ilgili taraflarca Anayasa Mahkemesine taşınmış ve 
mahkeme, yasanın getirdiği değişikliklere ilişkin olarak yalnızca kademeli geçiş hükümlerini iptal ederek, 4447 
sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 8 Eylül 1999'dan sonra ilk defa işe girecekler için emeklilik yaşının kadınlarda 58, 
erkeklerde ise 60 olarak uygulanması hükmüne dokunmamıştır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına müteakip, kademeli geçişe ilişkin olarak yeni yasal düzenlemeler yapılmış 
ve 23.05.2002 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 4759 sayılı kanunla kademeli geçiş yürürlüğe girmiştir.

Son olarak 16/6/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilik sistemimize temel reform uygulamaları getirilmiş, 
ancak bu yasa metninde, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında çıkarılan 9 yasa ile (  5565, 5655, 5754, 5763, 5797, 
5838, 5917, 5921, 5357/130 maddede değişiklik yapılarak bazı temel hükümlerde değişikliğe gidilmiştir.

5510 sayılı yasa ile 01.05.2008 tarihinden itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak arttırılmış ve ilk defa işe girecek 
yeni sigortalılarda 2036 yılına kadar yaş şartı kadınlar için 58 erkekler için 60 olarak, 2036 yılından itibaren ise 
emeklilik yaşı kademeli bir şekilde arttırılarak 2048 tarihi itibariyle kadın ve erkekler için 65 olacak şekilde 
düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler neticesinde; SSK kapsamında çalışan işçilerin (4/A) 7200 prim gün sayısı, Bağ-Kur kapsamında 
bağımsız çalışanlar (4/B) ile Emekli Sandığı kapsamında çalışan memurların [4/C) ise 9000 prim gün sayısı ve yaş 
koşulunu tamamladıklarında emekli olabilecekleri karara bağlanmıştır.

Sonuç olarak bu düzenleme ışığında Kadın-Erkek 65 yaş Emekliliğe kademeli geçiş aşağıdaki şekilde
sağlanacaktır.

Prim Gün Sayısı Dolma 
Tarihi

Kadın
Yaş

Erkek
Yaş

4A (SSK) 
Prim Gün Sayısı

4B ve 4C 
Bağ-Kur /  Emekli Sandığı 

Prim Gün Sayısı
01.05.2008-31.12.2035 58 60 7200 9000
01.01.2036-31.12.2037 59 61 7200 9000
01.01.2038-31.12.2039 60 62 7200 9000
01.01.2040-31.12.2041 61 63 7200 9000
01.01.2042-31.12.2043 62 64 7200 9000
01.01.2044-31.12.2045 63 65 7200 9000
01.01.2046-31.12.2047 64 65 7200 9000
01.01.2048 ve sonrası 65 65 7200 9000
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Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018] çerçevesinde hazırlanan Sosyal 
Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu raporuna göre, OECD ülkelerinde emeklilik yaşından 
sonra ortalama yaşam süresi erkeklerde 18,5, kadınlarda 23,2 yıldır. 2010 yılı itibariyle Türkiye OECD ülkeleri arasında 
emeklilik yaşından sonra hayatta kalma ümidi en uzun süreye sahip ülkedir.

Türkiye'de em eklilik yaşından sonra erkekler 31,1, kadınlar ise 36,9 yıl yaşam aktadır. Reformlarla em eklilik yaşı 
yükseltilm esine karşın 2040 yılı itibariyla Türkiye'de em eklilik yaşından sonra ortalam a yaşam beklentisi hem  
kadın hem erkekte OECD ortalam asının üzerindedir.

Bütün bu izahatlardan da anlaşılacağı üzere, Türk sosyal güvenlik sisteminde 1999 yılına kadar yürütülen emeklilik 
yaş politikalarının aktüeryal denge hesapları açısından sürdürülebilm e imkânı kalmadığından, yaş sınırlamasına 
ilişkin reform  uygulamalarına gidilmiş, ancak yapılan bu reform  uygulamasında kademeli geçişe ilişkin adil bir 
uygulama esası getirilem ediğinden, bu reform  "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" gibi bir toplumsal sorunu da
beraberinde getirmiştir.

B- EMEKLİLİK MAAŞLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan bir diğer önemli kıstas ise sistemden emekli olan bireylere, 
emeklilik döneminde yapılacak maaş ödemelerinin miktarı ve süresidir.

Birçok ülke bu konuda tercihli seçimlere açık olup, kaydı hayat şartı ile veya belirli bir zaman dilimine yönelik 
ödem eler yapılmaktadır. Ülkemizdeki tem el sosyal güvenlik sistemi, kaydı hayat şartı ile yapılan emeklilik ödemeleri 
ve ölüme müteakip sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere yapılan maaş ödemelerini kapsamaktadır.

Ülkemizde emekli aylıklarının hesaplanmasına esas alınan başlıca unsur, aylık bağlanma oranıdır. Bu unsurun yan 
bileşenlerini ise güncelleme katsayısı, aylıkların taban(alt) sınırı ve aylıkların artırılma yöntemi oluşturmaktadır. Emekli 
aylıkları, bu 4 bileşenden hâsıl olan veriler üzerinden hesaplanmaktadır.

Aylık Bağlama Oranı: Sosyal Güvenlik reformu sürecinde, 4447 sayılı yasa ile yapılan ilk düzenlemede aylık bağlama 
oranı SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki çalışanlar için ilk 10 yılın her bir yılı için % 3,5, sonraki 15 yılın her bir yılı için 
% 2,15 yılı takip eden her bir yıl için ise % 1,5 olarak belirlenm iştir.

4447'yi müteakip 5510 sayılı yasa ile getirilen yeni düzenlemede ise sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki tüm  
çalışanlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı] her bir çalışma yılı için hesaplanacak aylık bağlama oranı % 2 olarak 
düzenlenmiştir.

Aylık Bağlama Oranlarına ilişkin dönemsel değerlendirme;

Hak Sahibi 2000 Öncesi 2008/10 Öncesi 2008/10 Sonrası Kayıp Oranı

MEMUR E m e k li Sandığı [4 /C ] % 7 5  [3 x  Yıl) % 7 5  [3 x  Yıl) %50 (2 x  Yıl) 33%

İŞÇİ SSK [4 /A ) % 76.6 (3.06xYıl) % 6 5  [2.6xYıl] %50 (2 x  Y ıl] 35%

ESNAF B ağ -K u r [4 /B ] % 7 0  [2.8xY ıl] % 65 [2.6xY ıl] %50 (2 x Yıl) 29%



Tabloda sunulan verilerden de anlaşılacağı üzere, yapılan bu düzenleme ile çalışanlar bir yandan 2008 öncesine 
göre hak kaybına uğrarken diğer yandan, 2008 öncesi hak kazanabilecekleri emekli aylığını 2008 sonrasında 
kazanmak için sistem e daha uzun süre prim yatırm ak durumunda kalacaklardır.

Güncelleme Katsayısı: Güncelleme katsayısı sigortalıların evvelki dönem kazançlarının emekliliğe hak kazandıkları 
döneme kadar güncellenmesini ifade etm ektedir. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalıları yönünden emekli aylığının 
hesaplanmasında aylıklara uygulanacak güncelleme katsayısının hesabında gayrisafi yurtiçi hâsılanın gelişim hızı 
esas alınm aktadır.

Bu hesap 2008 öncesinde (1+Reel GSYİH Artışı) X (1+TÜFE Artışı) oranında yapılm akta iken 2008 sonrasında 
güncelleme katsayısı (1+Reel GSYİH Artışı*0,30) x (1+ TÜFE artışı] olarak yapılm aktadır.

Yani Ocak 2000 ile Ekim 2008 arasındaki hesaplamalarda güncelleme katsayısında büyüme hızının tam am ı dikkate  
alınm akta iken Ekim 2008 den sonraki dönemde büyüme hızının sadece yüzde otuzu güncelleme katsayısında 
dikkate alınm aktadır.

Emeklilik maaşlarına ilişkin yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelere ilişkin sonuçlar genel olarak 3 ayrı dönemde 
yapılan mevzuat değişiklikleri çerçevesinde İncelenmektedir.

Bu dönemler;
-  2000yılı öncesi dönem,

o

-  Ekim 2008 sonrası dönem,

Şeklinde ayrılmakta olup her üç döneme ilişkin maaş hesaplamaları ise;
- Emekli Sandığı kapsamında çalışan m em urlar (4/C)
- SSK kapsamında çalışan işçiler (4/A)

- Bağ-Kur kapsamında bağımsız çalışanlar (4/B)

î

Olmak üzere 3 ayrı kesim için farklı usullere göre hesaplanmakta olup yukarıda verilen izahat kapsamında, Memur, 
İşçi ve Bağımsız çalışanların gelecekteki emekli maaş hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

1 - Memur Emekli Aylıkları(Emekli Sandığı)
-  2000yılı öncesi dönem,
Emekli Aylığı= Memur Maaş Katsayısı X  Gösterge XAylık Bağlama Oranı
Bu dönemin aylık bağlama oranı %75'tir. Diğer çalışanlarda olduğu gibi Memur çalışanlarda da emekli aylıklarına  
etkisi en fazla olan dönem bu dönemdir. Bu dönemde (1 Ocak 2000 öncesi) gerek aylık bağlama oranının yüksek 
olması gerekse taban (alt sınır] aylık sisteminin uygulanması sebebiyle bu döneme ilişkin Prim ödeme gün sayısı 
çok olanların maaşı, bu dönemde daha az günü olanlara nispeten daha fazla olacaktır.

-  Ocak2000 ile Ekim 2008 arası dönem,
Emekli Aylığı: Aylık bağlama oranı X  Ortalama aylık kazanç

Bu dönemde aylık bağlama oranı %75 olup (Ocak 2000 ile Ekim 2008] güncelleme katsayısında büyüme hızının tamamı 
dikkate alınmaktadır. Yine bu dönemde TÜFE ile GSYİH gelişme hızının(büyümenin) tam am ı dikkate alındığından 
Ekim 2008 döneminden daha avantajlı ancak 2000 öncesinden ise dezavantajlıdır.
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-  Ekim 2008 sonrası dönem,

Emekli Aylığı: Aylık bağlama oranı X  Ortalama aylık kazanç

Bu dönemde aylık bağlama oranı eski dönem lere göre %25 oranında düşürülerek %50 yapılm ıştır. Diğer taraftan  
ortalama aylık kazanç hesaplanırken GSYİH gelişme hızının(büyümenin) sadece %30’u dikkate alındığından dolayı 
emekli aylıklarının en düşük olduğu dönemdir.

Her üç dönemde de çalışması bulunan(2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası) bir memurun emekli maaş 
hesabında, en az katkı sağlayacak dönem 2008 sonrası çalışma dönemidir.

2- İşçi Emekli Aylı klan (SSK)
-  2000yılı öncesi dönem,
İşçiler için 2000 yılı öncesi için aylık hesaplaması

Aylık= Gösterge Rakamı x  Katsayı [31.12.1999 tarihinde geçerli olan Memur Maaş Katsayısı 12000)xAylık Bağlama 
Oram
Bu dönemde uygulanan sistem kısaca gösterge esasına dayandığından ve aylık bağlama oranı yüksek olduğundan 
en yüksek aylık kazancı sağlayan dönemdir. Çalışanların bu döneme tekabül eden prim ödeme gün sayıları ne 
kadar yüksek ise bağlanan aylık da o kadar fazla olacaktır.

-  Ocak2000 ile Ekim 2008 arası dönem,
Aylık= Güncelleme Katsayısı x  Aylık Bağlama Oram
SSK kapsamında çalışan işçiler açısından bu dönem aynen m emurlarda olduğu gibi 2000 öncesi dönemden 
dezavantajlı, 2008 sonrası döneminden ise avantajlıdır. Bu emekli aylığının hesaplanmasında gösterge rakamı 
sistemi yerine TÜFE'deki artış ve yıllık gelişme hızı oranlarının birlikte dikkate alındığı güncelleme katsayısı sistemi 
uygulanmaktadır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu dönemin Aylık Bağlama Oranı 2000 öncesi döneme göre düşük olduğundan, 
bağlanacak maaşlarda o nispette az tahakkuk etmektedir.

-  Ekim 2008 sonrası dönem,
Aylık= Ortalama Aylık Kazanç X  Aylık Bağlama Oram
Bu formülde yer alan "Ortalama aylık kazancın" hesabında güncelleme katsayısı kullanılmakta ve güncelleme kat 
sayısı hesabı için de bir önceki yılın büyüme hızının %30'u ve TÜFE oranı esas alınmakta olup Aylık bağlama oranı 
%40 olarak hesaplanmaktadır.
1 Ekim 2008 sonrası dönem en düşük aylık bağlama oranının vaki olduğu dönemdir. Bu dönemde hesaplanacak 
aylığa esas formüldeki güncelleme katsayısı hesaplanırken GSYİH gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınmaktadır. 
Hesaplamada ki bu kıstas nedeni ile de 2000 öncesi ve 2000-2008 arası dönemlere nazaran en az aylık bağlanma 
dönemi bu dönem olmaktadır.

3 - Bağımsız Çalışanların Emekli Aylıkları(Bağ-Kur)
-  2000yılı öncesi dönem,
Aylık = Son Ödenen Basamak Prim Tutarı [1 Tam y ıl) x%70
Bağ-Kur çalışanlarının da en avantajlı emeklilik koşulları 2000 öncesi dönemi kapsamaktadır. Bu döneme ilişkin 
emekli aylığının hesabında en son hangi basamaktan 1 tam  yıl prim ödenmiş ise o prim tutarının %70'i esas alınarak 
hesaplanma yapılmaktadır. Burada dikkate alınması gereken konu son ödenen basamağa ilişkin primlerin 12 ayın 
tamamını kapsayacak şekilde tam  yıl olarak ödenmesidir. Şayet kişi o yılın tamamını ödemedi ise bir önceki 
basamağın primine dönülmekte hesaplama o basamağın %70'ine göre yapılmaktadır.

-  Ocak2000 ile Ekim 2008 arası dönem,
A ylık= Ağırlıklı Ortalama x  Aylık Bağlama Oram

Bu döneme ilişkin formülde kullanılan Ağırlıklı Ortalama; kişinin 2000-2008 arası ödediği toplam prim gün sayısının,
o güne kadar ödediği tüm prim gün toplamına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.



-  Ekim 2008 sonrası dönem,
A ylık= Ağırlıklı Ortalama x  Aylık Bağlama Oram
Bu formülde yer alan “Ağırlıklı Ortalama" hesabında güncelleme katsayısı kullanılmakta ve güncelleme kat sayısı 
hesabı için de bir önceki yılın büyüme hızının %30'u ve TÜFE oranı esas alınmaktadır.

Bu döneme ilişkin kısmi aylığın hesabında Dönem ağırlığı kişinin 2008 sonrası yatırdığı toplam prim gün sayısının, o 

güne kadar ödediği bütün primlerin gün toplamına bölünmesiyle bulunacaktır.

C - ÇOK ÇALIŞANA AZ MAAŞ MI VERİLECEK?
İster işçi, ister Memur, isterse Bağ-Kur çalışanı olsun bireyin sistem e aktardığı prim ne kadarfazla  ise emekliliğinde  
alacağı maaş da o kadar çok olacaktır.

Sorumuzun cevabına bakıldığında ise m em ur çalışanlar açısından böyle bir durum olmamakla birlikte, Ekim 2008 
reformundan en çok etkilenen ve aylık bağlama oranları en çok düşürülen kesim olan SSK'lı çalışanlarım ız [çalışırken 
aldıkları maaşları asgari ücret veya asgari ücretin 2,5 katına kadar olanlar] yaş şartını ve prim ödeme gün sayısını 
tam am ladıktan sonra çalışmaya devam ederlerse, m aalesef çalıştıkları her yıl ileride alacakları maaşlarını 15 ila 
40 TL arasında az alacaktır.

Mevcut Maaşları Asgari Ücretin 2,5 katından yüksek olan SSK'lı çalışanlar açısından böyle bir risk bulunmayıp bu 
kişiler prime esas kazançlarını artırdıkça emekli maaşları da artacaktır.

Diğer taraftan Son lOyıldaki en düşükişçi emekli aylığını (2000öncesi em ekli o lanjasşan  ücretle karşılaştırdığım ızda;

Dönemler İşçi Emekli Aylığı (TL) Net Asgari Ücret (TL)
2009 1. Dönem (Ocak/Haziran) 597,40 527,13
2009 2. Dönem (Te m m uz-Aralık] 608,30 576,57
20101. Dönem (Ocak/Haziran) 668,30 619,65
2010 2. Dönem (Temmuz-Aralık] 692,30 646,42
20111. Dönem (Ocak/Haziran) 752,30 677,03
2011 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 782,40 711,45
2012 1. Dönem (Ocak/Haziran) 835,50 753,52
2012 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 851,80 799,42
20131. Dönem (Ocak/Haziran) 887,10 831,81
2013 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 922,50 868,27
20141. Dönem (Ocak/Haziran) 952,70 910,35
2014 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 1.007,00 963,90
2015 1. Dönem (Ocak/Haziran) 1.030,40 1.021,27
2015 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 1.100,00 1.082,47
20161. Dönem (Ocak/Haziran) 1.242,50 1.300,99
2016 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 1.333,70 1.300,99
20171. Dönem (Ocak/Haziran) 1.402,00 1.404,06
2017 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 1.485,00 1.404,06
20181. Dönem (Ocak/Haziran) 1.534,80 1.603,00
2018 2. Dönem (Temmuz-Aralık) 1.596,50 1.603,00
2019 1. Dönem (Ocak/Haziran) 1.885,00 2.020,90

S5SS5SS5SSSSS5SSSSS!SS5SS!5«!S5SS5SSSSS5SSS^

Öğretmen 
Bülteni

2019



Öğretmen 
Bülteni

Tablo incelendiğinde de görüleceği üzere emekli maaş miktarlarında son 10 yılda ciddi oranlarda düşüş 
meydana gelmiş, çalışsa da emekli olsa da orta düzey maaş alan 4/A'lı (SSK) işçi kesimi m aalesef sosyal 
güvenlik sisteminin sürekli kaybeden ta ra fı olmuştur. Tabloda sunulduğu üzere 10 yıl önce İşçi emeklisinin 
en düşük maaşı asgari ücretten %13 fazla iken 10 yıl sonra %9 oranında azalmıştır. Üstelik bu hesaplam alar
2000 öncesi emekli olan SSK çalışanları için tahakkuk eden rakam lar esas alınarak yapılm ıştır. 2000 sonrası 
emekli olan veya olacak İşçi emeklileri için durum daha da vahimdir. Örneğin 2019 yılının ilk 6 aylık dönemi için 
bu emeklilerin en düşük aylığı 1.125,50.-TL olarak hesaplanmıştır.
Sorumuza dönersek, SSK'lı çalışanlardan bugün itibari ile prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını tamamlayanların, 
aylık kazancı 2020 ila 5.500 TL arasında ise çalışmaya devam ettik leri her yıl emekli m aaşları yıllık 15-40 TL 
arasında azalacak olup, aylık kazancı bu meblağın üstünde olanlar ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanlar 
açısından böyle bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak tüm  çalışanlar açısından gelecekteki emekli maaşları, 2000 yılından bu yana gerek aylık bağlama 
oranlarının düşürülmesi, gerekse de hesaplamada esas alınan güncelleme katsayısı hesabında hak sahibi 
aleyhine yapılan düzenlemeler nedeni ile düşüş eğilimine girm iş olup bu hesaplama sistem i ile emekli 
aylıklarının düşüş eğiliminin tersine dönmesi imkânsızdır.
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D- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE SONUÇ

Bundan 20 yıl önce ülkemizdeki Sosyal Güvenlik Sistemi üzerinde başlatılan ve sancıları halen devam eden reform niteli
ğindeki değişiklikler neticesinde, yaş şartı sınırlaması nedeni ile emeklilik sistemine nefes aldırılmış ancak kademeli geçişe 
yönelik adil bir düzenleme yapılmadığından, bu düzenlenme beraberinde "emeklilikte yaşa takılanlar" gibi sosyal bir sorunu 
ortaya çıkarmıştır. Yine Aylık Bağlama oranlarına yönelik yapılan düzenlemeler nedeni ile de özellikle 2008 sonrası çalışma
larımız açısından, emeklilikte çok ciddi maddi kayıplar söz konusu olmuştur.

Ülkemizde 2000 yılına kadar uygulanan emeklilik politikalarının, hem sosyal hem ekonomik hem de Aktüeryal dengeler 
açısından sürdürülebilirliğinin olmadığı toplumun tüm kesimlerince kabul edilmekle birlikte mevcut uygulamanın getirdiği 
mağduriyetlerin giderilmesine yönelik talep ve beklentiler bulunmaktadır.

Bu talep ve beklentilerin karşılanması amacıyla;

Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Sistemlerinin [OYAK, İLKSAN, POLSAN, Banka Munzam Sandıkları vb.] destek
lenmesi ve BES katılımcıları için uygulanan devlet katkısının süratle bu alanı da kapsayacak şekilde ge
nişletilmesi,

Devlet tarafından kanunla kurulan Kamu Munzam Sandıkları ile Özel Bankalar tarafından kurulan Personel 
Emeklilik Sandıklarının (OYAK, İLKSAN, POLSAN, Banka Personel Vakıflarının Munzam Sandıkları vb.] “Toplu 
Emeklilik Ödemesi" uygulaması yerine "Emeklilikte 2. Maaş" uygulamasına geçmeleri için teşvik ve destek
leme politikalarının geliştirilmesi,

Sosyal Güvenlik Sisteminin kanayan yarası haline gelen EYT sorunun çözümü maksadı ile 25.08.1999 tarihin
den önce işe başlayanlardan, prim gün sayısı ve çalışma yılını tamamlayarak, emeklilik için 5 yıl ve daha az 
bir süre yaş şartı bekleyenlerin, belirli kesinti oranları ile emekli edileceği bir defaya mahsus düzenleme
yapılması,

Sisteme eşit prim ve eşit çalışma süresi olarak katkıda bulunan ve/fakat emekli oldukları dönemler nedeni ile 
maaşları düşük bağlanan kesimlerin “İntibak" yasası odaklı çözüm taleplerinin gündeme alınması ve konunun 
sistemin sürdürülebilirliğine mani olmayacak bir şekilde halledilmesi,

Bütün emeklilik sistemlerinin asli görevi “fiili çalışma döneminin teşvik edilmesi"olmasına rağmen, mevcut 
sistemde emekliliği hak eden orta kademe gelir sahibi 4/A çalışanlarının “çalıştıkça emekli maaşlarının azal
ması" tehdidinin süratle çözüme kavuşturulması,

2008'den sonra işe giren ve emekli olduğu zaman kendisine bağlanacak aylığın, çalışırken aldığı aylık maaşı
nın en fazla %50'si kadar olacağının bilincinde olmayan alt ve orta kademe ücretlilerin BES' e dâhil olmalarını 
teşvik etm ek için yalnızca bu kesimi kapsayan ve ücretten alınan verginin azaltılması yolu ile desteklenen 
BES teşvik uygulamalarının geliştirilmesi,

Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için geliştirilen ve önümüzdeki yıldan itibaren “zorunlu kesintilere" başlayacak 
olan Esnaf Ahilik Sandığının, Tamamlayıcı (munzam) bir sosyal güvenlik sandığı olması için düzenlemeler 
yapılması, bu amaçla tahsil edilecek sandık kesintilerini düzenli olarak yatıran Bağ-Kur çalışanlarının, Esnaf 
Ahilik Sandığından "İkinci Emekli Maaşı" alması yolunun açılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

SSK'lı çalışanlartVA] için öncelikle Demir-Çelik, Çimento, Cam ve Otomotiv sanayii gibi ağır işlerde çalışan 
işçilerden başlamak üzere “Esnaf Ahilik Sandığı” benzeri ancak katılımın “gönüllü" olduğu bir Tamamlayıcı 
(munzam] bir sosyal güvenlik sandığı (İşçi Munzam Sandığı gibi) geliştirilmesi ve bu sandığın İşsizlik fonun
dan elde edilecek nemalar, gönüllü katılımcılardan alınacak aidat kaynakları ve geliştirilecek diğer kamu
sal kaynaklarla büyütülmesi ve bu suretle işçilerin emeklilikte "İkinci Emekli Maaşı" alması yolunun açılması,
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Hâlihazırda OYAK, İLKSAN, POLSAN gibi kurumlar aracılığı ile Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik desteği sağlanan 
kesimin dışında kalan Memurlara, geçmişteki kötü yönetim süreçleri nedeni ile tasfiye edilen MEYAK 
(Memur Yardımlaşma Kurumu) benzeri bir munzam sandık kurularak, bu kesimde Tamamlayıcı Sosyal 
Güvenlik sisteminin ihya edilmesi, memurların BES yerine bu sandığa katılımının yönlendirilmesi, iste
yen memurların BES tarafındaki katılımlarının gönüllü olarak sürdürülmesinin sağlanması ve bu suretle, 
memurların emeklilikte "İkinci Emekli Maaşı" alması yolunun açılması,

Yukarıda sunulan çözüm önerileri, dünya genelinde ortalama 150 yıllık geçmişleri bulunan ve bugün çağdaş sosyal gü
venlik sistemlerine sahip G-7 ülkelerinde uygulanan sürdürülebilir emeklilik sistemi mekanizmalarının esası sayılan 
3'lü model (Emekli Maaşı= devlet sosyal güvenlik sistem i + tamamlayıcı mesleki emeklilik sandığı+ bireysel emeklilik 
sistem i]baz alınarak sunulmuştur.

Diğer taraftan hangi sistem esas alınırsa alınsın, kayıt dışı istihdam önlenmedikçe, kadınların çalışma hayatına katılımı 
teşvik edilmedikçe, hak sahiplerine yapılan ödemlerdeki suiistimaller ön\er\emeĞ\kçe(anlaşmalıboşanma/ar, haksız ma
lu liyet ödemeleri vb.l Sosyal Güvenlik Sistemine aktarılan primler en azından Hedge Fonları kadar kazançlı bir sistemle 
değerlendirilmedikçe ve nihayet bir emekliyi dört çalışanın finanse edeceği yapısal istihdam çözümleri geliştirilmedikçe, 
emeklilikte çağdaş ve insani bir yaşam kalitesini ihtiva eden bir gelecek olmayacaktır.
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24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ

4 / ,

A ta tü rk 27 Ekim  1922 tarihinde öğretm enlerle B ursa ’da yaptığı b ir toplantı 
sırasında şunları söylem iştir:

“Bu anda karşınızdaki en içten duygumu, 
izninizle söyleyeyim: İsterdim ki çocuk olayım, genç olayım, 
sizin nur saçan sınıflarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım. 

Siz beni yetiştiresiniz. O zaman ulusum için daha yararlı olurdum. 
Ne yazık ki elde edilemeyecek bir istek karşısında bulunuyoruz. 

Bunun yerine sizden başka bir istekte bulunacağım: 
Bugünün çocuklarını yetiştiriniz.

Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız.
Bunu sizden istiyor ve diliyorum.”
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Tuncer YILMAZ
Yönetim Kumlu Başkanı

H am za AYDOĞDU
Y ö n e tim  K u ru lu  Ü y esi

Abdulkadir ÖZKAN
Y ö n e tim  K u ru lu  B a ş k a n  V ekili

H üseyin TORUN
Y ö n e tim  K u ru lu  Ü y esi

A / YÖNETİM KURULU /P

M etin ŞEYHOĞLU
Y ö n e tim  K u ru lu  Ü y esi

y y y  DENETLEME KURULU



/ / /  ORGANİZASYON ŞEMASI

L e v e n t BELLIGUÇUK
İn s a n  K ay nak ları v e  D estek  

H izm etleri M üd ürü

Mintez ŞİMŞEK
Genel M üdür

A b d u lh a m it ŞAHIN
M uîıasebe ve Mali İşler M üdürü

S a ltu k  Aziz GÖKALP
İkraz Müdürü
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Cuma İBİŞ, Uğur GÖREN, Nesrin ÜNÜGÖR ve Mustafa Saadettin KÜÇÜK isimli dört idealist öğretmenimiz Diyarbakır'ın 
Yenişehir İlçesi'ne bağlı Hantepe Köyü'nde bundan tam 23 yıl önce 1 Ekim 1996 tarihinde hain terör örgütü mensupları 
tarafından şehit edilmişlerdir.
I I

1 Ekim 1996 tarihinde Hantepe'nin karatahtasına yazılanlar...

1 Ekim 1996 tarihinde gece saat 23.30 sıralarında köy kahvesinden çıkan iki köylü silahlı iki kişiyle karşılaştılar. 
Bunlar çok düzgün bir Türkçe ile köylülerden kendilerini öğretmenlerin kaldığı lojmana götürmelerini, kapıyı 
çalıp ilaç istediklerini söylemelerini istediler.

İki köylü silah zoruyla bu hainlerin isteklerini yerine getirdiler. Öğretmenler kapıyı açarak hem köylüleri hem de 
silahlı iki kişiyi içeriye davet ettiler. Silahlı kişiler, komutanlarının köyün girişinde beklediğini ve öğretmenlerle 
görüşmek istediğini bu yüzden birlikte gideceklerini söylediler. Öğretmenler ve iki köylü, silahlı hainlerin 
eşliğinde köyün 300 metre dışına çıktılar. Bir süre sonra silahlı iki kişi, iki köylünün köye geri dönmelerini 
öğretmenlerin ise komutanlarıyla görüştükten bir saat sonra köye geri döneceklerini söylediler. Köye 
dönüşleri sırasında silah seslerini duyan iki köylü durumu muhtara bildirdiler. Jandarmanın gelmesinden 
sonra, şehitlerimizin naaşları sabah saat 08:00 sıralarında bulundu.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE VE SAYGIYLA ANIYORUZ.

01.01.1970 tarihinde Şanlıurfa İli 
Siverek İlçesi'nde doğan ve bekâr olan Cuma İBİŞ'in 
babası Sabri, annesi Saadet'tir. Diyarbakır Eğitim 
Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan 
Cuma İBİŞ, Ordu İli Ünye İlçesinde görev yaptıktan 
sonra 14.07.1993 tarihinde Diyarbakır iline atanmıştır. 
Diyarbakır Merkez Hantepe Köyü İlköğretim Okulu 
öğretmeni iken, 01.10.1996 tarihinde Hantepe Köyü'nden 
kaçırılarak, köy dışında dört arkadaşı ile birlikte şehit 

edilmiştir.

ust a fa !Saadetti n Kİ
5.1 996

05.10.1973 tarihinde Antalya İli Serik 
İlçesinde doğan ve bekâr olan Mustafa Saadettin 
KÜÇÜK'ün babası Ramazan, annesi Naile'dir. Erzurum 
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü 
mezunu olan Mustafa Saadettin KÜÇÜK, 09.09.1994 
tarihinde Diyarbakır Merkez Hantepe İlköğretim 
Okulu'nda sınıf öğretmenliği görevine başlamıştır. 
Askerlik görevini tamamladıktan sonra, aynı okuldaki 
görevine dönen Mustafa Saadettin KÜÇÜK, 01.10.1996 
tarihinde Hantepe Köyü'nden kaçırılarak köy dışında 
dört arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir. Adı, Serik'te 
bir caddeye, Çandır Beldesi'nde bir ilköğretim okuluna 
ve Antalya'da Ulus Mahallesinde bir çocuk parkına 
verilmiştir.

01.01.1966 tarihinde Ankara 
Şereflikoçhisar'da doğdu. 20.09.1991 
yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü mezunu olan Nesrin ÜNÜGÜR, öğretmenlik 
görevine 06.10.1993 tarihinde Diyarbakır Merkez 
Hantepe Köyü İlköğretim Okulu'nda başlamıştır. Bu 
görevde iken, 01.10.1996 tarihinde Hantepe Köyü'nden 
kaçırılarak, köy dışında dört arkadaşı ile birlikte şehit 
edilmiştir.

12.12.1970 tarihinde İstanbul'da doğan 
ve bekâr olan Uğur GÖREN’in babası Nuri, annesi 
Nadiye'dir. Trakya Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu 
Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Uğur GÖREN, 
25.02.1994 - 27.05.1996 tarihleri arasında Yozgat'ta 
görev yaptıktan sonra 09.08.1996 tarihinde Diyarbakır 
Merkez Hantepe İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliğine 
atanmıştır. Bu görevde iken, 01.10.1996 tarihinde 
Hantepe Köyü'nden kaçırılarak, köy dışında dört 
arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir. Adı, Kırklareli İli 
Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey Kasabasında bir liseye 
verilmiştir.



m GAZİ OL YA ŞEHİT

Haydi yavrum ! Ben seni bugün için doğurdum ; 
H am urunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum .
Türk evlâdı odur ki, yurdu olan toprağı 
Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırm az;
Bir yab an cı bayrağı
Ezan sesi duyulan hiçbir yere astırm az.
Git evlâdım , yıllarca ben oğulsuz kalayım ;
Şu yaralı bağrım a kara ta şla r  çalayım !
Haydi oğlum  haydi git,
Ya gazi ol, ya şehit...
Haydi yavrum , köyüne, n işan lın a ved a et 
Sabanını, tarlanı, h er şeyini fedâ et,
O silâh a sarıl ki, böyle günde bir erkek  
Bir dualı dem irden başka bir şey  kullanm az; 
Bunu tu tan  bir bilek 
Köleliğin uğursuz zincirine uzanm az.
Git evlâdım  yıllarca ben oğulsuz kalayım :
Şu yaralı bağrım a kara ta şla r  çalayım .
Haydi oğlum , haydi git;
Ya gazi ol, ya şehit...
Haydi yavrum , kendine sen  de "yiğit er" dedir, 
Büyüdüğün gaziler o cağın a can  getir.
O cenkleri kazan ki, senin  büyük Türk adın  
Yedi iklim, dört bu cak içersin e ün salsın .
Beş yüz yıllık ecdâdın
Kabirlerde titreyen kemikleri öç alsın.
Git evlâdım , yıllarca ben oğulsuz kalayım ,
Şu yaralı bağrım a kara ta şla r  çalayım .
Haydi oğlum , haydi git,
Ya gazi ol, ya şehit...
Haydi yavrum , bugün de dertli ninen ağlasın, 
Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın;
O yaşları sa çs ın  ki, sen in  arslan  göğsünde  
Benim  kanlı gözyaşım  d ü şm an  için kin olsun, 
Kara yerin yüzünde
Ayağının bastığı bağlar, beller leş dolsun.

M ehm et Em in YURDAKUL



Üyelerimizin 
sosyo-ekonomik ve 

sağlık olanındaki 
ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik kaynak sağlayarak 

toplam refah düzeylerini arttıracak 
çözümler sunmak ve emeklilik 

dönemlerine ilişkin tamamlayıcı sosyal 
güvenlik konusunda destek sağlayıcı 

faaliyetlerde bulunmak.

Değişen dünyaya 
uyumlu ve yeniliklere 
açık, üye memnuniyeti 
temelinde, hizmet 
kalitesinden asla ödün 
vermeden üyelerimizin 
ihtiyaçlarını zamanında ve 
eksiksiz bir şekilde karşılayıp 
sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak 
hayatın her alanında üyesinin yanında 
olan saygın bir kuruluş olmak.
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2023 STRATEJİK AMAÇ VE 
HEDEFLERİMİZ

Tamamlayıcı Sosyal Güvenlikte En 
Etkin ve En Verimli Çözümler Sunan 

Kurum Olmak

Sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunan 
tüm üyelerimizin, özel sağlık kurumlarından 
hiçbir ücret ödemeden yararlanmasını sağlayacak 
tamamlayıcı bir sağlık sigortası sistemi geliştirmek.

Üyelerimize güvenli bir gelecek ile sürekli ve istikrarlı 
mali katkı sağlamak amacıyla emeklilik dönemlerinde 
ikincil bir gelir kaynağı sunmak.

Görevde iken hayatını kaybeden üyelerimizin geride 
kalan çocuklarına eğitim burs desteği sağlamak.

Ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisine düşmüş ve 
başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyecek 
duruma gelen emekli üyelerimize konukevi vb. hizmet 
tesisleri kurmak ve yararlandırmak.

Tüm Eğitim Camiasını Kapsayacak 
Bir Hizmet Modeli Geliştirmek

Mevzuat değişikliğine gidilmesi.

Üye aidatlarına devlet katkısı sağlanması ve gelir 
vergisi matrahından düşürülmesine yönelik çalışmalar 
yapılması.

Benzer ulusal/uluslararası kuruluşlarla iş birliği 
yapılması.

Yeni hizmet modelleri konusunda finans çevreleri, 
üniversiteler ve akademik kadrolardan destek 
alınması.

AB Projeleri Destekleme Programlarından 
yararlanılması amacıyla projeler hazırlanması.

Teknolojik Yeniliklere Açık Tam 
Donanımlı Bilişim Altyapısına Sahip 

Bir Kurum Olmak

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sisteminin 
kurulması ve bu sistem içerisinde kurumun işleyişinde 
ihtiyaç duyduğu tüm modüllerin entegre edilerek kurum

bünyesinde kullanıma alınması.
Yöneticilerin karar alma süreçlerini kolaylaştırmak adına 
kurumsal raporlama (İş Zekâsı) sisteminin kurulması ve 
kullanıma alınması.
Kurumsal olarak tüm Sandık üyelerinin iş ve işlemlerini 
elektronik ortama taşıyarak (online başvuru sistemi, 
e-devlet uygulamaları vb.) tüm başvuruların elektronik 
ortamda online olarak alınmasının sağlanması.

Donanımsal teknolojik altyapının günümüz teknolojisine 
uygun olarak yenilenerek sanal sunucu parkı ile iş 
sürekliliğine uygun, entegre çalışacak veri depolama 
merkezi oluşturulması.

■■ "  ■■Tum Üyelerine Ulaşabilen ve Tum 
Üyelerinin Ulaşabildiği Bir Kurum 

Olmak

Üye Bilgi Sisteminin sürekli güncellenmesine yönelik bir 
sistem altyapısı kurulması.
Çağrı Merkezi kapasitesinin arttırılarak üyelere özel 
ücretsiz arama kanalı açılması.

Üye sayısı 10.000’den fazla olan illerde “Üye İletişim 
Bürolarının” açılması.

Sürekli güncellenen Mobil Uygulamaların devreye 
alınması.

Hizmet Kalitesinin Arttırılmasında 
ve İletişimin Kuvvetlendirilmesinde 

Örnek Bir Kurum Olmak
Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak 
için gerekli çalışmaların yapılıp TS EN ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim Sisteminin kurum bünyesinde 
uygulanması için komisyon oluşturmak.

Ulusal ve uluslararası eğitimlerle personel yetkinliğinin 
artırılması.

Sosyal sorumluluk projelerine destek veren örnek olan 
bir kurum olmak.

Kurumsal kimlik kılavuzu hazırlanarak uygulamaya 
konulması.

Personele yönelik çalışmalar yapılması.



Merkezi ve yerel yönetimlerin bireylerin 
tüm ihtiyaç ve beklentilerine çözüm 
olacak yöntemler geliştirmesi temel 
görev ve sorumluluklarındandır. Bireylerin 
taleplerine çözüm olabilmek de hizmet 
kavramı ile özdeşleşmektedir.

Hizmet, yerel ve genel tüm yönetimlerin bireylere sunmuş 
oldukları çözüm odaklı işlemlerdir. Dolayısıyla bir hizmetin bireye 
faydalı olabilmesi de o hizmetin kalitesi ile doğrudan orantılı 
hale gelmektedir. Böylelikle hizmette kalite kavramı da ön plana 
çıkmaktadır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan İLKSAN, Sandığın 
kuruluş kanunu, Ana Statüsü ve ilgili diğer yönetmeliklerinde de 
belirtildiği üzere, üye aidatlarından gelen gelirler ile yine üyelerine 
karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardımlar yaparak üyelerinin 
memnuniyetini sağlamak gayretindedir." İLKSAN, Kalite Yönetim  
Sistemi faaliyetlerine 18-29.06.2007 tarihlerinde TSE eğitmenleri 
tarafından personele verilen eğitimle başlamıştır. 10-11.04.2008 
tarihlerinde gerçekleştirilen Belgelendirme Tetkiki sonucunda TS 
EN ISO 9001:2000 standardı ile ilgili Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 
verilmesi hususunda karar alınmıştır. Ardından 01.04.2010 tarihinde 
TSE tarafından TS EN ISO 9001:2008 standardına uygun Kalite 
Yönetim Sistemi onaylanmış ve belge kullanma hakkı tanınmıştır, 
Türk Standartları Enstitüsü Denetim Uzmanlarınca, 03/04/2018  
tarihinde TSE 2.Gözetim ve TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş 
ile ilgili gerçekleştirilen tetkik sonucunda, Genel Müdürlükçe yeni 
sistemin öngördüğü şartlara göre hazırlanan Kalite El Kitabı uygun 
görülmüş ve üyelerin almış oldukları her türlü hizmetin sunumuna 
ilişkin olarak Sandığın TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir 
Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğu onaylanmıştır”. (İLKSAN,
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Bir hizmetin kalitesi kişiden kişiye değişiklik arz 
edebilecektir. Ancak önemli olan husus genel geçer 
ve objektif kurallar çerçevesinde oluşturulmuş ve yine 
bireylerin talepleri doğrultusunda oluşturulmuş bir hizmetin 
varlığıdır. Hizmet kalitesinin oluşması, o hizmetin etkili bir 
şekilde planlanması ve uygulanması ile olacaktır. Dolayısıyla 
bir hizmetin hedef kitlesi tarafından karşılık görmesi ve 
olumlu bir sonuç doğurması için o hizmetin stratejik  olarak  
planlanabilmesi, uygulanabilmesi ve denetlenebilmesi 
gerekm ektedir. Bunu başarabilen işletmeler, rekabetçi 
ortam da diğer işletmelere nazaran daha üretken ve başarılı 
işletm eler haline de gelebilecektir. Ancak bunu yapabilmek  
için işletmelerin insan kaynağına gereken önemi vermesi ve 
alınacak kararlarda çalışanların da katkısının olmasına özen 
göstermesi önem arz etm ektedir. Böylelikle, bu işletmelerde  
çalışan bireyler de hizmetlerin planlanması ve uygulanması 
aşamasında daha aktif bir katılım sergileyerek hem  
kendileri için hem de çalışmış oldukları işletme için faydalı 
bireyler haline gelmiş olacaklardır. İnsan kaynaklarının 
verimli olabilmesi ise işletme içerisinde yönetimin insan 
kaynağına verdiği önem ile oluşacaktır. Çalışanlara olan 
güven bunun bir ifadesidir. İşletmelerin çalışanlarına 
olan güvenleri o işletmelerin çalışanlar tarafından daha 
çok sahiplenilmesine de yardımcı olacaktır. Çalışanlar bu 
şekilde daha motive bireyler haline gelecek ve yöneticileri 
tarafından takdir edildikleri sürece de çalışmış oldukları

işe daha çok bağlanacak ve iş tatmininin de artması 
sağlanabilecektir. Sağlam bir örgütsel yapının sağlam  
bir örgütsel kültür ile oluşacağından hareketle, bu 
örgütsel yapının temellerinin atılması ise çalışanların 
işletmeye olan bağlılıklarının artırılması ile doğrudan 
orantılı hale gelmektedir. Dolayısıyla, işletmenin 
sunmuş oldukları hizmetlerde kalite ve memnuniyet 
olabilmesi o hizmeti hazırlayan işletme çalışanlarının 
sürece olan olumlu katkısı sayesinde olacaktır.

İLKSAN' ın 2018 yılı bülteninde 
üye memnuniyet oranları 

incelendiği zaman, üyelere sunulan 
sosyal yardımların hızlı bir şekilde 
karşılanması bakımından üyelerin 
%93' lük bir bölümünün memnun 

olduğu görülmüştür. Bunun 
yanında aynı bültende üyelerle 

yapılan mülakatlara yer verilmiş 
ve üyelerin memnuniyetleri 

belirtilmiştir.
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Ayrıca; Sandığın
2023 vizyonunda;

■

■

Hukuki yapılanma bakımından; tüm eğitim  
çalışanlarını üyelik kapsamı içine almayı hedefleyen,

Sağlıkta; sağlık sorunlarını en iyi şekilde 
çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla, fizik tedavi, 
term al ve rehabilitasyon merkezi zincirleriyle, yaşlı 
ve emekli üyelerin emekliliklerinde rahat ve huzurlu 
bir ortamda yaşamalarını sağlayacak projeler 
geliştirecek,

O İletişim ve Teknolojide; üyeleriyle iletişimde ve 
hizmetlerinde çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini 
en üst seviyede kullanacak,

O
Ekonomik ve Sosyal Yapısıyla; uzun vadede uygun 
faiz oranları ve ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal 
ihtiyacını karşılayan,

O
Mali Yapısıyla; üye aidatları ve sandık gelirleri ile 
oluşturulan güçlü bütçesini; Turizm, Sağlık, Finans, 
Enerji ve Gıda Sektöründe yatırımlara dönüştürerek 
ekonomide sağlayacağı istihdam ile katma değer 
yaratıp bu sayede elde ettiği getirileri üyelerine adil 
bir şekilde yansıtan,

o
O n O

Ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve sandıklar 
ile ekonomik güç birliği yaparak mali yapısını 
güçlendirmeyi hedefleyen,

O

Üyelerin refah düzeylerini arttırm ak için ikinci bir 
emeklilik sistemine geçmiş, Sağlık Sigortası ve 
Sağlık İkrazı ile üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş, 
İhtiyaç sahibi üyelerinin konut sorununu çözmüş, 
Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının barınma 
ihtiyaçlarını karşılamış, ihtiyaç duyulan illerde üyelerin 
konaklama ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış bir 
İLKSAN, hedefinin olduğu görülmektedir.



Bu verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi 
neticesinde, İLKSAN' ın eğitim camiası bakımından 
son derece önemli bir kurum olduğu ve üyelerine 
karşılıklı ve karşılıksız yardımlar yaparak bir 
sosyal yardım sandığı olmasının gereklerini 
yerine getirdiği görülmektedir. İnsanların insan 
olmalarından dolayı sahip olmuş oldukları 
haklar her zaman için çok değerlidir. Bu sebeple 
insanların daha rahat ve huzurlu koşullarda 
yaşamlarını sürdürmeleri ve bunu yapabilmeleri 
için de İLKSAN ve benzeri kurumların olmasında 
fayda görülmektedir. İLKSAN' ın hizmet sunmuş 
olduğu alanda üyelerinden gelen memnuniyet 
ifadeleri ve Sandığın kalite politikası ve kalite 
hedefleri incelendiğinde, Sandığın 2023 vizyonu

çerçevesinde ilerleyen yıllarda da üyelerine daha fazla 
hizmet etmeyi hedefleyen ve bunu kurumsal bir politika 
haline getirmiş bir yapısının olduğu görülecektir.

Üyelerimizin daha rahat ve huzurlu koşullarda 
yaşamlarını sürdürmeleri için kaliteyi yaşam felsefesi 
olarak algılayan İLKSAN olarak üyelerimizin her zaman 
yanındayız.

Ayşe Gül ÖZKAN 
ikraz Müdürlüğü 

Uzman

*Bu makale, yazarın Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
tarafından 21/06/2019 tarihinde kabul edilen "Toplam Kalite Yönetimi 
Çerçevesinde Hizmet Kalitesinin Ûnemi Ve İlksan Örneği" adlı Yüksek 
Lisans Tez Projesinden türetilmiştir.
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TEMSİLCİLER KUP 
TOPLANTISI
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Sandığımızın 8. Dönem 3. Olağan 
Temsilciler Kurulu Toplantısı 

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde, 
Alanya/ANTALYA'da bulunan İLKSAN 
Ananas Otel'de gerçekleştirilmiştir.

196 ILKSAN II Temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen Temsilciler Kurulu Toplantısının 
1. Gün çalışmalarında, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sn. İbrahim ER’in protokol 
konuşmasının ardından Geçici Divan Kurulu Üyeliklerine Samsun İl Temsilcimiz Sn. 
Nazmi KILIÇ, Bolu İl Temsilcimiz Sn. Emine Gül YILMAZDEMİR ile Ordu il Temsilcimiz 
Sn.Cemil EPLİ seçilmişlerdir.

w w w i l k s a n . g o v . t r



İl Temsilcilerimizden gelen önergenin kabul edilmesi 
neticesinde; Divan Başkanlığına Aydın İl Temsilcimiz Sn.Nail 
BAYAR, Divan Katip Üyeliklerine Erzurum İl Temsilcimiz 
Sn.Kerim UÇAR, Adana İl Temsilcimiz Sn.Cihan Zeynep 
AKTAN ile Samsun İl Temsilcimiz Sn. Leyla ER seçilmişlerdir.

Davetli misafirlerimizin protokol konuşmaları, Hacettepe 
Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 
Doktor Öğretim Üyesi Sn. Murat BÜYÜKYAZICI'nın, 
"Sandığımızca aylık emekli maaşı ödenmesi" uygulamasına 
geçilmesine ilişkin fayda/maliyet ve uygulanabilirlik 
yönlerinin incelenmesine ilişkin olarak Hacettepe 
Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm 
Başkanlığınca hazırlanan Sandığımızın Aktüerya Raporu 
hakkındaki sunumları ile devam eden Temsilciler Kurulu 
Toplantımızda, Bakanlığımızca onaylanan gündem 
maddeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulumuzun 2018 
yılı faaliyetleri ibra edilmiş, Sandığımızın yürüttüğü plan 
ve projelere ilişkin Temsilciler Kuruluna bilgilendirmede 
bulunulmuş, Sandığımızın 2018 Yılı Denetleme Kurulu 
Raporu Temsilciler Kuruluna sunulmuş, Sandığımızın 2018

yılı bilançosu ve gelir-gider tablosu hakkında bilgilendirme 
yapılmasına müteakip 2019 yılı Bütçe Taslağı ile Norm Kadro 
Cetvelleri Temsilciler Kuruluna takdim edilmiştir.

Türkiye Geneli İl Temsilcilerimizin, gündem maddeleri 
ve münferit konular hakkındaki önergelerinin 
değerlendirilmesiyle, 8. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu 
Toplantımız sona ermiştir.

Temsilciler Kurulu Toplantımıza; telgraf ile çelenkgöndererek 
ve bizzat katılarak bizleri onurlandıran, tüm konuklarımıza 
ve İl Temsilcilerimize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
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SANDIĞIMIZIN KURULUŞUNUN 76. YIL DÖNÜMÜNDE DE

ATAMIZA SAYGI ZIYARE



Sandığımızın 76. kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle Atamıza Saygı 
ziyaretinde bulunmak amacıyla 
Anıtkabir'de tören düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkarurruz Sn Tuncer YILMAZ; 
Denetleme Kurulu Başkarurruz Sn Resul DEMİRBAŞ 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn Hüseyin TORUN ve 
Sn. Metin ŞEYHOĞLU, Genel Müdürümüz Sn. Mintez 
ŞİMŞEK Ankara İl ve İlçe Temsilcilerimiz ile Genel 
Müdürlük Çalışanlarımızın iştirak ettiği tören Mazole’ye 
çelenk bırakılması ile başlamış, Saygı Duruşu ve 
akabinde Anıtkabir Ziyaretçi Defteri’nin Yönetim Kurulu 
Başkanımız taralından imzalanması ile sona ermiştir.
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PORTFOY 
ŞİRKETLERİ İLE 
TOPLANTILARIMIZ

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz 
Sn. Mintez ŞİMŞEK, ve Genel Müdürlük Yöneticilerimiz Sandığımızın 
finans kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, 
Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisindeki gelişmeler çerçevesinde 
finans yatırım olanaklarının tespiti amacıyla Portföy Şirketleri ile 
toplantılar gerçekleştirmişlerdir.



Bu kapsam da;
İş Portföy Genel Müdürü Sn. Tevfik ERASLAN, 
İş Portföy Genel Müdür Yardım cısı 
Sn. Nihat ÖZENÇ,
İş Portföy Yatırım D anışm anlığı ve Yurt İçi 
Satış Müdürü Sn. N eslihan ÖKSÜZ,
İş Portföy Başekonom ist Sn. Nilüfer SEZGİN,

Ziraat Portföy Genel Müdür Yardım cısı 
Sn. Sadettin  YALMAN,
Ziraat Portföy Yatırım D anışm anı Y önetm eni 
Sn. Alpay EKMEKÇİ,

Yapı Kredi Portföy Yönetim i A.Ş. Genel 
Müdürü Sn. Emir ALPAY,
Yapı Kredi Portföy Yönetim i A.Ş. Genel Müdür 
Yardım cısı Sn. Bülent İMRE,
Yapı Kredi Portföy Yönetim i A.Ş. Genel Müdür 
Yardım cısı Sn. Müge PEKER,
Yapı Kredi Portföy Yönetim i A.Ş. Grup Müdürü 
Sn. Ümit ERSAMUT,
Yapı Kredi Portföy Y önetim i A.Ş. Y öneticisi 
Sn. Gökhan ÇAVDAR,
Yapı Kredi Portföy Yönetim i A.Ş. Pazarlam a 
Grup Müdürü Sn. Murat ARKARAKAŞ,

QNB F inans Portföy Genel Müdürü 
Sn. Egem en ERDEN,
QNB Finansportföy Genel Müdür Yardım cısı 
Sn. Murat İNCE,
QNB Finansportföy Portföy Yönetim i Grup 
Y öneticisi Sn. Ziya ÇAKMAK,

Tacirler Portföy Satış ve Pazarlam a Grubu 
Genel Müdür Yardım cısı Sn. Yiğit M ehm et 
ÜSTAY,
Tacirler Portföy Fon Satış Y önetm eni 
Sn. Veysel ÇELİK,
Tacirler Portföy Satış, Pazarlam a ve M üşteri 
İlişkileri Direktörü Sn. Özgür Burak ALTINSAÇ,

Azimut Portföy Yönetim i A.Ş. Genel Müdürü 
ve Yönetim  Kurulu Üyesi Sn. Murat SALAR, 
Azimut Portföy Yönetim i A.Ş. Varlık Yönetim i 
Direktörü Sn. M ehm et SARP, ile bilgi 
a lışverişind e bulunulm uştur.
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T b R K

BİLGİLENDİRME 
BASIN TOPLANTILARIMIZ



Sandığımızın faaliyetleri hakkında Üyelerimizi ve kamuoyunu 
bilgilendirmek maksadıyla, Kahramanmaraş Piazza AVM'de 
basın toplantısı, Kahramanmaraş Hanifi ÇAKALLIOGLU 
Öğretmenevi, Afşin Öğretmenevi ve Çorum İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde üye istişare toplantıları düzenlenmiştir.
Bu kapsamda; Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Metin ŞEYHOGLU 
Ordu Altaş TVde Gündem Özel programının konuğu olmuş, 
Sandığımızın 76. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Yönetim 
Kurulu Başkanımız BengüTürk TVde Söz Hakkı programına 
katılmışlardır.
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OKUL 
ZİYARETLERİMİZ

Yönetim Kurulu 
Denetleme Kurulu Başkanımız, 
Yönetim ve Denetleme Kurulu 
Üyelerimiz, Genel Müdürümüz ve 
Genel Müdürlük Yöneticilerimiz, 
Sandığımızın faaliyetleri, projelerimiz 
ve kampanyalarımız hakkında 
bilgilendirme yapıp, Üyelerimizin 
görüş ve önerilerinin alınması 
maksadıyla okul ziyaretlerinde 
bulunmuşlardır.

Okul Ziyaretleri kapsamında;

İzmir İli Seferihisar İlçesi Ulamış İlkokulu,
Samsun İli Atakum İlçesi Hüseyin Avni Asal İlkokulu,
Samsun İli Asarcık İlçesi Musaağa İlkokulu/Ortaokulu,
Samsun İli Vezirköprü İlçesi Mirza Çalışkan İlkokulu/Ortaokulu,
Samsun İli Vezirköprü İlçesi Mehmet Paşa İlkokulu,
Çorum İli Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu,
Çorum İli Merkez Bekir Aksoy İlkokulu,
Çorum İli Merkez Şehit Onur Bakbak İlkokulu,
Çorum İli Merkez Mimar Sinan İlkokulu,
Çorum İli Merkez Bahçelievler İlkokulu,
Çorum İli Sungurlu İlçesi Yavuz Selim İlkokulu,
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu,
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu 
İlkokulu,
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Tepebaşı İlkokulu,
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal İlkokulu, 
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Şehit Öğretmenler İlkokulu,
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Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Mevlana İlkokulu, 
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu, 
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Cumhuriyet İlkokulu,
Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Adalet İlkokulu,
Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Mehmet Ali Yasin İlkokulu, 
Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Şehit Serkan Özaydın İlkokulu, 
Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Reşat Benli İlkokulu,
Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi TEI Alparslan İlkokulu,
Kastamonu İli Merkez Ortaokulu,
Ordu İli Ünye İlçesi Anafarta İlkokulu/Ortaokulu/
İmam-Hatip Ortaokulu,
Ordu İli Altınordu İlçesi Saraycık Ortaokulu,
Ordu İli Altınordu İlçesi 15 Temmuz İlkokulu,
Ordu İli Altınordu İlçesi Şehit Ali Şahin Odabaşı İlkokulu/ Merkez 
Ortaokulu,
Ordu İli Ulubey İlçesi Ulubey İlkokulu,
Adıyaman İli Besni İlçesi Besni Eğitim Vakfı İlkokulu, 
ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden İLKSAN 
Temsilcilerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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ŞEHİT EĞİTİM 
ÇALIŞANLARIMIZI ^  ' 
ANMA PROGRAMI

Şehit Eğitim Çalışanlarımızı Anma Programı kapsamında; bu 
yıl 22 Nisan 1996 tarihinde Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesine 
bağlı Altun Yaprak Köyü ilkokulunda 23 Nisan kutlamaları için bir 
araya geldikleri sırada hain terör örgütü tarafından şehit edilen 
"EKİNÖZÜ ŞEHİTLERİMİZ" Hacı Ömer SERİN, Nurettin ARSLAN ve 
Aydın YILMAZ ile 14 Nisan 1990 tarihinde Elazığ İli, Arıcak İlçesine 
bağlı Bükardı Köyü İlköğretim Okulu öğretmeni iken şehit edilen 
Ahmet BEKAR ve 28 Mart 1990 tarihinde Kahramanmaraş İli 
Pazarcık İlçesi Cennetpınarı İlkokulu öğretmeni iken şehit edilen 
Hanifi ÇAKALLIOĞLU anılmıştır.

ı k * » .
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Öğretmenlerimizin şehit edildiği, eğitime kapatılan Altun Yaprak 
ilköğretim Okulu'nda düzenlenen anma törenine, Ekinözü Kaymakamı 
ve Ekinözü Belediye Başkanı da iştirak etmiş, Ekinözü Şehidimiz 
Nurettin ARSLAN, mezarı başında anılmış, ağabeyleri Haydar ARSLAN 
ve Zekeriya ARSLAN’a Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ 
tarafından Şehit Nurettin ARSLAN'ın yağlı boya portresi ve Şehidimizin 
aziz hatırası için yaptırılan tabak hediye edilmiştir.

Şehit Öğretmenimiz Ahmet BEKAR mezarı başında anılmış, Şehidimizin 
Andırın İlçesinde bulunan ailesi ziyaret edilmiş ve annesi Huriye 
BEKAR'a Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye edilmiştir.



ŞErfT ÖĞRETIİE i 
MEHMET OĞLU 
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Şehit Öğretmenimiz Hanifi ÇAKALLIOGLlTnun Kahramanmaraş'ta 
bulunan ailesi ziyaret edilmiş, eşi Tülay ÇAKALLIOĞLU'na Şehidimizin aziz 
hatırası için yaptırılan tabak, Kufan-ı Kerim ve bayrak hediye edilmiştir.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü, Kahramanmaraş 
Müftüsü ve İl Defterdarının da katılımlarıyla, Kahramanmaraş Piazza 
AVM'de "İLKSAN Şehit Öğretmenler 168 Künye Fotoğraf Sergisi" açılmış, 
tüm Şehit Öğretmen ve Eğitim Çalışanlarımızın ruhuna ithafen 
Kurumumuzca Kahramanmaraş Merkez Ulu Camii ve Ekinözü Merkez 
Maarif Camii'nde okutulan Mevlid'i Şerif ve Yasin-i Şerife, İl Milli Eğitim 
Müdürü, Ekinözü Kaymakamı, Ekinözü Belediye Başkanı, Ekinözü İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, İLKSAN Temsilcilerimiz, Eğitim Sendikalarının 
Temsilcileri, Genel Müdürlük Yöneticilerimiz ile Kahramanmaraş'ta ve 
Ekinözü'nde bulunan eğitim mensupları iştirak etmiş, katılan cemaate 
Yasin Kitapçığı hediye edilmiştir.

Şehit Eğitim Çalışanlarımızı Anma Programı kapsamında; Yönetim 
ve Denetleme Kurulu Başkanımız, Yönetim ve Denetleme Kurulu 
Üyelerimiz, Genel Müdürümüz, İLKSAN Temsilcilerimiz ve Genel 
Müdürlük Yöneticilerimiz, Kahramanmaraş Valiliğini, Elbistan

Kaymakamlığını, Ekinözü Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını, Andırın 
Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret etmişlerdir.

Söz konusu ziyaret kapsamında; 5 Mart 1930 tarihinde Kahramanmaraş İli 
Elbistan İlçesinde doğan, 17 Ekim 2018 tarihinde Kahramanmaraş'ta tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitiren şair Bahaettin KARAKOÇ'un ailesi de 
ziyaret edilmiştir.

Şehit Eğitim Çalışanlarımızı Anma Programımızda bizlere eşlik eden herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Denetleme 
Kurulu Başkanımız Sn. Resul DEMİRBAŞ, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sn. Hüseyin TORUN, Sn. Metin ŞEYHOĞLU, 
Denetleme Kurulu Üyemiz Sn. İsa BARIŞ, Genel Müdürümüz 
Sn. Mintez ŞİMŞEK, İLKSAN Temsilcilerimiz ve Genel 
Müdürlük Yöneticilerimiz, Ekinözü Kaymakamlığı tarafından 
Ekinözü Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen Cumhuriyet 
Bayramı kutlama törenlerine katılmışlardır.



Yönetim Kurulu Başkanımız 
ve beraberindeki heyet, Bakan 
Yardımcılarımız Sn. İbrahim ER 
ve Sn. Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 
ile Özel Öğretim Kurumlan Genel 
Müdürü Sn. Dr. M uam m er YILDIZ’ı 
m akam larında ziyaret etmişlerdir.
Söz konusu ziyaretlerde, İLKSAN’ın 
m evcut Mali, İdari ve Hukuki Durumu, 
Üyelik Yapısı ile Üyelerimize sunulan  
hizmetlerimizin kapsam ı hakkında 
bilgi verilmiştir.

BAKANLIĞIMIZA
YAPILAN

ZİYARETLER







ŞEHİT ÖĞRETMENLER
PARKI
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►Eğitim Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve 
unutulmamalarını sağlamak amacıyla; "İLKSAN Şehit 
Eğitim Çalışanlarını Anma Programı" kapsamında; 
İLKSAN, Etimesgut Belediyesi işbirliği ile "Şehit 
Öğretmenler Parkfnın açılış töreni gerçekleştirilmiştir.
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Açılış Törenimiz, Gazi M ustafa Kemal ATATÜRK, onun silah 
arkadaşları, eğ itim  şehitlerim iz ve tüm  şehitlerim izin  
anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşım ızın  
okunm asına m üteakip, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn.Tuncer YILMAZ'ın açılış konuşm ası ile başlam ıştır.

E tim esgut Belediye Başkanı Sn. Enver DEMİREL ile 
Etim esgut Kaym akam ı Sn. Fuat GÜREL'in protokol 
konuşm alarının ardından, Şehit Ö ğretm enler Parkının 
açılışı gerçekleşm iştir. Park içerisinde, vatan ve görev 
aşkı uğruna şehad et m ertebes ine ulaşan 168 eğitim  
m ensubum uzun resim  ve şehad et bilgilerinin ye r aldığı 
sergi ile şehitlerim izin künyelerinin yazılı olduğu anıt, dua 
edilm esinin ardından konuklarım ızın ziyaretine açılm ıştır.

"Şehit Ö ğretm enler Parkı" açılışı için hiçbir fedakarlık tan  
kaçınm ayan Etim esgut Belediyesi'ne, törenim ize; te lg ra f ile 
çelenk gönd ererek ve bizzat ka tıla rak bizleri onurlandıran, 
tüm  konuklarım ız ile Tem silcilerim ize teşekkü r eder, 
saygılarım ızı sunarız.



24 KASIM 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 

PROGRAMIMIZI
KORKUT ATA KONGRE VE 

KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
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24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Ankara / 
Sincan / Yenikent İLKSAN Konutlannda bulunan 
İLKSAN İlkokulu, İLKSAN Ortaokulu ve İLKSAN Anadolu 
Lisesi'nde görevli eğitim çalışanlan için Etimesgut 
Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
davet düzenlenmiştir.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Ayhan 
ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ, Denetleme Kurulu Başkanımız Sn. Resul 
DEMİRBAŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Hüseyin 
TORUN, Sn. Metin ŞEYHOĞLU, Genel Müdürümüz 
Sn. Mintez ŞİMŞEK, İLKSAN Temsilcilerimiz, Genel 
Müdürlük Yöneticilerimiz, Eğitim Sendikalannın 
Temsilcileri ile eğitim çalışanlarımızın katıldığı 
davette, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK, 
onun silah arkadaşlan, eğitim şehitlerimiz ve tüm  
şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımızın okunm asına müteakip, Etimesgut 
Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Ayhan ÜNAL protokol 
konuşm alannı gerçekleştirmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanımızın günün anlam  ve 
önem ini belirten konuşm alarının ardından davetli 
öğretmenlerimize yem ek ikram edilerek, müzik 
dinletisi sunulmuştur.



Wm İLKSAN ÜYELERİ 
4. UMRE KAFİLESİ 

UĞURLANDI
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İş leri B a şk a n lığ ı v e  San d ığ ım ız ın  

o rtak  ç a l ış m a s ı  ile Ü yelerim iz iç in  

özel o larak  d ü z e n le n e n  “Yarıyıl 

(Sö m estr) Tatili U m re P ro gram ı” 

iç in  b a şv u ru  y a p a n  ü y e  v e  ü ye 

y ak ın larım ızd an  o lu şa n  İLKSAN 

u m re  k afilesi, A nkara E se n b o ğ a  

H a v a a la n ın d a n  m u k a d d e s  

to p rak lara  y o lcu  ed ilm iştir .

K afilem iz, D iyanet İş leri B a şk a n lığ ı 

Y etkilileri v e  G en el M üdürlük 

Y ön etic ilerim iz in  iş tira k  ettiğ i 

tö ren  ile u ğ u rla n m ış  olup;

U m re Y olcu larım ız  m u k a d d e s  

to p rak lard an  y u rd a  d ö n ü ş  

y ap m ışlard ır. t
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TERMAL SOSYAL TESİS 
YAPIMI İÇİN 
BOLU/KARACASU'DA 
ARSA SATIN ALDIK

Mülkiyeti Sandığımıza ait Bolu İli Merkez Karacasu Beldesi 235 parselde kayıtlı arsamızın 
bitişiğinde bulunan 304 parselde kayıtlı 5.850 r r f ’lik taşınmaz, 14/11/2018 tarihinde 
satın alınarak gayrimenkul portföyümüze dahil edilmiştir.

Söz konusu arsalarımız üzerinde, yer aldığı Karacasu Beldesi ve çevresinin, Termal 
Turizm alanı olarak ilan edilmesine müteakip, üyelerimize yönelik hizmet vermek üzere 
Yaşlı Konukevi ve Termal Sağlık Tesisi yapılması planlanmaktadır.



İLKSAN&DOĞA SİGORTA İŞBİRLİĞİ İLE
ÜYELERİMİZE ÖZEL 

TAMAMLAYICI 
SAĞLIK SİGORTASI



DOOO / igorto
güven doğasında var

İLKSAN, Doğa Sigorta ve IMC Sigorta Brokerliği İşbirliği ile Üyelerimiz ve ailelerine özel olarak 
hazırlanan Tam am layıcı Sağlık Sigortası tanıtım  ve su n u m  toplantısı, Yönetim  Kurulu Başkanım ız 
Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK, De-Ha A.Ş. Genel Müdürü Sn. Fikret KAZAR, 
Doğa Sigorta CEO'su Sn. Nihat KIRMIZI, Doğa Sigorta Genel Müdürü Sn. Coşkun GÖLPINAR, Doğa Sigorta 
Genel Müdür Yardım cısı Sn. Adnan SIĞIN, Doğa Sigorta Sağlık Sığ. Müdürü Sn. Mine ÜZÜLMEZ, Doğa 
Sigorta Kurum sal İletişim  Müdürü Sn. Seda GÜLER, IMC Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Sn. Muhittin 
YURT, IMC Sigorta Brokerliği Genel Müdür Yardım cısı Sn. Bora ŞENGÜLER ile basın  m ensuplarının  
katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilm iştir.

Yönetim  Kurulu Başkanım ız, "İLKSAN&DOGA SİGORTA Tam am layıcı Sağlık Sigortası ile tüm  
Üyelerim izin cüzi fiyatlarla an laşm alı Özel Sağlık Kuruluşlarından yararlanabileceğini" ifade etmiştir.

Yapılan işbirliği kapsam ında; Üyelerimiz ve aile bireylerinin Doğa Sigorta'nın "Tam am layıcı Sağlık 
Sigortası'na” daha uygun fiyatlarla sahip olm ası sağlanacaktır. Ayrıca İLKSAN Üyeleri, aile olarak 
sigortalanm ak istediklerinde ilave % 5 aile indirim inden faydalanabileceklerdir.

‘Tam am layıcı Sağlık Sigortası’ poliçesi ile Üyelerimiz uygun prim ve ödem e koşullarıyla kişiye özel 
sağlık sigortası sahibi olm uş olacak ve Doğa Sigorta'nın an laşm alı olduğu SGK an laşm alı özel sağlık 
kuruluşlarında ürün kapsam ında olan işlem lerde fark ödem eden diledikleri hizm eti alabileceklerdir.

‘Tam am layıcı Sağlık Sigortası' ürünü ile Üyelerimiz, yıllık 8 kez m uayene, m uayene sırasında 
istenen  tahlil ve tetkikler (Limitsiz %100), yatış ve am eliyat harcam aları (Limitsiz %100), Ankara ve 
İstanbul'daki 21-45 yaş grubundaki üyeler ve yakınları için yıllık 897 TL, diğer illerdeki 21-45 yaş 
grubundaki üyeler ve yakınları için yıllık sad ece  715 TL primle faydalanabileceklerdir. Üyelerimiz 
Sigorta primlerini 8 taksitle ödeyebileceği gibi, sağlık sigortalarına özel olarak sunulan  % 15 vergi 
avantajından da yararlanabileceklerdir.



"ILKSAN 75.YIL 
ŞEHİT ÖĞRETMENLER 
HATIRA ORMANI" M İZİN
BAKIM ÇALIŞMASINI 
GERÇEKLEŞTİRDİK



Şehit Eğitim 
Çalışanlarımızın aziz 
hatırasını yaşatmak 
maksadıyla, 4 Kasım 
2017 tarihinde Ankara- 
İstanbul Otobanı üzerinde, 
Ankara gişelerinin 
ıakilometresinde 
oluşturduğumuz "İLKSAN 
75.Y1I Şehit Öğretmenler 
Hatıra Ormanı” mızda,

vatan ve görev aşkı uğruna şehadet mertebesine ulaşan 
168 eğitim mensubumuz adına dikilen fidanların bakım, 
çapalama ve temizlik çalışmaları, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz 
Sn. Mintez ŞİMŞEK, Genel Müdürlük Yöneticilerimiz, 
çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte yapılmıştır.





ILKSAN Kocatepe Hizmet Kompleksinin inşası amacı 
ile mülkiyeti Sandığımıza ait Ankara, Çankaya, 
Kavaklıdere Mahallesi, Kocatepe Mevkiindeki 
gayrimenkullerimiz üzerinde bulunan binaların 
yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sn. Hüseyin TORUN, Sn. Metin ŞEYHOGLU, Genel Müdürümüz 
Sn. Mintez ŞİMŞEK ve Genel Müdürlük Yöneticilerimizin nezaret ettiği 
ilk gün çalışmalarına yıkım işini üstlenen firma tarafından kurban 
kesilerek başlanmıştır.

ILKSAN Genel Müdürlük Hizmet Binası, Ankara Merkez Konukevi, Eğitim 
Merkezi ve Sosyal Tesisleri içeren hizmet kompleksimizin takriben 
3.500 m2 arsa üzerinde inşa edilmesi planlanmaktadır.
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Sandığımızda, TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi standardı çerçevesinde 
Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından görevlendirilen 
Denetim Uzmanlarınca Dış 
Tetkik gerçekleştirilmiştir.

«

* * * * * * * *

TSE Baş Tetkikçisi Sn. Ertuğrul ALTINDAĞ 
başkanlığında yapılan Belge Yenileme d 
Tetkikinde; Kalite El Kitabı, Kalite Yönetim 
Sistemi Genel Şartları, Standart Kodları 
ve İçerikleri, Dokümanların Kontrolü,
Müşteri Odaklılık, Kalite Politikası, Kalite 
Hedefleri, İletişim, Ölçme, Analiz ve 
İyileştirme, Proseslerin İzlenmesi ve 
Ölçülmesi hususları üzerinde durulmuş; 
Sandığımızın TS EN ISO 9001:2015 şartlarına 
uygun bir Kalite Yönetim Sistemine 
sahip olduğu onaylanmış ve belgemizin 
yenilenmesi kararı tetkikçiler tarafından 
TSE Komisyonuna sunularak belge yenileme 
işlemi tamamlanmıştır.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ ***************************\



YÖNETİM 
İSTEMİ

ÇERÇEVESİNDE 
YAPI U N  EĞİTİM 
VE TOPLANTILAR



Sandığımızda uygulanan Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde; Üyelerimize daha iyi hizmet 
sunabilmek için, Genel Müdürlük personelimize Diksiyon, Güzel Konuşma Becerileri ve Beden 
Dili Eğitimi, Temel İş Hukuku Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Yönetimde Protokol 
Kuralları Eğitimi, Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
ile Kurumsal Veri Güvenliği Eğitimi verilmiştir.

Ayrıca Genel Müdürlük personelimizin katılımıyla İLKSAN 2018-2023 Stratejik Plan 1. ve 2. İzleme 
ve Değerlendirme Toplantıları ile Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, 
performansının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda yapılan analiz sonuçlarının ve iyileştirme 
önerilerinin gözden geçirilmesi amacıyla, Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.



ILKSAN'ın bilgi-işlem altyapısının tamamen 
yenilenmesi ve teknolojik iletişim kanallarına 
açık bir otomasyon sisteminin tesisi amacı ile 
2016 yılı sonunda başlatılan çalışmalar 
bitirilerek uygulama aşamasına geçilmiştir



İLKSAN e-sandık uygulaması kapsamında;
____________________________________( W __________________________________

Dijital arşiv 
uygulaması ile;

arşivlerimizde mevcut 
bulunan evraklarımızın 

herhangi bir afet 
durumunda hasar ya da veri 

kaybının önüne geçilmesi, 
arşivlerimizdeki bilgilere 

daha hızlı ulaşımı sağlanmış,

Fiziksel Veri Kurtarma 
Merkezi ile; bilgi işlem sistemlerinin 
herhangi bir siber saldırı veya doğal 

afet durumunda en kısa sürede 
yeniden çalışabilmesi, elde bulunan 
bilginin aktif olarak ve en az hasarla 
korunması amacıyla kurumsal bilgi 

işlem alt yapısında mevcut olan 
sistemin bir kopyası TÜRKSAT A.Ş 
bünyesinde mevcut bulunan veri 

merkezine aktarılmış,

Yenilenen 
Web Sayfası ile;

günümüz teknolojisinin 
gelişimine, sürekli değişen 

ve güçlenen alt yapıya uygun 
olarak WEB sayfamız yeni 

tasarımı ve üyelerimize artan 
hizmetleri ile yayına geçmiş, 

mobil uyumlu arayüz özelliği ile 
beraber mobil sistemlerde aktif 

erişim özelliği tanımlanmış,

Elektronik 
İğe Yönetim Sistemi ile;

Genel Müdürlükte 
iş süreçleri kısaltılmış,

■  l l k v .

E-devlet uygulaması ile;
Üyelerimizin Genel 

Müdürlüğümüze ulaşan 
evraklarını, aidat bilgilerini ve 

kullanmış oldukları ikrazlara ait 
toplam borç ve toplam tahsilat 

detaylarına ulaşabilmesi ve ikraz 
borçlarını sorguladıkları gün 

itibariyle erken ödeme yapmak 
istediklerinde yatırılması gereken 
meblağa ulaşabilmeleri sağlanmış,

İLKSAN Online 
iler Modül Programı ile;

Üyelerimizin, Sandığımız 
hizmetlerine ilişkin başvurularını 
online olarak yapabilmelerine, 

birikmiş aidatları, yardım 
başvurularının durumu ve 

güncel borç tutarlarını anında 
öğrenebilmelerine imkan 

tanınmıştır.

Öğretmen 
Bülteni





Yönetim Kumlu Başkanımız Sn.Tuncer Sn. M ehmet TUTUNCU, Türkmen
YILMAZ, Türk Eğitim -Sen’in Iraklı Eğitimciler Öğretmen Örgütü Başkan
Türkmen Eğitimciler için 4 -8  Şubat Yardımcısı Sn. Ali GÜLBOY, TÜRKAV
2019 tarihleri arasında düzenlediği Genel Başkanı Sn. Ebubekir KORKMAZ,
"Eğitim ve Eğitim Yönetiminde Yeni Türkiye K am u-Sen’e bağlı sendikaların
Yaklaşımlar" konulu kursun sertifika Genel Başkanları, Türk Eğitim-
törenine iştirak etmişlerdir. Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu

Üyeleri ile kursiyerlerin katılımıyla
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nde
Sn.Talip GEYLAN, Türkiye Kam u-Sen gerçekleşen törende, kursa katılan
Genel Başkanı Sn. Önder KAHVECİ, Irak katılımcılara sertifikaları verilmiştir. 
Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Türk Eğitim-Sen Yalova 
şubesi tarafından düzenlenen “Eğitim Sevdalıları Yalova Buluşmasına" iştirak 
etmişlerdir.

Y alo v a  V a lis i Sn . M u a m m e r EROL, Türk E ğ it im -S e n  G en el B a ş k a n ı Sn . Talip  

GEYLAN, Türk E ğ it im -S e n  G en el B a ş k a n  Y a rd ım c ıs ı Sn . F u a t YİĞİT, Türk E ğ it im -S e n  

Y alo v a  Ş u b e  B a ş k a n ı Sn . M u sta fa  DEVİREN v e  Y a lo v a ’d ak i e ğ itim  s e v d a lıla r ın ın  

k a tıld ığ ı b u lu ş m a d a ; Y ö n e tim  K u rulu  B a ş k a n ım ız  Sn . T u n c e r  YILMAZ ta ra f ın d a n  

k u ru m u m u z u n  fa a liy e tle r i h a k k ın d a  b ilg ile r  v e r ile re k , e ğ itim  h iz m e tin d e  4 0  

y ılın ı g e rid e  b ıra k a n  e ğ itim  s e v d a lıla r ın a  ö d ü lle r i ta k d im  e d ilm iştir .



Y ön etim  K urulu B a şk a n ım ız  

Sn. T u n ce r  YILMAZ, A d ıyam an  İli, 

B e sn i İ lç e s in d e  d ü z e n le n e n  B e sn i 

K ay m ak am ı Sn. A hm et GENCER ile 

B e sn i B eled iye  B a şk a n ı Sn. İb rah im  

ÖZTÜRK'ün de iş tira k  ettiğ i 20. B e sn i 

Eğitim  B ay ram ı k u tla m a la rın a  

k atılm ışlard ır.

w w w . i l k s a n . g o v . t r f in ►

http://www.ilksan.gov.tr


M erkezi B e lç ik a 'n ın  B rü k se l ş e h r in d e  

b u lu n a n , A vrupa Birliğ i ü y e s i 19 ü lk e  ile  

AB ü y e lik  a d a y ı 3 ü lk e d e n  to p la m  24  ik in c il 

e m e k lilik  k u r u lu ş u n u n  ü s t  b irliğ i o la n  

P e n s io n s E u r o p e  A vrupa M e sle k i E m e k lilik  

F o n la rı F e d e ra s y o n u  G en el M erk ez in i z iy a re t 

ettik .

İkraz M ü d ü rü m ü z Sn . S a ltu k  Aziz 

GÖKALP ta r a f ın d a n  y a p ıla n  z iy a re tte , 

P e n s io n s E u r o p e  E k o n o m i U zm an ı Sn. P ck k a  

ESKOLA ile  g ö r ü ş m e  y a p ıla ra k , S a n d ığ ım ız ın  

F a a liy e t R ap o ru  v e  ta n ıt ıc ı  d iğ e r  m a te ry a lle r i 

ta k d im  e d ilm iştir .

w w w . i l k s a n . g o v . t r f in ►

http://www.ilksan.gov.tr




İs ta n b u l İli P en d ik  İ lç e s i  E m irli Köyü m e v k iin d e  

b u lu n a n  g a y r im e n k u lle r im iz  ü z e r in d e  p ro je  

g e liş t ir i lm e s i v e  ö z e llik le  Ş ile  y o lu  ile  3. Boğaz 

K ö p rü sü  b a ğ la n tı y o lla rı a r a s ın d a  k a la n  

p a r s e lin  d e ğ e r le n d ir ilm e s i a m a c ıy la  a ra z id e  

in c e le m e  v e  ç a l ış m a  to p la n tıs ı  y a p ılm ış tır .

Y ö n e tim  K u rulu  B a ş k a n ım ız  Sn. T u n c e r  YILMAZ 

v e  G en el M ü d ü rü m ü z Sn. M intez ŞİM ŞEK ile  

p ro je  g e liş t ir m e  k o n u s u n d a  ih t is a s  s a h ib i 

ç e v r e le r in  k a tıld ığ ı in c e le m e  to p la n tıla r ın d a , 

İs ta n b u l B ü y ü k şe h ir  B e le d iy e s i ta ra f ın d a n  

b ö lg e y e  y ö n e lik  h a z ır la n a n  v e  S a n d ığ ım ız c a  

ip ta l d a v a s ı a ç ı la n  ı/5000'lik n a z ım  im a r  

p la n ın a  y ö n e lik  g e liş m e le r in  ta k ip  e d ile re k  

b u  ç e r ç e v e d e  g e l iş e c e k  y e n i d u ru m a  g ö re  

y a p ıla b ile c e k  ç a l ış m a la r  is t iş a r e  e d ilm iştir .
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CITROEN VE PEUGEOT 
TÜRKİYE ÜST YÖNETİMİ İLE

DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARI

w w w . i l k s a n . g o v . t r

http://www.ilksan.gov.tr


GENEL MUC

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK ve 
De-Ha A.Ş. Genel Müdürü Sn. Fikret KAZAR, araç kampanyalarımızın genel değerlendirmesi 
ve otomotiv piyasasının durumu hakkında Genel Müdürlüğümüzde toplantılar 
gerçekleştirmişlerdir.

Bu kapsamda;
Citroen Türkiye Baylas Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Emre DOGUERİ, 
Citroen Türkiye Baylas Otomotiv A.Ş. Bölge Müdürü Sn. Ufuk CEVHER,
Citroen Türkiye Baylas Otomotiv A.Ş. Satış Direktörü Sn. Bahadır DİNÇER,
Ata Otomotiv Ankara Citroen Bayii Genel Müdürü Sn. Naci EFE,
Ata Otomotiv Ankara Citroen Bayii Satış Müdürü Sn. Deniz ALTIN,

Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Sn. İbrahim ANAÇ,
Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Yeni Araç Filo Satış Müdürü Sn. Gülin REYHANOĞLU, 
Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Araç Satış Direktörü Sn. Cem ÖZÜTOK ile bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.



•  •

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
İLE AKTÜERYAL DENGE 

DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPTIK



Sand ığ ım ızın  m ev cu t m ali d u ru m u n u n  
d eğ erlen d irilm esi ve g e le ce k  d ö n em e 
ilişk in  ta h m in i v erilerin  h e sa p la n a ra k , 
ü yelerim ize  g e le ce k  d ö n em d e su n u la ca k  
k arşılık lı ve  k arşılık sız  so sy a l yard ım  
k a p a sitem iz  h ak k ın d a so n u ç la ra  
u la ş ılm a s ın ı te m in  m a k sa d ı ile H acettep e 
Ü n iv ersitesi Fen  F ak ü ltes i A ktüerya 
B ilim leri Bölüm  B aşk an lığ ı öğretim  
ü yeleri ile ortak  d eğ erlen d irm e to p la n tıs ı 
yap ılm ıştır.

G enel M üdürlüğüm üzde y ap ılan  
top lan tıy a , H acettep e  Ü n iv ersitesi

A ktüerya B ilim leri Bölüm  B a şk a n  Y ard ım cısı 
Sn. Dr. M urat BÜYÜKYAZICI ve Sn. Dr. Y a sem in  
GENÇTÜRK, G enel M üdürüm üz Sn. M intez 
ŞİMŞEK ve G enel M üdürlük ilgili birim  
y ö n etic ilerim iz  katılm ıştır.

Söz k o n u su  top lan tıd a; Sand ığ ım ızın  m ev cu t 
A ktüeryal D en g esin e  ilişk in  rap o rlam a 
y ap ılm ası, h a le n  y a p ılan  toplu  em eklilik  
ö d e m e sin e  a lte rn a tif o lm ak  ve fay d alan ıc ıy a  
kaydı h ay at şartıy la  ö d en m ek  ü zere "aylık  
e m ek li m a a ş ı ö d e n m e si"  u y g u la m a sın a  
g e ç ilm e s in e  ilişk in  fayda/m aliyet ve 
u ygu lan ab ilirlik  ra p o rla m a sın ın  y a p ılm a sı 
h ak k ın d a is tişa re le rd e  b u lu n u lm u ştu r.



SANDIK VE VAKIF 
ZİYARETLERİMİZ



i f t iu y

Sandık ve vakıflara yapılan ziyaretlerimiz kapsamında; 
TÜRKAV Genel Başkanı Sn.Ebubekir KORKMAZ ile 
POLSAN Genel Müdürü Sn. Mustafa R. SELÇUK 
makamlarında ziyaret edilmiş, Sandığımızın 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak,
Üyelere yönelik kampanyalar hakkında istişarelerde 
bulunulmuştur.



Üyelerimizin çeşitli eğitim programlarında uzaktan eğitim vasıtasıyla 
tezsiz yüksek lisans eğitimi alabilmelerini temin maksadıyla yapılan 
çalışmalarımız kapsamında; Anadolu Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. 
Dr. Ertan ÇOMAKLI, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Sn. Prof. Dr. Musa YILDIZ, 19 Mayıs Üniversitesi UZEM Müdürü 
Sn. Prof. Dr. İzzet AKÇA ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sn. 
Prof. Dr. Ali ERASLAN, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü 
Sn. Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOGLU makamlarında ziyaret edilmiş, 
Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Sn. Doç.Dr. Vecihi YİĞİT ile Genel Müdürlüğümüzde toplantı 
yapılmıştır.

Yapılan görüşmelerde; Üyelerimizin Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimine 
yönelik genel talepleri iletilmiş, müştereken yapılabilecek çalışmalar 
istişare edilmiştir.

Ayrıca; Sakarya Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz işbirliği 
protokolü kapsamında; 2019-2020 yılı güz döneminde de 
Üyelerimiz Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarından

faydalanabilmece; Sandığımız üyeleri, eş ve çocukları, İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde yapacakları İş Sağlığı ve Güvenliği 
hariç tezli ve tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarından 
indirimli yararlanabilmektedirler.





Yönetim Kumlu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Eğitim Sendikalarından Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı Sn. Talip GEYLAN, Genel Sekreter Sn. Musa AKKAŞ, Genel Başkan Yardımcıları 
Sn. Cengiz KOCAKAPLAN, Sn. Selahattin DOLGUN ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel 
Başkanı Sn. Mehmet Alper ÖĞRETİCİ ile görüşmelerde bulunarak, Üyelerimizin beklentileri 
ve İLKSAN’ın faaliyet alanları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar, Türk-İş Genel 
Başkanı Sn. Ergün ATALAY’ı makamlarında ziyaret ederek, Sandığımızın faaliyetleri ve Şehit 
Eğitimcileri Anma Etkinliklerimiz hakkında bilgi vermişlerdir.

Sendikaların değerli yöneticilerine desteklerinden ötürü teşekkür eder, saygılar sunarız.
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Sandığımızca yapılan diğer ziyaretler kapsamında; Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili 
Sn. Prof. Dr. Vedat BİLGİN, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi [Ombudsman] Sn. Şeref 
MALKOÇ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Sn. Mehmet YILMAZ, Sağlık 
Bakan Yardımcımız Sn.Halil ELDEMİR, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürü Sn.Recep Ali ER, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sn. Osman 
TIRAŞÇI, PTT Genel Müdür Yardımcısı Sn. Gürbüz AKBULUT, Türk Eğitim Derneği 
Genel Başkanı Sn. Selçuk PEHLİVANOGLU, Ordu Valisi Sn. Seddar YAVUZ, 
Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Aydın ŞAŞMAZ, Ordu Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkanı Sn. Servet ŞAHİN, İstanbul Beşiktaş Kaymakamı

Sn. Önder BAKAN, Burhaniye Kaymakamı Sn.Hüseyin ÖNER, Burhaniye 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa AYSEL, Burhaniye 
Zeytin ve Zeytinyağı İşleme İhtisas OSB Müdürü Sn. Mehmet ÖZERDOGAN, 
Burhaniye Belediye Başkanı Sn. Ali Kemal DEVECİLER, Kastamonu Belediye 
Başkan Yardımcısı Eski Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet YURT, 
Devrekani Kaymakamı Sn. Samet SERİN, Samsun Vezirköprü Kaymakamı 
Sn. Kudret KURNAZ’ı Eskişehir İl Emniyet Müdürü Sn.Engin DİNÇ, PTT Ankara 
Başmüdürlüğümden Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkan Yrd. Sn. Ali 
AKYÜZ ve beraberindeki heyet ile görüşmelerde bulunulmuştur.
Söz konusu görüşmelerde, Üyelerimize sunulan sağlık ve sosyal yardım 
hizmetlerine ilişkin bilgiler verilmiş, Sandığımız tarafından yapılması 
düşünülen yatırım ve projeler hakkında istişarelerde bulunulmuştur.





Yönetim Kurulu Başkanımız, Denetleme Kurulu Başkanımız, Yönetim ve Denetleme 
Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdürümüz, İLKSAN Temsilcilerimiz ve Genel Müdürlük 
Yöneticilerimiz, üyelerimizin beklentileri ve Sandığımızın faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapıp, Üyelerimizin görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Milli 
Eğitim Müdürlüklerine ziyaretlerde bulunmuşlardır.

Bu kapsamda; Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ekinözü İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elbistan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ünye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.

Bu ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. ı ■ u
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PROJELERİMİZ
1 -  İzmir /  Konak Konukevi Projesi:

İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 1328 Sokak 
No: 3 adresinde bulunan bina T.C. Ziraat Bankasından 
4.300.000,00 TL bedel ile alınmıştır. Bina Zemin Kat 
+ 6 Normal Kattan oluşmakta olup 250 m2 arsa 
üzerine oturmaktadır. Söz konusu binanın konukevine 
dönüştürülmesi için Kamu İhale Kanunu hükümlerine 
göre açık ihale usulü ile tadilat ihalesine çıkılmış, ihaleyi 
kazanan firma tadilata başlamış olup; Konukevimiz 
tamamlandığında 29 Oda ve 82 yatak kapasitesine sahip 
olacaktır.



Bolu İli, Merkez Karacasu Beldesi, Taşoluk Köyü, 235 parselde 
kayıtlı bulunan arsamız 5.000 m2 olup 1946 yılında satın alınmıştır. 
Söz konusu arsamız ile ilgili belediye nezdinde çalışmalar 
yapılarak imar planı değişikliği yapılmıştır. Yapılan imar planı 
değişikliği ile arsamızın em sali: 2, Kat yüksekliği en çok 4 kat, 
Hmax= serbest ve Ticaret-Turizm alanı olarak belirlenmiştir. 
Ancak bölgenin "Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma  
Gelişim Bölgesi" ilan edilmesi nedeniyle imar planı yapma yetkisi 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına geçmiştir. Bu nedenle imar planı 
değişikliği ile ilgili bakanlık nezdinde çalışmalara başlanılmış 
olup, planın değiştirilmesini müteakip arsamıza proje geliştirme 
aşamasına geçilecektir. Arsamıza huzur evi yapılması halinde 
projemiz 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat ve Çatı Kattan 
oluşacak olup, her katta 28 oda olmak üzere toplamda 112 oda 
ve 224 yatak kapasiteli olacaktır. Projenin toplam yaklaşık inşaat 
alanı 10.199,70 m2, bir odanın ortalama büyüklüğü ise yaklaşık 
28 m2 civarında olacaktır.

3 -  Bolu /  Karacasu Termal Sağlık Tesisi P ro jes i:

Bolu ili, Merkez Karacasu Beldesi, Taşoluk Köyü, 235 parselde 
kayıtlı bulunan arsamıza bitişik olması nedeniyle 2018 yılında 
1.950.000,00 TL bedel ile satın alınan 304 parselde kayıtlı bulunan 
arsamız 5.850 rrfdir. Söz konusu arsamız ile ilgili belediye nezdinde 
çalışmalar yapılarak imar planı değişikliği yapılmıştır. Yapılan imar 
planı değişikliği ile arsamızın emsali: 2, Kat yüksekliği en çok 4 
kat, Hmax= serbest ve Ticaret-Turizm alanı olarak belirlenmiştir. 
Ancak bölgenin "Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma  
Gelişim Bölgesi" ilan edilmesi nedeniyle imar planı yapma yetkisi 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına geçmiştir. Bu nedenle imar planı 
değişikliği ile ilgili bakanlık nezdinde çalışmalara başlanılmış 
olup, planın değiştirilmesini müteakip arsamıza proje geliştirme 
aşamasına geçilecektir. Arsamıza termal otel yapılması halinde 
projemiz 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kattan oluşacak 
olup, projenin toplam yaklaşık inşaat alanı 14.305,00 m2, oda 
sayısının 150 civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Öğretmen 
Bülteni

2019
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PROJELERİMİZ
4  -  Ankara /  Kocatepe Genel M üdürlük Hizm et Binası 

ve Konukevi P ro jes i:

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesinde bulunan 4903 
ada 27 parseldeki 2.173 m2 arsa 10.518.000,00 TL bedel ile 4903 ada 
26 parselde bulunan 1.243 m2 arsa 6.212.000,00 TL bedel ile 2017 yılı 
içerisinde T.C. Ziraat Bankasından satın alınmıştır. Söz konusu arsaların 
üzerinde bulunan binaların yıkımı üzerine (8.700,00 TL + KDV olmak 
üzere) toplam 10.266,00 TL para alınarak yaptırılmıştır. Söz konusu 
arsaların birleştirilerek imar planı değiştirilmesi için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmuş olup, onay aşamasına 
gelinmiştir. Yapılan imar planı değişikliğindeki plan notları "Emsal: 
1,5, Kat yüksekliği en çok: Zemin + 4 Kat, İdari Tesis alanında Genel 
Müdürlük Binası" alanı olarak belirlenmiştir. Planın onaylanmasını 
müteakip belediye nezdinde yola terk ve plankote işlemleri yapılacak 
olup, bunların onaylanmasını müteakip arsamıza proje geliştirme 
çalışmalarına başlanılacaktır. Arsamıza Genel Müdürlük binası ve 
misafirhane yapılması düşünülmektedir. Projemiz 2 Bodrum Kat + 
Zemin Kat + 4 Normal + Çatı Kattan oluşacak olup, projenin toplam 
yaklaşık inşaat alanının 12.478,00 m2 olacağı tahmin edilmektedir.

5 -  Ankara /  Çayyolu Özel Okul P ro jes i:

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi 62305 ada 4 parseldeki 5.251 
m2 arsa 1.837.850,00 TL bedel ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden 2012 
yılında satın alınmıştır. Söz konusu arsamızın imar planı değiştirilmesi için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmuş olup, onay 
aşamasına gelinmiştir. Yapılan imar planı değişikliğindeki plan notları 
"Emsal: 1,2, Kat yüksekliği en çok: Zemin + 2 Kat, Özel Eğitim" alanı 
olarak belirlenmiştir. Planın onaylanmasını müteakip belediye nezdinde 
yola terk ve plankote işlemleri yapılacak olup, bunların onaylanmasını 
müteakip arsamıza proje geliştirme çalışmalarına başlanılacaktır. 
Arsamıza 32 derslikli özel okul yapılması düşünülmektedir. Projemiz 1 
Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kat ve Çatı Kattan oluşacak olup, 
projenin toplam yaklaşık inşaat alanının 13.650 m2 olacağı tahmin 
edilmektedir.



"Türk Milletinin karakterine ve adetlerine 
en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. 

Cum huriyet ,yeni ve sağlam  esaslariyle, Türk Milletini emin ve sağlam  
bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fik irlerde ve ruhlarda yarattığ ı 

güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur."





ANA STATÜ VE AİDAT VE SOSYAL 
YARDIMLAR YÖNETMELİK 

DEĞİŞİKLİKLERİ
07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanan Ana Statü değişiklikleri doğrultusunda;
Temmuz-Ek2018 tarih ve 2730 sayılı tebliğler dergisinde 
yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik 
değişikliği ile;

• 2015, 2016, 2017 yıllarında Terör neticesinde 
zarara uğrayan üyelerimizin mağduriyetini gidermek 
amacıyla, Doğal afet yardımı içerisinde değişiklikler 
yapılarak "afet yardımı" adı altında yeniden düzenleme 
yapılmıştır.

• Ana statü ve yönetmelikte belirtilmemesine 
rağmen 2004 yılından bugüne üyelerimiz 7/24 grup 
ferdi kaza sigortası kapsamında sigortalanmaktadır. 
İlerleyen dönemlerde de üyelerin sağlık, kaza,

maluliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti 
ile temin edilecek diğer faydalar sağlık ve sosyal 
muhtevalı yardımlar başlığı altında ek madde 
olarak düzenlenmiştir.

• Kadrolu ve sözleşmeli görev yapan 
üyeler ile Sandık personelinden kesilen aidatlar; 
Kesilemeyen Aidatların Tahsili başlığı altına 
"aidatların kesimi" şeklinde ek madde olarak 
düzenlenmiştir.

01 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanan Ana Statü değişiklikleri doğrultusunda; 
Ana statünün üyelikler başlıklı 18.maddesinin ikinci 
fıkrasına Sandığa bağlı ortaklık, işletme veya 
iştiraklerde belirli veya belirsiz süreli hizmet akdi ile 
çalışmak üzere ayrılanlar bendi eklenmiştir.
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ILKSAN ÜYELERİ
4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde 
sayılan, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan kadrolu 
ve sözleşmeli doğal üyelerimiz;
• Sınıf öğretmenleri,
• Özel Eğitim öğretmenleri.
• Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları
• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar, 
(ilköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 
memurlar]
• Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan;

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

teknisyen, tekniker, veri hazırlama, bilgisayar işletmeni, 
uzman, avukat, hemşire, mühendis ve mimarlar ile sivil 
savunma uzmanları. [Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar 
hariç)

• İLKSAN’ dan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen 
süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak 
mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri,
• Sandık işlerinde çalışanlar,
• Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında 
başka bir göreve atananlardan üyeliklerini sürdürenler.

30/06/2019 İTİBARIYLA ÜYE DAĞILIMI

2018/12
2019/6

155.822
KADIN

I
131.106
ERKEK

ç] Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş 
olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini 
almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm 
ödemesi olarak
bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve 
esaslarına göre 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 
oluşturmaktadır.

Evlenme Yardımı Ns5s!s5ss!s!s5ss*!s5is?s!s5!5«!ŝ̂

Sandık üyesi iken evlenen üyelerimize bir defaya mahsus 
olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen evlenme yardımı tutarları:

2018 Yılı
Evlenme Yardımı Miktarı 550,00 TL

2019 Yılı
Evlenme Yardımı Miktarı 600,00 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:

2018 Yılı
Şehit Yardımı Miktarı 15.000,00 TL

2019 Yılı
Şehit Yardımı Miktarı 20.000,00 TL

SOSYAL YARDIMLAR 
Emekli Yardımı
a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan 
toplu emekli ödemesi olarak
b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın 
yapılan maluliyet ödemesi olarak
c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine 
bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak

Afet Yardımı

Temmuz 2018 Yönetmelik değişikliği ile Doğal Afet Yardımı; Afet 
yardımı başlığı altında yeniden düzenlenmiş olup, Sandık üyesi 
iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, 
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli 
fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus 
olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde 
bulunan eşyanın hasara uğraması halinde hasar tespit oranına 
göre yapılan yardımdır.



Doğum Yardımı

Eşi veya kendisi doğum yapan Sandık üyelerimize bir defaya 
mahsus olarakyapılan yardımdır. Ekim 2017 Yönetmelik Değişikliği 
ile sosyal yardımlarımız arasında yerini almıştır. Sandık Yönetim 
Kurulunca Doğum Yardımı tutarı, Evlenme Yardımı tutarının %50 
si olarak belirlenmiştir.

Sağlık Ve Sosyal Muhtevalı Yardımlar \\\\\̂ ^ ^ ^ \\\\\\\\\

Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (b) 
bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu 
Yönetmeliğe dâhil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, 
Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsar.

2018 Yılı
Doğum Yardımı Miktarı 275,00 TL

2019 Yılı Doğum
Yardımı Miktarı 300,00 TL

Sigortadan Sağlanacak Faydalar

Üyelerin sağlık, kaza, maluliyet ve ölüm risklerini sigorta 
ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydaları kapsar, 
Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar 
ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit 
olunur.

Cenaze Yardımı

I

Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni Aidat İadesi 
vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık
Yönetim Kurulunca belirlenir. Üyelik sürelerine bakılmaksızın;
Net Asgari ücret tutarında yapılması belirlenen Cenaze Yardımı 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.

tutarları;

2018 yılı için: 1.603,12 TL
2019 yılı için: 2.020,90 TL

Sağlık Destek Yardımı

Üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3 (üç) 
günden fazla süren tedavilerinde; bu durumlarını resmi veya 
özel hastanelerden alacakları; tedavilerinin başlangıç ve bitiş 
tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri ve Sandığa 
ait konaklama tesislerinde konaklamaları halinde;
- Üyenin kendisinin,
- Üyenin sevk yazısında refakati ile şevki belirtilmiş ise, refakatinde 
bulunan 1 kişinin ve üyenin,
- Üyenin tedavi görecek olan eşi, çocuğu, annesi veya babası ise 
kendisinin ve tedavi görenin, en fazla 10 güne kadar (10 gün dahil) 
konaklama ücretlerinin %50'si Sandık tarafından ödenecektir.

Üyenin, müracaat formu ile birlikte, sevk yazısı, sağlık raporu ve 
konaklama faturasının bir suretinin Sandığa ibrazına müteakip 
tutar üyenin hesabına gönderilerek ödeme işlemleri yapılacaktır.

Öğretmen 
Bülteni
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ÜYELERİMİZE YAPILAN ÖDEMELER

2019/06 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ve AİDAT İADESİ ÜYE SAYILARI
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AİDAT GELİRLERİ
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2018 AİDAT GELİRİ

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00
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OCAK 2 0 0 8 - HAZİRAN 2019 ARASI ÜYELERİMİZE YAPILAN SOSYAL YARDIM VE AİDAT İADESİ ÖDEMELERİ

EMEKLİ EVLENME AFET ÖLÜM ŞEHİT MALULİYET AİDAT İADESİ DOĞUM CENAZE
SAĞLIK
DESTEK

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

ÜYE
SYS

YARDIM
TUTARI

ÜYE
SYS

YARDIM
TUTARI

ÜYE
SYS

YARDIM
TUTARI

5.135 47.390.539,10 6.482 3.034.770,00 3 1.650,00 176 1.193.397,40 0 0 33 204.146,18 2.240 2.882.360,43

3.045 31.890.044,37 5.547 2.628.610,00 1 669,6 161 1.307.871,42 0 0 32 236.349,39 1.702 2.440.964,53

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

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

3.307 50.074.655,74 8.448 4.173.491,98 2.482 1.332.411,40 188 2.148.408,50 1 12.000,00 31 325.776,01 9.007 31.146.099,69

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

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

4.492 93.986.827,17 4.206 2.259.725,00 2 1.445,12 195 3.348.170,42 0 0 33 491.945,61 1.047 3.114.673,95

5.328 127.670.26,72 3.457 1.889.250,00 4 4.008,80 173 3.320.062,53 0 0 25 423.836,41 3.439 16.615.089,84

7.817 206.298.900.93 3.218 1.765.400,00 5 4.764,56 233 4.947.918.27 0 0 64 1.167.886.59 1.985 9.413.703,58 1.205 33.375,00 29 40.717.62 1 135

4.329 125.046.461.37 5.533 3.033.950,00 52 54.375.76 211 4.931.707.81 0 0 43 837.339.30 1.591 5.077.085.35 9.408 2.587.200,00 197 310.041.90 3 645

1.009 32.093.929,91 2.334 1.324.150,00 13 14.436,80 103 2.820.196,32 0 0 19 443.526,02 1.086 5.951.967,68 5.781 1.687.450,00 97 186.213,72 1 375

[ f i EfiÇffkMfiuflf]

Not: 10 yıl altı iade, ikinci emekli, sehven iade ödemeleri aidat iadesi sütununda izlenmiştir.
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Öğretmen 
Bülteni

1 0 0  İLKSAN ÜYELERİ 7/24 GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI
KAPSAMINDA

Sandık Ana Statüsü vb Yönetmeliklerinde yer almayan 
ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan 
Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulaması, 2018 Ana Statü 
değişikliği neticesinde Ana Statü ve Yönetmeliğimize 
girmiş olup, 2019-2020 döneminde de devam etmesine 
karar verilmiş ve Corpus Sigorta A.Ş. ile 28.01.2019 
tarihinde sözleşme yapılmıştır.
Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat 
boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 
12.500,00 (Onikibinbeşyüz)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:
• Kaza tespit tutanağı (sürücü üye ise alkol raporu ve 
ehliyet fotokopisi),
• Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu 
aslı,
• Maluliyet durumunda üyenin banka hesap numarası, 
Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak 
sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli 
rapor aslı.
• Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,
• 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/ 
varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde; 
noter onaylı vekaletname,
• Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
• Veraset ilamı aslı (tüm varisleri gösterir şekilde),
• Ferdi Kaza Sigortası Talep Form Dilekçesi,
•Olay Yeri İnceleme Tutanakları(Raporu) ve Görgü - 
İfade Tutanakları.

Not: Tüm evrakların aslı veya ilgili kurumlarca 
onaylanmış suretleri istenmektedir.



2004 -  HAZİRAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA 
GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPI U N  ÖDEMELER

S A N D IK  T A R A F IN D A r  
Y A P IL A I

4 S İG O R T A  Ş İR K E T L E R İN E  
M Ö D E M E L E R

S İG O R T A  Ş İR K E T L E R İN C E  Ü Y E  
V A R İS L E R İN E  Y A P IL A N  Ö D E M E L E R

S İG O R T A  Ş İR K E T İ SİGORTA
TARİHLERİ

SİGORTA  
SÖZLEŞME  
BEDELİ (TL)

KİŞİ BAŞI 
SÖZLEŞME  
BEDELİ (TL)

VEFAT
SAYISI

MALUL
SAYISI

SİGORTA  
SÜRESİNCE  

ÖDENEN (TL)

G ü n eş  S ig o rta  A .Ş . 0 3 .1 1 .2 0 0 4
0 2 .1 1 .2 0 0 5 4 8 .5 6 2 ,5 0 5 .000 ,00 32 1 162 .60 0 ,0 0

H D I S ig o rta  A .Ş 0 2 .1 1 .2 0 0 5
0 1 .1 1 .2 0 0 6 3 9 .9 7 5 ,0 0 5 .000 ,00 18 - 9 0 .0 0 0 ,0 0

H D I S ig o rta  A .Ş 0 2 .1 1 .2 0 0 6
0 1 .1 1 .2 0 0 7 7 3 .500 ,00 5 .000 ,00 23 - 115 .00 0 ,0 0

H D I S ig o rta  A .Ş 0 2 .1 1 .2 0 0 7
0 1 .1 1 .2 0 0 8 7 7 .189 ,00 5 .000 ,00 23 1 116 .25 0 ,0 0

H D I S ig o rta  A .Ş 0 5 .1 1 .2 0 0 8
0 4 .1 1 .2 0 0 9 7 9 .200 ,00 5 .000 ,00 20 - 100 .00 0 ,0 0

A n k a ra  A n o n im  T ü rk  
S ig o rta

11 .12 .200 9
10 .12 .201 0 102 .50 1 ,0 0 5 .000 ,00 12 - 6 0 .0 0 0 ,0 0

D e m ir S ig o rta 2 0 .1 2 .2 0 1 0
19.12 .2011 106 .73 5 ,1 3 7 .500 ,00 44

-
3 3 0 .0 0 0 ,0 0

A n k a ra  A n o n im  T ü rk  
S ig o rta

0 4 .0 1 .2 0 1 2
0 4 .0 1 .2 0 1 3 189 .00 0 ,0 0 7 .500 ,00 26 3 2 0 5 .8 7 5 ,0 0

A n k a ra  A n o n im  T ü rk  
S ig o rta

2 8 .0 1 .2 0 1 3
2 8 .0 1 .2 0 1 4 2 2 0 .5 0 0 ,0 0 7 .500 ,00 24 4 192 .45 0 ,0 0

K o ru  S ig o rta 2 8 .0 1 .2 0 1 4
2 8 .0 1 .2 0 1 5 190 .25 1 ,6 0 7 .500 ,00 18 3 138 .96 0 ,0 0

K o ru  S ig o rta 2 8 .0 1 .2 0 1 5
2 8 .0 1 .2 0 1 6 155 .71 7 ,1 0 10 .000 ,00 22 3 2 3 1 .6 5 0 ,0 0

D e m ir S ig o rta 2 8 .0 1 .2 0 1 6
2 8 .0 1 .2 0 1 7 138 .95 3 ,0 5 10 .000 ,00 10 2 104 .21 1 ,0 0

T u rk la n d  S ig o rta 2 8 .0 1 .2 0 1 7
2 8 .0 1 .2 0 1 8 122 .58 5 ,7 6 10 .000 ,00 20 2 182 .11 1 ,0 0

T ü rk  N ip p o n  S ig o rta 2 8 .0 1 .2 0 1 8
2 8 .0 1 .2 0 1 9 119 .43 0 ,6 8 12 .000 ,00 12 - 9 6 .0 0 0 ,0 0

C o rp u s  S ig o rta 2 8 .0 1 .2 0 1 9
2 8 .0 1 .2 0 2 0 137 .02 8 ,5 0 12 .500 ,00 5 - 6 2 .5 0 0 ,0 0

Öğretmen 
Bülteni

2019
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AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNİN 23/A 
MADDESİNE GÖRE;

AİDATLARIN KESİMİ
1) Kadrolu olarak görev yapan üyelerden, Emekli keseneği 
matrahlarının %2 si oranında,
2) Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerden, sigorta 
primine esas kazanç tutarının %2 si oranında,
3)Sandıkta 4857 Sayılı iş Kanunu kapsamında çalışan 
personelden, Sosyal Güvenlik Kurumunca kısmen veya 
tamamen prim kesintisine tabi tutulan tüm ücret ve 
kazançlarının o aya ilişkin toplam matrahının %2 si 
oranında belirlenir.

AİDAT TUTARLARINI MERAK EDEN DEĞERLİ 
ÜYELERİMİZ

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 
ek göstergesi 2200 dahil - 3600 hariç olanlar için %85, 
ek göstergesi 2200'ün altında olanlar için %55 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: 0,1384590 (Temmuz 2019 için)
En yüksek devlet memuru maaş göstergesi: 9500 dir. 
Bu iki tutarın çarpımının ek göstergesi 2200 dahil -3600 
hariç olanlar için %85'i, ek göstergesi 2200'ün altında 
olanlar için %55’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.

4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞAN ÜYELİK 
KAPSAMINDAKİLER İÇİN İLKSAN AİDAT TUTARI 

HESAPLANMASI
4/B Sözleşmeliler İçin İlksan Aidat Tutarı 
Hesaplama Yöntemi:
SSK kesinti matrahı x%2

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 ve bu tazminat benzeri tazminatlar dahil ek, 
ilave, bölge tazminatları hariç]*%2

AİDAT ve SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
ÜYE ANKET DEĞERLENDİRME ÖLÇÜMLEMESİ

01.012019 - 30.06.2019 tarihleri arasında Müdürlüğümüze 
gelen 3204 adet üye memnuniyeti değerlendirme anket 
formu üzerinden yapılmış olan ölçümleme aşağıdaki şekilde 
özetlenmektedir;

2019

Aidat ve Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğü karşılaştığımız 

problemleri hızlı bir şekilde 
çözebilmektedir.

Size sunulan sosyal yardım 
hizmetleri hızlı bir şekilde 

ulaştırılmaktadır.

OCAK % 92,96 % 91,11

ŞUBAT % 90.93 % 89.81

MART % 89,64 % 88,52

NİSAN % 92,63 % 91,23

MAYIS % 91,20 % 89,82

HAZİRAN % 91,54 % 90,49

Öğretmen 
Bülteni

2019





Öğretmenler İçin
Lisansüstü Eğitim
Lisansüstü eğitimle amaçlanan kazanım, lisans eğitimi ve 
çalışma hayatında yapmış olduğu gözlem /  deneyler sonucu 
ürettiği enformasyonu bilgiye dönüştürebilen, kullanan ve 
görmüş olduğu problemin çözümüne yönelik mevcut duruma 
alternatifler üretebilen özellikler kazandırmaktır. Dolayısıyla, 
kişiler mesleklerini icra ederken "daha iyi nasıl yapabilirim?" 
sorusuna cevap arıyorlarsa, kendi lisansüstü eğitimlerini 
planlamaları vegerçekleştirmeleri,hedeflerineulaşabilmeleri 
için etkin bir katalizör görevi görecektir. Lisansüstü eğitimin, 
bireyleri daha kapsamlı bilimsel araştırma yapmaya teşvik 
eden, karmaşık sorunları çözebilme noktasında iyi bir 
bakış açısı kazandıran, mesleki alanlarda uzmanlaştıran, 
bilgiyi üretme ve sentezleme yöntem ve becerilerini 
rahatça kullanabilmeyi sağlayan bir eğitim sistemi şeklinde 
düşünebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, İLKSAN'ın üyeleri 
olan kıymetli öğretmenlerimizin mesleklerini icra ederken; 
eğitimde bilgiyi aktaran, bireyleri ve toplumları biçimlendiren, 
bireylerin gelişimlerini destekleyen rollerinin önemini 
vurgulamamız gerekmektedir. Biliyoruz ki, öğretmenlik 
diğer meslek alanlarına eleman yetiştirme görevini üstlenen 
ve tüm meslekler içinde özgün ve önder olan bir meslektir. 
Ayrıca, toplumun gelişmesine uyum sağlayacak bireyleri 
yetiştirmenin doğrudan öğretmenin niteliğine bağlı olduğu 
da bir gerçektir. İnanıyoruz ki, lisans eğitimi sonrası göreve 
başlayan öğretmenlerimizin lisansüstü eğitim ile mesleki 
anlamda gelişimlerini sürdürmeleri, bu eğitim sayesinde 
bilgiyi aktarmaktan öte üretme ve yaymaya başlamaları, 
eğitim sistemimizin niteliğinin artmasını sağlayacaktır.

Öğretmenlerimiz, alanları ile ilgili olarak üniversitelerde 
gerekli eğitimi alıp edindikleri bilgi, beceri ve tutumları 
ile hizmete başlamaktadırlar. Aynı zamanda teknolojinin 
hızla gelişimi, iletişimin baş döndürücü bir şekilde 
dijitalleşmesi, artan bilgi ve yeni neslin beklenti ve 
ihtiyaçlarının farklılaştığı ve çok hızla değişebildiği de 
gözlediğimiz bir diğer olgudur. Öğretmen olarak bizlerin; 
özel olarak sözünü ettiğimiz bu gerçekler karşısında 
kendimizi geliştirememişsek, bir zaman sonra geride 
kalacağımız aşikardır. Dezavantaj olarak görebileceğimiz 
bu durumu avantaja çevirebilmek için hayat boyu 
öğrenmeyi kullanmamız kaçınılmazdır. Bunun için 
eğitimin sürekliliğini sağlamak hem öğreten hem de 
öğrenen olarak kabul edeceğimiz bizler için, bilimsel bir 
işleyişle kendimizi güncellemeyi beraberinde getirecektir. 
Üniversitelerin yürüttüğü lisans sonrası verilen 
lisansüstü eğitim de bu güncellemeyi gerçekleştirmeye 
yardımcı olan yöntemlerden biridir. Lisansüstü eğitimin 
ülkenin kalkınmasına katkısı, ulusal bilim politikasının 
oluşumundaki rolü gibi toplumsal rolleri yanında, bireysel 
açıdan öğretmenlerin gelişimi, bilimsel araştırma süreç ve 
becerilerini kazanmaları, farklı yerlerden öğretmenlerle 
iletişim içine girmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri için bir 
fırsat olduğu, lisansüstü eğitimle ilgili yapılan çalışmalarda 
ortaya konmuştur.

Mesleğini aktif şekilde yürüten, ders yükleri ve çalışma 
yoğunlukları fazla olan öğretmenlerimiz için lisansüstü 
eğitimin uzaktan sunulması iyi bir fırsat olacaktır. Atatürk 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ATAUZEM) 2009 yılından bu yana sunmuş olduğu 
ön lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve kampüs içi 
dersler alanında 17 farklı uzaktan eğitim programı, Atatürk 
Üniversitesi bünyesinde eğitim veren alanlarında uzman, 
deneyimli öğretim üyeleri ile sunulan eğitim hizmetleri, 
27 bini aşkın mezun öğrenci sayısı ile profesyonel olarak 
eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. ATAUZEM 
açık ve uzaktan öğrenme alanında teknik, pedagojik ve 
bilimsel olarak yürütmüş olduğu uygulamalarla Türkiye'nin 
kurumsal bir markası haline gelmiştir. Uzaktan eğitimde 
yenilikçi bakış açısıyla çalışmalarını gerçekleştirilen ve 
sürdüren, tüm uygulamalarla öğrencilerinin daha kaliteli 
bir eğitim almalarını hedefleyen ATAUZEM'in siz kıymetli 
öğretmenlerimiz için de eğitim öğretim hizmeti sunması 
kurumumuza önemli değer ve katkılar sağlayacaktır.

Doç. Dr. Vecihi YİĞİT
A tatü rk  Üniversitesi 

Uzaktan Eğitim Uygulam a ve A raştırm a M erkezi 
ATAUZEM Müdürü



Ankara ili Mamak ilçesi Şehit Piyade Er Murat Eroğlu ilkokulunda Sınıf 
Öğretmeni olarak görev yapan Sandığımız üyesi Ayşe Burçak ÇELİK 
24.07.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Aidat ve Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğünü ziyaret etmiş ve Sandığımız hakkında duygu, düşünce 
ve önerilerini bizimle paylaşmıştır.

Kendinizi Tanıtır Mısınız?

07.10.1985 Ankara Doğumluyum. Evli ve iki 

çocuk annesiyim . Mesleğimi severek yapm anın 

m utluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin gelecek 

kuşaklarını yetiştirilm esinde katkım olduğu 

için kendimi şanslı hissediyorum .

İLKSAN Üyeliğiniz Ne Zaman Başladı?

13.12.2010 tarihinde Van ili Erçiş ilçesi Deredam 

İlkokuluna Sınıf Öğretmeni olarak atam am ın 

yapılm ası ile İLKSAN üyeliğim başlam ıştı. 

Kadrolu atam am  yapılmadan önce sözleşm eli 

öğretm en olarak görev yapm am a rağmen

o dönem de yürürlükte bulunan mevzuat 

hüküm lerine göre üyeliğim başlam am ıştı.

• İLKSAN’ın Sunmuş Olduğu Sosyal Yardımlar 
Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Öncelikle belirtmeliyim ki sosyal yardım 

çeşitliliği çok iyi seviyelerde bizler sandık 

üyesi olarak evlenm e yardımı, doğum yardımı 

gibi yardımlardan em ekli yardım ına kadar 

birçok sosyal yardımdan faydalanabiliyoruz. 

Yaşam ın her anında desteğini hissettiğim iz 

güçlü bir yardım laşm a sandığımızın 

bulunm ası bizleri mutlu etm ekte ve 

yardım laşm a kültürümüzü üst seviyelere



çekm ektedir. Böyle bir Sandığın olm asını 

son u n a kadar savunuyorum  oldukça güzel 

hizm etler su n an  güçlü bir kurum , iyi ki var.

Bugüne Kadar Hangi Sosyal Yardımlardan 

Faydalandınız?

Bugüne kadar Sandığım ızın Evlenm e ve 

Doğum Yardım larından faydalandım . Yine 

sosyal yardım  olarak o lm asa da Sandığım ızın 

an laşm alı sağlık kuruluşlarından birçok kez 

yararlandım . Sandığım ızın su n m u ş olduğu 

im kanlardan en  çok faydalananlardan 

olduğum u düşünüyorum . Gezi için  gittiğim 

şehirlerde Sandığım ızın hangi h astan elerle  

a n la şm a sı olduğuna özellikle bakıyorum  

herhangi bir durum da kullanm ak üzere 

m utlaka öğreniyorum . Bunun dışında 

Sandığım ızın sahip  olduğu otelleri ve 

konukevlerini en  k ısa  sürede kullanm ak 

istiyorum . Özellikle Sandığım ıza ait Aydın İli 

Didim ilçesind e bu lu nan  konukevim izi ilk 

fırsatta gitm ek istiyorum.

İLKSAN’dan Beklentileriniz Nelerdir?

Sandığım ızın özellikle reklam  ve tanıtım ına 

daha çok önem  verm esin i ve bu yönünü 

geliştirm esin i istiyorum . Bununda en çok 

taşrad a görev yapan üye arkadaşlarım ızın 

sandığım ızı daha aktif ku llanm asın a ve 

daha iyi tan ım asın a  katkı sağlayacağını 

düşünm ekteyim . Mail gibi iletişim  araçları

daha aktif kullanılarak duyurular yapılabilir. 

A nlaşm a kuruluşların  sayısı artırılabilir. Yine 

Türk Hava Yolları, Devlet Demiryolları gibi 

hizm etler veren  kurum larım ızla protokoller 

im zalanarak üyelerim ize indirim  im kanları 

sağlanabilir.

► Genel Müdürlük Çalışanları Hakkında Ne 

Düşünüyorsunuz?

Genel Müdürlük çalışan ların ın  kurum a 

gelen  üyelere karşı tutum ları ve ilgilerinin 

çok iyi olduğunu düşünüyorum . Üyelere 

yardım cı olm ak için  çok çab a  harcadıklarına 

şah it oldum. Bu s ıca k  ve sam im i ortam  beni 

oldukça m utlu etti.

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü ile 

İlgili Bir Şikayetiniz Var Mı, Herhangi Bir 

Sorun Yaşadınız Mı?

Aidat ve Sosyal Yardım lar M üdürlüğünde 

bulunduğum  sü re boyunca çalışan ların  ilgi 

ve a lakası çok güzeldi. Sunulan  hizm etlerin 

hızlı bir şekilde yapılm asınd an  oldukça 

m em n u nu m . Ne Aidat ve Sosyal Yardım lar 

Müdürlüğü n e de Genel Müdürlük ile ilgili 

bir şikayetim  veya negatif bir d ü şü n cem  

olm adı. İLKSAN çalışan ların a  gösterm iş 

oldukları güleryüz ve ilgi için  teşekkü r eder, 

başarıların ın  devam ını dilerim.



Maria MONTESSORİ
31 Ağustos 1870'de İtalya'da doğmuştur. Kadınların hor 
görülüp, eğitim hayatına dahil edilmediği bir dönemde 
okula gitmeyi başararak çok sayıda yoksul çocuğu ücretsiz 
kontrol ve tedavi eden, İtalya'nın ilk kadın tıp doktoru 
olmuştur. Aynı zamanda pedagogluk ve antropoloji 
profesörlüğü yapmıştır.

Roma'da zeka geriliği saptanan tüm çocukların gönderildiği 
okuldaki yöneticiliği sırasında zihinsel eksikliğin pedagojik 
bir problem olduğunu saptamasıyla Itard ve Seguin'in 
çalışmaları doğrultusunda kendi yöntemini geliştirmiş ve 
eğittiği bir grup engelli çocuk devlet yeterlilik sınavlarından 
engeli olmayan çocuklara yakın bir başarı göstermiştir. 
Böylece Maria Montessori çocukların tedavisinin tıpta 
olduğu kadar, eğitimde olduğuna inanmıştır.

1907 yılında ilk çocuk evi olan "Casa dei Bambini"yi 
açmış ve çocukları yakından gözlemleyerek 
çocukların özgür seçimlerden, hatalarını kendilerinin 
denetleyebilmesinden, hareketli olmaktan, sessiz 
ortamdan, sosyal ilişkilerini kendilerinin kurmasından, 
bulundukları ortamların düzenli ve temiz olmasından, 
disipline dayalı özgür faaliyetlerden, kitap olmadan 
okuyup yazabilmekten hoşlandıklarını saptamıştır.



Montessori Yöntemi, çocuk 
merkezli, öğretmeyi değil 
öğrenmeyi temel alan bir 
yöntemdir. Yetişkin, çocuğun 
hizmetindedir. Yöntemin 
amacı zorlamadan çocuğun 
potansiyelini en üst düzeye 
çıkarmaktır (Topbaş, 2014:45).

Montessori'ye göre çocuk doğduğu andan reşit 
oluncaya kadar aktif tutulmalı, kişiliğini adım adım 
geliştirmesi için ona yardım edilmelidir.

Montessori bu konudaki düşüncelerini şu şekilde 
ifade etmiştir: "Çocuklarımızı sevmeliyiz, ama sevgi 
tek başına yeterli değildir, onlara yapabilecekleri 
görevler ve sorumluluklar vermeliyiz. Kendilerini 
geliştirme olanağını ancak böyle bulabilirler." Ayrıca 
bu temel düşüncesini 'Hilf mir, es allein zu tun" 
(kendim yapabilmem için bana yardım et) biçiminde 
özetlemiştir. Dolayısıyla aile, anaokulu ve ilkokul, 
çocuk rüştünü ispatlayana kadar ona yardımcı olan 
kurumlardır (Schâfer, 2006:156)

Montessori eğitiminde "çocuk, insanların mimarı" 
olarak görülmekte ve bu mimarlar farkında 
olmadan içlerindeki inşaa planına uyarak kişisel 
hızlarıyla kendilerini geliştirmektedirler. Bu gelişime 
yetişkinlerin etkisi olmamalıdır çünkü yetişkinler 
çocuğun kendine özel inşa planı hakkında bilgi sahibi 
değillerdir. Bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu 
inşa planını tahrip eder ya da yanlış yönlendirir.

Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta bir arada bulunması 
Montessori eğitiminin olmazsa olmazlarındandır. 
Büyük çocukların küçüklere örnek olmaları ve 
onlara gerçekten ihtiyaç duydukları zaman yardım 
etmeleri hem büyükler hem de küçükler açısından 
olumlu bir yaklaşımdır. Çünkü büyük çocukların daha 
küçük yaşlardaki çocuklara yaptıkları yardımlarda 
yetişkinlerde olduğu gibi aşırı koruyuculuk yoktur 
ve ayrıca küçüğün özgürlüğüne daha saygılı 
olabilmektedirler (Sadioğlu vd., 2010: 48). Ayrıca, 
büyük öğrenciler de üzerinde uzmanlaştıkları 
(öğrenip deneyimledikleri) paylaşımları pekiştirme

imkanına ve küçük yaşta bilgiyi paylaşma, önderlik 
etme, yardımcı olma gibi sosyal farkındalıklara sahip 
olabilmektedirler.

Montessori Yöntemi’nde önemli bir diğer nokta ise 
materyallerdir. Bu materyaller çocuğa uyarıcılar vererek 
çocuğun yoğunlaşmasını ve içsel gereksinimlerini 
karşılamasını sağlar. Materyaller kendi kendine eğitim 
için tasarlanmıştır ve hata denetimi öğretmende değil, 
materyallerin kendisindedir. Hata denetimi çocuğa 
materyalleri kullanmasında yol gösterip kendi hatalarını 
görmesine izin verir (Lıllard, 2013: 110). Montessori 
materyalleri yaş seviyesine göre değişmekle birlikte 
koordinasyon aletlerinden, prizmatik boyutlardaki küp 
ve üçgenlerden, ahşap dominolardan, ağırlık tüpleri 
gibi soyut kavramların somut kavramlarla öğrenilmesini 
sağlayan aletlerden oluşmaktadır.

Montessori eğitiminde bebek, araba 
gibi oyuncaklara yer verilmez.
Etkinlik öncesinde materyaller çocuğun ilgisine göre 
seçilir ve çocuk istediği şeyi seçmekte özgürdür 
ama aynı zamanda oynadığı şeyi toplamak ve yerine 
kaldırmak sorumluluğunu da alır.



2019
Öğretmen 

Bülteni

makale
Yetişkinler, çocuk için temel taşı olan çevreyi hazırlar ve 
çocuklar çevredeki Montessori materyallerini bireysel 
ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçer ve bu 
materyallerle istedikleri yerde, istedikleri zaman, istedikleri 
tekrarla çalışırlar. Erken öğrenme gelişimi gösteren 
çocuk yeni bir çalışmaya geçebilecektir. Sınıflarda her 
Montessori materyalinden bir adet bulunmaktadır ve çocuk 
kullanmadan önce materyalin işinin bitmesini beklemek 
zorundadır. Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi 
farkındalığıyla sağlanır ve yetişkin tarafından herhangi bir 
düzeltmeye ya da uyarıya gerek kalmaz. Kendini düzeltme 
ve kendini değerlendirme Montessori sisteminde oldukça 
önemlidir. Çocuklar olgunlaştıkça kendi çalışmalarına 
eleştirel olarak bakabilmeyi ve kendi hatalarını 
görebilmeyi, düzeltebilmeyi ve o hatalardan kazanım sağlamayı 
başarabilmektedir.

Montessori eğitiminde çevre 
düzenlemesi çocuğun kendine 
yetebilmesi ve ihtiyacını kendi başına 
karşılayabilmesine göre dizayn 
edilmelidir.

Çocuk, eşyalarına rahatlıkla ulaşabilmeli, bu eşyaları 
ebeveyninden ya da öğretmeninden bağımsız kullanabilmelidir. 
Eşyalar ulaşılabilecek mesafede olmalı, yatağı kendi 
örtüsünü örtebileceği yükseklikte bulunmalı, elbiseleri 
kolaylıkla toplayabileceği şekilde aşılmalı ve erişebileceği 
çekmecelere yerleştirilmelidir. Kitapları göz hizasına kolay 
ulaşabileceği şekilde konulmalıdır.

Eğitim sisteminde materyaller karmaşık şek ilde  
durmamalıdır. Kaosun dikkati dağıtacağı öngörül
mektedir.

Özetle; Montessori eğitimi, Maria Montessori'nin 
geliştirdiği, erken çocukluktan ergenlik dönemine 

kadar, çocuğun ihtiyaçlarını ve özelliklerini göz 
önünde bulundurup onu anlayarak, her çocuğun 

farklı ihtiyaçları, farklı öğrenme hızı ve farklı 
bir mizacı olduğunu kabul etmeyi temel alan bir 

eğitim yaklaşımıdır. Montessori eğitiminin amacı, 
her çocuğun yeteneklerinin farkında olup bu 

yetenekleri geliştirmek, kendi kendine yetebilen 
bir birey olmasını sağlamak ve öğrenmeyi en üst 

seviyeye çıkarmaktır. Çocuğun bireyselliğine 
saygı duyulur ve çocuğa yaşına uygun mümkün 
olduğu kadar seçme şansı ve sorumluluk verilir.

Düzen ve öz disiplin sağlanarak çocuğun kendi 
potansiyelini gerçekleştirebileceği özgür bir alan 

yaratmak ve çocuğun hata yapmasına, bu hataları 
kendi düzeltmesine, araştırmasına ve denemesine 

olanak sağlamak montessori yönteminin temelidir. 
Montessori eğitimi, öğrencilerine, gerçek dünyaya 

adım attıklarında, öğrenmenin yaşama dair ve 
yaşam boyu olduğunun bilincini sağlamış ve bunun 

değerinin farkına vararak güdülenmiş, yetenekli, 
sorumlu ve saygılı birer vatandaş olmaları yolunda 

kendi potansiyellerini görüp bu potansiyelleri 
değerlendirebilmeleri için 

gerekli olan fırsatları sunmaktadır.



Montessori Eğitimi Kurucusu Maria 
Montessori'den İlham Verici 10 Söz

"Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren üzerinde 
yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını, dolayısıyla 
kaynakları kullanırken diğer canlılarla birlikte paylaştığımızı 
unutturmamalıyız. İnsanoğlu üzerinde yaşadığı gezegenin 
en akıllı canlısı olmanın sorumluluğunu unutmamalıdır."

"Çocuğa olan ilgimiz 'ona bir şeyler öğretme’ hevesiyle 
değil, ama onun içinde yanan ve zeka denilen ışığın sürekli 
yanmasını hedefleyerek olmalıdır."

"Çocuk evrenseldir. Bütün çağlarda var olmuştur ve 
zamanın sonuna dek var olacaktır. Tarih öncesi çocuğu, 
orta çağ çocuğu diye bir şey yoktur. Gerçekte tek bir çocuk 
vardır. Bütün çağların, bütün ırkların çocuğu, törelerin varisi, 
kültürün temel taşı, tarihi kuşaktan kuşağa aktaran ve 
barışın yolunu açan çocuk."

"Çocuklar çocukluklarının ilk döneminden itibaren 
çevrelerindeki insanları dünyayı keşfetmek için bir yardım 
kaynağı olarak görmeye alıştırılırlarsa, farklı ırklardan veya 
dinlerden gelen insanlara ürkek ya da düşmanca tavırlar 
takınmaya yönelmezler."

"Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları 
değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü 
bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği 
dönemdir. Sadece zeka değil, insanın bütün mümkün 
becerileri bu dönemde oluşur. Hiçbir yaşta çocuk, 
zekice bir yardıma, bu dönemde olduğu kadar ihtiyaç 
duymaz."

"Okul öncesi eğitimin asıl amacı, çocuğun doğal 
öğrenme tutkusunu canlandırmak olmalıdır."

"Zeka ancak arzuyla yönetilir. Arzunun olabilmesi için 
haz ve neşenin olması gerekir. Zeka ancak neşe içinde 
gelişerek meyve verir. Koşucular için nefes alma neyse, 
eğitim için de öğrenme neşesi odur."

"Eğitim, birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, 
çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle 
ilerleyen, doğal bir süreçtir."

*

"Eğitimde metot değil, insan 
alınmalıdır."

goz onune

Öğretmenin, her şeyden önce, ilk sıradaki görevi, çocuklar için 
oluşturulan ortama özen göstermesidir. Etkisi dolaylıdır fakat 
en güzel şekilde oluşturulmadığı, özen gösterilmediği takdirde, 
fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da herhangi başka konuda herhangi 
bir verimlilik ve sürekli bir sonuç elde edilemez.

TUĞBA ÇAKMAK ÇELEBİ
insan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
Uzman
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19.01.1943 tarihli ve 5308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4357 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan 
ve 22.03.1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Sandık Ana Statüsünde 
ikraz, üyelerimize yapılacak karşılıklı yardımlar arasında 
sayılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan ve T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı Mayıs 2003 tarihli ve 2548 sayılı Tebliğler 
Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliği 
ile üyelerimize uygun nema oranları ile Sandık bütçesinin 
elverdiği ölçülerde ikraz; bir diğer ifadeyle borç verme 
işlemlerine başlanmıştır.

Üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en 
uygun koşullarda karşılayabilmek amacıyla, genel ikraza 
ilave olarak; evlilik ikrazı, afet ikrazı, sağlık ikrazı, özel 
günler ikrazı, aile destek ikrazı, tatil ikrazı, icra ikrazı ve 
gayrimenkul ikrazı gibi ikraz çeşitleri kullanabilmelerine 
de imkan sağlanmıştır.

2007 yılından bugüne kadar, üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda ekonomik ve teknolojik gelişmeler de 
göz önünde bulundurularak İkraz Yönetmeliğinde birçok 
yenilikler yapılmıştır.

Bu doğrultuda;

► 2010 yılından itibaren ikraz kullanabilmek için 1 (bir) ay 
aidat ödemenin yeterli hale gelmesi,

► 2012 yılından itibaren kefilsiz olarak ikraz kullanılabilmesi,

► 2014 yılından itibaren maaşında icra kesintisi olan 
üyelerimizin ikraz kullanabilmesi,

► 2016 yılından itibaren üyelerimizin doğum ve tüp bebek 
tedavisi sebebiyle ikraz kullanabilmesi,

2003 yılından 30/06/2019 tarihine kadar geçen süre içerisinde,

► 2017 yılında ikraz limitlerinin 50.000,00 TLye 
yükseltilmesi,

^  2018 yılından itibaren haftada 3 (üç) gün ikraz 
ödemesinin yapılması,

Bunun yanı sıra;

► Kimlik ve bordro istenmeden sistem kontrolü 
yapılabilmesi,

► Üyelerimizin kendisinin veya eşinin konut veya 
arsa satın alması sebebiyle 60.000,00 TL'ye kadar 
Gayrimenkul İkrazı kullanabilmesi,

► Üyelerimizin çocuklarının sünnet olması sebebiyle 
Sağlık İkrazı kullanabilmesi,

► Üyelerimizin çocuklarının evlenmeleri sebebiyle 
Aile Destek İkrazı kullanabilmesi,
yapılan diğer yeniliklerdir.

Tüm bu bahsedilen yeniliklerden de görüldüğü 
gibi, yönetmelik değişiklikleri ve Yönetim 
Kurulu kararları ile üyelerimizin diğer finans 
kuruluşlarından daha uygun koşullarda ikraz 
kullanabilmeleri için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Sandık olarak üyelerimize sunulan bu ayrıcalıklı 
hizmette Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere, 
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin işbirliği 
ve uyum içerisinde çalışması hizmet sunumunun 
kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir.

192.875 Genel İkraz 3.919.481,500,00 TL

432 Sağlık (Tedavi) İkrazı 2.072.100,00 TL

344 Sağlık (Doğum ) ikrazı 1.687.500,00 TL

40 Sağlık (Tüp Bebek Tedavisi] ikrazı 195.500,00 TL

90 Sağlık (Sünnet] ikrazı 444.000 ,00 TL

1.374 İcra İkrazı 29.354.800,00 TL

923 Evlilik İkrazı 4.416.100,00 TL

20.951 Özel Günler İkrazı 83.761.300,00 TL

42 Aile D estek İkrazı 210.000,00 TL

27 G ayrim enkul İkrazı 1.346.000,00 TL

306 Tatil ikrazı 1.223.100,00 TL

2 A fet İkrazı 10.000,00 TL

olmak üzere toplam; 
217.406 ikraz kullanımı 
gerçekleşmiş ve 
4.044.201.900,00 TL 
ikraz ödemesi 
yapılmıştır.



Öğretmen 
Bülteni

r 2003-2019/06 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 
16 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE TOPLAM 

İKRAZ KULLANIM SAYISI VE İKRAZ MİKTARINA AİT TABLO

İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI (TL)
2003 2.551.200,00
2004 6.424.700,00
2005 12.690.700,00
2006 20.908.000,00
2007 10.475.000,00
2008 36.778.400,00
2009 77.850.100,00
2010 154.203.000,00
2011 200.305.800,00
2012 187.803.600,00
2013 254.666.200,00
2014 380.845.800,00
2015 481.319.200,00
2016 595.344.100,00
2017 732.266.500,00
2018 53 6.779.200,00

2019/6 352.990.400,00
TOPLAM 4.044.201.900,00

İKRAZ YILI İKRAZ KULLANIM 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 22.231
2016 25.508
2017 31.695
2018 25.057

2019/6 13.527
TOPLAM 217.406

1 2003-2019/06 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 16 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE TÜRLERE GÖRE İKRAZ BİLGİLERİ
TABLOLARI

YILLAR GENEL İKRAZ
ÖZEL

GÜNLER
İKRAZI

EVLİLİK
İKRAZI

SAĞLIK
(TEDAVİ)

İKRAZI

SAĞLIK
(SÜNNET)

İKRAZI

SAĞLIK
(DOĞUM]

İKRAZI

SAĞLIK 
(TÜP BEBEK 

TEDAVİSİ] 
İKRAZI

İCRA
İKRAZI

AİLE
DESTEK
İKRAZI

GAYRİMENKUL
İKRAZI

TATİL 
(ALANYA DE 

HA VE 
ANANAS 

OTEL) 
İKRAZI

AFET
İKRAZI TOPLAM

2003 1.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344
2004 2.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.466
2005 3.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.647
2006 4.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.299
2007 1.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.906
2008 5.586 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5.612
2009 8.560 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8.580
2010 11.349 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11.366
2011 12.604 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 12.631
2012 12.557 0 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12.586
2013 13.629 1.311 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14.963
2014 18.550 1.337 33 4 0 0 0 64 0 0 0 0 19.988
2015 20.563 1.609 42 6 0 0 0 11 0 0 0 0 22.231
2016 21.758 3.292 130 20 0 25 7 276 0 0 0 0 25.508
2017 25.429 5.233 161 59 5 139 14 508 0 0 147 0 31.695
2018 17.787 6.196 290 175 70 123 16 342 35 21 0 2 25.057

2019/6 13.527 1.973 178 115 15 57 3 173 7 6 159 0 13.527
TOPLAM 192.875 20.951 923 432 90 344 40 1.374 42 27 306 2 217.406

*2003-2019/06 Türlere göre ikraz kullanım sayılan



YILLAR GENEL İKRAZ
(TL)

ÖZEL
GÜNLER
İKRAZI

(TL)

EVLİLİK
İKRAZI

(TL)

SAĞLIK
[TEDAVİ)
İKRAZI

(TL)

SAĞLIK
(SÜNNET)

İKRAZI
(TL)

SAĞLIK
(DOĞUM)
İKRAZI

(TL)

SAĞLIK
(TÜP BEBEK 
TEDAVİSİ) 

İKRAZI
(TL)

İCRA
İKRAZI

(TL)

AİLE
DESTEK
İKRAZI

(TL)

GAYRİMENKUL
İKRAZI

(TL)

TATİL 
(ALANYA DE-HA 

VE ANANAS 
OTEL) 
İKRAZI 
(TL)

AFET
İKRAZI

(TL)

TOPLAM
(TL)

2003 2.551.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.551.20000
2004 6.424.700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.424.70000
2005 12.690.700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.690.70000
2006 20.908.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.908.000 00
2007 10.475.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.475.00000
2008 36.712.400,00 0 36.400 00 29.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 36.778.400 00
2009 77.796.100,00 0 36.600 00 17.400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 77.850.100 00
2010 154.148.000,00 0 16.00000 39.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 154.203.00000
2011 200.210.500,00 0 41.70000 53.600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 200.305.800 00
2012 187.694.200,00 0 69.400 00 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 187.803.600 00
2013 251.362.800,00 3.216.500,00 63.100,00 23.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0 254.666.200 00
2014 375.231.000,00 3.753.600,00 156.100,00 17.100,00 0 0 0 1.688.000,00 0 0 0 0 380.845.800 00
2015 476.298.400,00 4.490.700,00 204.800,00 27.800,00 0 0 0 297.500,00 0 0 0 0 481.319.20000
2016 574.286.500,00 14.345.000,00 650.000,00 100.000,00 0 125.000,00 34.000,00 5.803.600,00 0 0 0 0 595.344.10000
2017 699.395.600,00 20.164.900,00 803.000,00 287.500,00 23.000,00 678.000,00 66.500,00 10.412.200,00 0 0 435.800,00 0 732.266.500 00
2018 496.928.400,00 28.094.900,00 1.449.000,00 865.800,00 346.000,00 603.000,00 80.000,00 7.221.100,00 175.000,00 1.006.000,00 0 10.000,00 536.779.200 00

2019/6 336.368.000,00 9.695.700,00 890.000,00 570.500,00 75.000,00 281.500,00 15.000,00 3.932.400,00 35.000,00 340.000,00 787.300,00 0 352.990.400 00
TOPLAM 3.919.481.500,00 83.761.300,00 I 4.416.100,00 i 2.072.100,00 444.000,00 1.687.500,00 195.500,00 29.354.800,00 210.000,00 1.346.000,00 1.223.100,00 10.000,00 14.044.201.900,00 i

*2003-2019/06 Türlere göre ikraz miktarları (TL)

2019 YILI BÖLGERE GÖRE İKRAZ KULLANIM SAYISINA 
AİT TABLO VE GRAFİK

2003-2019/06 YILI BÖLGERE GÖRE İKRAZ 
KULLANIM SAYISINA AİT TABLO VE GRAFİK

r

BÖLGELER İKRAZ KULLANIM SAYISI
AKDENİZ BÖLGESİ 2.283

EGE BÖLGESİ 1.911

MARMARA BÖLGESİ 2.912

KARADENİZ BÖLGESİ 1.537

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1.883

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1.100

G.DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1.901

TOPLAM 13.527

BÖLGELER İKRAZ KULLANIM SAYISI
AKDENİZ BÖLGESİ 32.572

EGE BÖLGESİ 25.674

MARMARA BÖLGESİ 45.610

KARADENİZ BÖLGESİ 28.942

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 33.846

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 21.424

G.DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 29.338

TOPLAM 217.406

NASIL BAŞVURU YAPARIM?
Sandığımız internet sayfasındaki Uye Girişi bölümünden 
üye parolanız, e-devlet şifreniz veya Mebbis şifreniz ile giriş 
yapara^ "İkraz Başvurusu Yap" seçeneği ile ulaşabileceğiniz 
Online On Başvuru Formlarını eksiksiz olarak doldurup 
ilgili yerleri kurum amirinize onaylatarak, Genel Müdürlük 
adresimize şahsen veya kargo/posta yoluyla ulaştırmak 
suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kullanacağınız ikrazdan damga vergisi ve ikraz hayat 
sigortası peşin olarak tahsil edilerek, l^lan tutar hesabınıza 
aktarılır. Kefilsiz başvurularda bunlara ek olarak ikraz kefalet 
sigorta primi kesintisi yapılır. Sandığımızdan kullanacağınız 
ikraz için dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf 
alınmamaktadır. İkrazınızı erken kapattığınız takdirde geriye 
kalan aylara ait sigorta kesinti tutarları tarafınıza iade edilir.

3 İKRAZIM HESABIMA NE ZAMAN GEÇER?
Başvuru evraklarınızda herhangi bir eksiklik olmadığı sürece evrakınız 
Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren en fazla 8 işgünü 
içerisinde, ikrazınız İkraz İstek Form ve Taahütnamesi üzerinde bildireceğiniz 
banka hesabınıza aktarılır. İkraz ödeme günleri haftada 3 kez Salı, Perşembe 
ve Cuma günleridir.

Öğretmen 
Bülteni

2019



*Songül AVŞAR -Memur - Milli Eğitim Bakanlığı /ANKARA

İkraz hizmetinden memnun musunuz? Daha 
önce ikraz kullandınız mı?

Çok m em nunum . 5-6 yıldır ikraz 
kullanmaktayım.

İkraz başvuru evraklarını online sistemde 
hazırlarken herhangi bir zorluk yaşıyor 
musunuz?

Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Kolaylıkla 
ulaşabiliyorum, hatta bankalardan daha kolay 
geliyor.

Müdürlüğümüze telefon ya da elektronik 
ortamlarda ulaşmakta zorluk yaşadınız mı? 
Ulaştığınızda soru ve sorunlarınıza yeterli 
cevap alabildiniz mi?

Hayır. Kesinlikle her türlü sorum karşılığında 
cevap alabiliyorum.

İkraz hizmetiyle ilgili yeterince bilgilendirildi
ğinizi düşünüyor musunuz?

Tabiki. Var olan hizmetler hakkında ve yapılan 
yenilikler ile ilgili bilgilendiriliyoruz.

İkraz hizmetini tavsiye ediyor musunuz?

Kesinlikle tavsiye ediyorum. Üyelere 
bankalardan daha iyi bir hizmet verilmekte 
ye daha kolay ikraz kullanımı sağlanmaktadır. 
İLKSAN’dan kullanılan ikrazın m aaştan 
kesilm esi büyük kolaylık bizim için. Nema 
oranları bankalardan daha avantajlı. 
Örneğin; eşlerden birinin m aaşında 
problem olm ası halinde diğer eş bankadan 
kredi kullanam am akta am a İlksan ikraz 
kullandırırken bu tür problemlere bakmadan 
üyesinin ihtiyacını karşılamakta, bu yüzden 
Sandığımızın ikraz hizmeti oldukça iyi.

- İkraz hizmetini hangi amaçla kullanıyorsunuz?

Kullandığım ikrazları genellikle araç alımı için 
kullandım.

• İkraz hizmeti için önerileriniz var mı, varsa 
nelerdir?

Öneri olarak şunu söyleyebilirim ki; üyeyken 
bakanlığa geçilm esi halinde üyeliğe devam 
etm ek isteyen arkadaşlarım var am a üyeliğe 
devam edemiyorlar. Bu konuda bir düzenleme 
yapılabilir. İLKSAN üyeler için büyük bir avantaj. 
Hem üyeliğini devam ettirmek isteyenler hem  
de bütün öğretmenler faydalanmalıdır.
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*Mine TEMİZTÜRK -  Sınıf Öğretmeni- 
Boztepe İlkokulu Çankaya/ANKARA

ikraz hizmetinden mem nun musunuz? Daha 
önce ikraz kullandınız mı?

Çok memnunum. 23 yıl önce göreve başladım 
ancak 2 yıl önce İkraz kullanmaya başladım. 
Bu kadar geç kullanmanın pişmanlığını 
kurumunuzu tanıdıktan sonra yaşadım. 
Diğer dairelerde yaşadığım soğukluk burada 
kesinlikle yok. Eşimle birlikte ilk defa 
kurumunuza geldiğimizde bu kadar sıcak bir 
kurumla karşılaştığımız için çok şaşırmıştık; 
nereye geldik biz öyle diye, sonradan aramızda 
konuştuğumuz dahi olmuştu. Çalışanların 
güleryüzlülüğü bizi çok memnun etti. Buraya 
medeniyet hakim. Zor durumda olduğumuz 
günlerde ihtiyacımız olan güleryüzlülüğü 
burada görmek bizi fazlasıyla memnun ediyor.

İkraz başvuru evraklarını online sistemde 
hazırlarken herhangi bir zorluk yaşıyor 
musunuz?

Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Evraklara 
kolaylıkla ulaşabiliyorum.

Müdürlüğümüze telefon ya da elektronik 
ortamlarda ulaşmakta zorluk yaşadınız mı? 
Ulaştığınızda soru ve sorunlarınıza yeterli 
cevap alabildiniz mi?

Herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Aklımdaki tüm 
sorulara tüm cevapları alıyorum.

İkraz hizmetiyle ilgili yeterince bilgilendirildiği
nizi düşünüyor musunuz?

Gerek İLKSAN web sayfasından, gerek aldığım kısa 
mesajlardan gerekli bütün bilgilere ulaşıyorum. 
İletişimde veya başka konularda hiçbir sıkıntıyla 
karşılaşmıyorum.

İkraz hizmetini tavsiye ediyor musunuz?
Kesinlikle ediyorum.

İkraz hizmetini hangi am açla kullanıyorsunuz?

Şu ana kadar kullanmış olduklarım daha çok 
ihtiyaçlarım içindi. Tekrardan ikraz kullanmayı 
düşünüyorum. Bu defa da araba almak için 
kullanacağım.

İkraz hizmeti için önerileriniz var mı, varsa  
nelerdir?

İlksan hakkında yeterince bilgim yoktu, çok geç 
tanıştık. Böyle güzel bir kurumun daha çok okullara 
tanıtılmasını istiyorum. Tüm öğretmenlerimiz 
faydalanmalıdır.
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HİZMET ENVANTERİ 
YÖNETİM SİSTEMİ CHEYSD

I



31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete' 
de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
hükümleri gereğince "kamu hizmetinde etkin, 
verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına 
güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; 
kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş 
ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak" amacıyla Mülga Başbakanlık İdareyi 
Geliştirme Başkanlığınca Hizmet Envanteri 
Yönetim Sistemi (HEYS) çalışması başlatılmış ve 
bu kapsamda T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir 
kuruluş olan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğümüzce 
hizmet envanterimiz hazırlanmış ve ilgili kuruluşlarla 
paylaşılarak Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi 
(KAYSİS) http://envanter.kaysis.gov.tr/ erişim 
adresinde kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

Aynı yönetmeliğin “Hizmet standartlan oluşturma"
başlıklı 6 ıncı maddesinde hizmet standartları 
tablosunda; hizmetin adı, başvuruda istenen belgeler, 
hizmetin ne kadar sürede tamamlanacağı ve şikâyet 
mercilerine ilişkin bilgileri içeren Hizmet Standartları 
Tablomuz hazırlanmış, www.ilksan.gov.tr erişim 
adresinde üyelerimizin bilgisine sunulmuş olup. 
Genel Müdürlüğümüzün hizmet envanteri faaliyetleri 
kapsamında; 26 adet Hizmet Adı girişi yapılarak 
üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye anında ulaşmalarını 
sağlamak amacıyla çalışmalarımız tamamlanmıştır. 
Mevzubahis sistemin öngördüğü kurumlar arası 
entegrasyon sürecinde; başta TC. Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi ve TC. Millî Eğitim Bakanlığı olmak 
üzere TC. İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü, TC. Adalet Bakanlığı ile iletişim 
sağlanmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 
yürütülmekte olan "Bürokrasinin Azaltılması ve 
e-Devlet çalışmaları" kapsamında e-Devlet' e aktarılan 
hizmetlerde vatandaştan belge istenmemesi, 
kurumlarda var olan bilgilerin paylaşım yoluyla 
alınabilmesi hususunda bir takım kararlar alınmıştır. 
Bu kapsamda Sandığımız iş ve işlemlerine yönelik 
ihtiyaç duyulan belgelerle ilgili entegrasyonların 
sağlanması için gerekli adımlar atılmıştır.

03/09/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin "Kamu 
kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları" 
başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde 
“Mert mevzuattan kaynaklanan istisnalar saklı 
kalmak kaydıyla, e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesi 
kapsamında ilgili veriler, kamu kurum ve kuruluşları 
arasında yapılan protokoller çerçevesinde elektronik 
ortamda paylaşılır ve ilgili kullanıcılara sunulur." 
hükmü yer almaktadır. Bu minvalde, TC. Millî Eğitim 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında yapılan 
toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen 
"Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen hizmet süresi 
ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi yazının 
sureti web servis aracılığıyla sunulması için iş birliği 
yapılmasına karar verilmiştir. Sandık faaliyetlerimiz 
kapsamında; bürokrasinin azaltılmasıyla üyelerimizin 
karşılıklı ve karşılıksız yardımlara başvuru süreci 
kolaylaştırılarak, e-Devlet üzerinden başvuruların 
yapılabilmesinin sağlanması ve ödemesi yapılacak 
sosyal yardımların en ivedi şekilde ulaştırılması 
hususunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Zeynep BOZTEPE
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Eğitim ve Kalite Yönetim Şefi

http://envanter.kaysis.gov.tr/
http://www.ilksan.gov.tr
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Sandığımız 1943 yılından itibaren üyelerin 
birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek 
amacıyla ekonomik, politik, hukuki ve sosyal 
gelişmeleri sürekli takip etmekte, bu kapsamda 
yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda 
varlıklarını yönetmekte ve piyasa koşullarına göre 
aktif rol almaktadır.

Sandığımızın bilançosuna bakıldığında, aktif yapısının 
1.817.813.352,37 üye ulaştığı ve altı aylık gelir fazlasının 
ise 176.204.845,94 TLyi bulduğu görülmektedir. Aynı 
tarihler arası baz alındığında ödenmiş sermayesinin ise 
1.385.391.232,20 TL tutarında olduğu görülmektedir.

Alanında uzmanlaşmış portföy şirketleri olan iş Portföy 
AŞ., Yapı Kredi Portföy A.Ş., Ziraat Portföy A.Ş. ve Qnb 
Finans Portföy AŞ.'de Sandığın nakit varlıklarının bir kısmı 
değerlendirilmektedir. Portföy şirketlerinde yönetilen 
tutarların dağılımına baktığımızda;



PORTFÖY ŞİRKETİNİN ÜNVANI A N A P A R A
30.06.2019 TARİHİ 

İTİBARIYLA 
OLUŞAN TUTAR

1 - İŞ PORTFÖY A.Ş. 5 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 74 .710 .511 ,41
2 - YAPI KREDİ PORTFÖY A.$. 7 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 100 .5 8 3 .32 9 ,93
3 - ZİRAAT PORTFÖY A.S. 25 .2 2 8 .0 2 0 ,1 0 2 9 .9 9 0 .5 5 0 ,9 0
4-ONB FİNANS PORTFÖY A.$. 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

TO PLAM 180.228.020,10 235.284.392,24

^  Şeklinde olduğu görülmektedir.
^  Sandığımız, dönen varlıklarının yanında duran varlıkları ile de güçlü bir yapıya sahiptir. Arsalarımızın 30.06.2019 tarihi 

itibarıyla aktife kayıtlı toplam değeri 4.204.018,58 TLIdir.

AR SA
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ALIM
TARİHİNDEKİ

AKTİF
DEĞERİ

30.06.2019
İTİBARIYLA 
AKTİFTEKİ 

KAYITLI DEĞERİ

Bolu (I) Karacasu 5.000 1946 0,01 33.662,01
Balıkesir Burhaniye 59.043 1973 1,87 1,87
Aydın Akbük 324.598 1992 41.422 ,27 41.422 ,27
İstanbul Pendik 1.206 .101,58 1992 119.234,82 69.559 ,03
Van Edremit 15.411,51 2004 180.662,40 271 .523,40
Ankara Çayyolu 5.251 2012 1.837 .850,00 1.837 .850,00
Bolu (II) Karacasu 5.850 2018 1.950 .000,00 1.950 .000,00

TOPLAM 4.204.018,58
^  Sandığımızın aktifine kayıtlı binaların 30.06.2019 tarihi itibarıyla değeri 74.935.499,70 TL olup 2018 yılı içerisinde aktifine 

dâhil edilen İzmir ili Konak ilçesindeki binanın proje çalışmaları devam etmektedir.
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TARİHİ

A LIM
TARİHİNDEKİ 

AKTİF DEĞERİ

30.06.2019
İTİBARİYLE 
AKTİFTEKİ 

KAYITLI DEĞERİ

1 Ankara Kızılay 3.605 1991 10.400,00 477.931 ,23
2 K.Maraş K.Maraş 165 1992 3.579,48 45.676,06
3 Antalya Alanya 5.536 2002 6.620.000,00 15.395.071,49
4 Ankara K.Esat 110 2003 48.100,00 53.251,35
5 Ankara D.Bahçe 2.757 2008 3.391.757,80 3.692.166,12
6 Ankara Yenikent 16.227 2011 5.483.250,82 5.484.988,07
7 Ankara Kurtuluş 4.514 2011 4.332.664,42 4.577.599,98
8 Ankara Söğütözü 130 2016 429.000 ,00 493.821 ,83
9 Aydın Didim 463,60 2018 639.973,30 639.973,30
10 Ankara Kocatepe 3.416 2017 16.730.000,00 16.730.000,00
11 İzmir Konak 250 2018 4.300.000,00 4.349.016,00
12 İstanbul Kartal 827 2018 7.300.000,00 7.342.797,87
13 İstanbul Beyoğlu 148 2018 15.250.000,00 15.653.206,40

TO PLAM 74.935.499,70

►  2015-2018 yılları mali yılsonları dikkate alındığında aktif yapımızın ve gelir fazlamızın yüzde olarak artışı,

AKTİF 2015 YILI 
(TL)

2016 YILI 
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

2017 YILI 
(TL)

2018 YILI 
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

BANKA 47.441.462,78 61.817.517,64

1 7 ,1 3 %

76.554.405,00 234.188.929,97

1 8 , 3 8 %
PORTFÖY 207.703.481,93 192.004.911,67 224.241.192,88
İKRAZ 848.554.347,41 998.835.814,10 1.041.940.582,88
TOPLAM 954.554.953,78 1.118.075.346,98 1.267.395.130,77 1.500.370.705,73

GELİR FAZLASI 118.881.010,61 129.881.408,60 9,25% 148.340.270,84 237.218.676,12 59,92%

^  Şeklinde oluştuğu izlenmiştir.
^  İLKSAN, üyelerine karşı sorumluluklarını yerine getirm ek amacıyla karlı yatırım araçlarına yönelmekte tüm  üyeleri için katma 

değer yaratmaktadır. Siz değerli üyelerimizin refahı ve mutluluğu için tüm  ihtiyaçlarınıza karşı duyarlı olarak bu doğrultuda 
yatırımlarını çeşitlendirmekte ve devamlılığını sürdürmektedir.
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ANLAŞMALI
SAĞLIK
KURULUŞLARIMIZ

i l  U s u m



“Her İlde İLKSAN ile Anlaşm alı Bir Sağlık 
Kuruluşu" düşüncesiyle başlatm ış  
olduğumuz Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları 
ağımız 2019 yılında toplam da 52 
ilde 112 sağlık kuruluşu 258 şubesi 
ile üyelerimize kesintisiz hizmet 
vermektedir. Bu kapsam da Üyelerimiz 
ve aile bireylerinin, SGK ile anlaşm alı

Özel sağlık kuruluşlarından daha 
etkin ve ekonomik koşullarda 
yararlanabilecekleri Anlaşmalı 
Sağlık Kuruluşlarımızın listesi 
aşağıda bilgilerinize sunulm uş 
olup; indirim oranları ve 
detaylı bilgi www.ilksan.gov.tr 
adresim izde yer almaktadır.

MEDICANA MEDICANA SAĞLIK GRUBU

İLLER: İstanbul, Bursa, Ankara, Samsun, 
Konya, Sivas
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur.

ÖZEL ANADOLU HASTANELERİ

İL: Antalya
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur. 
CAntalya Anadolu H astanesi’nde)

A C 1 B A D E M ACIBADEM SAĞLIK GRUBU LOKMAN HEKİM HASTANELERİ |

İLLER: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adana, 
Eskişehir, Kayseri, Muğla CBodrurrû, Ankara

İLLER: Ankara, Van

*307 
bayındır 

sağlık grubu
BAYINDIR SAĞLIK GRUBU ÖZEL YAŞAM HASTANELERİ ^Yasanı Hastanesi

■  ■  LIFE HOSPITAL

İLLER: Ankara, İstanbul, İzmir 
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur.

İL: Antalya

MEDICAL PARK HASTANELERİ

İLLER: İstanbul, Bursa, Çanakkale, Antalya, 
MersinCTarsus), Ordu, Tokat, Batman, 
Gaziantep, İzmir, Elazığ, Samsun, Uşak, 
Trabzon, Ankara, Kocaeli

M EM ORİAL
İ S  A Ğ L I K  G R U B U İ

MEMORİAL SAĞLIK GRUBU

İLLER: Ankara, İstanbul, Antalya, Kayseri, 
Diyarbakır

: M E D İP O L
M E G A

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU

IL: İstanbul

http://www.ilksan.gov.tr


T Ü R K K IZ IL A Y I
TÜRK KIZILAYISAĞUK İŞLETMELERİ I  ÖZEL YÜZYIL HASTANELERİ

İLLER: Kayseri, Konya, İstanbul İLLER: İstanbul, Kocaeli

KOLAN
HOSPITAL GROUP

İL: İstanbul

KOLAN HASTANELERİ ÖZEL AVRUPA HOSPITAL

IL: Adana

I A V R U P A

GÜVEN HASTANELERİ

IL: Ankara
Doğum Paketi U ygulam ası Mevcuttur.

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 
HASTANELERİ

IL: İstanbul

KORU HASTANELERİ

IL: Ankara
Doğum Paketi U ygulam ası Mevcuttur.

o™ REYAP 
HASTANESİ ÖZEL REYAP HASTANELERİ

İLLER: İstanbul, Tekirdağ

ÖZEL «

Ç  ÇAG
%  HASTANESİ

ÖZEL ÇAG SU HASTANELERİ

ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ

IL: Adana

ÖZEL METRO HASTANESİ

IL: Adana

ÖZEL FUAR HASTANESİ

8 ,fÇ Hf  M A S "

İL: Afyon

A LIFE HOSPITAL ANKARA HASTANESİ

IL: Ankara

ÖZEL KUDRET INTERNATIONAL 
HOSPITAL

IL: Ankara
Doğum Paketi U ygulam ası Mevcuttur.

©  I
/\ LIFE HOSPITAL

ANKARA LIV HOSPITAL

IL: Ankara

LOSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN 

HASTANESİ

IL: Ankara

ÖZEL MEDISIS HASTANESİ

IL: Ankara

l i ı ^
HOS P I T A L

SâLÖSANTE
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ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ

IL: Ankara
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur.

ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ

IL: Ankara
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur.

E TOBB ETÜ 
HASTANESİ

TOBB ETU HASTANESİ

IL: Ankara
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur.

i
RF ÖZEL KG E

l i v a ÖZEL EGE LİVA HASTANESİ
A S T A N E S I

I

I

İL: Aydın
Doğum Paketi Uygulam ası Mevcuttur.

ÖZEL
ME Di NOVA-I

H A S T A N E S İ
ÖZEL MEDINOVA HASTANESİ

İL: Aydın

ÖZEL ARİTMİ OSMANGAZI 

HASTANESİ

IL: Bursa

ÖZEL CİHANGİR HASTANESİ

IL: Bursa

ÇANKIRI ÖZEL KARATE KIN 
HASTANESİ

( 7 ^  ARİTMİ
OSMANGAZI HASTANESİ |

R ^C ih a n o ir 
L / \  hastanesi

İL: Çankırı

ÖZEL ELITPARK HASTANESİ

İL:Çorum

ÖZEL EGE HASTANESİ I  Özel Ege 
I  Hastanesi

İL: Denizli
Doğum Paketi U ygulam ası Mevcuttur.

Referans nazilli özel r efer a n s  hastanesi I ÖZEL GENESİS HOSPITAL

İL: Aydın

ÖZEL BİNGÖL HASTANESİ

İL: Bingöl

İL:Diyarbakır

GAZİANTEP ÖZEL DEFA LIFE HOSPITAL SBBHSS

IL:Gaziantep

■misma I
ÖZEL FATMA HATUN HASTANESİ

IL: Bolu

ÖZEL ANADOLU HASTANESİ

IL: Bursa

1 0?
Ûrel

Esentepe
Hastanesi

ÖZEL ESENTEPE HASTANESİ

IL: Bursa

ÖZEL HATEM HASTANESİ

İL:Gaziantep

ÖZEL DEFNE HASTANESİ

IL: Hatay

ÖZEL HATAY HASTANESİ

IL: Hatay



2019
Öğretmen 

Bülteni

ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM 
HASTANESİ

IL: Hatay
Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

ÖZEL KIRIKHAN CAN T  
HASTANESİ ^

IL: Hatay
Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

IGDIR ÖZEL BULUT HASTANESİ

IL: İğdır

ÖZEL DAVRAZ YAŞAM 
HASTANESİ

DAVRAZ I 
/ Y A Ş A M

HASTANESİ |

IL: İsparta

ÖZEL MEDDEM HASTANESİ

IL: İsparta

ÖZEL ADATIP HASTANESİ

IL: İstanbul

ÖZEL AVICENNA HASTANESİ

IL: İstanbul

ÖZEL EMSEY HASTANESİ

IL: İstanbul
TURK DİYABET CEMİYETİ &TURK DİYABET
VE OBEZİTE VAKFI -------
NB KADIKÖY HASTANESİ

IL: İstanbul

ÖZEL GAZI HASTANESİ

IL: İzmir

ÖZEL MEDIFEMA HASTANESİ

ÖZEL MARASH LIFE HOSPITAL

IL: Kahramanmaraş

ÖZEL MEDIKAR HASTANESİ

IL: Karabük

ÖZEL ERCIYES HASTANESİ

İL: Kayseri

ÖZEL MEDICAL PALACE HASTANESİ

İL: Kayseri

KIRIKKALE ÖZEL YAŞAM HASTANESİ

IL: Kırıkkale

ÖZEL BALKAN HASTANESİ

İL: Kırklareli

ÖZEL MEDIKENT HASTANESİ

İL: Kırklareli

KIRŞEHİR ÖZEL AŞIKPAŞA HASTANESİ

IL:Kırşehir

ÖZEL KOCAELİ AKADEMİ 
HASTANESİ

İL: Kocaeli

ÖZEL CİHAN HASTANESİ

IL: Kocaeli
Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

' İ fS*İIIX

IL: İzmir

ÖZEL MEDOVA HASTANESİ

İL: Konya

M E D O > Â
H A S T A N E S İ I



O l  ÖZEL KÜTAHYA ANADOLU HASTANESİ

İL: Kütahya

ÖZEL MALATYA PARK HOSPITAL

hayat
HASTANESİ-. '

IL: Malatya

ÖZEL EGM HAYAT HASTANESİ

IL: Malatya

ÖZEL GRANDMEDICAL HOSPITAL

IL: Manisa

M E D İ G Ü N  SOMA MEDIGUN HASTANESİ

İL: Manisa
Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ

IL: Mardin

ÖZEL LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ

IL: Muğla

ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ

İL: Nevşehir

ÖZEL ORDU SEVGİ HASTANESİ

IL: Ordu

ÖZEL SİİRT HAYAT HASTANESİ

ŞANLIURFA ÖZEL LOTUS HASTANESİ

İL: Şanlıurfa

ÖZEL OPTIMED HASTANESİ

I e v e  i
| HOSPITALİ

İL: Tekirdağ

ÖZEL LEVEL HOSPITAL

IL: Zonguldak

GURGAN KLİNİK KADIN SAĞLIĞI VE 
TÜP BEBEK MERKEZİ

İLLER: Ankara, İstanbul

ÖZEL MAYA KADIN HASTALIKLARI 
VE DOĞUM HASTANESİ

IL: Aksaray

ÖZEL ADANA CERRAHI TIP MERKEZİ

IL: Adana

PUM UT HASTANESİ ÖZEL ORDU UMUT HASTANESİ ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ

IL: Ordu

ÖZEL LİMAN HASTANESİ

IL: Sam sun

IL: Ankara

ÖZEL OZKAYA TIP MERKEZİ

IL: Ankara

Öğretmen 
Bülteni 
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SERVET UNSAL TIP MERKEZİ

IL: Ankara

KAVET UML
T IP  tV İERKEZİ I KUDRET GOZ HASTANESİ

İLLER: Ankara, İstanbul.

O:
r

CDc /
^ P O

ÖZEL SINCAN TIP MERKEZİ

IL: Ankara ■ SİNCAN 
TIP MERKEZİ B

ÖZEL BARTIN YAŞAM TIP MERKEZİ

IL: Bartın

ÖZEL GÜNEŞ TIP MERKEZİ

IL: Düzce

ÖZEL CADDE TIP MERKEZİ

IL: İstanbul

aktif yaşam  fizik  tedavi ve

REHABİLİTASYON MERKEZİ

IL: Ankara

DÜNYA GOZ HASTANESİ

İLLER: Ankara, İstanbul, Adana, 
Antalya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, 
Konya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ 
(Çorlu).

o

d> 
CAD D
TI P MERKE

ÖZEL MAYAGOZ HASTALIKLARI 
MERKEZİ

IL: Ankara

ÖZEL TURKUAZ GOZ 
HASTALIKLARI MERKEZİ

IL: Ankara

ÖZEL ADANA DENTAL AĞIZ 
VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

IL: Adana

ÖZEL ÇANKAYA HİKMET BOZYEL 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

IL: Ankara

CEBECIDENT AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI 
POLİKLİNİĞİ

IL: Ankara

ADC ALFA AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

IL: İstanbul

BAYDENT AĞIZ VE DIŞ 
SAĞLIĞI KLİNİĞİ

IL: İstanbul

BAYDENT

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL _______
ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI P ^ '7 '^  
EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ "
IL: İstanbul

IL: İstanbul



ÖZEL AVRUPADENT AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İL: İzmir

ÖZEL CTG DENTAL AĞIZ VE 

DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

IL: İzmir

ÖZEL NEVADENT AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

IL: Sam su n

ÖZEL DENTVAN AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

IL: Van

ÖZEL MEDIKADENT AĞIZ VE 

DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

IL: Van

DIŞ HEKİMLERİ

E l

AGÖkçen SARGIN ve Elif ACARAKÇAY
İL: Ankara

ANLAŞMALI DİĞER 
KURULUŞLARIMIZ

Üyelerim ize uygun koşullarda 
hizm et su n an  an laşm alı diğer 
kuruluşlarım ızın  listesi aşağıd a 
bilgilerinize su n u lm u ş olup; indirim  
oranları ve detaylı bilgi 
www.ilksan.gov.tr adresim izde yer 
alm aktadır.

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL 

ÜNİVERSİTESİ

IL: İstanbul

YONDER OKULLARI

İLLER: Bursa, Didim

BAHÇEŞEHIR KOLEJİ 

DÜZCE KAMPÜSÜ;

IL:Düzce

ÖZEL BİLİMSEL KOLEJ;

IL:Ankara

YUCETEPE KOLEJİ;

IL: Ankara

CANER ÖZEN EGITIM KURUMLARI;

Bahçeşehir
Koleji

IL: Ankara

MONTESSORİ EGITIM VAKFI;

IL: Ankara

JUST ENGLISH DİL OKULLARI;

ILLER:Iştanbul, Kocaeli, 
Bursa, İzmir, Ankara, ABD.

GOLDEN GATE EGITIM DANIŞMANLIĞI;

IL: Ankara

ÖZEL BİLİŞSEL AKADEMİ 

YABANCI DİL KURSU;

IL: Ankara

IÜMİTKÖY
| | ^ Q ^ g J |  "Montessori Okulu”

http://www.ilksan.gov.tr


Öğretmen 
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CMR İŞİTME MERKEZİ;

IL: Ankara

ÖZEL ULUÇINAR HUZUREVİ 
VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ;

IL: Ankara

TUFEKÇIOGLU
KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI;

IL: Ankara

ASIL GRUP OTOGAZ;

İLLER: Ağrı, Ankara, Çankırı, Ordu, 
Sam su n , Sinop, Trabzon

GARANTİ BANKASI (MORTGAGE);

İLLER: Tüm Türkiye

VAKIFBANK ASES KART;

İLLER: Tüm Türkiye

ILKSAN TAMAMLAYICI SAĞLIK 
SİGORTASI;

İLLER: Tüm Türkiye

PTT KARGO;

İLLER: Tüm Türkiye
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HIPERAKTIF 
DERKEN BİR KEZ DAHA

DÜŞÜNÜN!
ÇOCUĞUM HAREKETLİ Mİ, HİPERAKTİF Mİ?



Medical Park Ordu Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog 
Funda Es, yaramaz ve hareketli olan her çocuğun hiperaktif 
olmayacağını söyleyerek "Bazı çocuklar enerjilerini evlerde 
veya okullarda harcayamayabilir, bu nedenle bazen 
hareketlerini sınırlayamazlar. Buna dayanarak uzman 
kontrolü olmadan çocuğa hiperaktif damgası vurulmamalı 
ve enerjisini rahatça atabilecekleri ortamlar oluşturulmaya 
çalışılmalıdır dedi.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu [DEHB] denilen 
durum, günümüzde toplumumuzda her 100 çocuktan 
8-12'sinde görülen önemli bir problem. Ancak 'her 
hareketli çocuk hiperaktif mi' ya da 'çocuğumun hiperaktif 
olduğundan ne zaman kuşku duymamız lazım' soruları, 
ebeveynleri sıklıkla endişelendirmeye devam ediyor.

Kişinin dikkatinin dağınık olması, dikkatini sürdürmekte 
zorluk, aşırı hareketli olma, kıpır kıpır olma, çok konuşma, 
sabırsız olma ve bu belirtiler nedeniyle okul, aile ve arkadaş 
ilişkilerinde sorun yaşama olarak tanımlanan DEHB'nin 
norogelişimsel bir bozukluk olduğunu vurgulayan Medical 
Park Ordu Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Funda Es, 
ailelere önemli bilgiler verdi.

ODAKLANMADA GÜÇLÜK ÇEKERLER

Hiperaktif çocuklar yaşıtlarına göre daha hareketli, yerinde 
duramayan, çok konuşan ve çok soru soran, dikkatini tek 
bir noktaya odaklamakta güçlük çeken, sırasını beklemekte 
zorlanan, her zaman bir şeylerle uğraşan, olaylara ya da 
konuşmalara müdahale ederek yarıda kesen, sorumluluk 
aldıkları konularda dikkatleri çok çabuk dağılan çocuklardır. 
Hiperaktif çocukların hayata kazandırılmaları için ailelerinin 
ve çevrelerinin sabırlı olmaları, onlarla bilinçli bir şekilde 
ilgilenmeleri gerekir. Bu tip çocuklar uygun yaklaşım ve 
tedaviyle karşılaşmadıklarında kolayca hayata küsecek 
kadar hassas olabilirler.

DERS ÇALIŞSA BİLE BAŞARISIZ OLABİLİR

Dikkat, hareketlilik ve sabırsızlık yakınmaları olan çocuklar 
sıklıkla aile ve arkadaş ilişkilerinde de sorun yaşayabilirler. 
Erken dönemden itibaren hareketli olan çocuklaryaşıtlarıyla 
uygun biçimde oyun oynamakta, günlükyaşamda yapmaları 
gereken becerileri yapmakta, sürdürmekte, kurallara 
uymakta, aktivite ve ilgi alanlarını sürdürmekte, yaşına 
uygun sosyal ilişki ve etkileşim içinde bulunmakta güçlük 
yaşayabilir.

Dikkat eksikliği nedeniyle çocuklar bazen okul hayatına 
başladığı günden beri bazen de sonradan ortaya 
çıkan bazı nedenlerle ders başarısında güçlükler 
yaşayabilirler. Bu sorunların başında çocukların 
ders çalışırken ve ya okulda öğretmenini dinlerken 
dikkatini toplamada güçlük yaşaması, ders çalışmayı 
sürdürmekte zorlukyaşaması, sınavda dikkat sorunları 
nedeniyle çalışsa bile düşük başarı göstermesi 
sayılabilir. Yine yerinde oturmakta güçlük çeken, 
sabırsız çocukların ders çalışmayı sürdürmesi daha 
zor olacaktır. Bazen dikkat sorunu ile birlikte çocuklar 
öğrenme güçlükleri nedeniyle okul başarısında sorun 
yaşayabilirler.

Bu güçlükler süreklilik gösterdiğinde ve bu becerileri 
edinmekte çocuk sorun yaşadığında aileler bunların 
yaramazlıktan değil de gelişimsel bir sorundan 
kaynaklandığını düşünmelidir.

HER ENERJİSİ FAZLA ÇOCUK HİPERAKTİF OLMAYABİLİR

Çocuklar çok hızlı büyür ve gelişirler. Bu hızlı hormonal 
değişimle birlikte vücutlarında enerji birikimleri 
oluşur. Bazı çocuklar bu enerjilerini sınırlı mekanlar 
olan evlerde veya okullarda harcayamayabilirler. 
Bu sebeple hareketlerini sınırlayamazlar. Buna 
dayanarak uzman kontrolü olmadan çocuğa hiperaktif 
damgası vurulmamalı ve çocuğa enerjisini rahatça 
atabilecekleri ortamlar oluşturulmaya çalışılmalıdır. 
Örneğin çocuğun ilgi alanına göre futbol, yüzme, tenis 
gibi spor alanlarına yönlendirilebilirler.

TEDAVİDE UZMAN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Ailelerin hiperaktif bir çocuğa sahip olduklarını 
fark ettiklerinde ilk önce bu durumun kendilerinin 
çocuklarını yetiştirme tarzından kaynaklanmadığını 
bilmeleri gerekir. Hiperaktivitenin genetik yatkınlık ve 
çevresel faktörler ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. 
Çocuğunun hiperaktif olduğunu düşünen bir ailenin 
yapması gereken ilk şey bir uzman desteğine 
başvurmak ve hiperaktivite ile ilgili doğru bilgileri 
doğru kaynaktan almaktır. Tedavide psikiyatri uzmanı, 
psikolog, öğretmen ve ailenin işbirliğinin durumun 
üstesinden gelinmesinde rolü büyüktür. Hiperaktif 
olan çocukların, gerekli ve doğru desteği aldıklarında 
eğitim, aile ve sosyal hayatlarını, hiperaktif olmayan 
çocuklar gibi sorunsuz bir şekilde sürdürebilirler.

Öğretmen 
Bülteni

2019



MİSYONUMUZ DOĞRULTUSUNDA
" J m  > >  ■

I

i

Bilişim teknolojisi 2000 yılından sonra hızlı bir 
gelişim ve yaygınlaşması ile birlikte artık bilgiye 
nokta bağımsız istenilen her yerden her an 
ulaşması mümkün hale gelmiştir. Teknolojik 
çağın gereklerini yerine getirmenin her geçen 
gün daha büyük önem kazanması ile birlikte, 
çalışma alanları da sürekli değişmekte ve 
genişlemektedir. Gelişen bilgi teknolojileri 
sayesinde Bilgi İşlemin önemi daha fazla ortaya 
çıkmıştır. Bilgi teknolojileri her gün yenilikler 
doğurmuş ve bunları uygulamayı zorunlu 
kılmıştır. Yaşanan bu değişim ve dönüşüme uyum 
sağlanabilmesi, bilişim sektörünün içinde yer 
alan sorunlarına zamanında çözüm üretilerek, 
bilişim teknolojileri üretiminde (yazılım tabanlı) 
ve kullanımında standartların üzerine çıkmakla 
mümkün olacaktır.

Dünyanın internet ile tanışması 
ile birlikte, Sandığımız da 

bilişim teknolojilerine yatırım 
yaparak teknolojik gelişmelere 

yeni adımlar atmıştır. Bilgi 
İşlem Müdürlüğü olarak, 
güncel teknolojilerin ve 

dünya standartlarında bilişim 
hizmetlerinin Sandığımız 

bünyesinde sunulması için 
tecrübe ve bilgi birikimlerimizi 

zaman içerisinde ciddi projelere 
dönüştüren bir yapı haline gelmiş

bulunmaktayız.



Günümüzteknolojileri içerisinde akıllı telefonların 
kullanımının yaygınlaşması ve bir çok işlemin 
yapılmasına olanak sağlamasından sonra 
bilgisayar kullanımı gün geçtikçe azalmıştır. 
Üyelerimizin bilgilerinesadecebilgisayarüzerinde 
ulaşımının yanında mobil yazılımlar ile bilgilerine 
ulaşması ve görüntülemesi sağlanmıştır.

Aynı zamanda E-Devlet ve Mebbis (T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) üzerinden 
kullanıcı girişi bilgi girişi olmadan (Kullanıcı adı 
ve Şifre bilgisi ) geçiş yapılması sağlanmış ve 
ulaşılabilirliği kolaylaştırılmıştır.Kurumsal Kaynak 
Planlaması (Enterprise Resource Planning -  ERP 
) ile mevcut üye bilgi sisteminin yenilenmesi 
ve gerek başvuru sahipleri gerekse Sandık

çalışanlarına hızlı, etkin ve kolay kullanımının 
sağlanması amaçlanmış olup, bu kapsamda 
Sandığımızın muhasebe ve finans, sosyal 
yardımlar, insan kaynakları, hukuk ve evrak 
süreçlerinin birbirleriyle entegre bir şekilde 
tek bir yazılımda toplanması sağlanmıştır.

Sandığımızda halen kullanılmakta olan 
bilişim sistemlerini geliştirmek ve yeni 
teknolojileri kazandırarak, bunları etkin ve 
verimli bir şekilde kullanmak, ayrıca mevcut 
yapıda kullanılan tüm bilgisayarların ve 
teknolojik altyapı sistemlerinin sağlıklı bir 
şekilde çalışmasını sağlamak için tanımlanan 
misyonunu sürdürmektedir.



2012 yılı Haziran ayı itibarıyla üyelerimizin hizmetine 
açılan Çağrı Merkezimizde; Sandığımız tarafından 
sunulan hizmetlerle ilgili gelen sorulara en hızlı 
şekilde cevap verilmesi amacıyla beş personelimiz 
istihdam edilmektedir.

Çağrı Merkezimizde; 2018 yılı Temmuz 
ayından 2019 yılı Temmuz ayına kadar: 128.962 
üyemiz ile telefon görüşmesi yapılmıştır. Üye 
memnuniyetinin arttırılması ve çağrı merkezi 
hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan 
tüm görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır.



ILKSAN \

Yıl 1943 ilim yolunda bir teker \
Eğitim ocağında tav olmuş cemiyet-i ekber \
Ayın Wü gibi aydınlık büyük eser \
Ne mübarek bir Sandık ki içinde öğretmenler \

Borca eda, hastaya şifa daha nice sebepler \  
Meslekte sebat, birlikte kuvvet ışıldıyor nefer \  
Ellerinde şekilleniyor çamurdan şaheser 
Ne mübarek bir Sandık ki içinde öğretmenler

Girdik kapısından uzandı dost eller 
Doğup yaşayana da göçüp gidene de nice hizmetler 
Burada sebat edene ne tasa ne de keder 
Ne mübarek bir Sandık ki içinde öğretmenler

Mustafa Kamil YALDIZ
05.07.2019/ANKARA
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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 şirketimiz Kavaklıdere Mahallesi Büklüm 
Cadde No:6/3 Çankaya ANKARA adresinde ticari 

|  faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket merkezinde, şirkete bağlı şubelerin yönetim 
planına göre karar gerektiren iş ve işlemleri, şubeler 
arası koordinasyonun sağlanması, mali hesaplarının 
tek çatı altında konsolide edilmesi ile diğer ticari iş ve 
işlemleri yürütülmektedir.

Şirket, TÜRSAB [A] Grubu Seyahat Acente belgesine 
sahip, A-D TUR Seyahat Acenteliği kapsamında; şirket

şubelerinin 4 Yıldızlı ANANAS Otel (Alanya-ANTALYA], 3 
Yıldızlı DEHA Otel (Mahmutlar-Alanya-ANTALYA), DE-HA 
İLKSAN Otel-Öğretmenevi (Kurtuluş-ANKARA], İLKSAN 
DEHA Didim Tesis (Didim-AYDIN), 2019 Yılında faaliyete 
başlayan İLKSAN KARTAL KONUKEVİ (Soğanlık-Kartal/ 
İSTANBUL] ve İLKSAN TAKSİM KONUKEVİ (Beyoğlu/ 
İSTANBUL) şubelerinin üçüncü şahıslara, gerekse 
İLKSAN üyelerine konaklama satışı yanında WALS Tur 
firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda, firmanın 
anlaşmalı olduğu otellerin kişilere konaklama 
satışları şirketimiz ofisinden yapılmaktadır.

Şirketimizin diğer çalışmaları ile Şirketimize bağlı 
şubelerin tanıtımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.



ARAÇ KAMPANYALARI
Şirketimiz otel işletmeciliği yanında distribütör otomotiv 
firmaları ile anlaşma sağlayarak zaman zaman Şirketimizin 
tek hissedarı İLKSAN üyelerine araç kampanyaları 
düzenlemektedir.

Çeşitli yıllarda PEUGEOT, CITROEN, NİSSAN, HONDA ve OPEL 
Otomotiv firmaları ile yapılan anlaşmalar sayesinde;

YIL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (İlk 6 ay)
ADET 287 256 316 149 223 391 92 176 11

Olmak üzere www.ilksan.gov.tr internet sayfası üzerinden 
yapılan duyuru ile çeşitli markalarda toplam 1.901 adet 
aracın İLKSAN üyelerine kampanya ile satışı yetkili bayiler 
kanalıyla yapılmıştır.

ARSA KAMPANYALARI
Şirketimiz aracılığı ile İLKSAN üyelerine www.ilksan.gov.tr 
İLKSAN web sayfası üzerinden yapılan duyuru ile gayrimenkul 
arsa satış kampanya hizmetinden İLKSAN üyelerinin uygun 
fiyatlarla yararlanmaları sağlanmaktadır.

TAMAMUYICI SAĞLIK SİGORTASI
Şirketimiz aracılığı ile İLKSAN üyelerine, 
www.ilksan.gov.tr İLKSAN web sayfası üzerinden 
yapılan duyuru ile tamamlayıcı sağlık sigortası ile 
diğer sigorta hizmetlerinden İLKSAN üyelerinin 
uygun fiyatlarla yararlanmaları sağlanmaktadır.

Öğretmen 
Bülteni

2019

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


**** ANANAS OTEL ŞUBESİ

Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No: 6 
Mersin Yolu üzeri Alanya/ANTALYA 

www.ananasotel.com -  Tel: 0242 51415 50 Pbx

Turizm İşletme Belgesine sahip 4 (Dört) 
yıldızlı Ananas otel tesisimizde 234 standart, 
3 bedensel engelli, 4 aile odası olmak üzere 

toplam 241 oda bulunmaktadır.
Zevkle döşenmiş odaların tümünde 

uydu, tv, telefon, klima, mini buzdolabı, kasa, 
banyo, oda tabanında halı-seramik döşeme 

bulunmaktadır. 300 kişilik klimalı kapalı lokanta,

210 kişilik toplantı salonu, 60 kişilik çok amaçlı salon, 250 kişilik bar salonu, 
çocuk kulübü, oyun salonu, aletli jimnastik salonu, Türk hamamı, buhar odası, 
sauna, masaj odaları, 1 adet açık yüzme havuzu, 1 adet 3 kaydıraklı aquapark 

havuz, snack bar, havuz bar, doktor odası ve mescit bulunmaktadır. 
Ananas otel şubemiz turizm alanında dış ve iç pazara hitap etmekte 

olup, her şey dahil konaklama sisteme göre hizmet vermektedir. 
Ananas Otel Şubesi Alanya-Mersin Karayolu üzerinde, Alanya şehir 

merkezine 2 km Gazipaşa hava alanına ise 43 km Antalya hava alanına 
130 km uzaklıktadır. Eşsiz Akdeniz manzarası ve plaja kolay ulaşım sunan 

denize sıfır konumu ile aileler ve çiftler için ideal bir tatil yeridir.

DE-HA OTEL ŞUBESİ
Barbaros Caddesi No:46 Mahmutlar Kasabası Alanya/ 
ANTALYA www.dehaotel.com - Tel: 0242 528 30 50

Turizm İşletme Belgesine sahip 3 (Üç) yıldızlı DEHA 
otelde; 84 standart, 1 bedensel engelli ve 10 aile 
odası olmak üzere toplam 95 oda bulunmaktadır. 
Odaların tümünde telefon, uydu tv, klima, mini 
buzdolabı, halı döşeme bulunmaktadır. Otelde 
yemek salonu, yetişkin ve çocuk havuzu, havuz 
bar bulunmaktadır.
Deha otel şubesi turizm alanında dış ve iç 
P a z a r 'a  hitap etmekte olup, herşey dahil 
konaklama sisteme göre hizmet vermektedir. 
Deha otel şubesi Alanya - Mersin Karayolu 
üzerinde, Alanya şehir merkezine 10 km Gazipaşa 
havaalanına ise 33 km Antalya hava alanına 140 km 
uzaklıktadır.

http://www.ananasotel.com
http://www.dehaotel.com


DE-HA ILKSAN OTEL 
ÖĞRETMENEVİ ŞUBESİ

Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No:25 
Ku rtu I uş-Ça n kaya/AN KARA 
www.ilksandehaotel.com -  Tel: 0312 4313411

Otel -  Öğretmenevi şubemiz sakin ve huzurlu ortamı, her türlü 
konfora sahip 62 adet oda ile Oda+Kahvaltı dâhil fiyat tarifesi 
doğrultusunda hizmet vermektedir.
Otel odalarında; 24 saat sıcak su, saç kurutma makinası, 
odalarda ücretsiz emanet kasa, mini buzdolabı, LCD Tv (Türksat 
yayınlı) merkezi havalandırma, ısıtma ve soğutma üniteleri, 
bütün odalarda ücretsiz kablolu ve kablosuz internet ve 
sabahları açık büfe kahvaltı verilmektedir.
Otel bünyesinde nişan, toplantı ve toplu yemek organizasyonu 
yapılmakta, yaz aylarında gün içerisinde ve gün sonunda 
yorgunluğunuzu atabileceğiniz açık havada kafemiz hizmet 
vermektedir.
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, Siyasal Bilgiler, 
Hukuk Fakültesine çok yakın olup, diğer üniversitelere de 
kolayca ulaşabileceğiniz konumdadır. Otelimiz Ankaray ve tren 
istasyonuna 50 metre mesafede olup, AŞTİ'ye Ankaray ile 15 
dakikada ulaşılmaktadır.

İLKSAN DE-HA DİDİM TESİS ŞUBESİ
Altınkum Mahallesi 83 Sokak No:18 Didim/AYDIN 
Tel:(0256) 813 34 60 Faks:(0256] 813 34 61

Tesisimiz Aydın İl sınırlarında, Didim ilçe merkezine 2 km 
mesafede, denize sıfır konumdadır. Otel binası 5 katlı olup, otelde 
42 oda, [15 Oda 2 Kişilik, 18 Oda 3 Kişilik, 8 Oda 4 Kişilik ve 10da 5 
Kişilik] 121 yatak bulunmaktadır.
Otel odalarında banyo, 32” LED TV, klima, mini bar, saç kurutma 
makinesi mevcuttur. Otel binasına ilave yaklaşık 400 m2 alana 
sahip kapalı klimalı restoran bölümü mevcuttur. Restoran 
bölümünde, toplu yemek, toplantı, kahvaltı, düğün, nişan gibi 
organizasyonlar yapılmakla beraber, 08:00-24:00 saatleri arası 
sürekli yiyecek (ızgara çeşitleri, sulu yemek, meze, pizza vs.] 
ve içecek çeşitleriyle (alkollü, alkolsüz, sıcak içecekler] hizmet 
verilmektedir.
Tesis otel konaklamaları; yaz sezonunda 7 (Yedi) gece konaklama 
esasına göre yarım Pansiyon (Açık büfe sabah kahvaltısı (+] 
Akşam yemeği self servis) şeklinde, kış sezonunda ise oda (+] 
kahvaltı şeklinde hizmetini sürdürmektedir.

http://www.ilksandehaotel.com


ILKSAN KARTAL 
KONUKEVİ ŞUBESİ

G üm üşp ınar M ahalles i, A daçayı S okak No:3 
S oğan lık  -  K artal /  İSTANBUL 

d e h a k a rta l@ a d tu r .c o m .tr  -  Tel: O 216 4421 943

Konukevi yılın tüm günü açık olup, iki bloktan 
oluşan toplam 43 oda, 86 yatak kapasitesi ile 

oda (+) kahvaltı konseptiyle misafirlerine güvenli, 
ekonomik ve hijyenik şartlarda hizmet vermektedir. 

Konukevi odalarında; ısıtma sistemi, 24 saat 
sıcak su, led tv, buzdolabı, saç kurutma makinası, 
ücretsiz kablolu ve kablosuz internet mevcuttur. 

Konukevi, İstanbul Anadolu Yakası Kartal bölgesinde 
ihtiyaç duyulan konaklama talepleri için kolay

ulaşılabilir lokasyonu ve ekonomik fiyatları ile son derece iyi bir 
seçenek olup, Soğanlık merkezinde bulunmaktadır. Konukevi Soğanlık 

Metro istasyonuna yürüme mesafesinde, Sabiha Gökçen Havalimanına 12 
km, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4 km, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
4 km, Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Kliniklerine 4 km, Marmara 

Üniversitesi Kartal Yerleşkesine 4 km mesafede bulunmaktadır.

ILKSAN KARTAL KONUKEVİ ULAŞIMI:
1) Sabiha Gökçen- İLKSAN Kartal Konukevi:
■ Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan İETT E10 no' lu otobüsle SOĞANLIK Metro

istasyonunda inilip yaklaşık 8-10 dakika yürüyüş ile (Adaçayı sokak No 3) 
konukevine ulaşılır.

■ Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan İETT 16S no' lu otobüsle Kartal 
Sanayi durağında inilip yaklaşık 10-15 dakika yürüyüş ile (Adaçayı Sokak No 3)

konukevine ulaşılır.
‘Sabiha Gökçen Havalimanından İstanbul'un diğer bölgelerine ulaşım bilgileri için; 
https://www.sabihagokcen.aero/yolcu-ve-ziyaretciler/ulasim-ve-otopark/ulasim 
adresinin incelenmesi önerilir.

2) Yüksek Hızlı Tren- İLKSAN Kartal Konukevi:
Pendik YHT İstasyon durağından İETT 251 no' lu otobüsler ile Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi otobüs durağında inilip yaklaşık 15 dakika yürüyüş ile 
(Adaçayı sokak No 3) konukevine ulaşılır.
Veya alternatif olarak Kadıköy-Pendik dolmuşları ile Ziraat Bankası Soğanlık Şubesi 
yakınında inilerek konukevine ulaşım mümkündür.

3) Şehirler Arası Otobüs- İLKSAN Kartal Konukevi:
Dudullu otogarından Soğanlık mevkiine gelen şehir içi servisleri ile 
Soğanlık metro istasyonunda inilip yaklaşık 8-10 dakika yürüyüş ile 
(Adaçayı Sokak No 3) konukevine ulaşılır.
[Bazı firmaların servisleri Atatürk Caddesi, Soğanlık Ziraat Bankasına kadar gelebilir].

mailto:dehakartal@adtur.com.tr
https://www.sabihagokcen.aero/yolcu-ve-ziyaretciler/ulasim-ve-otopark/ulasim


ILKSAN TAKSİM 
KONUKEVİ ŞUBESİ
Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi No: 34 
Beyoğlu /  İSTANBUL

dehataksim@adtur.com.tr - Tel: O 212 292 72 00

Konukevi yılın tüm günü açık olup, tek bloktan 
oluşan toplam 31 oda, 80 yatak kapasitesi ile oda 
(+) kahvaltı konseptiyle misafirlerine güvenli, ekonomik 
ve hijyenik şartlarda hizmet vermektedir.
Konukevi otel odalarında; merkezi ısıtma ve soğutma sistemi,
24 saat sıcak su, led tv, buzdolabı, saç kurutma makinası, ücretsiz 
kablolu ve kablosuz internet hizmeti mevcuttur.
Konukevi, İstanbul Avrupa Yakası Beyoğlu bölgesinde, Vodafone Arena’ya yakın olup, uçak, 
otobüs, tren veya özel araçları ile İstanbul dışından gelen misafirlerimizin konukevine erişimleri 
son derece kolaydır.
Araç ile gelecek misafirler navigasyon uygulaması ile Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi No:
34 Beyoğlu /  İSTANBUL adresini kodlayarak ulaşabileceklerdir. Konukevi cadde üzerinde olduğu 
için ücretsiz park alanı yoktur. Ancak Konukevine yakın ücretli otopark ve cadde üzerinde ise 
İSPARK'ın ücretli park imkânı mevcuttur.
Konukevi İstanbul'un bütün semtlerine, tarihi mekanlara, ibadethane ve devlet dairelerine, 
hastane ve okullara, çeşitli turizm ve alışveriş merkezlerine yakın olup, metro, marmaray, 
metrobüs, belediye otobüsleri, dolmuş ve özel araçlar ile kolay ulaşım sağlanabilmektedir.

İLKSAN TAKSİM KONUKEVİ ULAŞIMI:
1) Sabiha Gökçen -  İLKSAN Taksim Konukevi:
•Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan İETT E10 no' lu otobüsleri ile Kadıköy (İskele] son durakta inilip, Beşiktaş /  Kabataş vapur 
hattı ile Beşiktaş /  Kabataş durağında inilir yaklaşık 15 dakika yürüyüş ile (İnönü caddesi No 34) konukevine ulaşılır.
• Sabiha Gökçen Havalimanından kalkan İETT SG2 no' lu otobüsleri ile Beyoğlu Abdülhak Hamit caddesi durağında inilir, yaklaşık 
12 dakika yürüyüşle (İnönü caddesi No 34) konukevine ulaşılır.

2) İstanbul Airport -  İLKSAN Taksim Konukevi:
• Havalimanından İST 19 otobüsleri ile Taksim Abdülhak Hamit caddesinde inilip, yaklaşık 12 dakika yürüyüşle 
(İnönü caddesi No 34) konukevine ulaşılır.

"İstanbul Havalimanından Taksim ve diğer bölgelere ulaşım için; https://www.iett.istanbul/tr/main/pages/havalimanlarina-ulasim/7B 
sayfasının incelenmesi önerilir.

3) Esenler Otogar- İLKSAN Taksim Konukevi:
Otogardan metroya (M1A] binilip, Yeni kapı metro durağından M2 metrosuna aktarma yapılarak Taksim durağında inilir. Yaklaşık 
7 dakikalık yürüyüş ile (İnönü caddesi No 34) konukevine ulaşılır.
" *  İstanbul Esenler Otogarından Taksim ve diğer bölgelere ulaşım için; http://nasilgiderim.iett.istanbul/ sayfasının incelenmesi önerilir.

Öğretmen 
Bülteni

2019

mailto:dehataksim@adtur.com.tr
https://www.iett.istanbul/tr/main/pages/havalimanlarina-ulasim/7B
http://nasilgiderim.iett.istanbul/
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“Bilmeyen 
ne bilsin bizi, 

bilenlere selam 
olsun.”

Yunus Emre, 1238 senesinde Eskişehir1 de dünyaya geldi. 
Doğduğu dönem Anadolu'da düzenin bozulduğu, Moğol 
akınlarının Türk yerleşkelerini tehdit ettiği, kıtlık-kuraklık 
gibi pek çok doğal afetin yaşandığı bir zamandır.

Yunus Emre, bir derviş olarak Anadolu'nun doğusuna, 
İran ve Azerbaycan’a yolculuklar yapmıştır. Kayseri, Sivas, 
Maraş,Nahçıvan,Tebriz,Şiraz, Şam gibi kültür merkezlerine 
gitmiş, buralarda tasavvufi fikirlerini yaymaya çalışmıştır.

Yunus Emre'nin evlenip evlenmediğine, çocuklarının olup 
olmadığına dair de açık belgeler yoktur. Bir şiirinde geçen 
"Bunda dahi verdin bize oğul u kız çift ü helâl” ifadelerinden 
onun evlendiği ve oğullarının, kızlarının olduğu sonucu 
çıkarılabilir.

Bazı görüşlere göre Yunus Emre'nin yolu Hacı Bektaş-ı 
Veli'ye dayanmaktadır. Bu görüşlerin dayandığı kaynaklar, 
Taptuk Emre'yi Hacı Bektaş-ı Veli'nin halifesi olarak 
gösterirler. Bektaşi menkıbelerine göre, Hacı Bektaş 
Anadolu'ya geldiğinde buradaki büyük zatlar arasında 
Emre adlı birisi de vardır. Bütün Rum erenleri Hacı 
Bektaş'ın davetine uyup ziyaretine gittikleri halde Emre 
gitmez. Hacı Bektaş, Emre’yi başka bir yolla çağırıp 
gelmemesindeki hikmeti sorar.



Emre, bir erenler meclisinde kendisine perde arkasından 
çıkan bir elin nasip verdiğini, o mecliste Hacı Bektaş adlı bir 
kimse görmediğini söyler.

Bunun üzerine Hacı Bektaş o elin bir işareti olup olmadığını 
sorar. Emre ise elin ayasında yeşil bir ben gördüğünü söyler. 
Hacı Bektaş elini uzatır. Hacı Bektaş'ın avucundaki yeşil beni 
görüp şaşıran Emre, üç kere, "Taptuk padişahım!" der. 0 
günden sonra adı Taptuk Emre olur.

Yunus Emre ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî arasında geçtiği 
aktarılan başka bir rivayete göre Yunus bir gün karşılaştığı 
Mevlânâ’ya, "Mesnevi'yi sen mi yazdın?” diye sormuş, Mevlânâ 
"evet" deyince Yunus, “Uzun yazmışsın. Ben olsam, 'Et-ü kemik 
büründüm /  Yunus diye göründüm' derdim" karşılığını vermiştir. 
Diğer bir halk rivayetine göre Yunus 3000 şiir söylemiş, daha 
sonra Molla Kasım bunları şeriata aykırı bularak 1000 tanesini 
yakmış, 1000 tanesini suya atmış, kalan 1000 şiiri okurken, 
"Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme /  Seni sigaya çeken 
bir Molla Kasım gelir" beytine rastlayınca pişman olup tövbe 
etmiş ve Yunus'un veliliğine inanmıştır. Bu inanışa göre yakılan 
şiirler gökte melekler, suya atılanlar balıklar, kalan şiirler de 
insanlar tarafından okunmaktadır.

Yunus Emre'nin eserlerinde ise Hacı Bektaş-ı Veli'nin adı hiç 
geçmez. Ancak Yunus'un din ve tasavvuf anlayışı ile Hacı 
Bektaş-ı Veli'nin Makalât'ındaki ve daha sonraki Bektaşî 
tarikatındaki anlayış arasında önemli paralellikler vardır. Hacı 
Bektaş-ı Veli'nin anlayışının da önemli ölçüde Ahmed Yesevi' 
nin anlayışına dayandığı göz önünde bulundurulduğunda, 
Yunus'un da bu kaynağa bağlanması, en azından aralarındaki 
kuvvetli etkinin ortaya konulması gerekmektedir.

Yunus Emre, İslam tarihinin en büyük bilgelerinden olup 
yaşadığı ve yaşattığı inanç sistemi; Kuran'ın özüne ulaşarak, 
Tek olan gerçeğin (Allah) sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf 
ve vahdet-i vücud dur. Bu inanç sisteminde tek varlık Allah'tır. 
Allah bütün bilinen ve bilinmeyen âlemleri kapsamıştır, tektir, 
önsüz sonsuzdur, yaratıcıdır. Eşi, benzeri ve zıddı yoktur. 
Bilinen ve bilinmeyen tüm evren ve alemler onun zatından 
sıfatlarına tecellisidir. Alemlerdeki tüm oluşlar ise onun 
isimlerinin tecellisidir. Her bir hareket,iş,oluş(fiil) onun güzel 
isimlerinden birinin belirişidir.

"Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
* * *

Baştan ayağa değin, Haktır ki seni tutmuş
Haktan ayrı ne vardır, Kalma guman içinde"

Dolayısıyla evrendevarsaydığımıztümvarlıklaronunvarlığının 
değişik suretlerde tecellileri olup kendi başlarına varlıkları 
yoktur. Bu çokluğu, ayrı ayrı varlıklar var zannetmenin sebebi 
ise beş duyudur. Beş duyunun tabiatında olan eksik, kısıtlı 
algılama kapasitesi, bizi yanıltır ve çoklukta yaşadığımızı var 
sandırır. Ayrı ayrıymış gibi algılanan bu nesnelerin, ve her 
şeyin kaynağı Allah’ın esmasının (isimlerinin] manalarıdır. 
Manaların yoğunlaşmasıyla bu “Efal Alemi" dediğimiz 
çokluk oluşmuştur. Bir adı da “Şehadet Alemi" olan, ayrı 
ayrı varlıkların var sanıldığı; gerçekte ise Allah isimlerinin 
manalarının müşahede edildiği alemdeki çokluk Tek'in 
yansıması,belirişidir. Bu izaha tasavvufta Vahdet-i vücud 
(Varlıkların birliği,tekliği) denir.

"Bir vücuttur cümle eşya, ayni 
eşyadır Huda, Hep hüviyettir 

görünen, yok Huda'dan maada... "
sözü de bu anlayışını destekler niteliktedir.

Yunus Emre şiirlerinde kendisini "şairler kocası", "bir âşık 
koca” diye niteleyerek uzun bir ömür sürdüğünü ima eder. 
Yunus'un vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler de uzun yıllar 
tartışma konusu olmuştur. Miladi takvime göre 1320-21 
yılında ve seksen yaşlarında öldüğü bilinmekte, ancak 
mezarı konusunda farklı bilgiler mevcuttur. Anadolu'nun 
muhtelif yerlerinde (Sivrihisar (Sarıköy), Karaman, Ortaköy, 
Bursa, Kula, Erzurum, Keçiborlu, Sandıklı, Ünye ve Sivas] 
bulunan mezarların hangisinin Yunus Emre'ye ait olduğu 
bilinmiyor. Bu konuda birçok tartışma yapılmıştır; ancak çok 
sevilen kimi kişiler için gerçekte mezar olmayan "makam” 
ların belirlenmesinin sıkça görülen bir uygulama olması 
bu durumu açıklayabilir. Gönüllerde yaşamayı hedefleyen, 
ölümü önemsemeyen, "Ölen hayvan-durur âşıklar ölmez" 
diyerek ölümsüzlüğünü ilan eden bir sufiye mezar aramak 
da bir uğraştır.



bilimsel 
deneyler

BİTKİ YETİŞTİRME DENEYİ 
Malzemeler: Bulaşık süngeri, tohum, 

makas ve su.
Deney Yapılışı: Kuru sünger istenilen şekilde 
kesilir. Sonra tohumlar süngerin üzerindeki 

deliklerin içerisine yerleştirilir ve sulanır. 
Sünger güneş alan bir yere yerleştirilir ve 
nemli kalması sağlanır. Sünger belli zaman 
aralıklarda kontrol edilir ve kuruysa sulanır. 

En kolay büyüyen bitki nane olduğu için 
kısa sürede sonuç alma adına nane tercih 

edilebilir.

\  DENEYİ
noz, toprak.

TOPRAKTA HAVA I 
Malzemeler: Kavanoz,

Deneyin yapılışı: Bir kavanoza yarısına 
kadar toprak koyulur. Toprağın üzerine de 
su koyulur. Toprak yüzeyinde küçük hava 

kabarcıklarının oluştuğunu ve bunlardan bir 
kısmının su içinde yükseldiği görülür.

FASULYE BÜYÜTME DENEYİ 
Malzemeler: Bir adet şeffaf plastik kap, 

pamuk ve su.
Deneyin yapılışı: İlk aşamada plastik kabın 
içi pamukla kaplanır. Daha sonra bir avuç 
fasulye pamukların arasına serpiştirilir.
Bu şekilde pamuğa fasulye ekilmiş olur. 

Üzerleri yine pamukla örtülür. Son olarak 
pamuksu ile ıslatılır. Fasulyeden önce kökler 

çıkmaya başlar. Bu esnada koku da olur. 
Daha sonra çimlenme gerçekleşmeye başlar. 
Deney esnasında pamuğun kurumasına izin 

verilmemelidir. Kurudukça ıslanmalıdır. Kaba 
gereğinden fazla da su konulmamalıdır, aksi 
takdirde küflenme veya çürüme oluşabilir.

GOKKUŞAGI 
DENEYİ

Malzemeler: Sirke, bolca karbonat 
ve

kabartma tozu, gıda boyası, şırınga, 
geniş bir kap 

Deneyin yapılışı: Karbonat ve kabartma tozu kabın 
içine alınır. Bir çay kaşığı su ile biraz nemlendirilir. Bu 
bir çay kaşığı suya bir damla gıda boyası ekleyerek 
sıra sıra karbonat ve kabartma tozu renklendirilir. 

Son olarak şırıngaya sirke konulur ve sırasıyla 
sirke kabartma tozunun üzerine damlatılır. 
Böylece gökkuşağı elde edebiliriz. Sirkenin 
tamamını boşalttığımızda ise kabarcıklar 

dolu gökkuşağımızın balonlarını 
patlatabiliriz.



EVDE ŞEKER YAPMA 
Malzemeler: 3 Bardak şeker, ısıya dayanaklı kap, 1 

bardak su, fırın, gıda boyası, ip, çubuk, kavanoz 
Deneyin yapılışı: Isıya dayanıklı bir kapta bir 
yetişkin yardımıyla 1 bardak suyu kaynatınız. 

Kaynayan suya 3 bardak şeker koyarak şekerin 
çözülmesini sağlayınız. Biraz soğuduktan sonra 

kavanozumuzun içine çözeltiyi boşaltınız ve 
biraz renklendirm ek için gıda boyası kullanınız. 

Çubuğa ipi bağlayarak çubuk kavanozun dışında 
kalacak şekilde ipi içine salınız. Kavanozun içinde 
yaklaşık 8 saat bekledikten sonra yavaşça çubuk  

yardımıyla ipi çekerek çıkarınız. Bir saat kadar 
soğuttuktan sonra şekerinizi yiyebilirsiniz.

YUMURTA DENEYİ 
Malzemeler: 3 adet yumurta ve su bardağı, 

tuz, su, çay kaşığı.
Deneyin yapılışı: Su dolu bardağa yumurta 
atılır. Bardaktaki suya uygun miktarda tuz 
atılıp karıştırılır ve yumurtanın suda askıda 

kalması sağlanır. Bardaktaki suya çok 
miktarda tuz atılıp karıştırılır ve yumurtanın 
suda yüzmesi kalması sağlanır. Yumurtalar 

suda bir gün beklendikten sonra gözlemlenir. 
Sudaki tuz miktarı arttıkça suyun yoğunluğu 
artacaktır. Suyun yoğunluğu arttıkça suyun 

içinde bulunan yumurtaya uyguladığı kaldırma 
kuvveti artacaktır. Cisimler suda yüzerken 
yoğunlukları içinde bulundukları sıvıdan 

azdır. Askıda ise yoğunlukları eşit, batarken 
yoğunlukları fazladır.

GÖRÜNMEZ MÜREKKEP DENEYİ 
Malzemeler: Limon suyu, kase, kulak pamuğu, beyaz A4 

kağıt, fön makinesi 
Deneyin yapılışı: Limon suyunu kasenize dökün. A4 

kağıdınıza limon suyu ile yazmak istediklerinizi kulak 
çubuğu vasıtasıyla yazın. İşiniz bittiğinde, mesajınızın 
tekrar hayata döndüğünü görmek için fön makinenizi 
düşük hızda kullanın. Taze limon suyu kullanmışsanız 

eğer mesajınız okutmasını istediğiniz kişiler için 
kahverengine dönecektir.



Mendilim Köşe Köşe..........
Mendilim köşe köşe, bizden size kim düşe? diye seslenerek 
oynadığımız oyundan, bugünkü köşede yetişkinler 
duruyor. El ele tutuşup bezirgan başının kapıyı açmasını 
beklemekten ziyade kapıyı tıklatmak için gerekli vuruşun 
tekniklerini öğrenecekler. Çünkü kafa kafaya değil kalpten 
kalbe öğretimin en etkili yöntem ve tekniklerinden 
birisidir, oyun. Çocukluğa yeniden bakış için uygulamalı 
eğitimlere yeniden yönelişlerle yani atölye çalışmalarıyla 
yetişkin eğitimlerinde biz öğretmenler, hem çocuk kalbine 
değinmeyi hem de öz geleceğimizi şekillendirmeyi sağlarız. 
Geçmiş ve geleneksel değerleri, oyunlar vasıtasıyla 
geleceğe yansıtırız. Kültür aktarımını hayattan sınıfa işte 
böyle gerçekleştiririz.
Akıllı ve yürekli insanlar yetiştirmeyi hedeflediğimiz 
mesleğimizde düşünme işinin öğrencisi olmayı her 
zaman sürdürmeli ve bu yönde etkinliklerde rol almalıyız. 
Farklı durumlar arasında bağlantı kurarak çıkarımlarda 
bulunmayı öğrenmeli ve öğrendiklerimizi de paylaşarak 
eğitimde çarpan etkiyi yaratmalıyız. Atölyeler bu bağlamda; 
hem uygulama hem de bilgiyi işleme fırsatları verdiği için 
yaygınlaştırmada önemlidir.
Akıl ve zeka oyunları atölyesi bir güle bakarken bütünü 
görmek gibidir. Dikene odaklanan gülü, güle odaklanan 
da dikeni göremez. Odaklandığımız şey diken olursa 
umutsuzluğa kapılıp gül kokusunu kaçırabiliriz, güle

odaklanınca da dikene dikkat etmeyi. Bir problemde ya da 
olayda tek noktaya odaklanmak yerine çeşitli stratejilerle 
yolu ilerlerken, kaybetmeye yakın görünen yollarda ise her 
zaman bir çıkışın olabileceğini ve pes etmemeyi öğreten 
akıl zeka oyunlarından birisi mangaladır. Bu oyun eski Türk 
oyunlarının da atası sayılmaktadır aynı zamanda. Kuyular 
ve taşlardan oluşan somut kısmı, hâzineyi doldurmada 
kullanınlan akıl ve zeka yürütme stratejileriyle de soyut 
kısımdan oluşmaktadır. Kuyularda ilerlerken sadece oyunu 
oynamış olmayız. Kişisel analojileri (benzetim teknikleri) 
kullanarak istediğimiz gerçekleri gün yüzüne çıkartma fırsatı 
verebilir bizlere. Böylece disiplinler arası beceriler gelişirken, 
gölge öğrencilerde gün yüzüne çıkabilir. Çünkü, üç dakika ilgi 
alanı olan bir çocuktan 40 dakika boyunca ders dinlemesini 
beklemektense, çocuğa kendi hızını kontrol edebileceği bir 
eğitim alanı uygulamış oluyoruz.
Tarihi bilinci derinlemesine vurgulayan oyunlarımız, Türk 
kültürünün çeşitliliğini ve köklülüğünü göstermektedir. Devlet 
-toplum ilişkisinden tutun, ahlak- kahramanlık- onur- şeref- 
milliyetperverlik ve daha nice değerlerin kazandırılmasında 
aktif rol almıştır. Biz öğretmenler; bu değerleri topluma 
aktarımda anne ve babadan sonra gelen ilk basamağız ve 
elinden tutacağımız çocuklarla öz geleceğimizi inşa edeceğiz.



f i l m  ö n e r i l e r i

3 Idiots
Hindistan'ın en iyi mühendislik 
okuluna başlayan öğrencilerin 
hayatını anlatıyor film. Sistemin 
daima yarış üzerine kurulu 
olduğu, herkesin en iyi olmaya 
çabaladığı bir okulda 
sistemi değiştirmeye 
çalışan bir öğrenci 
ve onun en yakın 2 
arkadaşı. Başlarından 
geçenler, hayattan 
aslında ne istedikleri.
Ranco karakterinin 
başrol oynadığı film dram 
ve komedi türünü en iyi 
şekilde harmanlanmış hali.

Batıya Doğru Akan 
Nehir (Belgesel]
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a  VlDHU VINOD CHOPRA production
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Batıya Doğru Akan Nehir 
TRT'de de yayınlanmış olan 

20 bölümlük bir belgesel. 
Medeniyetlerin anlatılmamış 

hikayesi yazıyor tanıtımında. Pek 
çok uygarlık belgeselin konusu.

Özellikle İslam medeniyetinin 
doğumundan günümüze kadar 

bilgiler yer alıyor belgeselde.
Bir bölüm ortalama 45 dakika. 

Az çok İslam tarihi ve tarih 
bilenlerin bilebileceği genel 

konular anlatılıyor.

Canım Öğretmenim /  
Monsieur Lazhar

Bay Lazhar, ailesinin başına 
gelen kötü olaylardan sonra 
Cezayir'den mülteci olarak 
Kanada'ya gelir. Geçimini 
sağlamak için gazetede 
gördüğü öğretmen arayan bir 
okula başvurur ve kabul edilir. 
Geldiği okulda devraldığı sınıf 
tıpkı Bay Lazhar gibi geçmişte 
kötü günler geçirmiştir. 
Zamanla birbirlerine alışan 
ve eskiye göre daha iyi olan 
iki tarafın öyküsü acaba nasıl 
bitecektir?

Kerkenez /  Kes

Okulda kabadayı, evde alakasız 
bir anne ve abisi tarafından dayak 
yiyen, işçi sınıfına ait bir Yorkshire 
çocuğu olan on beş yaşındaki 
Billy Casper, Kes adını verdiği bir 
şahini evcilleştirmeye ve eğitmeye 
başlamasıyla hayatının anlamı değişir. 
İngilizce öğretmeni Mr. Farthing ve 
sınıf arkadaşları tarafından yardım 
alan ve yüreklendirilen Billy, sonunda 
şimdiye kadar farkında olmadığı bir 
tarafını keşfederek mutsuz varlığının 
amacını bulur, ta ki hayatının trajedisi 
meydana gelene kadar.

Küçük Ağacın Eğitimi /  The 
Education of Little Tree

1930'ların Tennessee Smoky 
Dağlarındaki sekiz yaşındaki bir 
erkek çocuğunun maceralarını 

anlatan ve çok satan romanımdan 
uyarlanmış filmde Küçük Ağaç anne 
ve babasını kaybetmesinin ardından 

büyük anne ve babasıyla yaşamak 
üzere dağlara gönderilir. Böylece 

Küçük Ağaç için keşiflerle ve 
mistik Kızılderili Willow John gibi iyi 
arkadaşlarla yeni bir hayat başlar. 

Büyük buhran zamanlarında hayatın 
tüm zorluklarına rağmen Küçük 

Ağaç unutulmaz zamanlar geçirir.
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