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başkanın m esajı

Sandığımızın 200 7 ’de aktifleri 

ancak 10.000 üyeyi emekli 

edebilirken, bugün 40.000 

üyeyi emekli edebilecek 

konuma gelmiştir. Yıllık 

emekli sayısı 3 bin ile 6 bin 

arasında gerçekleştiğinden; 

yıllar itibariyle sandığın 

aktiflerinin büyüyeceği, 

günümüzde mevduat 

getirisinin devamlı düşüş 

göstermesi nedeniyle, sürekli 

bir akar sağlamak amacıyla 

yatırım zamanı gelmiştir.

Tuncer YILMAZ
Yönetim  Kurulu Başkanı

Türk Devletlerinde, Dünyada, 
Sosyal Yardım Sandıkları ve 
"İLKSAN”
Sosyal varlık olarak insanın ihtiyaçlarını kar

şılama çabaları, çeşitli yapı ve organizasyon

ları ortaya çıkarmış, bu şekilde oluşan bazı 

sosyal birlikleri beraberinde getirmiştir. Eski 

adı “içtimai muavenet ve tesanüd” olan, top

lum bireylerinin karşılıklı olarak birbirlerini 

gözetmeleri, aralarındaki dayanışma bilinci

ni yaşatmaları ve geliştirmelerini ifade eden 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kavramı 

çok eskiye dayanmakta olup, süregelen za

man içerisinde sürekli olarak kendini geliş

tirmiştir.

Yardımlaşma sandıklarının temelinde yatan

şey ise gelir transferidir. İnsanlar, genç, sağ

lıklı ve çalışabildikleri dönemlerde elde

\
 ettikleri gelirin bir kısmını tüketmeyip 

yaşlı, hasta ve çalışamadıkları dö- 

i nemlerde kullanmak üzere tasarruf 

ederler. Fertlere ve ailelerine eko

nomik güvence sağlar, önlemek 

ödemekten ucuzdur mantığını ge

liştirir.

Öteden beri her toplumun ortak bi

linci içinde yer alan sosyal yardımlaş

ma ve dayanışma düşüncesi ise, Türk 

toplumlarında devletin tem elini oluş

turan en güçlü unsurlardan birisi ol

muştur. Türk töresinde önemli bir yer

/

M

tutan “yardımlaşma ve dayanışma” gelene

ği, tarihin başlangıcından beri kurulan Türk 

Devletlerinin başarısında en önemli etken

lerden birisi olarak, farklı tür ve kapsamlarda 

geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

Osmanlı Devleti’nden önceki Türk Devlet

lerinde bunun en güzel örneği “ Lonca Teş

kilatı” ile birlikte görülmektedir. Esnaf ve 

sanatkârların kendi mensuplarından has

talanan, sakatlanan, işi bozulanların veya 

ölenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere lonca 

teşkilatlanmasının bir parçası olarak oluştur

dukları orta sandıkları bir dönem etkin sos

yal güvenlik garantisi sağlamışlardır. Sanayi 

Devrimi ile birlikte de bu tür yapılaşmalar 

devam etmiş ve işyerleri veya iş kolları dü

zeyinde sendikalar veya çalışanların kendi 

aralarında kurdukları karşılıklı yardımlaşma 

sandıkları kurmuşlardır.

osm anlı Devleti’ne gelindiğinde ise Lonca 

Teşkilatının yerini aynı işlevde olan Ahilik 

Teşkilatı almıştır. Tezgah ve el sanatlarına 

dayalı tarım  dışı alanlarda hastalık, kaza ve 

ölüm gibi risklere karşı mevcut zorunlu es

naf birlikleri içerisinde oluşturulan ve “orta 

sandığı” ya da “teavün sandığı” denilen da

yanışma sandıkları tarafından güvence sağ

lanmaya çalışılmıştır. Bu sandıkların gelir 

kaynaklarını usta ve kalfaların ödeme gücü 

ve geleneklere göre ödedikleri aidatlar ile 

bağışlar ve çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan
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başkanın mesajı

ustalığa yükselenler için ustaların sandığa ödedikleri harçlar 

oluşturmaktaydı.

osm anlı Devleti'nde 1866 yılında kurulan “Askeri Teka

üt Sandığı” osm anlı dönemindeki ilk resmi sosyal güvenlik 

kurumu olarak sayılabilir. Bunu 1881'de sivil memurlar için 

kurulan bir emekli sandığı izlemiştir. 1890'da Seyrisefain Te

kaüt Sandığı, 1909'da askeri ve mülki sandıklarla Tersane-i 

Amirenin işçi ve memurları için emeklilik ve malullük san

dığı, 1910'da Hicaz demiryolu Memur ve Müstahdemlerine 

hastalık, kaza halleri için yardım sandığı, 1917'de şirket-i 

hayriye Tekaüt Sandığı kurulmuştur. Avrupa'da olduğu gibi 

osmanlı'da da ücretli emeğin geliştiği meslek ve bölgelerde 

modern anlamda sosyal güvenlik kurumları oluşmaya ve ge

lişmeye başlamıştır.

cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal güvenliğe yönelik doğru

dan düzenlemeler yapılmasa da, çıkarılan Borçlar Kanunu 

(1926), Umumi hıfzıssıhha Kanunu (1930) gibi yasalarla do

laylı kimi düzenlemelere gidilmiştir. Yine bu dönemde sosyal 

sigortalara benzeyen, fakat kişiler ve riskler açısından dar 

kapsamlı birtakım emeklilik ve yardımlaşma sandıklarının 

kuruluşunu öngören yasalar çıkarılmıştır. 1930 tarihli Askeri 

ve Mülki Tekaüt Kanunu bunların en önemlisidir. 1933 yılın

da vilayet Hususİ İdareleri Tekaüt Sandığı ve İstanbul mahalli 

İdaresiyle, Ankara Belediyesi memurları Tekaüt Sandığı, 1934 

yılında devlet demir yolları ve Limanlar İdaresinin memur 

ve müstahdemleri Tekaüt Sandığı gibi çok sayıda emeklilik 

ve yardımlaşma sandığı kurulmuştur. İşçiler de benzer yar

dımlaşma sandıkları kurmuşlardır. En önemlisi 1923 yılında 

Zonguldak ve ereğli bölgesinde maden işçilerinin kurdukları 

Amele Birliği ve İhtiyat ve Teavün Sandıkları olmak üzere, 

Samsun Tütün İşçileri Teavün cem iyeti ile İstanbul'da elekt

rik fabrikası işçilerinin kurduğu yardım ve Teavün Sandığı bu 

türden kuruluşlardır. 1943'ten sonra İLKSAN, oYAK, poLSAN, 

DDY, pTT, Tp o , v.b gibi birçok sandık ve vakıflar kurulmuştur. 

dünyadaki vakıf ve biriktirme sandıklarını incelediğimizde; 

Almanya da 15 haziran 1883 tarihli “hastalık Sigortası ya

sası” ile hastalık sigortasını yıllık geliri 2000 markı geçmeyen

sanayi işçileri için zorunlu hale getiriyordu. primlerin üçte ikisi 

ücretlilere, üçte biri işverenlere yüklenmiştir. Bu kurumlar yasal 

olarak üç biçim alıyordu: şirket sandıkları, mesleki sandıklar ve 

komünal sandıklar (bu sandıklar fırın işçileri, zanaat işçileri vb. 

gibi tek başına çalışan ve dağınık işçileri bir arada toplamak için

di). patronlar bu kurumların oluşturduğu konseyde sandalyelerin 

üçte birini oluşturuyorsa da (katkılarıyla orantılı olarak) işçiler 

çoğunluktaydı. İşçi sınıfı kolektif bir malvarlığının yöneticisi du

rumundaydı. h atta  bu sandıklar öyle bir güce ulaşmışlar ki mısır 

örneği gibi ordu yardımlaşma andığı ülke ekonomisinin %50'sini 

yönetir hale gelmiştir. Bunun gibi dünyanın bir çok ülkesinde sağ

lık, emeklilik ve sosyal dayanışma için sandık ve vakıflar kurularak 

üyelerine hizmet sunmuşlardır.

dünyadaki ve ülkemizde ki bir çok sosyal yardım sandıkları ve va

kıfların güçlenmesinde devlet desteği ve erkinin küçümsenmeye

cek kadar etkin olduğu görülmüştür.

İLKSAN'da ise kurulduğundan bu güne kadar ne devlet desteği ne 

de devlet erki kullanılmamıştır, sandık üyelerinden topladığı ai

datları değerlendirerek üyelerine hizmet yapmaya, destek olmaya 

(emekli, evlilik, doğal afet, şehit, ölüm, ikraz, kampanyalar v.b) de

vam etmektedir.

Sandığımızın 2007'de aktifleri ancak 10.000 üyeyi emekli edebi

lirken, bugün 40.000 üyeyi emekli edebilecek konuma gelmiştir. 

yıllık emekli sayısı 3 bin ile 6 bin arasında gerçekleştiğinden; yıllar 

itibariyle sandığın aktiflerinin büyüyeceği, günümüzde mevduat 

getirisinin devamlı düşüş göstermesi nedeniyle, sürekli bir akar 

sağlamak amacıyla yatırım zamanı gelmiştir. Bu amaçla öncelik 

olarak elimizdeki taşınmazların değerlendirilmesi için projeler 

yapmak, talep olan illerimize konut projeleri geliştirmek, piya

sadan ucuz emtia ve üye çocuklarına burs ve yurt gibi imkanlar 

sağlamak hedeflerimiz arasındadır. desteğinizi ve duanızı esirge

meyiniz, saygılarımla.

Tuncer YILMAZ

İLKSAN yönetim Kurulu Başkanı
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genel müdürün mesajı

yeni Bir Dönem

İLKSAN'ı; üyelerinin üyelik 

kartlarını gururla taşıdığı 

ve ben İlksan üyesiyim diye 

gururla övündüğü bir yapıya 

dönüştürünceye kadar geceli 

gündüzlü çalışmaya kararlıyız 

ve bunu başaracağımıza 

inanıyoruz.

mustafa çAĞLAYAN 
Genel müdür

v

V I

i
/

İLKSAN, hususi idarelerden maaş alan ilko
kul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin 
alacaklarına dair, 13/01/1943 tarih ve 4357 
sayılı kanunun 11. maddesi ile hükmi şah
siyeti haiz ve maarif vekaletine bağlı olmak 
üzere kurulmuştur.

4357 sayılı kanunun 11. maddesi ile kurulan 
sandığın kuruluş amacı ve statüsü ise aşağı
daki şekilde belirtilmiştir.

cumhuriyetin ilk yıllarında ilköğretim hiz
metleri, özel idareler tarafından üstlenilmiş 
ve ilkokul öğretmenlerinin maaş ve diğer 
özlük işleri, genel bütçe dışında özel idareler 
tarafından yürütülmekte idi. o  dönemde ülke 
genelindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle, 
zaman içerisinde özel idare bütçelerinde de 
bu giderleri karşılayacak kaynak temininde 
zorlanılmış ve öğretmenlerin terfi farkları, 
makam ücretleri, mesken ve teçhizat bedel
lerinin toplam karşılığı olan bir buçuk mil
yon lira ödenememiştir. Bunlara ilave ola
rak o tarihteki uygulamaya esas teşkil eden 
10/06/1930 tarih ve 1702 sayılı kanun gere
ğince, terfilerine karar verilen öğretmenlerin 
intibak ve kıdem zamlarmdan dolayı da iki 
milyon liralık ek bir borç daha oluşmuştur. 
İşte 4357 sayılı kanun, esas itibariyle bu 
borçların tasfiyesi amacıyla çıkarılmış ve ya
saya da bundan sonra aynı sorunlarla karşı
laşılmaması için gerekli hükümler konularak 

ilkokul öğretmenleri mali haklar yönünden 
genel bütçe içerisine dahil edilmişlerdir.

Yukarıda anlatılanlardan ayrı ola
rak, 4357 sayılı kanunla iki 

sandık kurulmuştur. Bu san
dıklardan birisi İlkokul Öğret

menleri Yapı Sandığı, diğeri 
ise Sağlık ve İçtimai Yar

dım Sandığı’dır.

İlkokul öğretmenlerine mesken temin etmek 
üzere, kanunun 12. maddesi ile kurulan yapı 
sandığı, 1958 yılında 22/05/1958 tarih ve 
7118 sayılı kanunla kurulan Türkiye Öğret
menler Bankasına devredilerek tasfiye edil
miş, Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı kurul
masına ilişkin kanunun 14. madde ise 1943 
yılından bu yana hiçbir değişikliğe uğrama
dan yürürlükte kalmıştır.

4357 sayılı kanunun gerekçesinin incelenme
sinde, bu sandığın kuruluş nedeni ve am acı
nın şu şekilde açıklandığı görülmüştür. Öğ
retmenlerden hastalananlara, evlenenlere, 
çocuk doğuranlara, çocuklarını okutacaklara, 
ölenlerin ailelerine yardım etmek, öğretmen
lerin geçinme yükünü hafifletmek ve öğret
menlerin birbirine yardım etme gayesinin 
amaçlandığı görülmüştür.

Bu amaçla kurulan Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı, evlenme yardımı, doğal afet yardımı, 
ölüm yardımı, emekli yardımı, şehit yardımı 
ve maluliyet yardımı gibi sosyal amaçlı yar
dımları halen devam ettirmektedir.

Sandığın ana statüsü, kuruluşundan itiba
ren İLKSAN temsilciler kurulunca hazırlanıp 
Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girerken, 18 
inci olağan temsilciler kurulu toplantısında 
ana statünün 13. maddesinde yapılan deği
şiklik ile, ana statüde tadilat yapma yetkisi 
bakanlık uhdesine alınmış ve ana statünün 
tatbikiyle ilgili yönetmeliklerin bakanlık
ça hazırlanacağı, ancak gerektiğinde sandık 
yetkili organlarına da bakanlığın tespit ede
ceği usul dairesinde düzenleme yetkisi veri
lebileceği hüküm altına alınmış, 3179 sayılı 
kanunun 1 ve 2. maddelerinde yapılan dü
zenleme ile de ana statü yapma yetkisi ta 
mamen bakanlığın yetkisine bırakılmıştır.

Bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu, 
sandık genel kurulunun vazgeçilmez hakkı
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genel müdürün mesajı

olan ANA STATÜ hazırlama ve tadilat yapma yetkisinin elin
den alınmasının genel kurulun ve dolayısı ile tüm sandık üye
lerinin devreden çıkarılması sonucunu doğurduğu, sandığın iş
leyişini ve faaliyetlerini düzenleyen ana statü yapma hakkının 
sandık genel kurulundan alınmasının bu kurulu kendi iradesi 
dışında hazırlanan mevzuatlara, düzenlemelere, iş ve icraat
lara boyun eğmek zorunda bırakacağı, kişilerin iştirak ettik
leri ve üyesi oldukları örgütlerde, vazgeçilmez hakları olan 
katılma karar ve söz haklarının ellerinden alındığı, İLKSAN 
tüzel kişiliğine hayat veren sandık üyelerinin sandığın statü 
ve çalışmalarına katılma haklarının yok sayıldığı, sandığın 
sosyal amaçlarını gerçekleştirdiği bütçesinin üyelerinin öde
dikleri aidatları ile ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler
den oluştuğu, devlete ait mal veya paranın sandıkla ilgisinin 
bulunmadığı, gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
91 üyesi tarafından 3179 sayılı kanunun 1. ve 2. maddeleri
nin hukukun genel kurallarına ve anayasanın 33, 35, 48 ve 
171. maddelerine aykırılığı sebebiyle iptal davası açmışlardır.

Anayasa Mahkemesi, iptal istemine ilişkin yaptığı değerlen
dirmede, “...Anayasa kurallarına uygun olmak koşulu ile ka
musal ihtiyaçların gerekli kıldığı hallerde, yasama organının 
herhangi bir alanı yasal statü içine alarak bir kamu hizme
ti tesis edebileceği,.” İLKSAN'ın, üyelerinin serbest irade 
ve insiyatiflerinin eseri olmadığı, fonksiyonları bakımından 
kamu gücüne dayanan bir statüye sahip olduğu, taşıdığı bu 
özelliği nedeniyle tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumu ol
duğu,. kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya kanunun 
açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulabileceği. İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının kendi ken
disini yönetme yetkisine sahip kamu tüzel kişiliği şeklin
de kurulması zorunluluğunun da bulunmadığı gerekçesiyle, 
3179 sayılı kanunla, sandık ana statüsünü yapma yetkisinin 
sandık genel kurulundan alınarak bakanlığa verilmesinin 
anayasaya aykırı olmadığı nedeniyle açılan iptal davasının 
reddine 28/11/1985 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını o günün şartlarında de
ğerlendirdiğimiz de, akla yatkın ve mantıklı bir karar olarak 
değerlendirmek mümkün olabilir. Günümüzde ise bu kararın 
yeniden değerlendirilerek, ana statü yapma yetkisinin tekrar 
İLKSAN Genel Kurulunun yetkisine verilmesinin, her alan
da demokratikleşme adımı atan ülkemizdeki, ileri demokra
si ilkelerine daha uygun düşeceğine inanmaktayız. Çünkü, 
Kamu Hakem Kurulu'nun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 karar 
no'lu 32. maddesi ile İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale 
getirilmiş olması ve bu kararın 14/08/2013 tarihinde yapı

lan 2014 -  2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmele
ri ile tekrar 2 yıl daha uzatılmasının, İLKSAN'ın artık kanundan 
kaynaklanan kamu gücünü kullanmaktan yoksun kaldığı, san
dığın üyelerinin üyeliklerinin artık serbest iradelerinin sonucu 
gerçekleştiği hususları, Anayasa Mahkemesi'nin 1985 yılında
ki kararına esas teşkil eden gerekçelerini ortadan kaldırmıştır.

Sandığın nakitlerinin 600 milyon liraya ulaşmasının, sosyal yar
dımları bekletmeden iki gün içerisinde sonuçlandırmasının, etkin 
bir ikraz uygulaması yürütülmesinin, İLKSAN'ın bugün itibariyle 
gelmesi gereken noktada olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. İLKSAN 
mevcut imkanları ile daha yukarılara çıkarılacaktır, yüzlerce kişinin 
istihdam edildiği, üretim sektörünün, imalat sektörünün içerisinde 
yer alarak üyesine ve ülkesine en yüksek katkıyı sağlayan bir kurum 
haline getirilecektir. Bu noktaya gelmesinin önündeki “aşağıda kısa
ca belirteceğimiz” ufak tefek engellerin kaldırılması yeterli olacaktır.

İLKSAN bugün itibariyle, 1943 yılında çıkarılan 2 maddelik bir ka
nunla yönetilmektedir. Bu kanunun günün şartlarına uygun olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. Kanun metni günümüz Türkçesine 
bile uygun düşmemektedir. Kanunda İLKSAN olarak birikimleri
nin ne şekilde değerlendirileceği, ekonomik ve ticari faaliyetler 
içerisinde ne şekilde bulunması gerektiği gibi hususlar açıkça be
lirtilmelidir. İLKSAN ana statüsü ve yönetmeliklerinin tadili veya 
yeniden düzenlenmesi yetkisi bakanlık makamından, İLKSAN 
Genel Kurulu'na ve İLKSAN Yönetim Kuruluna devredilmelidir.

İLKSAN Yönetim Kurulu'nun oluşumundaki bakanlık lehine olu
şan üye sayısı yeniden değerlendirilmeli; yapı, Bakanlığın etkin 
yönetimi yerine etkin denetimine ve izlemesine bırakılmalıdır.

İLKSAN, tüm Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışanların, 
istemeleri halinde üye olabilecekleri bir yapıya dönüştürül
melidir. Yönetim kurulunun iki yıllık görev süresi makul bir 
süreye çıkarılmalıdır. Yönetim kuruluna risk alabilecek yö
neticilik fonksiyonlarına haiz yatırım ve finansman konula
rına vakıf kişilerin seçilmesi hususunda çaba gösterilmelidir.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz ve yapılmasını gerekli gördüğümüz 
hususlarla ilgili olarak bakanlığımız nezdinde devamlı girişim
lerde bulunulmaktadır. Bunların sonuçlarının kısa zamanda alı
nacağını tahmin ediyoruz. İLKSAN'ı, üyelerinin üyelik kartlarını 
gururla taşıdığı ve ben İlksan üyesiyim diye gururla övündüğü bir 
yapıya dönüştürünceye kadar geceli gündüzlü çalışmaya kararlıyız 
ve bunu başaracağımıza inanıyoruz.
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kurumsal yapı

Yönetim Kurulu

Tuncer YILMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı

(<T- ■») 

â k
Yusuf ESENER 

Yön. Krl. Bşk. Vekili
Fevzi VURGUN 
Yön. Krl. Üyesi

Hüseyin TORUN 
Yön. Krl. Üyesi

Resul DEMİRBAŞ 
Yön. Krl. Üyesi

Ilhami KESİCİ 
Yön. Krl. Üyesi

Cengiz ÖZSAN 
Yön. Krl. Üyesi

Denetleme Kurulu

tâ
Ömer ESEN 

Denetleme Kurulu Başkam

Bekir ERDOĞAN Hayati CANKALOĞLU 
Denetleme Krl. Üyesi Denetleme Krl. Üyesi
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kurumsal yapı

ORGANİZASYON
ş e m a s i

Özel Kalem 
Müdürlüğü

personel ve idari 
İş ler M üdürlüğü

Aidat ve Sosyal 
Y ardım lar Müd.

did im  Tesis Müd.
M uhasebe ve M ali 

İş ler  Müd.

U zm an İkraz M üdürlüğü

Ö ğretm en Evi 
Müd.

İlksan  T icaret 
M erkezi 

I

Teknik E lem an

Birim Müdürlükleri
hukuk Müşavirliği Av.Kami l BARUTÇUOĞLU 221
Özel Kalem Müdürlüğü Se lvi Ö ZKAN 218
Muh. ve Mali İşl. Md. A bdulham it ŞAHIN 235
Aidat ve Sos. Yard. Md. M ustafa Kem al TÜRKO ĞLU 246
İkraz Müdürlüğü M urat ÖZ C AN 229
pers. ve İdari İşler Md. Bü lent KALE 278
Bilgi İşlem Koordinatörlüğü Fatih BEYDOĞAN 262
didim Tesis Müdürlüğü S e lam  i Ü STÜNDAĞ 0256 813 29 28
Genel Müdürlük Santral 0312 363 24 14
Kurumsal h at 0505 705 40  50 60 / 0506 911 07 43-44
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kurumsal yapı

Üyelerimiz
Kimdir?
4357 Sayılı Kanunun 7117 Sayılı Kanunla de
ğişik 11. maddesinde sayılan zorunlu üyeleri
miz aşağıda belirtilmiştir;

Sınıf öğretmenleri,
• Aday sınıf öğretmenleri,
• Özel Eğitim Kurumları sınıf öğretmenleri. Bunlar sırasıyla;

- Zihinsel Engelliler sınıf öğretmenleri,
- İşitme Engelliler sınıf öğretmenleri,
- Görme Engelliler sınıf öğretmenleri,
- Ortopedik Engelliler sınıf öğretmenleri,
- Otistik Çocuklar Eğitimi sınıf öğretmenleri,
- Eğitim Uygulama Okulu -  İlköğretim Okulu 

(Öğretilebilir Zihinsel Engelliler sınıf öğretmenleri)' dir.
• İl Eğitim Denetmenleri,
• İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,
• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar 

(İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 
memurlar),

• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev

Kalite Yönetim
Sistemi
Personelimize, TSE uzmanlarınca, gerekli eğitimin verilmesi ve ge
rekli altyapının hazırlanması ile 01.11.2007 tarihinden itibaren TSE 
EN ISO 9001:2000 belgesini almaya hak kazandık. Kurulan kalite 
yönetim sistemini başarıyla ve taviz vermeden uyguluyoruz. Kalite 
yönetim sistemi gereği olarak, her yıl iki kez, İLKSAN iç tetkikçileri 
tarafından, “iç tetkik”, bir kez de TSE uzmanlarınca “dış tetkik” yapıl
maktadır. 2013 yılı dış tetkiki mart ayı sonunda gerçekleştirildi ve 
sandığımız bu tetkikten başarıyla çıktı.

Bu paralelde üyelerimizin sandığımızdan almaya hak kazandığı hiz
metlerin çeşitleri ve bu hizmetleri alabilmeleri için gerekli evrak
larla sandığımıza müracat etmeleri halinde; kaç iş günü içerisinde 
işlemlerinin tamamlanacağını belirleyen “Hizmet Standatlarını” 
oluşturup, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak uygulamaya baş-

s ,  2  3 ( 1

3 m x , m  % *■  ? a a ı - H
yapan;

- Millî Eğitim Müdürleri,
- Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,
- Millî Eğitim Şube Müdürleri,
- Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, 
teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar 
ile sivil savunma uzmanları (Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında olanlar hariç),

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

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

• Sandık işlerinde çalışan memurlar.

ladık. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler www.ilksan.gov.tr adre
sindeki “Hizmet Standartları” alanında üyelerimizin bilgisine 
sunulmuştur. Ayrıca; mevzuatımızda yapılan değişiklikler, 
uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talep
leri doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında 
yenilenme yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda tüm 
Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları yeniden gözden geçiril
mekte ve güncellenmektedir.

ilKson w ww.ilksan.gov.tr —
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Kalite
POLİTİKASI
• Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için 

kalite yönetim sistemi şartlarına uymak,

• Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet ka

litemizi sürekli geliştirmek,

• Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları kat

kılarıyla gurur duymalarını sağlamak,

• Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her 

işi bir defada ve her seferde doğru yapmalarını, 

sağlayarak verimliliği artırmayı ve maliyetleri 

düşürmek,

• Kalite bilincini taşıyan, güler yüzlü yönetim an

layışı ile etkin, verimli ve güvenilir hizmet ver

mektir.

Kalite Politikamız ve Kalite Hedeflerimiz doğrultu

sunda, üye talepleri de göz önüne alınarak, hizmet

lerin her defasında, doğru ve zamanında yerine ge

tirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

www.ilksan.gov.tr

Kalite
HEDEFLERİ
• Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk,

• Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli 

alt yapıyı oluşturmak,

• üyelerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en 

kısa zamanda ve doğru olarak karşılamak,

• Sunduğumuz hizmetlerin kanunlara,ana statüye yönetme

liklere diğer mevzuata uygunluğunu sağlayarak güvenilir 

kılmak,

• Sunduğumuz hizmetlerin her defasında zamanında ve doğru 

yapılmasını sağlamak,

• üyelerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı iş

lemlerin daha etkin olmasını sağlamak,

• Tüm çalışanlarımız tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi 

olarak algılanmasını sağlamak,

• Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmalar 

başlatmak,

• Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu ça

lışmalara katılmasını sağlamak,

• Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri ve gereksinim duyulan 

konularda sürekli eğitim verilmesini sağlamak,

• Çalışmaların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma 

ortamı yaratmak,

• üye memnuniyeti oranının her zaman %75 seviyesinden 

aşağı olmamasını sağlamak,

• Kalite politikası ve hedefi doğrultusunda üye taleplerini göz 

önüne alarak,hizmetlerin her defasında,doğru ve zamanında 

yerine getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmekte

dir.

Kalite politikamız ve Kalite Hedeflerimiz doğrultusunda, üye ta 
lepleri de göz önüne alınarak, hizmetlerin her defasında, doğru
ve zamanında yerine getirilmesi yönünde çalışmalarımız devam
etmektedir.

iLKsatı
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h u k u k i  y a p il a n m a d a

• Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kap

samı içine alacak,

• Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şe

kilde yeniden düzenlenmiş, kuruluş 

yasasını TBMM'den çıkarmayı ba

şarmış bir İLKSAN,

SAĞLIKTA
• Sağlık sorunlarını en iyi şekilde çö

zümleyecek sağlık kuruluşlarıyla,
• Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitas

yon Merkezi zincirleriyle,
• Yaşlı ve emekli üyelerimizin emekli

liklerinde rahat ve huzurlu bir ortam
da yaşamlarını sağlayacak Huzurevle
ri ve Yaşlı Bakım Evleriyle üyelerinin 
sağlık sorunlarını gidermiş bir İLK- 

SAN,

İl e t İş İm  v e  t e k n o l o jid e

• üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerin

de çağın gerektirdiği bilişim teknolo

jilerini en üst seviyede kullanan bir 

İLKSAN,

e k o n o m İk  v e  s o s y a l  y a p is iy l a

• Uzun vadede, uygun faiz oranları ve 
ödenebilir taksitlerle üyesinin para
sal ihtiyacını karşılamış,

• üyelerinin refah düzeylerini arttır
mak için ikinci bir emeklilik sistem i
ne geçmiş,

• Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile 
üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş,

• İhtiyaç sahibi üyelerin konut soru
nunu çözmüş,

• üyelerin yüksek öğrenim gören ço
cuklarının barınma ihtiyaçlarını kar
şılamış,

• İhtiyaç duyulan illerde üyelerin ko
naklama ihtiyaçlarını karşılamayı 
başarmış bir İLKSAN,

MALİ YAPISIYLA
• üye aidatları ve sandık gelirleri ile 

oluşturulan güçlü bütçesini;
• Turizm Sektöründe,
• Sağlık Sektöründe,
• Finans Sektöründe,
• Enerji ve Gıda Sektöründe, 
yatırımlara dönüştürerek ekonomide 
sağlayacağı istihdam ile katma değer 
yaratıp ve bu sayede elde ettiği getirileri, 
üyelerine adil bir şekilde yansıtan,

• ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf 
ve sandıklar ile ekonomik güç birliği 
yaparak mali yapısını güçlendirmiş bir 
İLKSAN.

Kalite bilinciyle sürekli iyileştirme
ye ve üye memnuniyetine önem ve
ren bir İLKSAN.
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HABERLER
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ilKsnn

7. DÖNEM 1. OLAĞAN (SEÇİMLİ) TEMSİLCİLER KURULU

TOPLANTIMIZ 
ALANYA’DA YAPILDI
Sandığımızın 7. Dönem 1. Olağan (Seçimli) Temsilciler Kurulu Toplantısı 2 7 -2 8  
Nisan 2 0 1 3  tarihlerinde Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan Ananas Otel’de yapıldı. 
İLKSAN Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı 
kurulda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 2 0 0 7  yılından beri İLKSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı olan, Ankara İl Temsilcisi Tuncer YILMAZ yeniden seçildi.

haberler

Temsilciler
kurulunca;
yönetim
kurulumuzun
belirlediği
gündem
maddeleri
dâhilinde kurul
çalışmaları
tamamlanmıştır

Sandığımızın 7. Dönem 1. Olağan (Seçimli) 
Temsilciler Kurulu Toplantısı Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Zübeyir 
YILMAZ’ın Geçici Divan Başkanlığında baş
lamış olup; asıl divana, Divan Başkanı ola
rak Aksaray İl Temsilcisi üçler ULUDAĞ, 
Kâtip üyeliklere ise Afyon İl Temsilcisi 
Mahmut TAŞKOPARAN, Ankara İl Temsil
cisi Ayşe KARAPINAR ve Gaziantep İl Tem
silcisi Mircan KARAKUş seçilmiştir.

Yapılan yönetim ve denetleme kurulu üye
likleri seçimi sonucunda;

Yönetim  Kurulu Üyeliklerine;
• Ankara İLKSAN İl Temsilcisi Tuncer 

Yılmaz,
• Çanakkale İLKSAN İl Temsilcisi Resul 

Demirbaş,
• Burdur İLKSAN İl Temsilcisi Hüseyin 

Torun,
• Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri 

Genel Müdürü Yusuf ESENER,

• Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Tesisler ve 
İşletmeler Grup Başkanı Fevzi VURGUN,

• Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve 
Denetim Başkanlığı Denetçisi İlhami 
KESİCİ,

• Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, İdari İşler Grup Başkanı 
Cengiz ÖZSAN,

D enetlem e Kurulu Ü yeliklerine ise;
• Antalya İLKSAN İl Temsilcisi Ömer 

ESEN,
• Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel 

Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı 
Bekir ERDOĞAN,

• Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği, Hukuk Müşaviri Hayati 
CANKALOĞLU seçilmiştir.

Temsilciler kurulunca; yönetim kurulumu
zun belirlediği gündem maddeleri dâhilinde 
kurul çalışmaları tamamlanmıştır.

www.ilksan.gov.tr 13
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haberler

Serpil PEHLİVAN - ADANA/Çukurova
İLKSAN hakkında gayet olumlu şeyler düşünüyorum, 
seminer boyunca anlatılanlar çok güzeldi. Üç Dört yıllık 
üyeniz olmama rağmen seminer sayesinde yeterince 
bilgilendim.

Halil SARIOGLAN - KAHRAMANMARAŞ /G öksun
İLKSAN, ilkokul öğretmenleri için yardım amaçlı 
kurulmuş bir sandık ve çalışmalarından gayet 
memnunuz. Seminer ve seminer ortamı çok güzeldi, 
benim için ilk olan bir şey, devamını temenni ediyoruz.

Seminer Hakkında Ne Dediler?
Sem iner sonunda katılan  m u tem etlerle söyleşi yaptık, 
bakın ne dediler?

1 7

Ayten BOZDEMİR - İSTANBUL /  F atih
İLKSAN bizim için çok önemli bir kurum, özellikle 
ikrazdan faydalanmaktayım. İLKSAN’ın bize verdiği 
destek konusunda memnunum.
Seminerden çok memnun kaldık, çalışmalarımızın 
karşılığında bir hediye gibi oldu. Bilgilendirildik hem  de 
Mersin’i görme ve gezme imkanımız oldu.

Kenan GÜN - HATAY/ K ırıkh an
Her şeyden evvel İLKSAN ile ilgili daha önce böyle bir 
seminer düzenlenmediği için sağlıklı düşüncelere sahip 
değildim. İLKSAN ile ilgili bütün bilgilere sahip olmama 
rağmen görev sürem içerisinde İLKSAN’a olan olumlu 
bakış açım yüzde ellilerde seyrediyordu. 28-31  Ağustos 
201 3  tarihleri arasında düzenlenen bilgilendirme semineri 
sonucunda bu yüzde ellilik oran yüzde yüze çıkmıştır.
Bu durum da beni son derece memnun etmiştir. Bu tür 
İLKSAN seminerlerinin yılda bir kez yapılmasını temenni 
ederim. Benim yirmi altı yıllık süre zarfındaki çalışmalarım, 
birikimlerimin sıkıntılarını şu güzelim seminerle telafi etmi 
bulunmaktayım. İLKSAN çalışanlarına ve bu seminerde 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma saygılarımı sunarım.

ilKson w ww.ilksan.gov.tr - 15
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haberler

Bakanımızı ve Müsteşarımızı 
Makamlarında Ziyaret Ettik
Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın Nabi AVCI ziyaret edildi
Milli Eğitim Bakanımız Sayın 
Nabi AVCI makamında ziya
ret edilerek İLKSAN hakkında 
genel bilgi verildi. Sayın Ba
kanımız, ziyaretten duyduğu 
memnuniyetini ve iyi dilekleri
ni belirterek, çalışmalarımızda 
başarılar diledi.

Sayın Bakanımızı ziyarete; 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Tuncer YILMAZ, Yönetim Ku
rulu Başkan Vekilimiz Yusuf

ESENER, Yönetim Kurulu üye
lerimiz Fevzi VURGUN, Hüse
yin TORUN, Resul DEMİRBAŞ, 
İlhami KESİCİ, Cengiz ÖZSAN; 

Denetleme Kurulu Başkanımız 
Ömer ESEN, Denetleme Kurulu 
üyelerimiz Bekir ERDOĞAN ve 

Hayati CANKALOĞLU; Genel 
Müdürümüz Mustafa ÇAĞLA
YAN ile DE-HA A.Ş. Genel Mü
dürümüz Fikret KAZAR katıl
mışlardır.

Müsteşarımız 
Sayın Yusuf 
TEKİN ziyaret 
edildi
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
mız Sayın Yusuf TEKİN, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Tuncer YIL
MAZ ile Genel Müdürümüz Mus
tafa ÇAĞLAYAN tarafından maka
mında ziyaret edilerek İLKSAN’ın 
dünü, bugünü ve yarını konuşuldu.
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İLKSAN İl ve İlçe Temsilcileri 
bilgilendirme Toplantıları 
“İlk Kez” Yapıldı
Bakanlığımızdan alınan izin doğrultusun
da; sandığımız iş ve işlemleri hakkında ilçe 
/ il temsilcilerimizi gruplar halinde bilgi
lendirmek amacıyla, seminerlerimiz yapıl
mıştır. Program dahilinde;

• 06 Ekim 2012 tarihinde Elazığ Öğretme- 
nevinde; Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, 
Bitlis, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Bat
man Siirt ilçe ve il temsilcilerimizin katı
lımları ile
• 13 Ekim 2012 tarihinde Antalya ili Alan
ya ilçesindeki Ananas Otel’de; Antalya, 
Konya, Karaman, Burdur, Isparta, Afyon, 
Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, İzmir, Ay
dın, Manisa, Eskişehir İlçe ve İl tem silcile
rimiz ile
• 20 Ekim 2012 tarihinde Erzurum Öğret- 
menevinde; Erzurum, Kars, Ardahan, Art
vin, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Gümüşhane, Rize, 
Erzincan, Trabzon İlçe ve İl temsilcilerimiz 
ile
• 03 Kasım 2012 tarihinde Ankara ili Ana
dolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uy
gulama Otelinde; Ankara, Kayseri, Yozgat, 
Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Niğ
de ilçe ve il Temsilcilerimiz ile

• 17 Kasım 2012 tarihinde Gaziantep ili 
Tilmen Otel’de; Gaziantep, Hakkari, Şırnak, 
Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, 
Kahramanmaraş, Mersin, Hatay ilçe ve il 
temsilcilerimiz ile
• 24 Kasım 2012 tarihinde Sakarya ili Kara
su İlçesi Carpediem Otel’de; Sakarya, Bur
sa, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, 
Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, 
Bartın, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova 
ilçe ve il Temsilcilerimiz ile

Yapılan seminerlerde İLKSAN Yönetim Ku
rulu Başkanı Tuncer YILMAZ, sandığın ça
lışmaları hakkında genel bilgiler vermiştir. 
Ayrıca temsilcilerimize seminer programı 
çerçevesinde Aidat ve Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğü üyelik ve sandığın sosyal yar
dımları konusunda önemli bilgileri hazırla
nan sunum çerçevesinde iletmiştir. Sandı
ğın üyelerine sunduğu hizmetlerden ikraz 
konusunda da İkraz Müdürlüğü, hazırlanan 
sunum çerçevesinde değerli temsilcilerimi
zin karşılaşabileceği sorunlar için bilgilen
dirme yapmıştır.
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İLKSAN’da Personel 
Eğitimleri Sürüyor
İLKSAN Genel Müdürlüğü; 2007 yılından itibaren sandığımızda uygulanmasına de
vam edilen “Kalite Yönetim Sistem i” çerçevesinde hazırlanan yıllık eğitim planı ile İş 
Güvenliği Yasası kapsamında, personelimizin daha iyi yetişmesi ile değişen hizmet 
şartlarına uyumunu sağlamak, görev yetki ve sorumlulukları karşısında bilgilerini ar
tırmak, hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek, görevlerine olan ilgi ve heyecanın 
artırmak amacı ile eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak, çalışma hayatı için vazgeçil
mez bir unsur olan personel eğitimlerini 2013 yılında da kendi hizmet binasında sür
dürülmektedir.

Sandığımız personeline;

Kalite yönetim sistemi kapsamında, 14 Haziran 2013 tarihinde Ayça DÖNMEZ ta
rafından “motivasyon eğitimi” verilmiştir. Motivasyon eğitiminde Grup İçi İletişim 
Modelleri, Kurum İçi İletişim, Üyelerle İletişim ve Stres Yönetimi gibi konular ele 
alınmıştır.

İş güvenliği yasası kapsamında; 26.07.213 tarihinde İş Güvenliği Uzmanı Yusuf 
Aksu tarafından, 19.12.2007/26735 tarih ve sayılı “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 116-131 gereği 
“yangın” eğitimi verilmiş olup, eğitim yangın tatbikatı ile sonlandırılmıştır. Yan
gın eğitiminde; Yangının Nedenleri, Yangında İnsan Sağlığını Etkileyen Unsurlar, 
Yangın Yerindeki Tehlikeler, Yangın Söndürücüsünün Kullanımı, Yangın Sırasında 
Yapılması Gerekenler gibi konular ele alınmıştır.

Hem “Kalite Yönetim Sistem i” kapsamında, hem de İş Güvenliği Yasası kapsamın
da 23-24 Mayıs 2013 tarihleri ile 12 Haziran 2013 tarihinde ayrı ayrı olmak üzere 
Beyhan Derya CEYHAN tarafından “temel ilk yardım eğitimi” verilmiştir. Temel 
İlk Yardım Eğitiminde; İlk Yardım Temel Uygulamaları, Olay Yerinin Değerlendi
rilmesi, İnsan Vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler, Kırık - Çıkık ve Burkulmalar, 
Hasta ve Yaralının Değerlendirilmesi, Zehirlenmeler, Temel Yaşam Desteği, Böcek 
Sokmaları ve Hayvan Isırıkları, Kanamalar, Isı Dengesi Bozuklukları, Bilinç Bo
zuklukları, Yabancı Cisim Kaçması ve Batması, Hasta Yaralı Taşıma gibi konular 
ele alınmıştır.

Personelimize, yukarıda belirtilen eğitimlerin dışında; “Kalite Yönetim Sistem i” 
kapsamında hazırlanan Yıllık Eğitim Planı doğrultusunda, Genel Müdürlüğümü
zün tüm birimlerinde, birim içerisinden görevlendirilen bir personel tarafından 
her ay dönüşümlü olarak “Kalite Yönetim Sistemi Genel Eğitimi” ile “Mevzuat 
Eğitimi” verilmektedir.

Eğitimlere katılan personelimize, eğitimin çeşitliliğine göre sertifika verilmekte 
olup, şahsi dosyalarında bulundurulmaktadır.
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Engeller aşılmak içindir elbette. Zamanı gelince, Didim yolu gözüktü. Sihir bizi bekliyordu.
Aynı zamanda yörenin eski ismi de olan Miletos’a kadar uzanan 2 0  km’lik Kutsal Yol’un başlangıç 
noktası olan bu efsunlu belde, 1999  yılına kadar, şimdi kentin merkezini oluşturan Yenihisar olarak 
adlandırıldı. Altınkum ile Akbük körfezlerinin tam  ortasında yer alan Didimde tarihin ilk izlerine İÖ 
8 0 0 0 ’de Neolitik devrede rastlanıyor. 60  kilometrelik sahil şeridi ve 13 kilometreyi bulan plaj alanı 
ile Didim, Ege Bölgesi turizminin yıldızlarından biri.
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APOLLO TAPINAĞI
İlçenin giriş kısmında Batı Anadolu 
kıyılarının en etkileyici bağımsız anı
tı olarak niteleyebileceğimiz Didyma 
Apollon Tapınağı bulunuyor. Tarihçiler 
ve yer bilimciler Apollon Tapınağı'ndaki 
en büyük yıkıma 1493 yılında tüm Ege 
coğrafyasını etkileyen büyük bir depre
min sebep olduğu tezinde birleşiyorlar. 
Tapınağın anıtsal boyutları ve benzersiz 
planı kadar, çok iyi bir durumda koru
narak günümüze gelmesi de hayranlık 
uyandırıyor. Didim Apollon Tapınağı, 
Efes'teki Artemis Tapınağı ve Sisam 
Adasındaki Heraion Tapınağı'ndan 
sonra, antik dünyanın üçüncü büyük 
tapınağı. Eşsiz planı ve anıtsal boyut
taki sütunlarıyla günümüze kadar ba
şarıyla korunan tapınağın girişinde 
Medusa'nın meşhur başı göze çarpıyor. 
Acaba Medusa'nın suratı nasıl çatlamış, 
bunu hiç bilem iyoruz. Her sütun, kaide 
ve başlıkları dâhil 19,60 metre yüksek
liğindeymiş.
Kehanetçilerin misafirlerini kabul et
tikleri ana salonun girişinde iki yarım 
sütun ve salonun içinde de iki sütun bu
lunmaktaymış. Sütunları diğerlerinin 
aksine yapraklı, kelebekli, kral tacı gibi 
‘korint' başlıklı olan tapınağın çevresin

de, g e n ş b ir  defi|B||||B||lsu varmış.
Yedi basamaklı 3 5 M I I I I I I I I | I I | I I I I
bir kaide üzerine inşa edilmiş ve orta 
tarafta 14 basamaklı giriş merdivenleri 
bulunmaktaymış. Aslında bu büyük
lükte bir yapının kolay kolay tamamla- 
namayacağı açıktır. Bu nedenle inşaat 
M.Ö. III. ve II. yüzyıllarda devam etmiş, 
hatta bir kısmı Roma döneminde yapıl
mış. Bütün bunlara rağmen tapınak, ilk 
orijinal planlarına göre tam olarak bir 
türlü bitirilememiş. Önceden araçlar 
tapınağın yanına kadar gidebilirken, 
yaşanan trafik karmaşasından sonra bu 
uygulama kaldırılmış ve artık tapınağa 
200  metre kala sizi bekçi karşılıyor ve 
aracınızı girişte park etmeniz gerekiyor. 
Bu küçük ayrıntının ardından, devasa 
sütunları izleyerek yolumuza devam 
ediyoruz.
Tapınağa yaklaştıkça sütunların hey
beti insan şaşırtıyor ve etkiliyor. Di
dim Apollon Tapınağındaki Kehanet 
Avlusunda kâhinler, türlü hünerlerini 
sergilermiş. Antik Apollon tapınağının 
kehanet avlusunun büyüklüğü yarım 
futbol sahası ve çevresi 10 metreye ya
kın yüksek duvarlar ile örülü. Efsane
ye göre, Tanrı Apollon bir gün Didyma 
yöresinde çobanlık yapan Brankhos'a

H stlar. Onun I IH İBundan ve nazik 
yaklaşımından M ®  hoşlanan Apollon, 
ona biliciliğin (kehanetin) sırlarını öğre
tir. Öğrendiği tanrısal sırları insanlara 
a|tarm a am ac n|aki çoban Brankhos, 
bugünkü Apollon Tapınağı'nın bulun
duğu yerdeki d!fne ormanı ve su kay
nağının hemen yakınına tanrısı Apollon 
adına ilk tapınağı kurar. Antik Milet'in 
kutsal kapısındl| ll| ll| l| n  ‘Kutsal Yol', | 
mümkün mertebe deniz kenarını takip 
ederek Didim'İT|HIIlBmüzde Mavişe- 
hir olarak bilinen) Panormos limanına 
ulaşmaktaydı. Buradan sonra ise güne
ye doğru kıvrılarak Apollon Tapınağı'nın 
adak ve sunu terasının önünde son 
buluyordu. Milet ile Apollon Tapınağı 
arasındaki'‘K uts!l Yol'un genişliği 5 ila 
7,5 metre arasında değişiyordu. ‘Kutsal 
Yol'un Apollon Tapınağı'na ulaşmadan 
önceki, yani Milet çıkışındaki ilk 5-6 ki
lometrelik bölümü; Apollo rahip ve ra
hibelerine ait oturan insan heykelleriy
le, yatan aslan ve (Mısır piramitlerinin 
yakınındakine benzeyen) sfenks figürle
riyle süslenmiş, ihtişamlı bir güzergah 
olarak inşa edilmiştir. Apollon tapınağı 
dışında, 20 km kadar yakında Miletos 
antik kenti, Faustina Hamamı ve Sera- 
pis Tapınağını da ziyaret edebilirsiniz.

KAYNAK www.gezgindergi.com 
YAZI VE FOTOĞRAF Serkan Doğan

ilKson w ww.ilksan.gov.tr - 21

\

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


haberler

Yabancıya 
Yönelik Turizm
Yıl içinde hava ısındıkça ilçedeki turizm 
hareketlenir ve bölge esnafı genelde Av
rupa kökenli (özellikle İngiliz) turistleri 
memnun etmek adına gereken düzenle
meleri yerine getirir. Dönemsel turizm ta 
cirlerinin ve geçici çalışanların çoğunluğu 
Anadolu'nun doğusundan geliyor. Bu şe
kilde, yabancı turistlerin zihninde nispe
ten esmer, delişmen ve dirayetli bir “Türk 
tipi” fikri şekillenmiş zaman içerisinde. 
Sezonluk gelen turistlerin yanı sıra, bu
rada yaklaşık 4000 'i bulan yerleşik İngiliz 
vatandaşının yaşadığı söyleniyor.

Bunlar arasında, Didim'de bar, kafe, otel 
sahibi olarak işletmeciliğe soyunanların 
sayısı da az değil. Altın sarısı kumsalla
rı ve daha bozulmamış yeşil alanları ve 
antik eserlerinin yanında, çevre koyları 
ve adacıkları gezerek dalış yapabileceği
niz çeşitli tekne turları da bu ziyadesiyle 
nezih tatil beldesinin tadına varmanıza 
yardımcı olabilir. Ayrıca, İzmir'e 150 km. 
yakınlığıyla ve temiz denizi ve bol ok
sijeninin etkisiyle İzmir halkının yazlık 
tercihlerinde de ön sıralarda bulunuyor. 
Turizmin dışında, son yıllarda kırsal alan
lara çekilen sevimli Ege insanı buğday 
ve pamuk ekerek tarım la ve bir miktar 
hayvancılıkla iştigal ederek ekmeğini ka
zanıyor. Böylelikle, denizi, temiz havası 
ve ihtişamlı tarihi ile Didim, her gezginin 
mutlaka uğraması gereken duraklardan 
biri olarak kayıtlarımızdaki yerini alıyor.

Festivaller
didim'de çeşitli tarihlerde değişik şenlik ve bayramlar düzenleniyor. Haziran ayındaki 
Zeytin Festivali bunlardan biri. Gittiğim sırada, didim Belediyesi, didim Kent Konseyi 
ve didim Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
çiçek şenliğine denk gelmiştim. Birbirinden maharetli çiçek yetiştiricilerinin hünerle
rini sergilediği şenlik, idari erkânın açılış konuşmaları, ufak bir kokteyl ve halk oyunu 
gösterileri ile açıldı. hisar Mahallesi Apollon Tapınağı önünde gerçekleşen şenlik kap
samında İlçe protokolüne açılış öncesinde karanfillerden yapılmış çiçek madalyonu 
takıldı ve açılış kurdelesi kesildi. h isar mahallesinde Apollon Tapınağı önünde 3 gün 
süren şenlik kapsamında mahalle rengârenk çiçeklerle doldu taştı
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Aydın Didimde 37  oda, 

119 yatak kapasiteli 

tesisimiz; yaz-kış, toplu 

yemek, seminer, nişan 

ve düğünler için 250  kişi 

kapasiteli salonu ile 8 

Haziran 2 0 1 3 -1 6  Eylül 

2013 tarihleri arasında 

ortalama 320  üyemize 

hizmet vermiştir.
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ÇAĞRI MERKEZİMİZ 
ÜYELERİMİZE 
HİZMET VERMEYE 
DEVAM EDİYOR
Sandığımız tarafından üyelerimizin karşılaştığı so
rulara hızlı yanıt verebilmek, sorunlarının çözümün
de etkin olabilmek ve üye memnuniyetini arttırmak 
amacıyla 2012 yılı haziran ayı itibariyle “Çağrı Mer
kezi” kurulmuştur. Çağrı merkezimizde; özellikle İkraz, 
üyelik ve sosyal yardımlar, muhasebe ilgili konularda 
gelen çağrıları cevaplandırmak üzere dört personelimiz 
çalışmaktadır.

Çağrı merkezimizde; 2013 yılının ocak ayından 2013 
yılı Ağustos ayına kadar toplam 42.758 üyemizle tele
fon görüşmesi yapılmıştır.

İş Portföy Yönetimi, etkin portföy yönetimi hizmeti kapsamında 
müşterilerinin risk/getiri beklentilerine uygun yatırım stratejileri 
oluşturmakta ve sektörünün ilk tercih edilen kurumu olarak 
%22 pazar payı ile liderliğini sürdürmektedir.

PORTFÖY YÖNETİMİ

DÜNYA KENTLERİNİN İNCİSİ: İSTANBUL

ı
TÜRKİYE'DE PORTFÖY YÖNETİMİ 
SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ:
İS PORTFÖY YÖNETİMİ
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www.facebook.com/ilksanankara
www.twitter.com/ilksansanankara

http://www.facebook.com/ilksanankara
http://www.twitter.com/ilksansanankara


www.ilksan.gov.tr

Yazı: Fatih BEYDOGAN
Bilgi İşlem Koordinatörü

1 9 4 3 ’ten bu yana üyelerinden aldığı güç ve gelişmiş teknik alt yapısı ile İLKSAN; üyelerinin her 
anında yanında olmayı am aç edinmiştir. İLKSAN, 1 9 9 2 ’den itibaren yapmış olduğu teknik alt 
yapı yatırımları ile üyelerine hizmette yeni bir bakış açısı yakalamış oldu. Bu yeni kazanımlar 
ile İLKSAN diğer sandıklara göre farklı bir yer edindi.

http://www.ilksan.gov.tr


İLKSANDA İletişim

O R A C L €

F - I - R F i n E T

1992’de başlayan alt yapı çalışmaları 
bugün teknoloji devlerinin bulunduğu 
bir üsse dönüştü. Dünyanın ilk bilgi
sayar üreten firması olan IBM Server 
mimarisinde dünya lideri MICROSOFT 
alt yapı hizmetlerinde dünyada tartışıl
maz lideri CISCO, güvenlik mimarisinde 
FORTINET, yazılım mimarisinde veri ta
banı hizmetlerinde ORACLE, İLKSAN’ın 
teknolojik alt yapı sağlayıcıları oldu.

ilKson

İLKSAN, teknolojik alt yapısında yapılan 
yenilikler ile üyelerine hizmet alanında 
yeni bir çağ başlatmış oldu. Güçlü alt 
yapımız; sandık üyelerimizin taleplerine 
en kısa sürede ulaşılması, üyelerimizin 
bilgilerinin güvenli ortamda saklanması 
gibi birçok imkanı da beraberinde getir
miştir. üyelerimize sağlanan hizmetleri
mizi inceleyelim:

w ww.ilksan.gov.tr - 29
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İLKSANDA İletişim

BİLGİ GÜVENLİĞİ 
HİZMETİ
Teknik alt yapımız sayesinde üyelerimi
zin bilgileri kısa sürede dijital ortama 
aktarılarak ilgili birime ulaştırılmakta
dır. dijital ortama aktarılan üye bilgi ve 
taleplerine dair evraklarda, herhangi bir 
değiştirilme veya tahrifat imkanı bulun
mamaktadır.

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ 
PROGRAMI
üye Bilgi Sistemi programımız ile üye
lerimizin talepleri ilgili müdürlüklere en 
kısa sürede ulaştırılıp sistem üzerinden 
gerekli işlemlerin yapılması sağlanmak
tadır. Teknolojik alt yapıda sağlanan 
değişimlerle; yardım talepleri şu anda 
azami sekiz iş gününde sonuçlandırıl
maktadır.

t /

İLKSAN İNTERNET 
SAYFASI HİZMETİ

İLKSAN Genel Müdürlüğü resmi say
fası olan www.ilksan.gov.tr internet 
adresimizden sandığımıza ait güncel 
haber ve bilgileri edinebilirsiniz. Ay
rıca; üyelerimizin bilgi ve taleplerini 
görebileceği üye Bilgi Sistemi, üyele
rimizin sosyal yardım ve ikraz talep
lerine en kısa sürede cevap vermek 
amacıyla sosyal yardım ve ikraz talep 
formları da web sitemizde yer almak
tadır.

I' h i

Şifre almak için tıklayın 
Şifremi unuttum 
Şifre değiştirme

Üye Bilgi Sistemine giriş şifrelidir. "Şifre almak için tıklayınız" butonuna basarak hızlı bir şekilde 
şifrenizi girebilirsiniz.

vsssss Kimlik bilgileriniz ise 1 LSI ̂bilgileriniz ilegünceflenmektedir. Kayıtlarımızda sorun görüyorsanız lütfen I LSI S ve saymanlık 
bilgilerinizi kontrol ediniz ve hatâ varsa düzeltiniz yada düzelttiriniz.}

Veritabanımızda kayıtlı olan bilgileriniz ile girdiğiniz bilgilerin eşleşmemesi halinde
Bilgilerinize e^erneme^ formunu

doldurarak , aidat@ilksaırgov.tr adresine mail yolu ile

İLKSAN GEİLNEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Demirkapı SOtöK No:24 Demirlibabçe -MAMAK-ANKARA

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ
üyelerimizin kişisel bilgilerine güvenli 
ortamda rahatlıkla ulaşılabilmesi ama
cıyla üye Bilgi Sistemi’nde güncelleme 
yapılmıştır. Bu yeni sistem ile beraber 
üyelerimiz;

1. İLKSAN’da mevcut olan üye bilgileri
ne,

2. üye olunduğu tarihten itibaren biriken 
aidat miktarlarına,

3. Alınan sosyal yardımlara,
4. Kefil olunan veya talep alınan ikraz 

miktarlarına,
5. Sandığımıza gönderilen evrak bilgile

rine,
6. İLKSAN tarafından yapılan araç 

kampanyasına ait başvuru formu ve 
kampanya ile ilgili detaylı bilgilere,

7. Şifre değiştirme imkânına,
8. İLKSAN tarafından yapılan güncel 

kampanya ve indirim konusunda bilgi
lendirme imkânına sahip olmuşlardır.

İlksîiıı
OYE BİLGİ SİSTEMİ 

ŞİFRE TANIMLAMA EKRANI 
(Şifre en az 4. en fazla C karakter olmalıdır.)

Epcta

Değerli üyemiz, üyebitai sistemine daha güvenli girebilmeniz için şifreli 
giriş ekranı tasarlanrvşar. Lütfen yukarıdaki bilgilen eksiksiz olarak 
ÖNEMLİ!!! Değerli üyemiz, e-posta adresinizi doğru olarak yazınız. 

Şifrenizi unutup talep ettiğinizde, şifreniz e-posta adresine

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ ŞİFRE 
ALMA
üye Bilgi Sistemi hizmetini kullanabil
mek için üyelerimizin, internet sayfamız 
olan www.ilksan.gov.tr adresine girip, 
üye Bilgi Sistemi “ŞİFRE ALMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ“ kısmındaki bilgileri, eksiksiz 
girmesi gerekmektedir.

üye Bilgi Sistemi şifre almada dikkat edi
lecek önemli noktalar:

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
eksiksiz olarak yazılmalıdır.

• E-posta adresi kısmına «@» işareti 
mutlak surette yazılmalıdır.

• Cep telefonu kısmı, cep telefon numa
rası mutlak surette «0» ile başlayarak 
yazılmalıdır.

• Adres kısmı, üyelerimize güncel ola
rak en kısa süre ulaşabileceğimiz ad
res bilgileri olmalıdır.

• Şifre tanımlanacak minimum 4 hane 
maksimum 8 hane olmalıdır.
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İLKSANDA İletişim

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ ŞİFRE 
HATIRLATMA SERVİSİ
Üye Bilgi Sistemine giriş yapılırken giriş 
yapılan şifrenin unutulması durumunda 
şifremi unuttum kısmından ulaşılarak 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
bilgileri girilerek aktif olarak kullanılan 
şifrenin e-posta adresim  gönderilmesi 
sağlanır. Burada önemli olan nokta; üye

nin gönderdiği elektronik postanın bazı 
servis sağlayıcıları tarafından reklam 
mesajı olarak algılanıp ÖNEMSİZ POS
TA veya JUNK MAİL klasörüne transfer 

etmesi sorunudur. Bu durumda üyemiz 

e-posta adresinin belirtmiş olduğumuz 
klasörüne bakmalıdır.

ÜYE BİLGİ SİSTEMİNDEN FAYDALANILAN HİZMETLER

1. Güncel Üye Bilgilerine Ulaşma 2. Alınan İkraz(Kredi) /Kefil İkraz(Kredi) 
Bilgileri

Üye Bilgi Sisteminden Üye Bilgileri kısmından ulaşılabilir.

3. Alınan Sosyal Yardım Bilgileri

Üye Bilgi Sisteminden İkraz Kısmından ulaşılabilir

4. Gelen Evrak Bilgileri

Üye Bilgi Sisteminden Üye Bilgileri kısmından ulaşılabilir.

ilK siirı
İLKOKULÖĞRETM ENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM SANDIĞI

Üyemiz tarafından göndırilın talepler, ilgili servisimiz 
tarafından dijital ortama aktarıldıktan sonra, talebin ne zaman 
ulaştığı ve evrak sayısı bilgileri kontrol edilebilmektedir.
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ANLAŞMALI
KURUMLAR
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Sandığımız; mali, sağlık, eğitim 
ile ilgili alanlarda kurumsal 
anlaşmalara ve böylece 
üyelerimize fırsat ve avantaj 
sunmaya devam ediyor.

www.ilksan.gov.tr

http://www.ilksan.gov.tr


anlaşmalı kurumlar

İMZALANAN 
PROTOKOLLER / KURUMSAL 
ANLAŞMALARIMIZ
Ankara Sigorta 
KEFALET SİGORTASI

İkraz Yönetmeliğinin “Genel Şartlar” başlıklı 5. maddesinin f ve g 
bendi gereği; sandığımız ile Ankara Sigorta arasında 06/07/2012 
tarihinde imzalanan kredi kefalet işine ait sözleşme kapsamın
da, sandığımızdan kefilsiz olarak ikraz kullanmak isteyecek üye
lerimiz, toplam faizli borcu üzerinden kefalet sigortası kapsamı
na dahil olarak ikraz kullanabileceklerdir.

Bu kapsamda ikraz kullanacak üyelerden, ikrazın toplam faizli 
tutarı üzerinden Damga Vergisi, ikraz hayat sigortası ve kefalet

sigortası primi kesintisi yapıldıktan sonra ikraz banka hesap nu
maralarına aktarılacaktır.

Kefalet sigortası kapsamında ikraz kullanacak üyelerin düzenle
yeceği belgeler;

1. Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı ikraz istek 
form ve taahhütnamesi,

2. Borçlunun onaylı maaş bordrosu,
3. Borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,
4. İkraz hayat sigortaları bilgilendirme formu,
5. Kredi Kefalet Sigortası formu,
6. Borçlunun İmza sirküleri formu.
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b a n k a  ADI 60 AY FAİZ - KAR 
ORANLARI(%)

120  AY 
FAİZ - KAR 

ORANLARI(%)

MASRAF (TL) BANKA ŞUBESİ, YETKİLİSİ, 
TELEFONU VE E-POSTALARI

DENİZBANK 0,89 0 ,9 4 750 ,00T L
(Dosya M asra fı:150  Expertiz 
Ü creti: 4 0 0  İpotek Ü creti: 200)

D enizBank Cebeci Şubesi/Ankara 
T elefon :0312  3 1 9  1 4 1 9  
Burcu ÇELEBİOGLU D ahili Tel: 172  
İm ran  DEMLİ D ahili Tel:171 
Barış BAYIR D ahili T el:170

TÜRK EKONOMİ 
BANKASI A.Ş.
I. SEÇENEK

0,81 0 ,86 7 5 0 ,0 0  TL Türk Ekonom i Ban kası A.Ş.
T el:0312  4 2 5  6 3 0 0
Ceyda ÖZDEMİR D ahili Tel: 1 1 4

TÜRK EKONOMİ 
BANKASI A.Ş.
II. SEÇENEK

0,81 0 ,88 Türk Ekonom i Ban kası A.Ş.
T el:0312  4 2 5  6 3 0 0
Ceyda ÖZDEMİR D ahili Tel: 1 1 4

TÜRK EKONOMİ 
BANKASI A.Ş. III. 
SEÇENEK

0,81 0 ,8 4 2 .5 0 0 ,0 0  TL Türk Ekonom i Ban kası A.Ş.
T el:0312  4 2 5  6 3 0 0
Ceyda ÖZDEMİR D ahili Tel: 1 1 4

TÜRK EKONOMİ 
BANKASI A.Ş. IV. 
SEÇENEK

0,81 0 ,8 4 YOK Türk Ekonom i Ban kası A.Ş.
T el:0312  4 2 5  6 3 0 0
Ceyda ÖZDEMİR D ahili Tel: 1 1 4

VAKIFBANK 0,88 0 ,89 1 1 0 0 ,0 0  TL 
(Dosya M asrafı: 5 0 0 , 
Expertiz Ü creti: 600)

Zeynep DURU-Cebeci Şubesi/ANKARA 
0 3 1 2  3 1 9  82 42  
zeynep.d uru @ vakifbank.com .tr

AKBANK 0,91 0,92 1 .5 9 0 ,0 0 T L  
(Dosya M asrafı: 700 , 
İpotek Tesis Ü creti: 2 0 0 , 
Expertiz Ü creti: 690)

Pınar B eriş-C ebeci Şubesi/ANKARA 
0 3 1 2  5 6 2  19  51  - 0 3 1 2  3 1 9  13 85  /137 
p in ar.beris@ akban k .com

GARANTİ BANKASI 0 ,93 0 ,93 1 .1 7 0 ,0 0 T L
(Dosya Ü creti: 3 5 0 , Expertiz Ü c
reti: 6 5 0 , İpotek Ü creti: 170) 
Sigortalar:H ayat+K onut+D A SK

Gamze ŞEN ER-Cebeci Şubesi/ANKARA 
0 3 1 2  5 9 5  4 8  14  
G am zeSen@ garanti.com .tr

ALBARAKA TÜRK 
KATILIM BANKASI AŞ

0,93
(Taksit H esaplam a 

Aracı

0 ,98
(Taksit H esaplam a 

Aracı)

1 .4 6 5 ,0  TL
(İstih b arat Ü creti: 5 0 0 , Expertiz 
Ü creti: 6 5 0 , İpotek Ü creti: 315)

Cengiz G ED İKBakanlıklar Şubesi/ANKARA 
0 3 1 2  4 1 7  70  33/ 19103  
cged ik@ albarakatu rk .com .tr

BANKA ADI 1-5 YIL 6-10  YIL 11-29  YIL SADECE 30  
YIL

MASRAF
(TL)

BANKA ŞUBESİ, YETKİLİSİ, TELEFONU VE 
E-POSTALARI

ŞEKER 
MORTGAGE 
FİNANSMAN AŞ

% 0,99
(Örnek
M aliyet
Tablosu)

% 1,00
(Örnek
M aliyet
Tablosu

% 1,01
(Örnek
M aliyet
Tablosu

% 1,03
(Örnek
M aliyet
Tablosu)

% 1,03
(Örnek
M aliyet
Tablosu)

Ankara Maltepe Şubesi
T elefon :0312  2 3 2  0 0  92
D irekt H at:0312  2 3 1  62  28
Yeşim Köksal Dahili: 5201
y esim .koksal@ sekerbank .com .tr
Özge Özben Sayan Dahili: 5200
ozge.ozben@ sekerbank.com .tr
Pınar Sezlev Yılmaz Dahili: 5100
p in ar.Sezlev yilm az@ sekerbank .com .tr
Gizem Tosun-Şube Müdürü-Dahili: 5000
gizem .tosu n@ sekerbank.com .tr

NOT: İLKSAN Ö ğretm en K onut Kredisi k u llan m ak isteyen  İLKSAN Ü yeleri, yu karıdaki ban k aların  Türkiye’deki tü m  şubelerin den  0 5 .0 7 .2 0 1 0  tarih in d en  
itibaren  İLKSAN Ö ğretm en K onut Kredisi ku llanabilirler.

iİKsıı
İLKXULÖGt™0tBa5AlSLKVE5OS»I.WKCIMS«*»&
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Sandığımız üyelerine özel hastanelerden indirimli yararla
nabilmeleri için Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi ile 
özel protokol imzalanarak üyelerimize ve üyelerimizin bak
makla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına %10 indirim 
sağlanmıştır.

Amaç; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde, Ayaş 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Psiko-Sosyal- 
Rehabilitasyon Merkezinde (Yaprakçık/Ankara). Yenikent 
Poliktiniği ve Diyaliz Merkezinde, Ümitköy Polikliniğinde, 
muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve sair hizmetlerden in
dirimli olarak yararlanabilmesi amaçlanmıştır.

Sosyal güvencesi, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu olan kap
sam dahilindeki kişiler, yürürlükte bulunan mevzuat hü
kümlerinde yer alan orana uygun olarak, hastaneden ala
cakları hizmetler karşılığında ilave ücret ödeyeceklerdir. 
Söz konusu ilave ücretten kapsam dahilinde olan kişilere 
%10 indirim yapılacaktır. Tedavi sırasında kullanılacak 
ilaç, malzeme ve ağız diş sağlığı işlemlerinden indirim ya
pılmayacaktır. Ödeme, alınan hizmet karşılığında peşin 
olarak hastaneye yapılacaktır. Sosyal güvencesiolmayan 
ancak kapsam dahilinde olan kişiler, hastane cari fiyatla
rından aynı oranda indirim alarak yararlanacaklardır.

BAŞKENT 
ÜNİVERSİTESİ



bayındır 
sağlık grubu

Sandığımız ile BAYEK Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmecili
ği A.Ş. arasında 08/04/2013tarihinde protokol imzalanmıştır. 
İmzalanan protokole göre; üyelerimiz ve/veya bakmakla yü
kümlü olduğu yakınları Bayındır Sağlık Grubu çatısı altındaki 
işletmelerde bedellerini kendileri ödemek koşulu ile indirimli 
ve ayrıcalıklı olarak yararlanabilecektir. Ayrıca, BAYEK’in SGK 
ile anlaşmalı olduğu, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi, Tıb
bi Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi branşlarında Sosyal 
Güvenlik Kurumu hizmet sunum prosedürleri çerçevesinde 
sandığımız üyesi ve/veya bakmakla yükümlü olduğu yakınları 
hizmet alabileceklerdir.

Söz konusu hizmetler Ankara ve İstanbul’da yer alan BAYEK 
Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. hastanelerinde 
üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.

Üyelerimizin faydalanabileceği BAYEK hastaneleri aşağıdaki 
gibidir:

ANKARA
Bayındır Hastanesi Söğütözü
Kızılırmak Mah. 53.Cad. No:17 Söğütözü
Bayındır Hastanesi Kavaklıdere
Atatürk Bulvarı No: 201 Kavaklıdere 

İSTANBUL
Bayındır Hastanesi İçerenköy
Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaş Sok. No:17 İçerenköy-Ataşehir
Bayındır Tıp Merkezi Levent
Nispetiye Mah. Aytar Cad. Aydın Sok. No: 8 Levent

DİŞ KLİNİKLERİ
İSTANBUL
Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Şirinevler
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. ŞiriNevler İş Bankası Şubesi 
Üstü Kat: 4-5 Şirinevler
Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Beşiktaş
Sinan Paşa Mah. Beşiktaş Cad. No: 7/A Kat: 3 Beşiktaş /
Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Kadıköy
Cemil Topuzlu Cad. Dalyan İş Bankası Blokları F Blok No: 3-4 
34726 Kadıköy
Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği İş Kule
İş Kuleleri Kule 1 Kat: 1 Levent

ilUsanİLKOKUL OGRETMBJ LSI SAGUKVE SOSYAL WH3tMSAM3tâ



fivd'
Keçiören

Hastanesi

Özel Keçiören Hastanesi
Ankara' nın Keçiören Semtinde bulunan Özel Keçiören Hastanesi ile yapılan protokol sonucunda üyelerimiz lehi
ne aşağıdaki tabloda belirtilen indirimler sağlanmıştır.

İŞLEM Gr u b u SGK HASLARINDAN TAHSİL EDİLECEK EK 
ÜCRETLERDEN YAPILACAK İndirim  ORANLARI

1 A yaktan tedavide nu ayene ü creti % 2 0  İndirim

2 A yaktan tedavide ileri te tk ik  ve ted av i ü creti % 2 0  İndirim

3 Y atarak M edikal tedavi % 15 İndirim

4 Y atarak cerrah i tedavi % 15 İndirim

5 O telcilik  H izm eti kapsam ınd aki günübirlik y a tak  ü creti % 1 0  İndirim

6 O telcilik  H izm eti kapsam ınd aki günlük y atak  ü creti % 1 0  İndirim

7 Diş Tedavi Ü cretleri TDB ASGARİ ÜCRET TARİFESİ FİYATLARI ÜZERİNDEN % 2 0  İndirim

8 H asta Nakil A m bulans Ü cretleri ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL ABULANS SERVİS ü cre ti BELİRLEM E KOMİSYO

NUNCA BELİRLENEN FİYATLARDAN % 25 İndirim

Diş Sağlığında
Üyelerimize Özel Fırsat

ilksanİLNaOJLOâCTMBLBa »İLKVE50TM1.TOHUMMN»Sl

Sandığımız ile Ankara'da özel 
muayenehaneleri bulunan diş hekimi 
Gökçen SARGIN ile Diş Hekimi Elif 
ACARAKÇAY arasında yapılan anlaşma 
sonucu, üyelerimiz ve birinci deren 
yakınlarına, uygun ücretlerle hizmet 
sunulacaktır.

Diş Hekimi Gökçen SARGIN:

Adres: Platin Sok. No: 20/17 
Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312) 439 38 39 - 0 537 734 59 19

Diş Hekimi Elif ACARAKÇAY:

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
No:17/16 Demirtepe-Kızılay/ANKARA 
Tel: (0 312) 230 88 89
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anlaşm alı kurum lar

BRITISH TOWN - 
BEMAR
Kariyer Okulu'ndan 
Üyelerimize Özel Fırsat
Sandığımız BEMAR KARİYER OKU
LU & BRITISH TOWN ENGLISH 
LANGUAGE SCHOOLS arasında 
13.08.2013 tarihinde protokol imza
lanmıştır.
İmzalanan protokole göre; üyelerimiz ve/veya bakmakla yükümlü 
olduğu 1. derece yakınları;
Genel İngilizce Eğitimlerinde ve Bemar Kariyer Okulu eğitimlerin
den %30 ve IELTS, TOEFL, YDS HAZIRLIK SINIFLARI eğitimlerin
de %25 indirim hakkından faydalanacaklardır.

Anlaşma hakkında detaylı bilgi için: www.ilksan.gov.tr

1  H *

Türk Hava 
Kurumu 
Üniversitesi
Sandığımız ile Türk Hava Kurumu üniversitesi ile yapılan anlaşma 
sonucunda, üyelerimiz ve üyelerimizin birinci dereceden yakınları; 
Türk Hava Kurumu üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Yüksek Lisans Programlarından 3.000 TL’ye kadar indirimli olarak 
faydalanabileceklerdir.

Anlaşma hakkında detaylı bilgi için: www.ilksan.gov.tr
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İLKSAN-KARASU EVLERİ 
TESLİMİ YAPILDI
İLKSAN üyelerine özel avantaj ve cazip fırsatların sunulduğu 
İLKSAN-KARASU evleri, 1 yıllık yapım aşamasını müteakip 
planlanan teslim at süresi içerisinde üyelerimize teslimi ya
pılmıştır.

Toplam 348 daire olarak gerçekleşen İLKSAN-KARASU ev
lerinde, yeşil alan ve ortak kullanım alanları için geniş 
mekânlar ayrılmıştır.

Karasu; gerçekleşen demiryolu ve otoban projeleri ile devamlı 
büyüyen ve gelişen bir bölge olmaya aday olup, gayrimenkul 
yatırımı için en cazip konumdadır.

01.08.2012 tarihinde; 

15 adet 1

115 adet 1
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anlaşm alı kurumlar

İLKSAN’DA 
ARAÇ KAMPANYASI 
DEVAM EDİYOR
İLKSAN tarafından 18 Temmuz 2 0 1 1  yılından bu yana yapılan araç kampanyası ile 
üyelerimiz 7 8 0  adet Peugeot, Nissan ve Hyundai marka araçlara indirimle sahip oldu.

Sandığımız tarafından düzenlenen araç kam
panyası üyelerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle 
karşılanıyor. Son olarak düzenlenen 21. araç 
kampanyasında 8 adet Peugeot ve 2 adet Nis- 
san araç sahiplerini buldu.
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Siz de araç kampanyamızdan faydalanan şanslı üyelerimiz
den biri olmak istiyorsanız www.ilksan.gov.tr, www.facebook. 
com/ilksanankara ve ww.twitter.com/ilksanankara adresle
rinden araç kampanyası duyuru ve haberlerini takip edebi
lirsiniz. Araç kampanyamıza ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım 
için www.ilksan.gov.tr adresinden “Üye Bilgi Sistemi’ne” giriş 
yapabilirsiniz.

Üyelerimiz 2011 yılı Temmuz ayı itibariyle 287 adet Peugeot 
marka araca indirimli olarak sahip olmuştur. 2012 yılı itiba
riyle araç kampanyamıza Peugeot marka araçların yanı sıra, 
Nissan ve Hyundai eklenmiştir; 166 adet Peugeot, 86 adet Nis- 
san, 4 adet Hyundai marka aracın indirimli olarak satışı ger
çekleşmiştir. 2013 yılı itibariyle Ekim ayı içerisinde gerçekleş
tirilen 21. araç kampanyamız dahil; 199 Peugeot, 38 Nissan 
marka araç sahiplerini bulmuştur.

ilKsaı

peugedt

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


Halil İNCE - Bayburt /Demirözü
Kampanyayı yapanlara çok teşekkür ederim, 
kampanyadan çok memnun kaldım, aldığım araçtan da 
fazlasıyla memnunum.

02

Araç
Kampanyası 
İçin Ne Dediler?I

 Murat ŞENTÜRK - Ankara/Etimesgut
Piyasadan çok daha uygun fiyatla bir araca sahip 
olduğum için çok memnun oldum. Araç sayılarının 
arttırılması iyi olur. Bu tür kampanyalar İLKSAN'a 
olan güveni de arttıracaktır. Bu tür kampanyaların 
yaygınlaştırılmayla öğretmen arkadaşlarımın katılımının 
daha fazla olacağını düşünüyorum.

0 1

\

Mehmet GEZER - Diyarbakır/Sur
Öncelikli olarak anlaşma yaptığınız firmaların dışında 
diğer firmalar da olsun isterdim. İLKSAN'ın araç 
kampanyasıyla adına yakışır bir hizmet sundu. Piyasa 
fiyatı 82 .000 olan aracı 69 .000 TL’ye almak memnuniyet 
vericidir. Bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum.

03

Oğuz ÇEVİK - KONYA/ Selçuklu
Araç kampanyasının maddi olarak gerçekten katkısını 
gördüm. İLKSAN'dan çıkmayı düşünüyordum, fakat araç 
kampanyasına dahil olan araçların piyasa fiyatı üzerinden 
% 20 daha ucuz olduğunu gördüm. Bundan sonra da araba 
almayı düşünürsem, İLKSAN'dan almayı düşünüyorum. 
Tüm üyelere tavsiye ediyorum.

ilKsatıİLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞUKVE SOSYAL VARDIM SANDIĞI
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ASES KART
ASES KREDİ KARTI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

W orld  A y rıcalık ları
Anlaşmalı sandık ve vakıf üyelerine özel sunulan ASES Kre
di Kartı ile kart sahipleri World üye iş yerlerinde Worldpuan ve 
Worldtaksit gibi fırsatların yanı sıra dönemsel kampanyalar ile 
ekstra Worldpuan ve farklı taksit imkânlarından da faydalan
maktadırlar.
ASES Kart sahipleri ayrıca, World ve VakıfBank üye işyerlerinin 
yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki diğer banka üye iş yerlerindeki 
alışverişlerden de Worldpuan kazanmakta, kazandığı Worldpuan- 
ları ister World üye iş yerlerinde ister VakıfBank üye iş yerlerinde 
alışveriş yaparak harcayabilmektedirler. üstelik ek taksit, taksit 
erteleme, peşine taksit gibi farklı taksit imkânlarından faydala- 
nabilmekte ve “Joker Vadaa” tercihleriyle de alışveriş fırsatlarını 
arttırabilmektedir.
K a rt A id atı Yok
ASES Kart sahiplerinden yıllık kredi kartı aidatı alınmamaktadır. 
üstelik ASES Kartlara diğer VakıfBank kredi kartlarına göre çok 
daha düşük oranda alışveriş faizi uygulanmaktadır. Anlaşmalı 
misafirhaneler, öğretmenevi ve Kkantinlerde %5 İndirim ASES 
Kart, misafirhane, lokal, kantin, vb. anlaşmalı yerlerde Vakıf ve 
sandık üyelerine özel %5 indirim sunmaktadır.
M ilplus A v an ta jla rı
ASES Kart sahipleri yurtiçi ve yurtdışı alışverişlerden kazandık
ları Worldpuanları 444 0 724 üzerinden alınacak uçak bileti alı- 
mında 3'e, anlaşmalı otobüs firmalarından bilet alımında ve yur
tiçi/yurtdışı otel ve tur rezervasyonu yaptırırken 2'ye katlayarak 
bilet alabilmektedir.
Worldpuanlar, uçak ve otobüs bileti almaya, otel/tur rezervasyo
nu yaptırmaya yeterli değilse Avans MilPlus fırsatı sunulmakta 
ve Avans MilPlus'lar 1 yıl içinde yapılacak alışverişlerden kazanı
lan Worldpuanlarla kapatılabilmektedir.
A lışv erişlerin iz  A rtık  D aha Hızlı
Ases kredi kartınızın temassız özelliği ile 35 TL ve altındaki iş
lemlerinizi logolu üye işyerlerindeki temassız okuyuculara gös
tererek anında gerçekleştirin, hızlı alışverişin keyfini yaşayın. 
Akaryakıt Alımlarında %6 İndirim Ases Kart ile anlaşmalı ALPET 
istasyonlarından yapacağınız akaryakıt alımlarında %6 indirim 
kazanın.
K am p an y a K oşulları
• Kampanyaya dahil Alpet istasyonlarından yapılacak akarya

kıt alışverişlerinde geçerlidir.
• İade edilen işlemler için yansıtılan indirimler de borç olarak 

karta yansıtılacaktır

• Kampanyaya tüm VakıfBank Worldcardlar dahildir.
• VakıfBank kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar.
• Worldpuan nakit kullanım ile yapılan işlemlerde geçerli de

ğildir.
• VakıfBank Worldcard %6 indirim kampanyası ALPET Gold 

Card (indirim kartı) uygulaması ile birlikte kullanılamaz.
• Kampanya, ALPET istasyonlarında sunulan münferit indirim 

kampanyaları ile birleştirilemez.
• VakıfBank Worldcard ile sunulan indirim mahalli pompa fiya

tı üzerinden geçerlidir.
• Kampanyadan günlük en fazla 18 TL indirim kazanılabilir.

HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama Merkezi 
Opet'lerde %5 İndirim
Ases Kart ile HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi Opet'lerde yapacağınız akaryakıt alımlarında %5 indi
rimden yararlanırsınız.
HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama Merkezi High- 
Way Otel % 10 İndirim
Ases Kart ile HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi HighWay Otel'de % 10 indirimden yararlanırsınız. 
HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama Merkezi Bolu 
Mengen Türk Mutfağı'nda %15 İndirim!
Ases Kart ile HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi Bolu Mengen Türk Mutfağı'nda %15 indirimden yarar
lanırsınız.
HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama Merkezi High- 
Way Mado'da %15 İndirim!
Ases Kart ile HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama 
Merkezi HıghWay Mado'da %15 indirimden yararlanırsınız. 
HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konaklama Merkezi Bolu- 
dağ Et Lokantası'nda %15 İndirim!
Ases Kart ile HighWay Outlet Alışveriş Dinlenme ve Konak
lama Merkezi Boludağ Et Lokantası'nda %15 indirimden 
yararlanırsınız(HİGWAY OUTLET; İSTANBUL-ANKARA OTOYOLU 
227.KM ELMALIK MEVKİİ)

b a şv u ru  K an alları
• ASES yazıp TC kimlik numaranızı 5724'e SMS gönderebilir

siniz.
• 444 0 724 AloŞubem'i arayabilirsiniz.
• VakıfBank Şubeleri başvurabilirsiniz.
• www.vakifkart.com.tr'den başvurabilirsiniz.



ÖĞRETMENEVİ ADI ADRESİ

GİRESUN ÖĞRETMENEVİ FEVZIPASA CD.NO:69 MERKEZ 2 8 1 0 0  GİRESUN

MUSTAFAKEMALPAŞA ÖĞRETMENEVİ VİRACA MH.BURSA CD.NO.3 ÖĞRETMENEVİ M.K.PASA 1 6 5 0 0  BURSA

KONYA ÖĞRETMENEVİ PİREBİ MAH.KEMHA SOK.NO:3 MERAM/KONYA KONYA KARATAY 4 2 2 0 0  
KONYA

IĞDIR MERKEZ ÖĞRETMENEVİ SÖĞÜTLÜ MAH.İRFAN CAD.NO.24 MERKEZ 7 6 0 0 0  IĞDIR

ÇORUM ÖĞRETMENEVİ MEYDAN MAH. DR.SADIK AHMET CAD. NO:12 İSKİLİP 1 9 4 0 0  ÇORUM

ZEYTİNBURNU ÖĞRETMENEVİ BEŞTELSİZ MH.RAUF DENKTAŞ CD.NO:39 ZEYTİNBURNU 3 4 0 2 5  
İSTANBUL

KIRKLARELİ ÖĞRETMENEVİ DEMİRTAŞ MH.MEHMET AKİF CD.NO:1 KIRKLARELİ MERKEZ 3 9 0 2 0  
KIRKLARELİ

ZONGULDAK ÖĞRETMENEVİ BAHÇELİEVLER MAH.MİLLİ EGEMENLİK CAD. KOZLU SAHİLYOLU 
ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ 6 7 1 0 0  ZONGULDAK

MARDİN ÖĞRETMENEVİ BELEDIYE BINASI ARK.N:10 MERKEZ 4 7 1 0 0  MARDİN

ERZİNCAN OĞRETMENEVİ A.S.O. HACIBEKTASVELI CAD NO 1 MERKEZ 2 4 0 3 0  ERZİNCAN

YALOVA ÖĞRETMENEVİ DEREAGZI MEVKI LIMAN CAD HASAN SAGLAM ÖĞRETMEN EVİ VE ASO 
MUDURLU MERKEZ 7 7 1 0 0  YALOVA

M.E.B.SABANCI ÖĞRETMENEVİ PAZAR MAH..İBRAHİM ETHEM CAD. NO:41 DEMİRCİ/MANİSA

ADANA MERKEZ ÖĞRETMEVİ RESATBEY MH ORDU CD ISTASYON CIVARI SEYHAN 0 1 1 2 0  ADANA

ÇORLU ÖĞRETMENEVİ ÇORLU ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU 5 9 8 6 0  TEKİRDAĞ

MANİSA ÖĞRETMENEVİ PEKER MAH. 1 7 1 3  SK. NO:92 MANİSA MERKEZ 4 5 0 2 0  MANİSA

ARTVİN ÖĞRETMENEVİ ÇARŞI MAH.SULEYMAN YURTTAŞ CAD.NO:2 ARTVİN MERKEZ 0 8 0 0 0  
ARTVİN

TC MEB NAZİLLİ ÖĞRETMENEVİ CUMHURİYET MAH 2 8 6  SK NO 1 NAZİLLİ NAZİLLİ 0 9 8 0 0  AYDIN

BURDUR MERKEZ ÖĞRETMENEVİ ATATÜRK CAD NO:29 MERKEZ 1 5 1 0 0  BURDUR

LÜLEBURGAZ ÖĞRETMENEVİ KOCASİNAN MH.OKULLAR SOK. ÖĞRETMENEVİ LÜLEBURGAZ LÜLEBUR
GAZ 3 9 7 5 0  KIRKLARELİ

SABANCI ÖĞRETMENEVİ CAMİ MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI MEVKİİ EĞİRDİR /ISPARTA

ZEYTİNBURNU ÖĞRETMENEVİ BEŞTELSİZ MAH.RAUF DENKTAŞ CAD.NO29 ZEYTİNBURNU 3 4 2 2 5  
İSTANBUL

TEKİRDAĞ ÖĞRETMENEVİ ERTUGRUL MH ISKELE CD NO 22  MERKEZ 5 9 1 0 0  TEKİRDAĞ

KARACABEY ÖĞRETMENEVİ TABAKLAR MAH PARK CAD ANTİK PARK AL KARACABEY 1 6 7 0 0  BURSA

RİZE ÖĞRETMENEVİ ENGINDERE MAH.RIZE OGRETMENEVI MERKEZ 5 3 1 0 0  RİZE

KARS ÖĞRETMENEVİ VE ASO ORTAKAPI MAH.ŞEHİT YUSUFBEY CAD. MERKEZ 3 6 1 0 0  KARS

SİİRT ÖĞRETMEN EVİ OKULLAR BÖLGESİ MEVKII MERKEZ 5 6 1 0 0  SİİRT

SUNGURLU ÖĞRETMENEVİ SUNGURLU OGRETMENEVI MUDURLUGU SUNGURLU 1 9 3 0 0  ÇORUM

ŞIRNAK ÖĞRETMENEVİ CUMHURIYET MEYDANI NO: 16  MERKEZ 7 3 1 0 0  ŞIRNAK

MUŞ ÖĞRETMENEVİ İST.CAD.SANAT OKULU KA RŞISI MUD MERKEZ 4 9 1 0 0  M UŞ

MERKEZ ÖĞRETMENEVİ LİSE CAD. ŞEHİR TERMİNALİ YANI N O :14 MERKEZ 6 6 1 0 0  YOZGAT

ALTINOLUK ÖĞRETMENEVİ İSKELE M. ATATÜRK C. 2. SK. NO:23 ALTINOLUK EDREMİT 1 0 8 7 0  
BALIKESİR

KANGAL ÖĞRETMENEVİ ASO HÜKÜMET BİNASI ARKASI KANGAL NO.20 KANGAL 5 8 9 0 0  SİVAS

SİNOP ÖĞRETMENEVİ OKULLAR CADDESİ ÖĞRETMEN EVİ MÜD.SİNOP MERKEZ 5 7 0 0 0  SİNOP

ADANA ÖĞRETMENEVİ KARSLILAR MH. S.DEM İREL BLV. NO:32 ÇUKUROVA 0 1 1 7 0  ADANA

BAYBURT ÖĞRETMENEVİ GENCOSMAN MAH. MERKEZ 6 9 0 1 0  BAYBURT

TEKİRDAĞ ÖĞRETMENEVİ GARANTİ BANKASI TESİSLERİ YANI KUMBAĞ MERKEZ 5 9 0 0 0  TEKİRDAĞ

KIRSEHIR ÖĞRETMENEVİ AHIEVRAN MH.PROF.DR.MEHMET ALİ ALTIN BLV.730.SK.NO:3 MERKEZ 
4 0 1 0 0  KIRŞEHİR

MANİSA ÖĞRETMENEVİ PEKER MAH. 1 7 1 3  SK. NO:92 MANİSA MERKEZ 4 5 0 2 0  MANİSA



d e -h a  İ n ş a a t  y a t i r i m l a r  
o t e l c İ l İ k  tu r İ z m  BiLişiM
TİcARET v e  SANAYİ a ş



DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK 
TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ AŞ
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının 
(İLKSAN) tek hissedar olarak sahibi olduğu şirket, ticari 
faaliyetlerini 1989 yılından bugüne kadar turizm sektörü 
alanında geliştirmiştir. Bu amaç doğrultusunda;

Büklüm Sokak No: 6/3 Kavaklıdere/ANKARA adresinde 
bulunan şirket merkezinde, merkez işleri yanında, şirkete 
bağlı dört şubenin karar gerektiren iş ve işlemleri yürü
tülmektedir.

Şirket, ADTUR Seyahat Acentesi olup, TüRSAB (A) Gru
bu Seyahat Acente belgesine sahiptir. Seyahat acenteli
ği kapsamında; şirket şubelerinin Ananas Otel (Alanya), 
Deha Otel (Alanya), Kurtuluş Otel-Öğretmenevi (Ankara), 
Çınarsuyu Dinlenme Tesisi (ünye) şubelerinin İLKSAN 
üyelerine, gerekse üçüncü şahıslara konaklama satışı
nın yapıldığı, ayrıca, Vals Tur firması ile yapılan anlaşma 
doğrultusunda otel konaklama satışlarının yapıldığı, IATA

belgesi kapsamında, Dış hat uçak bilet satışı ile İç hat uçuşlarında, 
THY, Pegasus, Atlas Jet ve Bora Jet uçak biletler satışı ve Devlet 
Demiryolları ile yapılan anlaşma doğrultusunda; Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) bilet satışı yapmaktadır.

ww w.ilksan.gov.tr —
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deha

ANTALYA /ALANYA

ANANAS oTEL şUBESi
ADRES : Cumhuriyet Mahallesi palmiye Sokak No: 6 Alanya / ANTALYA 
İLETİş İM : Tel: 0242 514 15 50 pbx Faks: 0242 514 15 44

http://www.ananasotel.com - ananas@ananasotel.com

şirketin lokomotifi konumunda olan otel yapılan kontratlarla dış pazar ve iç pazar da kendi 
kanıtlamış bir tesis olup, her şey dahil sisteme göre hizmet vermektedir.

Turizm işletme belgesine sahip 4 (Dört) yıldızlı otelde; 180 standart, 2 engelli ve 5 adet aile odası 
olmak üzere toplam 187 oda bulunmaktadır.

Alanya -  Mersin Karayolu üzerinde, şehir merkezinde bulunan Ananas otel, eşsiz Akdeniz m an
zarası ve plaja kolay ulaşım sunan denize sıfır konumu ile aileler ve çiftler için ideal bir tatil 
mekanıdır. Zevkle döşenmiş odaların tümünde uydu TV, klima, minibar, kasa, küvetli banyo ve 
halı döşeme bulunmaktadır. Ananas otel Alanya şehir merkezine 2 km, Antalya havaalanına 
130 km Gazipaşa havaalanına ise 43 km uzaklıktadır.

48 www.ilksan.gov.tr
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ANTALYA /ALANYA

DEHA OTEL ŞUBESİ
ADRES : Barbaros Bulvarı No:46 Yenimahalle - Mahmutlar 

Alanya -  ANTALYA 

İLETİŞİM : Tel : 0242  528 30 50 Faks: 0242  528 30 52

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

Şirketin mülkiyetinde olan otel yapılan kontratlarla dış pazar 

ve iç pazar da kendi kanıtlamış bir tesistir. Otel, Herşey dahil 

sisteme göre hizmet vermektedir.

Turizm İşletme Belgesine sahip 3 (Üç) yıldızlı otelde; 84 stan

dart, 1 engelli ve 10 adet aile odası olmak üzere toplam 95 oda 

bulunmaktadır.

Alanya - Mersin Karayolu üzerinde, Mahmutlarda bulunan 

Deha Otel, eşsiz Akdeniz manzarası ve plaja kolay ulaşım su

nan denize sıfır konumu ile aileler ve çiftler için ideal bir tatil 

mekanıdır. Zevkle döşenmiş odaların tümünde uydu TV, klima, 

minibar, halı döşeme bulunmaktadır. Deha otel Alanya şehir 

merkezine 10 Km. Antalya havaalanına 140 Km. Gazipaşa ha

vaalanına ise 33 Km uzaklıktadır.
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İ T İ  • • ✓ " I  • • T " \  1  V  •Turizmin Goz Bebeği; 
ALANYA
Alanya’ya doğru rengi maviden turkuvaza dö
nüşen Akdeniz’den hemen sonra, Batı Toroslar 
yükselir. Çam ve sedir ormanlarıyla, zirvelerden 
kopup gelen akarsularıyla, vadileriyle bambaş
ka bir dünya yaratır Toroslar. Kentin içi porta
kallar çiçek açtığı zaman parfümle yıkanmış 
gibi olur; her mevsim rengarenk çiçekler yol 
kenarlarını süsler, insanın güzü ve gönlü din
lenir Alanya’da Mağaralar ise hem kara hem 
denizdedir; büyüleyicidir, gizemlidir, şifalıdır. 
Ve güneş, hayattır. Alanya güneşin gülümse
diği yerdir.

A lanya da Gezilecek Yerler ve Tarihi M e
kanlar;
A lanya Kalesi: Alanya’nın simgesi haline 
gelmiş olan Alanya kalesi merkezde yer al
maktadır.

Kızıl Kule: Alanya’nın merkezinde yer al
maktadır. Bölgenin en görkemli yapıların
da biridir. 1200’lü yıllardan günümüze ka
lan kule 33 metre yüksekliğe sahip olup, 
Alanya’nın simgelerinden biri olmuş durum
dadır.

Tersane: Selçuklu Sultanı Alaaddin 
Keykubat’m kenti almasından altı yıl sonra 
Kızılkule’nin yakınında 1227’de yapımına 
başlanmış ve bir yılda bitirilmiştir.

A lanya Müzesi: Yunanlılar, Romalılar, 
Lidyalılar ve BizanslIlar başta olmak üzere 
birçok medeniyetten kalan tarihi eserlerin 
sergilendiği Alanya Müzesi dünyaca ünlü 
Herakles Heykeli’ne de ev sahipliği yap
maktadır. Müze arkeoloji ve etnoloji olmak 
üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Antik Kentler: Binlerce yıllık bir tarihin 
üzerinde yükselen Alanya’da pek çok antik 
kent bulunuyor. Bunlardan en önemlileri 
İotape, Selinus Antik Kenti, Syedra Antik 
Kenti ve Hamaksia Antik Kenti. Bu antik 
kentler gezebilir ve Alanya’nın tarihinde 
yolculuğa çıkabilirsiniz.

Sapadere Kanyonu: Alanya doğal gü
zellikleri ile de görülmesi gereken pek çok 

1 yere sahip. Sapadere Kanyonu da bu gü
zelliklerden biri. Sapadere Köyü’nde bulu
nan kanyon 750 metre uzunluğa ve yer 
yer 400 metre derinliğe sahip. Sapadere

Kanyonu, Alanya Merkezine 40 km uzaklıkta 
yer almaktadır.

M ağaralar: Alanya, dünyaca ünlü mağaralara 
da ev sahipliği yapmaktadır. Damlataş Mağara
sı, Dim Mağarası, Çimeniçi Mağarası ve Aşıklar 
Mağarası Alanya'da gezilmesi gereken doğa ha
rikası yerlerdendir.

Yaylalar: Eğer Alanya'nın yakıcı sıcağından 
biraz uzaklaşmak ve yemyeşil bir doğaya karış
mak isterseniz Alanya yaylarını gezebilirsiniz. 
Dereköy Yaylası, Gökbel Yaylası ve Gevedet Yay
lası Alanya'nın en ünlü yaylaları arasındadır.

Şarapsa Hanı: Alanya'nın 13 kilometre batı
sında şehirlerarası karayolu üzerinde 13. yüz
yıldan kalma bir yapıdır.

Hıdrellez Kilisesi: Alanya merkezine 10 kilo
metre uzakta Hacı Mehmetli Köyü sınırları için
de Hıdır ilyas mevkiindedir.

Kargı Hanı: Alanya'nın batısında, Kargı çayının 
kuzeyindedir.

A lara Kalesi: Türk mimarisinin en güzel örnek
lerinden biri olan Alara Kalesi, Alanya-Antalya 
yolu üzerinde yer almaktadır.

Alarahan: Alara Kalesi'ne 800 metre uzakta bir 
düzlükte ve Alara çayı kıyısındadır.
Sinek Kalesi: Elikesik Köyü'nde bulunan bu tari
hi yapı muhteşem bir manzaraya sahiptir.

Sitti Zeynep Türbesi: Kale'ye çıkan yol üze
rinde, büyük bir kayanın üzerindedir. Selçuklu 
ya da osmanlı döneminden kaldığı tahmin edil
mektedir.

Dim Çayı: Antalya'nın Alanya ilçesi sınırların
da yer alan ve merkezden 6 kilometre uzaklıkta 
Toroslardan doğan bu çay yaklaşık 60 kilometre 
akmaktadır. çay'ın son kısımlarında Alanya tu
rizmine hizmete başlar. Yaz kış soğuk olan suyu 
özellikle yazın Akdeniz'in bunaltıcı sıcağından 
kaçmak isteyenler için ideal bir mekân teşkil 
eder. paralel giden yola açılan pek çok lokanta 
ve çay bahçesi vardır. Ana yola yaklaşık 7-8 ki
lometre uzaklıktaki regülatörden sonra da bu 
lokantalar devam eder. Buradaki lokantaların 
ve piknik alanlarının bir bakıma ortak özelliği 
çay içine atılmış masalardır.

ilKsaı
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ORDU üNYE

ÇINARSUYU SOSYAL TESİSİ
ADRES : ünye Karayolu üzeri

Çınarsuyu Mevkii ünye/ORDU 
İLETİŞİM : Tel : 0452 342 44 45 

Faks : 0452 342 40 80

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koru
ma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 
kiralanan Karadeniz'in ender güzellikle
rinden olan Çınarsuyu A Tipi Mesire yeri 
doğal tabiat güzellikleri, denizi ile tesis 
misafirlerini en güzel biçimde ağırlamak
tadır.

Tesiste; 8 adet bungalov ev, kır gazinosu, 
kamping, piknik, çocuk oyun alanları ile 
müşterilerine hizmet vermektedir.

Tesise günübirlik veya konaklama amaçlı gelen ailelerin huzurlu bir ortamda dinle
nebildikleri, nişan, düğün ve toplantı yemeklerin düzenlendiği nezih bir ortam bulun
maktadır.
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Karadeniz’in İncisi, 
Huzurun Adresi; ' Ordu Yazı: G ülşah  K araku ş EROL 

İkraz P erso n eli

Ülkemizin kuzeyine, Karadeniz kıyısına 
bir yolculuk yapalım dediğinizde ilk durak 
yeriniz olmalıdır Ordu.. Barındırdığı kale
leri, kiliseleri, müzeleri ve konaklarıyla ta
rihten bir geçit; şelalesi, gölleri ve adasıyla 
da maviyle yeşilin doğal güzelliklerini si
nesinde toplayan bir inci...

1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon’dan' ay
rılmasıyla il statüsüne kavuşmuş, 772 bine 
varan nüfusuyla birlikte de büyükşehir 
olmuştur. Ancak halkı sıcakkanlığından 
hiçbir şey kaybetmemiş, büyükşehirlerin 
o yoğunluğundan ve koşuşturmasından da 
hiç nasibini almamıştır.

Samsun istikametinden gelerek şehri il
çeleriyle adım adım gezelim dersek; kıyı 
şeridinde karşımıza çıkan ilk ilçe Ünye 
olmaktadır. Ünye-Niksar yolu üzerinde
ki Ünye Kalesi volkanik bir tepe üzerine 
ne zaman kurulduğu bilinmeyen, Pontus 
Krallığı zamanında kullanılan sırlarla dolu 
bir kaledir. Yer altına inen ve denize ka
dar ulaştığı rivayet edilen dehlizleri, kaya 
mezarları ve sarnıçları ile en fazla ilgi çe
ken yerlerin başında gelmektedir. Uzun- 
kum, Karadeniz’in en uzun plajlarından 
biridir. Ardından gelen İncekum, İnciraltı, 
Çınarsuyu diye bilinen yerler Ünye’de ki
lometrelerce uzanan plajlar zincirini oluş
turmaktadır. Çınarsuyu Turistik Tesisleri 
ise gerek çadır kampı ve karavanlarınız ile 
doğayı yaşamak, gerekse Bungalow evle
rinde huzuru bulmak isteyen üyelerimizin 
ziyaret ettiği ' mekânların başında gelmek
tedir. Çam ağaçlarının arasında denize sı
fır konumlanmış bu tesisimizi üyelerimiz, 
nefis ızgara ' çeşitleri ve Karadeniz pidesini 
yemek, açık büfe brunch keyfi ya da piknik 
yapmak ve düğün organizasyonlarını ger
çekleştirmek için de tercih etmektedirler.. 
Helenistik Devirlere ait olduğu düşünülen 
Tozkoparan Kaya Mezarları ise Ünye’nin 
Gürpınar Köyünde tarih severlerin ilgisini 
çekmektedir. Yazkonağı Köyünde bulunan 
Yazkonağı Mağaraları, mağara turizmi için

gelecek vaat eden yerler 
arasında yer almaktadır.
Acısu civarı ile Asarkaya 
Milli Parkı da bu ilçemizin 
nadide doğal güzellikleri 
arasında yer almaktadır.

Bir sonraki durak yerimiz 
tabii ki Fatsa.. Karadeniz 
Bölgesi’ndeki birkaç doğal 
gölden birisi olan Gaga 
Gölü Fatsa-Aybastı devlet 
karayolu kenarında, ula
şım açısından da kolay bir 
yerdedir. Gölün tam  ' orta
sında Kilise ' Adası olarak 
adlandırılan küçük bir ada
cık yer almaktadır. Cıngırt 
Kaya Mezarları, Bolaman 
Kalesi, Bolaman Haziner- 
daroğlu Konağı yine Kara
deniz konuklarının uğrak 
yerleri olarak listede yerini almaktadır. 
Eski Bolaman yolu üzerinden Vona, nam-ı 
diğer Perşembe.. Perşembe’nin Ramazan 
Köyü açıklarındaki Hoynat Adası Türkiye 
Doğa Derneği tarafından “Önemli Kuş ' Ala
nı” kapsamına alınmıştır. Çaka kumsalı ve 
mesire yeri yine ailenizle birlikte denize 
girip yemek yiyerek gününüzü tatlandı- 
rabileceğiniz bir yerdir. Aynı istikamette 
Uzun Saçlı’nın Yeri’nde o doyumsuz man
zara eşliğinde bir bardak çay içmeden de 
bu diyarı terk etmemelisiniz derim..

Ordu şehir merkezini diğer Karadeniz il
lerinden ayıran en önemli özellik deniz 
kıyısında olmasıdır. Alışveriş yaparken 
ya da bankamatikte sıra beklerken bile 
denizin sesini, huzurunu dinleyebilirsiniz. 
Yürümekten ' hiç usanmayacağınız uzun 
sahil şeridi size şehrin girişinden çıkışına 
kadar eşlik eder. Sahil ile Boztepe arası
na kurulan teleferik hattı şehre bambaşka 
bir hava katmış, seyretmeye doyamayaca- 
ğınız Ordu ve deniz manzarası eşliğinde 
Boztepe’ye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Bu

eşsiz manzaraya biraz da uçarak kanmak 
istiyorum diyorsanız yamaç paraşütüyle 
sahile inmeyi de deneyebilirsiniz..

Sahil şeridinden iç kesimlere doğru gittiği
nizde Ulubey İlçesinin Ohtalmış Köyü’nde 
doğanın sizlere sunduğu en büyük gör
sellerden biri olan Ohtalmış Şelalesi din
lenme ve tatil için son derece uygun bir 
yerdir. Gölköy ilçe merkezine 17 km m e
safede bulunan Ulugöl ise Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı olarak 
düzenlenen bir krater gölüdür.

Argın, Çambaşı, Korgan, Karagöl, Keyfalan 
ve Perşembe y aylaları. Ben' sıcağa gele
mem, yazın bile yorganda yatmak, ama 
ille de sıcak sohbet isterim diyenlerin hele 
de yayla şenlikleri olduğu zaman buralara 
mutlaka uğraması gerek derim ben..

Hayalinizde canlandırabildiğim kadarıyla 
Karadenizin incisini gezmek için bir sürü 
sebep var diyebilirim. Ama siz bırakın baş
kalarından dinlemeyi, televizyondan sey
retmeyi; iyisi mi alın sırt çantanızı, kendi
niz çıkartın denizden bu inciyi..



ADRES : Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No: 25 Kurutuluş / 
Çankaya /ANKARA
İLETİş İM : Tel: 0312 431 34 11 -  Faks: 0312 431 14 53

Sakin ve huzurlu ortamı, her türlü konfora sahip 58 adet oda ile 
oda + kahvaltı dahil fiyat tarifesi doğrultusunda hizmet veril
mektedir.

otel öğretmenevi odalarında; 24 saat sıcak su, saç kurutma ma- 
kinası, odalarda ücretsiz emanet kasa, LCD Tv (Turksat yayınlı) 
merkezi havalandırma ısıtma ve soğutma üniteleri, 24 saat oda 
servisi, bütün odalarda ücretsiz kablolu ve kablosuz internet, sa
bahları açık büfe kahvaltı hizmeti sunulmaktadır.

Ayrıca, mutfağımızda profesyonel şeflerin hazırladığı, Türk ve 
dünya mutfağının eşsiz örnekleri ile DE-HA Restoranda hizmet 
verilmektedir.

otel Öğretmenevi bünyesinde nişan, toplantı ve toplu yemek 
organizasyonu yapılmakta, yaz aylarında gün içerisinde ve gün 
sonunda yorgunluğunuzu atabileceğiniz zengin doyurucu menü
leri, sıcak ve soğuk içecekleri ile tamamen doğal bir ortam olan 
d'cafe de hizmetinize sunulmaktadır.

otelimiz, Ankara Kalesi, Ulus, Hamamönü, Hacı Bayram ve Koca- 
tepe Camileri ile Kızılay, Hacettepe, Yüksek ihtisas, ibni Sina, Tıp 
Fakültesi Hastanelerine yakındır. Yakınından geçen ulaşım araç
ları ile tüm kamu binaları, TBMM ve üniversitelere kolayca ula
şabileceğiniz konunda olup, otelimiz ankaray ve tren istasyonuna 
50 metre mesafede olup, Aş Tİ ye Ankaray ile 15 dakikada ulaşıl
maktadır.

ANKARA

İlksan deha 
otel-öğretmenevİ
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TARİHİ ve SEMBOLLERİYLE
Ankara
Başkentimiz Ankara'yı, 

sembollerinden hareket ederek 

anlatmak istedik. Hazırladığımız 

yazı, Ankara’yı ziyaret ettiğinizde 

nereleri görmeniz gerektiğiyle ilgili 

de ipuçları vermiş olacak. İşte tarihi 

ve sembolleriyle Ankara...

Ankara, MÖ 333'de Makedonya Kralı Büyük İskender tara
fından Persler'den alınana kadar; tarihi boyunca Frigyalılar, 
Lidyalılar, Persler ve Hititlerin egemenliğine girmiştir. O yıl
larda Anadolu'ya gelen savaşçı bir kavim olan Galatlar, eski 
Ankara Kalesi'ni yapmışlardır. Daha sonra bölgede siyasal 
birliği kuran Romalılar MÖ 189 yılında Galatları yenerek 
Ankara'yı ele geçirmişlerdir.

MS 3. yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu'ndan ortaya 
çıkan sosyal ve ekonomik çöküntüyle paralel olarak kent o 
günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitirmiş, çevre
si surlarla çevrilmiştir. Roma İmparatorluğu'nun başkenti 
İstanbul'a taşınınca, Ankara'dan geçen ve başkenti doğuya 
bağlayan yolların önemi daha da artmıştır. MS 10. yüzyıla 
kadar Ankara diğer Bizans kentleri gibi para ekonomisinin 
geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez 
özelliği kazanmıştır. Bu dönemde, kent planının temel öğe
leri; kenti düşman saldırılarına karşı koruyan kalın surlar, 
pazar yeri işlevini gören agora ve kilisedir.

Ankara'nın Selçukluların eline geçmesi, Malazgirt Savaşı'ndan 
sonra 1073 yılına rastlar. 12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklu sul
tanlarının da çabasıyla transit ticarette bir gelişme gösteren 
Ankara 1304'de görevli özerklik verilerek Osmanlı Devleti'ne 
bağlandı. I. Murat zamanında kesin olarak Osmanlı toprakla
rına bağlanan kentte, 1402 yılında Timur ve Osmanlı Yıldı
rım Beyazıt arasındaki Ankara Savaşı yapıldı. Savaşta; kent 
ve çevresi büyük ölçüde harap olmuş, Anadolu birliğini yeni
den kuran II. Murat zamanında yeniden onarılmıştır.

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti savaştan yenil
giyle ayrılınca; Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı 
başlatan en büyük adımı Ankara'da atmış, ilk ulusal meclis 
burada açılmış, Kurtuluş Savaşı Ankara'dan yönetilmiştir. 
Savaş sonucunda Türk Milleti bağımsızlığını tekrar kazan
mış ve 13 Ekim
1923'te Ankara, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin baş
kenti olmuştur.

K ocatepe Camisi
Ankara'nın Kocatepe semtinde, 1967'de inşaatına başlanmış 
ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1987'de inşaatı tam am 
lanmıştır. 4500 m2lik bir alan üzerinde inşa edilen caminin



alt kısmında konferans salonu, kütüphane, otopark, ticarethane 
ve idari birimler bulunmaktadır.

Mimar Sinan’ın geliştirdiği mimari üsluba bağlı kalınarak inşa 
edilen Kocatepe Camii’nin ana mekânı 4 fil ayağı üzerine oturan 
bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbeden oluşur. Caminin 88 
m uzunluğunda 4 minaresi vardır. Minarelerin şerefelerine hem 
asansörle hem de merdivenle çıkılır. Camideki yazılar Hamit Ay
taç ve Mahmut Öncü tarafından, konferans salonundaki yazılar 
ise Emin Barın tarafından yazılmıştır. Caminin halı desenleri, 
Afyon Ulucami’deki halı desenleri göz önüne alınarak hazırlan
mıştır. Caminin avizeleri, mihrabı, minberi, kapıları, çinileri ve 
mermerleri özel olarak tasarlanmış ve ince bir işçilikle yapılmış
tır. İç tezyinatta Klasik Osmanlı Mimarisi örnek alınmış, malze
me olarak çini, mermer, sarı maden, altın varak ve özel boyalar 
kullanılmıştır.

Ankara Kalesi
Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle birlikte Romalılar, 
Bizanslılar hakimiyetinde kalan kale, 1073 yılında Selçukluların 
eline geçmiştir. 1101 yılında Haçlılarca ele geçirilen kale 1227 
yılında tekrar Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Selçuklular 
döneminde onarılan ve eklemeler yapılan kale, Osmanlı döne
minde 1832 ’de Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
tarafından onarımdan geçirilmiştir.

Kale yapısında rastlanan heykel, lahit, sütun başlıkları kalenin 
yapımı ve onarımında etrafta bulunan malzemelerden yararla
nıldığını göstermektedir.

Kalede roma dönemine ait kalıntılar dikkati çekse de büyük öl
çüde Bizans döneminde yapılmıştır. İmparator II. Consantanti- 
nus MS 6 6 8 ’de dış kaleyi yaptırmıştır. İmparator Isaurili III. Le- 
onise kale duvarlarını onarırken iç kale surlarını yükseltmiştir. 
Bunun ardından İmparator Nikoporos 8 05 ’te, İmparator Bazile- 
us 8 59 ’da bu kaleyi onarmıştır. Kalenin yerden yüksekliği 110

m’dir. Ankara Kalesi dışardan görümüne göre daha büyüktür. 
Ayrıca kale her yıl çeşitli festivallere de ev sahipliği yapmak
tadır.

Anıtkabir
Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara Anıttepe’de bulu
nan anıt mezarıdır. Anıtkabir’in yapımında, beton üzerine, dış 
kaplama malzemesi olarak kolay işlenebilen gözenekli, çeşitli 
renklerde traverten; mozole içi kaplamalarında ise mermer kul
lanılmıştır.

Heykel grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonlarında kul
lanılan beyaz travertenler, Kayseri Pınarbaşı ilçesinden; kule
nin iç duvarlarında kullanılan beyaz travertenler ise Polatlı ve 
Malıköy’den getirilmiştir. Kayseri Boğazköprü mevkisinden ge
tirilen siyah ve kırmızı travertenler tören meydanı ve kulelerin 
zemin döşemelerinde; Karabük Eskipazar’dan getirilen sarı tra
vertenler zafer kabartmaları, şeref holü dış duvarları ve tören 
meydanını çevreleyen kolonların yapımında kullanılmıştır.

Bütün bu özellikleriyle yapıldığı dönemin en iyi mimari örnekle
rinden biri olan Anıtkabir yaklaşık 750.000 m2lik bir alanı kap
lamakta olup, Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır.

Atakule
Atakule Alışveriş Merkezi’ne anıtsal nitelik kazandıran 125 m et
relik kule, döner platformu ve Türkiye’de bir benzerinin bulun
mayışı sebebiyle yapıyı kentin simgesi haline getirmektedir. 13 
Ekim 1989 tarihinde Ankara’nın başkent oluşunun 66. yıldönü
müne denk gelen günde, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafın
dan açılışı yapılan Türkiye’nin ikinci ve Ankara’nın ilk alışveriş 
merkezi başkentte hizmet vermeye başlamıştır.

25 metre yükseklikte inşa edilmiş betonarme taşıyıcı sistemli 
yapı özelliğinde, çıkış ve inişte şehir manzarasına hakim iki adet 
asansörle 87 metre yükseklikte seyir terasına ulaşılmaktadır.



İlksan  de-ha o telİ
ZİYARETÇİ DEFTERİNDEN

İLKSAN De-Ha Otel Müdürlüğüne;

Öğretmenevinizin; hizmeti, kalitesi, temizliği ve güleryüzlü çalışanları sayesin
de oldukça memnun kaldık.
Bugüne kadar gördüğümüz en mükemmel öğretmenevi olması sebebiyle gele
cek olan diğer kişilere tavsiye edeceğimizi arz ederiz.

Otelinizin temizliği; gerek resepsiyon gerekse katlarda bulunan personelin müş
teriye davranışları bizi çok mutlu etti. Yeni olmasından dolayı küçük eksiklikle
rin kısa sürede tamamlanacağı düşüncesindeyim.

Ömer YENİCE

Sayın Otel Çalışanları;

Sîzlere çok teşekkür ederiz! Sizlerin çalışmalarınızı, odalarınızı, temizliği, ye
meklerinizin güzelliği çok hoşumuza gitti. Eğer bizim kötü şeylerimiz, hataları
mız, bozukluklarımız varsa affedersiniz, özür dileriz.

13.09.2012
Kazakistan'dan yüksek lisans öğrencileri 

Milvetova DİLDARA

14.09.2013 
Ayşe-Ahmet-Merve MELİKOĞLU

Karşılama, konaklama, temizlik özellikleriyle mükemmel bir otel. İLKSAN men
subu olduğum için gurur duydum. Tüm çalışanlara sevgiler ve teşekkürler.

02.06.2013
Emekli İlkokul Öğretmeni Nuran ÖZKAN





MALİ YAPI Abdulhamit ŞAHİN 
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mali yapı

SANDIĞIMIZIN MALI 
YAPISI BÜYÜYOR
1943  yılında kurulan sandığımız; üyelerimizden aldığı güç ve güvenle aktif yapısını her geçen 
gün güçlendirerek istikrarlı bir şekilde büyüyerek bu günlere ulaşmıştır.

Sandığımızın 31.08.2013 tarihi itibariyle; Hazır De
ğerleri 109.783.948,57 TL (Banka), Menkul Kıymetle
ri 139.461.731,26 (Portföy Yönetimi, Fon), Alacakları 
329.489.356,47 TL (üyelerden ikraz Alacakları), Diğer Dö
nen Varlıkları 2.895.221,56 TL (Sandık Alacakları, Stok ve 
Devreden KDv), Duran varlıkları 35.007.470,04 TL (Arsa, 
Bina, Taşıt, Yapılmakta olan Yatırımlar, Tesis Makine ve 
Cihazlar, Programlar, Takipteki Alacaklar ve Bağlı ortaklık 
Sermaye Yapısı, Merkez ve Şubeler C/H) olmak üzere toplam 
616.637.727,90 TL' sına ulaşmıştır.

Sandığımızın 01.01.2013-31.08.2013 tarihleri arasındaki ge
lir tablosu incelendiğinde ise, Faiz Gelirleri 45.321.367,51 TL, 
Kira Gelirleri 550.923,62 TL, Aidat Gelirleri 72.086.642,48 TL, 
Diğer Gelirleri 955.938,87 TL, olmak üzere 118.914.872,48 
TL' sına ulaşmıştır.

2009-2012  yılları mali yıl sonları dikkate alındığında aktif 
yapımız,

AKTİF 2009 YILI 
(TL)

2010 YILI 
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

2011 YILI 
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

2012 YILI 
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

Banka 9 8 .6 3 8 .7 4 0 ,3 2 5 4 .2 2 3 .5 0 9 ,3 7

% 2 4 ,4 0

2 2 .8 7 2 .7 5 8 ,2 9

% 26 ,05

4 4 .5 1 0 .5 4 8 ,7 4

%  16 ,1 7

Portföy 8 1 .6 4 9 .7 5 2 ,2 1 1 0 3 .6 3 1 .3 4 8 ,4 4 1 1 7 .0 6 9 .5 3 9 ,5 3 1 2 8 .3 3 3 .5 3 3 ,1 3

İkraz 9 7 .1 4 8 .0 2 9 ,6 6 1 8 7 .2 7 9 .7 5 6 ,9 2 2 9 5 .0 8 4 .1 2 8 ,4 7 3 3 2 .5 2 7 .9 2 9 ,7 3

t o p l a m

277.436.522,19 345.134.614,73

4 3 5 .0 2 6 .4 2 6 ,2 9 5 0 5 .3 7 2 .0 1 1 ,6 0

GELİR

FAZLASI

5 7 .7 3 8 .2 7 0 ,3 6 5 8 .5 3 9 .9 2 8 ,6 7 % 1 ,39 7 8 .4 8 7 .8 0 4 ,1 6 % 3 4 ,0 8 6 3 .3 5 6 .3 3 1 ,9 9 %  (-) 19 ,2 8

şeklindedir.

Sandığımızın
01.01 .2013-31.08 .2013 Gelirleri 11S914872,48 TL'

Sandığımız aktif yapısını güçlenmesi ve sepet oluşturulması 
doğrultusunda 08.06.2007 tarihinden itibaren Sandık nakit 
varlığının % 10' luk kısmı portföy yönetim şirketlerinde de
ğerlendirilmeye başlanmıştır. Nakit varlıkların portföy yöne

tim şirketlerinde değerlendirilmesinin daha verimli olduğu 
göz önüne alınarak nakit varlığın oranı %20'ye yükseltilmiş 
ve çalışılan portföy yönetimi şirketlerinin sayısı artırılarak 
beşe çıkarılmıştır.
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Portföy Yönetiminde bulunan Şirketler ve tutarlar

PORTFÖY ŞİRKETİNİN ÜNVANI AKTARILAN
MEBLAĞ

31.08.2013 TARİHİ İTİBARİYLE 
OLUŞAN Meb la ğ

1- İŞ PORTFÖY A.Ş. 2 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 6 .5 8 0 .3 2 4 ,7 2

2 - YAPI KREDİ PORTFÖY A.Ş. 2 9 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 4 3 .5 8 3 .9 8 6 ,8 6

3 - AK PORTFÖY A.Ş. 2 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 5 .3 4 5 .1 3 7 ,4 0

4 - POLSAN PORTFÖY A.Ş. 1 7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 .8 9 1 .7 0 3 ,9 3

5 - TEB PORTFÖY A.Ş. 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 5 .0 5 9 .8 2 1 ,4 9

TOPLAM 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 3 9 .4 6 0 .9 7 4 ,4 0

şeklindedir.

Sandığımız, dönen varlıklarının yanında duran varlıkları ile de güçlü bir yapıya sahiptir. Arsalarımız analiz edildiğinde;

SIRA NO ARSA
YERİ

TAPU
KAYDI M2'Sİ ALIM

TARİHİ

ALIM 
TARİHİNDEKİ 
AKTİF DEĞERİ

31.08.2013 İTİBARİYLE 
AKTİFTE KAYITLI 

DEĞERİ

1 Bolu K aracasu 5 .2 0 0 1 9 4 6 0 ,01 0,01

2 B alıkesir Burhaniye 5 9 .0 4 3 1 9 7 3 1 ,87 1,87

3 Aydın Akbük 3 2 4 .5 9 8 1 9 9 2 4 1 .4 2 2 ,2 7 4 1 .4 2 2 ,2 7

4 İstanbu l Pendik 2 .0 7 3 .4 3 4 1 9 9 2 1 1 9 .2 3 4 ,8 2 1 1 9 .2 3 4 ,8 2

5 Van Edrem it 1 6 .4 0 0 2 0 0 4 1 8 0 .6 6 2 ,4 0 1 7 1 .4 4 5 ,6 6

6 A nkara Çayyolu 5 .2 5 1 2 0 1 2 1 .8 3 7 .8 5 0 ,0 0 1 .8 3 7 .8 5 0 ,0 0

TOPLAM 2 .1 6 9 .9 5 4 ,6 3

şeklinde olduğu,

Binalarımızın analiz edildiğinde ise;

SIRA NO
BİNA
YERİ

TAPU KAYDI M2'Sİ ALIM TARİHİ
ALIM 

TARİHİNDEKİ 
AKTİF DEĞERİ

31.08.2013 
İTİBARİYLE 
AKTİFTEKİ 

KAYITLI DEĞERİ

1 Aydın Didim 1.3 0 7 1 9 9 0 3 .5 3 2 ,1 1 9 6 4 .7 4 7 ,0 2

2 A nkara Kızılay 3 .6 0 5 1 9 9 1 1 0 .4 0 0 ,0 0 3 4 8 .2 1 6 ,2 3

3 K.M araş K.M araş 16 5 1 9 9 2 3 .5 7 9 ,4 8 3 .5 7 9 ,4 8

4 A ntalya A lanya 5 .5 3 6 2 0 0 2 6 .6 2 0 .0 0 0 ,0 0 6 .6 2 0 .0 0 0 ,0 0

5 A nkara K.Esat 1 1 0 2 0 0 3 4 8 .1 0 0 ,0 0 4 8 .1 0 0 ,0 0

6 A nkara D.Bahçe 2 .7 5 7 2 0 0 8 7 0 5 .0 0 0 ,0 0 3 .5 1 6 .8 6 1 ,0 2

7 A nkara Yenikent 1 6 .2 2 6 ,8 0 2 0 1 1 5 .4 8 3 .2 5 0 ,8 2 5 .4 8 4 .9 8 8 ,0 7

8 A nkara K urtuluş 4 .5 1 4 2 0 1 1 1 .2 5 9 ,9 8 4 .3 5 5 .0 9 9 ,9 8

TOPLAM 2 1 .3 4 1 .5 9 1 ,8 0

şeklinde aktifimize güç katan bir yapıya ulaştığı görülecektir.

Sandığımız bu güçlü aktif yapısı ile üyelerimize borç vererek, Sosyal Yardımlarını ödeyerek güven vermeye büyüyerek devam etmek
tedir.

Abdülhamit şAHİN 
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü

60 www.ilksan.gov.tr ilKsaı

I 
t

f

http://www.ilksan.gov.tr


b i r i m l e r d e n
KARELER



AİDAT VE SoSYAL 
YARDIMLAR

• • • • • • • • 
MÜDÜRLÜĞÜ

- w ww.ilksan.gov.tr Ilıksan

http://www.ilksan.gov.tr


aidat ve sosyal yardım lar müdürlüğü

YALNIZ TAŞ 
DUVAR OLMAZ Yazı: M. Kemal TÜRKOGLU 

Aidat ve Sosyal Yrd. Müd.

İnsanlar yaşamları boyunca iradeleri dışında açığa çıkan 
birçok risklere maruz kalmaktadır. Karşılaşılan bu risklerin 
etkisini en aza indirmek için yardım kuruluşlarına veya bir- 
birleriyle yardımlaşmaya ihtiyaçları bulunmaktadır.

Sanayi öncesi toplumlarda sosyal güvenlik fonksiyonu; dini 
nitelikli kurumlar veya aile içi yardımlaşma şeklinde gerçek
leşiyordu.

Türk tarihindeki sosyal yardımlaşma uygulamaları; orta 
Asya, Anadolu Selçuklu, osm anlı ve Cumhuriyet dönemi ola
rak ele alınabilir.

Anadolu Selçuklu döneminde; iş guruplarına göre ticaret ve 
zanaatla uğraşanlar, “Ahilik Teşkilatı” şeklinde yardımlaşma 
ve dayanışma sağlamaya çalışmışlardır.

osm anlı döneminde ise Ahilik ve Vakıflarında yanında “Lon
ca” sistem i ile yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri ger
çekleştirilmiştir.

Ülkemizde ilk olarak üyeliği zorunlu Sandık, 1921 yılında 
151 sayılı, Ereğli Maden Amelelerinin yardımlaşması için 
kurulan “Amele Birliği” adı altında kurulan Sandık olmuştur.

Bilindiği üzere 19.01.1943 tarih ve 5308 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe giren 4357 sayılı kanunla “il
kokul Öğretmenleri sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı” kurula
rak, Cumhuriyetimizin ilk Sosyal Yardım Sandıkları arasına 
girmiştir.

Tarihsel süreç içerisinde gelişimini sürdüren Sandığımız; 
bugün itibariyle 245.565 Sandık üyesi, 2012 yılında top
lam 89.371.494,96 TL., 2013 yılı ağustos ayı itibariyle de 
26.081.580,60 TL. tutarında yaptığı karşılıklı ve karşılıksız 
sosyal yardımlarıyla ülkemizin en güçlü Sandıkları arasında 
bulunmaktadır.

Üyelerimizden alınan küçük birikimler Sandığımız bünye
sinde en güvenli ve en verimli şekilde değerlendirilerek, bu 
değerlendirilen kaynaklar, yine üyelerimize sosyal yardım 
olarak aktarılmaktadır.

Sandığın kuruluşunu düzenleyen ve hala yürürlükte bulunan 
4357 sayılı yasamız ile bu yasaya dayanılarak düzenleme 
yapılan Ana Statü ve mevcut Yönetmeliğimiz; Sandığımıza, 
İlkokul öğretmenleri ve engelli çocuklara eğitim veren sınıf 
öğretmenleri ile MEB İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 
görevli Genel idare Hizmetler ve Teknik Hizmetler sınıfında
ki çalışanlar üye olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca; 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulunun aldığı 32.(1) sayılı karar gereği 01.06.2012 
tarihinden sonra 4357 sayılı Kanun kapsamında görev ve 
görev unvanları sayılanlar ilk defa atanmaları veya naklen 
atanmaları halinde Sandık üyelikleri zorunlu olmaktan çıka
rılarak, isteğe bağlı hale getirilmiştir ve bu kapsamda 1490 
isteğe bağlı üyemiz bulunmuktadır.

Sınıf öğretmeni olan üyelerimize Milli Eğitim Bakanlığı tara
fından tanınan alan değişikliği nedeniyle, branş öğretmenli
ğine geçen üyelerimize; isteğe bağlı olarak 01.06.2012 tari
hinden itibaren üyeliği sürdürme hakkı verilmiştir.

Bu kapsamda bulunan toplam 8654 üyenin, üyelik sürdür
mek için yazılı talepleri bulunmaktadır. __

Geçmişten günümüze sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma 
amacıyla kurulan kurumlar, çok önemli görev ve sorumlu
luklar üstlenmiştir. Bu kapsamda kurulan Sandık, Vakıf ve 
diğer benzeri kuruluşların daha da güçlendirilmesi, hem bi
reyin hem de devletin önemli görev ve sorumlulukları ara
sında bulunmak zorundadır.

Sözün kısası ve Özeti; Ak Akça Kara Gün içindir.
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AİDAT VE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ

AİDAT VE SOSYAL YARDIMLARLA 
İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
1- KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNUN İLKSAN ÜYELİĞİNE İLİŞKİN 2 9 /0 5 /2 0 1 2  
TARİH VE 2 0 1 2 /1  SAYILI KARARI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararının 32-(1) maddesinde; “ Bu kararın yayımlandığı 
tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı kanunun 11 inci maddesi 
kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu madde de öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı 
(İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığımız Kamu Hakem Kurulunun İLKSAN üyeliği hususunda aldığı bu kararın uygu
laması ile ilgili olarak 06/08/2012 tarih ve 2012/33 sayılı Genelge yayımlamıştır.

Bu Genelgeye göre;
1. 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere, Kararın Resmi Gazetede 

yayımlandığı 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ilk defa atananlar ile mevcut kadrolarından 
sayılan unvan ve yerlere naklen atananlar bakımından İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir.

2. 01/06/2012 tarihinden sonra, 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve 
yerlere atam ası yapılanlardan İLKSAN'a üye olmak isteyenler, bir dilekçe ile doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne veya 
il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edebilirler. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu dilekçeleri en geç 15 gün içe
risinde İLKSAN Genel Müdürlüğüne intikal ettirecektir.

3. İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin 01/06/2012 tarihinden 
sonra tekrar İLKSAN üyeliği kapsamında bir göreve atanmaları halinde, isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler.

Şeklinde bir düzenleme yapmıştır.

2- ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ

Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu karar neticesinde toplam 23.867 sınıf öğretmeni üyemiz alan değişikliği yaparak diğer 
branşlara geçmiş olup; bunlardan 4477 sınıf öğretmenimiz, Sandık üyeliği kapsamında sayılan Özel Eğitim Kurumları sınıf 
öğretmenliğine, kalan 19.390 sınıf öğretmeni üyelik kapsamı dışına atanmıştır.
Bu çerçevede;

A) ANA STATÜDE ÜYE LEHİNE YAPILAN DÜZENLEME

24 Ekim 2012 Tarih 28541 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yü
rürlüğe giren İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü'nün 18 inci maddesine eklenen 4. 

; fıkra ile “ 01/06/2012 tarihinden itibaren 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunda sayılan görevlere atananlar 
bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile ihtiyari hale getirildiğinden Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyelikle

; rini sürdürebilirler” şeklinde bir düzenleme yapılarak üyelerimizin mağduriyetleri önlenmeye çalışılmıştır.

—  w w w.ilksan.gov.tr illisan
LKDKUL ÖĞPETJiCNLBIİ SA&JICVESOSfflLIAİD»» MMDlâl

http://www.ilksan.gov.tr


B) AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE ÜYE LEHİNE YAPILAN DÜZENLEME

09/11/2012 tarih 2692 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak 01/06/2012 tarihinden geçerli ol
mak üzere; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11 inci mad
desine eklenen (6). Fıkrası ile 01/06/2012 tarihinden itibaren, Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde kalmak kaydıyla üyelik kapsamı dışında bir göreve atananlara üyelik sürdürme hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda 8654  üyemiz yazılı müracaatta bulunarak İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürmekte,

3- AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE ÜYE LEHİNE YAPILAN DİĞER DÜZENLEMELER
16 Mart 2012 tarih 2654  sayılı ve 09/11/2012 tarih 2692 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergilerinde yayımlanarak yürürlüğe
giren yönetmelik gereği;

• Evlenme yardımı ödemelerinde yapılan eksik aidat mahsubu işlemi kaldırılmıştır.
• 120 ay ve üzerinde üyeliği ve aidatı bulunan üyenin, aidat iadesini almadan vefat etmesi halinde üyenin varislerine, emekli yardı

mı usul ve esaslarına göre ölüm yardımı yapılmaktadır.
• Şehit Yardımı için istenen evraklar arasında talep edilen veraset ilamının aslı ya da mahkemece onanmış sureti geçerli iken noter

likçe düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı, veraset ilamının yerine kullanılabilecektir.
• Şehit Yardımının yapılabilmesi için istenilen Bakanlıkça düzenlenen Şehitlik belgesi geçerli iken, Valilikçe düzenlenen Şehitlik 

belgesi de kabul edilecektir.
• Doğal Afet Yardımı için istenilen belgelerle ilgili olarak yeniden düzenleme yapılarak nüfus kayıt örneği veya belgenin temin edi

lememesi halinde üyenin görev yaptığı il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak ikamet belgesinin de geçerli olacağı şek
linde düzenlenmiştir. Bu değişiklik ile üyeye kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
başlıklı Kanunun 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (ç) bendi gereği, doğal afetlerde hasar tespitlerinin İl Afet Acil Durum Müdür
lüğünce yapılmaktadır. Bu sebeple meskenler için istenilen hasar tespit raporlanın, İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce hazırlanma
sının doğal afet ile ilgili mevzuata uygun olacağı, eşyalar için istenen hasar tespit raporlarının ise İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce 
hazırlanması uygulaması bulunmadığından, bu durumda bulunan üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili mülki 
amirliğince görevlendirilen ve bir Sandık il/ilçe temsilcimizin de bulunduğu komisyonca hazırlanacak hasar tespit raporu istenil
mesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

4- ÜYELİK SÜRDÜRME İŞ VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI
Yönetim Kurulumuz, bu durumda bulunan üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi
amacıyla 07/12/2012 tarih ve 39/1 sayılı karar ile aşağıdaki şekilde düzenleme yapmıştır.

a. 01/06/2012 tarihinden sonra üyelik devam talebinde bulunan üyelerimizin Sandık mevzuatına tabi üye olarak kabul edilmesine, 
dilekçe tarihleri 01/06/2012-24/10/2012 arasında üyeliğin devamı yönünde dilekçe verenlerden, yazımızın tebliğ tarihinden iti
baren 30 (otuz) gün içerisinde aksi yönde yazılı beyanda bulunanlara aidatlarının iade edilmesine,

b. 01/06/2012 tarihinden sonra 24/10/2012 tarihine kadar müracaat ederek üyelik kapsamı dışına çıkıp aidat iadelerini alanlara, 
yazılı tebligat yapıldıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere 30 (otuz) gün içinde almış oldukları aidat iadelerini defaten 
ödemeleri ve üyelik devamına ilişkin yazılı müracaatta bulunmaları durumunda Sandık mevzuatına tabi üye olarak kabul edil
melerine,

c. Ana Statü ve Yönetmelikte üyelik sürdürmeye ilişkin yapılan düzenleme nedeniyle, üyelik devam talebinde bulunan üyelerden 
01/06/2012 tarihinden sonra herhangi bir nedenle kesilmeyen Sandık aidatlarının üyeler tarafından ödenmesi halinde hizmet 
yılına sayılması,

d. 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kalmak kaydıyla, üyelik kapsamı dışına çıkanlardan, Sandık Ana 
Statüsü ve Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye rağmen üyelik sürdürme ve ya aidat iadesi almak için yazılı müracaatları bu
lunmayan üyelerimize yazılı tebligat yapıldıktan sonra 90 (doksan) gün süre verilerek yazılı taleplerinin alınarak bu taleplerine 
göre işlem yapılmasına, belirtilen süre içerisinde başvurmayanlara üyelik devam hakkı tanınmamasına, Sandıkta bulunan bi
rikmiş aidatlarının mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması ve alınan bu kararların; 01/06/2012-24/10/2012 tarihleri 
arasında üyelik kapsamı dışına çıkanlara iadeli taahhütlü posta ile tebliğ ile ilgili Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
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01.01 .2012-31 .08 .2012  ve 01.01 .2013-31.08 .2013  
TARİHLERİ İTİBARİYLE

AİDAT GELİRLERİ
Yıl T oplam  A id at Geliri (TL) O ran %

2 0 1 2 68 .184 .659 ,13
5 ,7 2

2 0 1 3 72 .086 .794 ,86

2 0 1 2  AİDAT GELİRİ 2 0 1 3  AİDAT GELİRİ Y ILLIK  ARTIŞ 
ORANLARI

OCAK 8 .127 .908 ,51 8 .944 .928 ,67 1 0 ,0 5 %

ş u b a t 8 .265 .811 ,10 9 .126 .779 ,12 1 0 ,4 2 %

MART 8 .409 .679 ,68 8 .792 .540 ,00 4 ,5 5 %

NİSAN 8 .323 .697 ,22 8 .973 .499 ,67 7 ,8 1 %

MAYIS 8 .382 .437 ,52 8 .880 .603 ,75 5 ,9 4 %

HAZİRAN 8 .622 .747 ,46 8 .954 .931 ,44 3 ,8 5 %

TEM M UZ 9 .151 .129 ,17 9 .279 .324 ,00 1 ,4 0 %

AĞUSTOS 8 .901 .248 ,47 9 .134 .188 ,21 2 ,6 2 %

TOPLAM 6 8 .1 8 4 .6 5 9 .1 3 7 2 .0 8 6 .7 9 4 .8 6 5 .7 2 %

Sandığımızın 
2013 Yılı AidatGelirleri 720ş?r6794,86TL

10.000.000.00

0.000.000.00 j-
!_
I

6.000.000.00 j -  
ı

1 .000.000.00 -  

2 .0 0 0.0 0 0 ,0 0  -

OCAK

1E.DD7.

E.DD7.

ŞUBAT MART 

■  2012 AİD AT GELİRİ

NİSAN MAYIS 

—  2013 AİDAT GELİRİ

TEM M UZ  

Y ILLIK  ARTIŞ

AĞUSTOS
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01 .01 .2012-31.08 .2012 VE 01 .01 .2013-31.08 .2013  
TARİHLERİ İTİBARİYLE

SOSYAL YARDIMLAR

Emekli Yardımı

Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar 
(TL)

Oran
(%)

2012 1209 18.293.602,98
-35,41

2013 728 11.816.046,40

Malûliyet Yardım

Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar 
(TL)

Oran
(%)

2012 25 260.291,15
-13 ,04

2013 20 226.337,82

Ölüm Yardımı

Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar Oran
(TL) (%)

2012 134 1.507.299,77 15,98

2013 138 1.748.125,77

Evlenme Yardımı

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen evlenme yardımı tutarları:
2 0 1 2  Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 5 00 ,00  TL.
2 0 1 3  Yılı Evlenme Yardımı Miktarı : 5 00 ,00  TL.
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aidat ve sosyal yardım lar müdürlüğü

Şehit Yardımı

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları:
2013 Yılı Şehit Yardımı Miktarı : 12.000,00 TL.

Sandığımızın lımı 12.000 TL J
2013 Yılı ŞeilLL IdTL olmuştur.

Doğal Afet Yardımı

Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar Oran
(TL) (%)

2012 2477 1.329 .662 ,12 -99,84

2013 4 2.089,15

2011 Yılı içinde Van ili ve ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle Sandığımızca üyelerimize Doğal Afet Yardımı yapılmıştır. 
Ayrıca depremde vefat etmiş olan 27 üyemizin varislerine Sigorta Şirketince Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ödeme yapılmıştır

Aidat İadesi

(10 Yıl Altı emeklilik, Emekli olduktan sonra yeniden üyelik kapsamına dönerek 2. kez emekli olanların iadeleri, üyelik kapsamı dışına 
atananların iadesi, Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve sehven kesintilerin iadesi toplamını kapsamaktadır.)

Yıl Üye Sayısı Ödenen Tutar Oran
(TL) (%)

2012 1.347 1.945.428,89 419,29

2013 3.668 10.102.416,77

2012 Eylül ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu karar neticesinde 19.390 sınıf öğretmeni üyelik kapsamı dışına 
atanmıştır.
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2013 yılı gerçekleşen sosyal yardım üye sayıları oranı

Evlendirme Yardımı;
4 3 8 9

Aidat İadesi;
3 6 6 8

Ölüm Yardımı;
138

Emekli Yardımı;
728

Maluliyet Yardımı;
2 0
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aidat ve sosyal yardım lar müdürlüğü

GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI
Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer alm ayan ancak, 
üyelerin yararı açısından 2 0 0 4  yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza 
Sigortası uygulamasının, 2 0 1 2 - 2 0 1 3  döneminde de devam etmesine 
karar verilmiş ve Ankara Sigorta ile 28/01/2013 tarihinde sözleşme 
yapılmıştır.

Buna göre, 2 2 -6 5  yaş arası Sandık üyeleri, 2 4  saat boyunca 
dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 7 .500 ,00  (Yedibinbeşyüz)
TL bedel üzerinden deprem tem inatı dahil, sigorta kapsamına 
alınmıştır.

Sigorta kapsamında, kaza sonucu m alûl duruma düşen veya kaza 
sonucu vefat eden üyenin vârislerinin Sandık tarafından yapılan ölüm 
yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen 
belgeleri tem in ederek Sandığa başvurmaları hâlinde, belgeler sigorta 
şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

İstenilen evraklar:
1. Kaza tespit tutanağı,



SANDIK TARAFINDAN SİGORTA 
ŞİRK ETLERİN E YAPILAN ÖDEM ELER

SİGORTA ŞİRKETLERİN CE ÜYE  
V A RİSLERİN E YAPILAN ÖDEMELEF

SİGORTA
ŞİRKETİ

SİGORTA
TARİHLERİ

SİGORTA
SÖZLEŞM E

BED ELİ

KİŞİ BAŞI 
SÖZLEŞM E  

BED ELİ

VEFAT SAYISI M ALUL
SAYISI

SİGORTA
SÜRESİNCE

ÖDENEN

Güneş Sigorta A.Ş. 0 3 .1 1 .2 0 0 4 /
02 .1 1 .2 0 0 5

48 .562 ,50 5 .000 ,00 32 1 162 .600 ,00

HDI Sigorta A.Ş 0 2 .1 1 .2 0 0 5 /
01 .1 1 .2 0 0 6

39 .975 ,00 5 .000 ,00 18 - 9 0 .000 ,00

HDI Sigorta A.Ş 0 2 .1 1 .2 0 0 6 /
01 .11 .2007

73 .500 ,00 5 .000 ,00 23 115 .000 ,00

HDI Sigorta A.Ş 0 2 .1 1 .2 0 0 7 /
01 .1 1 .2 0 0 8

77 .189 ,00 5 .000 ,00 23 1 116 .250 ,00

HDI Sigorta A.Ş 0 5 .1 1 .2 0 0 8 /
04 .1 1 .2 0 0 9

79 .200 ,00 5 .000 ,00 20 - 100 .000 ,00

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şir
keti

1 1 .1 2 .2 0 0 9 /
10 .12 .2010

102 .501 ,00 5 .000 ,00 12 6 0 .000 ,00

Demir Sigorta 2 0 .1 2 .2 0 1 0 /
19 .12 .2011

106.735 ,13 7 .500 ,00 44 - 330 .0 0 0 ,0 0

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şir
keti

0 4 .0 1 .2 0 1 2 /
04 .01 .2013

189 .000 ,00 7 .500 ,00 15 112 .500 ,00

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şir
keti

2 8 .0 1 .2 0 1 3 /
28 .0 1 .2 0 1 4

220 .5 0 0 ,0 0 7 .500 ,00 16 120 .000 ,00

2 0 0 4 -2 0 1 3  Yılları Grup Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılan Ödemeler
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01/01 /2002  İLE 31/08 /2013  
TARİHLERİ İTİBARİYLE

GELİRLERİNE AİT TABLO

YIL 20 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 200 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 20 1 1 2 0 1 2 201 3

TL 2 6 .2 2 6 .49 7 ,4 0 3 6 .6 3 9 .3 9 8 ,6 3 4 3 .3 5 6 .9 1 2 ,7 8 4 7 .7 2 8 .1 3 6 ,9 6 5 1 .5 1 8 .7 8 8 ,8 9 5 7 .9 0 6 .17 4 ,5 9 6 2 .7 0 1 .2 6 8 ,6 7 6 8 .7 0 5 .78 7 ,0 5 7 5 .3 6 6 .2 0 1 ,9 4 8 9 .8 7 1 .90 9 .2 9 1 0 3 .6 8 9 .1 1 7 ,9 6 7 2 .0 8 6 .7 9 4 ,8 6

01 /01 /2002  İLE 31/08 /2013  
TARİHLERİ İTİBARİYLE

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE AİT TABLO

EMEKLİ EVLENME DOĞAL AFET ŞE H İT ÖLÜM
MALUL 
EMEKLİ (*) AİDAT İADESİ

Y

I

L

Ü YE YARDIM Ü YE YARDIM ÜYE YARDIM Ü YE YARDIM Ü YE YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM

SYS TUTARI SYS TUTARI SYS TUTARI SYS TUTARI SYS TUTARI SYS TUTARI SYS TUTARI

2002 5 .1 6 4 1 5 .9 3 3 .9 7 0 ,9 2 5 .4 6 7 4 8 1 .2 5 0 ,0 0 2 9 3 .2 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 7 9 4 0 5 .9 3 3 ,9 3 1 .9 4 7 5 1 3 .3 0 4 ,4 1

2003 6 .6 2 2 2 8 .3 2 5 .2 8 9 ,4 3 6 .5 8 4 1 .3 4 0 .0 5 0 ,0 0 9 2 3 4 9 4 .4 5 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 0 2 6 3 8 .8 9 5 ,9 0 1 .7 6 6 6 4 4 .4 9 4 ,0 4

2 0 0 4 9 .2 0 7 4 8 .2 0 6 .0 2 3 ,4 3 9 .8 4 5 3 .1 9 3 .0 8 0 ,0 0 1 0 3 4 9 .9 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 2 1 3 8 3 1 .7 9 7 ,1 6 3 9 1 3 1 .8 0 0 ,7 3 2 .6 9 6 1 .5 7 9 .8 3 1 ,7 1

2005 1 2 .1 0 5 7 5 .3 6 2 .6 8 6 ,9 0 7 .6 9 3 3 .2 8 2 .4 9 8 ,0 5 2 7 1 9 .5 7 5 ,0 0 0 0 ,0 0 1 7 5 8 2 1 .0 2 8 ,8 3 3 9 1 4 8 .0 3 4 ,7 3 2 .2 6 8 1 .5 1 3 .7 1 8 ,5 6

20 0 6 8 .3 1 3 5 8 .0 5 4 .5 1 4 ,1 9 6 .4 9 4 2 .8 7 5 .9 0 0 ,0 0 15 1 2 .7 2 5 ,0 0 0 0 ,0 0 1 7 0 9 1 0 .5 8 1 ,7 2 2 7 1 2 4 .5 6 9 ,5 9 1 .7 8 2 1 .4 8 9 .6 8 5 ,8 7

2007 5 .5 7 2 4 5 .5 2 1 .1 2 7 ,1 1 6 .3 3 1 2 .8 3 3 .4 0 0 ,0 0 19 1 0 .9 5 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 8 5 1 .0 9 4 .6 0 0 ,8 5 3 6 1 8 2 .3 3 3 ,0 7 2 .2 5 8 2 .3 9 8 .7 8 9 ,6 8

2008 5 .1 3 5 4 7 .3 9 0 .5 3 9 ,1 0 6 .4 8 2 3 .0 3 4 .7 7 0 ,0 0 3 1 .6 5 0 ,0 0 0 0 ,0 0 1 7 6 1 .1 9 3 .3 9 7 ,4 0 3 3 2 0 4 .4 1 6 ,1 8 2 .2 4 0 2 .8 8 2 .3 6 0 ,4 3

20 0 9 3 .0 4 5 3 1 .8 9 0 .0 4 4 ,3 7 5 .5 4 7 2 .6 2 8 .6 1 0 ,0 0 1 6 6 9 ,6 0 0 0 ,0 0 1 6 1 1 .3 0 7 .8 7 1 ,4 2 32 2 3 6 .3 4 9 ,3 9 1 .7 0 2 2 .4 4 0 .9 6 4 ,5 3

20 1 0 2 .8 4 5 3 3 .1 0 8 .0 0 8 ,2 8 5 .2 6 6 2 .4 9 9 .2 0 0 ,0 0 3 1 .6 9 8 ,0 0 0 0 ,0 0 1 5 3 1 .4 0 6 .4 0 2 ,5 1 3 0 2 4 6 .9 9 8 ,8 0 4 .5 0 3 7 .0 7 3 .7 5 8 ,0 8

2011 2 .6 4 2 3 5 .1 8 6 .1 8 1 ,4 0 6 .0 9 0 2 .8 9 2 .1 0 0 ,0 0 1 1 6 5 5 .2 7 2 ,0 4 0 0 ,0 0 1 9 9 1 .9 6 9 .5 8 6 ,5 6 3 6 3 2 0 .7 8 2 ,3 1 2 .2 9 8 4 .3 9 0 .5 5 0 ,6 5

2012 3 .3 0 7 5 0 .0 7 4 .6 5 5 ,7 4 8 .4 4 8 4 .1 7 3 .4 9 1 ,9 8 2 .4 8 2 1 .3 3 2 .4 1 1 ,4 0 1 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 8 8 2 .1 4 8 .4 0 8 ,5 0 31 3 2 5 .7 7 6 ,0 1 9 .0 0 7 3 1 .1 4 6 .0 9 9 ,6 9

2013 7 2 8 1 1 .8 1 6 .0 4 6 ,4 0 4 .3 8 9 2 .1 9 0 .2 5 0 ,0 0 4 2 .0 8 9 ,1 5 0 0 ,0 0 1 3 8 1 .7 4 8 .1 2 5 ,7 7 2 0 2 2 6 .3 3 7 ,8 2 3 .6 6 8 1 0 .1 0 2 .4 1 6 ,7 7

(*) Malulen Emekli sütunu 2 0 0 4  Yılı öncesinde Emekli Yardımı sütununda izlenmiştir.



BAY BAYAN ÜYE DAĞILIMI

ilKson

01/01 /2002  İLE 31/08/2013  
TARİHLERİ İTİBARİYLE

AİDAT GELİRLERİNE AİT TABLO
CİNSİYET ÜYE SAYISI

ERKEK ÜYE 119.410

KADIN ÜYE 148.032

TOPLAM ÜYE SAYISI 267.442
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Yazı: Murat ÖZCAN
İkraz Müdürü

Alın Teriniz, Hevesimiz...
Sosyal devlet anlayışını bugüne kadarki anayasalarında 
benim sem iş olan ülkemizde bu anlayış doğrultusunda 70 

yıldır çalışan bir kurum olan Sandığımız, değişen ve gelişen 

şartlara anında adapte olarak hizmet kalitesini her geçen 

gün artırmaktadır. 2 0 0 7  yılından bu yana Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) tarafından onaylı Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesine sahip olmamız ve tüm  iş ve işlemlerimizi bu anlayış 
doğrultusunda yapmamız hizm ette kaliteye verdiğimiz değerin 

bir göstergesidir.

T.C. Anayasasında herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip 
olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alacağı 
ve teşkilatı kuracağı belirtilmiştir. Kuruluş am acı üyelerine 

sosyal yardım sağlamak olan Sandığımız da bu doğrultuda

üyelerimizin emeği karşılığında almış oldukları ücreti en 
verimli şekilde değerlendirecek çalışmalar yapmaktadır.

İLKSAN; Üyelerini ekonomik yönden desteklemek amacıyla 
sunduğu İkraz hizmetine, Yönetmeliğin Mayıs 200 3  tarih ve 
2 5 4 8  sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanm asıyla Ağustos 
2 0 0 3  tarihinde başlamıştır.

İkraz vadelerine uygulanan faiz oranlarının ve kesintilerinin 
düşük olması sebebiyle üyelerimiz nakit ihtiyaçlarını 
İLKSAN'dan karşılamayı tercih etmiş olup; uygulamaya 
başladığımız tarihten Ağustos 2 0 1 3  ayı sonuna kadar 73.376 
üyeye 861 .1 2 0 .0 0 0 ,0 0  TL ikraz ödemesi yapılmıştır. İkraz 
kullanan 73 .376  üyenin 8.939 'u  8 / 2 013  yılına ait olup, aylara 
göre dağılım yüzdeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

ww w .ilksan.gov.tr —

http://www.ilksan.gov.tr


2013 YILINDA İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARININ

DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM YÜZDELERİ GRAFİĞİ

MART
1083

NÎSAN
1261

DÖNEM ADI
2013 YILI DÖNEMLERE GÖRE

ÜYE SAYILARI

OCAK 1001

ŞUBAT 828

MART 1083

NİSAN 1261

MAYIS 1252

HAZİRAN 1067

TEMMUZ 1552

AĞUSTOS 895

TOPLAM 8939

İkraz ödemesi yapılan 861 .1 2 0 .0 0 0 ,0 0  TL’den 1 5 1 .130 .600 ,00  TLsi 2 0 1 3  yılına ait olup, aylara göre dağılım yüzdeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2013 YILINDA İKRAZ MİKTARLARININ

DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM YÜZDELERİ GRAFİĞİ

AĞUSTOS
13 .333 .900,00 ■ f i n  OCAK 

I.İC  17.748.300,00

TEMMUZ
2 1 .704 .400,00 ■ j| | ] ŞUBAT

HAZİRAN
18.738.500,00

14 .734 .500,00

MART 
.İd  19.728.700,00

MAYIS
22 .552 .900,00

NİSAN
22 .5 89 .400,00

DÖNEM ADI
2013 YILI DÖNEMLERE GÖRE

İKRAZ MİKTARLARI

OCAK 17.748 .300 ,00

ş u b a t 14.734 .500 ,00

MART 19.728 .700 ,00

NİSAN 22.589 .400 ,00

MAYIS 22 .552 .900 ,00

HAZİRAN 18.738 .500 ,00

TEMMUZ 21.704 .400 ,00

AĞUSTOS 13.333 .900 ,00

TOPLAM 151.130 .600 ,00
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2012 ve 2013 yıllarında ikraz kullanan üye sayıları ve ikraz miktarlarının karşılaştırmalı grafikleri aşağıda sunulmuştur.

2012 VE 2013 YILLARINDA DÖNEMLERE GORE

İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARININ 
KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ

1100

HDD -

D -

OCAK ŞUBAT M ART NİSAN

■  2012 üYE SAYıSı

MAYIS HAZİRAN T EM M U Z AĞUSTOS

2013 üYE SAYISI

2012 VE 2013 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE

İKRAZ MİKTARLARININ 
KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ

25.000.000 

20.DD0.DDD

15.000.000

10.000.000 

5.000.000

o

2012 İk ra z  m İk ta r i ■  2013  İk ra z  m İk ta ri

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS H AZİR AN  T EM M U Z AĞUSTOS
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Üye m em nuniyetini ve hizm et kalitesini arttırm ak amacıyla; Aralık 
2 0 0 7  tarihinden itibaren üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 
sürekli yenilenen İkraz Yönetmeliğinde, Mart 2 0 1 3  tarihinde de bazı 
maddelerde değişikliğe gidilmiş ve yeni maddeler eklenmiştir. Bu 
doğrultuda; ikraz kullanabilmek için, Sandık üyeliğinin başlam ış ve fiili 
aidatının kesiliyor olması; Sandıktan daha önce ikraz alıp, haklarında 
icra takibi başlatılan üyeler için borcun tam am ının ödendiği tarihten 
itibaren 6 ay geçmiş olması şartları yeterli sayılmıştır. Yine ikraz borcu 
olup ikraz taksitlerinin % 25 (Yüzdeyirmibeş)’ini ödeyen üyeye yeniden 
ikraz kullanm a imkanı sağlanmış olup, M üşterek ve müteselsil borçlu 
(kefil) göstermek istem eyen üyelerin, Kredi Kefalet Sigortası kapsamına 
alınarak kefilsiz ikraz kullanm asına olanak tanınmıştır. Bunun yanı sıra 
İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin başvuru şartları kolaylaştırılmış, ikraz 
istek form ve taahhütnam esi ile m aaş bordrolarının Gerçekleştirme 
Görevlisi tarafından onaylı olması yeterli görülmüştür.

İkraz çeşitlerimize Evlenme Halinde, Hastalık ve Tedavi Halinde 
kullandırılacak ikraza ilaveten Mart 2 0 1 3  tarihinde yönetmelik 
değişikliği ile, Özel Günlerde kullandırılacak İkraz da eklenmiştir. İkraz 
Yönetmeliğinde ikrazın vadeleri 12, 24, 3 6  ve 4 8  ay olarak belirlenmiş 
olup, 12 ay vade için kullandırılacak üst lim it 15 .000  TL, 2 4  ay vade için 
kullandırılacak üst limit 2 0 .0 0 0  TL, 3 6  ve 4 8  ay vade için kullandırılacak 
üst lim it ise 3 0 .0 0 0  TL olarak düzenlenmiştir. Sandık üyesi iken 
evlenen ve evlenme yardımından feragat eden üyelerimiz, bir defaya 
m ahsus faizsiz 12 ay vadeli en son aya ait aidat miktarının 1 2 0  katı 
kadar evlenm e ikrazı talep edebilirken; herhangi bir sağlık problemi ile 
karşılaşan üyelerimiz kendileri veya bakm akla yükümlü olduğu kişilerin; 
uzun süreli hastalıkları sebebi ile tedavi masraflarında kullanılmak üzere, 
düşük faizli 12 veya 2 4  ay vadeli en son aya ait aidat m iktarının en fazla 
1 5 0  katı kadar sağlık ikrazı kullanabilmektedirler. Dini bayramlarda, 
eğitim öğretim yılı başlangıcında, 2 4  Kasım Öğretmenler gününde, doğal 
afete maruz kalındığında ve tatil dönemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere üyelerimize sunulan özel günler ikrazı ise 12 ay vadeli olup, miktarı 
3.000,00TL’ye kadardır. Bu bağlamda 19 .06 .2013  - 3 1 .08 .2013  tarihleri 
arasında uygulamaya konulan özel günler ikrazı kapsamında 5 5 6  üyeye 
1 .049 .600 ,00  TL ikraz ödemesi yapılmıştır.

Üyelerinin bütün zor anlarında yanında olan İLKSAN doğal afete maruz 
kalan üyelerimize üyenin adına kayıtlı m esken veya ikametinde bulunan 
eşyanın hasara uğraması durumunda, doğal afete maruz kalınan 
tarihteki son aidatın en fazla 1 5 0  katı kadar üyenin daha önce ikraz 
kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın en düşük faiz oranı uygulamak 
suretiyle 1(Bir) yıl vadeli ikraz hizmeti sunmaktadır. Öyle ki doğal afete 
uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde isterlerse her 
iki üyeye de ayrı ayrı ikraz verilmektedir. Üyelerine, Yönetmelikte bahsi 
geçen ikrazlardan en fazla ikisi için talepte bulunabilme şartı getirilmiş 
iken, doğal afete maruz kalan üyelerimize kullandırılacak ikraz için bu 
şart kaldırılmıştır.

İkraza uygulanacak faiz ise, her ödeme gününden bir önceki iş günü 
gerçekleşen en fazla 5 bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık tüketici 
kredisi faizlerinin aritm etik ortalamasından; 12 ay vade için % 39, 2 4  ay 
vade için % 31, 3 6  ay vade için % 26 ve 4 8  ay vade için % 20  daha düşük 
uygulanmaktadır. Hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikrazın faiz 
oranı, aritm etik ortalamadan;12 ay vade için % 45, 2 4  ay vade için % 35 
daha düşük uygulanmaktadır. Özel günler için kullandırılacak ikrazın 
faiz oranı ise, yine aritm etik ortalamadan 12 ay vade için % 57 daha 
düşük uygulanmaktadır. Bu bağlamda ikraz listeleri her hafta Pazartesi

ve Çarşamba günleri hazırlanmakta olup, listeye giren üyelerimizin 

ödemeleri her Salı ve Perşembe üyenin herhangi bir bankadaki 

şahsi hesap numaralarına, işlem  masrafı alınmadan EFT olarak 

gönderilmektedir. İkrazdan, kanun gereği Damga Vergisi, Kredi Hayat 

Sigorta Primi ve Kredi Kefalet Sigorta Primi (müşterek ve m üteselsil 

borçlu göstermeyen üyelerimizden) dışında dosya masrafı adı altında 

herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

İkraz taksitlerinin geri ödemeleri, üyelerin maaşlarından harcam a 

birimleri tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistem i üzerinden 

otomatik olarak yapılmaktadır. Talep etmeleri halinde ikraz kullanıp 

askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyelerin taksitleri; faiz 

yansıtılm ası şartı ile 6 aya kadar; doğal hayatı etkileyen afete maruz 

kalan üyelerin kullanmış veya kullanacakları ikrazlara ait taksitleri ağır 

hasarlılar için faizsiz 6 aya kadar, orta ve hafif hasarlılar için faizli olarak 

3 aya kadar ertelenmektedir.

İkraz hizmetinden faydalanmak isteyen üyelerimizin;

• Borçlu ile m üşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları 

ve kurum amirinden onaylı ikraz istek formunu,

• Borçlu ile m üşterek ve müteselsil borçlunun m aaş bordrolarını,

• Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan 

fotokopilerini,

• Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formunu,

• İkraz kefalet sigorta formunu (müşterek ve müteselsil borçlu 

göstermeyen üyeler),

• İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair 

muvafakatnameyi,

• İmza sirküleri formunu, posta, kargo, aps vb. yollarla Genel 

Müdürlüğümüze göndermek suretiyle başvuru yapmaları 

gerekmektedir.

Üyelerimizin emekleri karşılığında Sandığa yatırılan paraları yine 

üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanm ak adına Sandık olarak büyük 

bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine 

getirebilm enin bilinciyle üyelerimize nasıl faydalı çalışmalar yapabiliriz 

konusunda her gün çalışmaktayız. Sizlerin de katkısı olan bu çalışmalar 

ile İLKSAN’ı her geçen gün büyüyen bir Sandık haline getirebileceğimizi 

düşünüyoruz.

İLKSAN’ı üyelerine kar payı dağıtan bir kurum yapmak için, İLKSAN’ı 

sosyal güvencenin direği yapmak için, İLKSAN üyesi herkesin kendisini 

ayrıcalıklı hissedebilmesi için, kısacası İLKSAN’ı 21.yüzyılın parlayan 

yıldızı yapmak için, tüm  üyelerimizin tecrübesine ve desteğine 

ihtiyacımız vardır. Tecrübenizi ve desteğinizi arkamızda hissettiğimiz 

her an daha da gayret göstermekteyiz. Bu gayretin yanı sıra üyelerimizin 

maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını devletin yanı sıra Sandık olarak 

karşılama heyecanı ve aşkı içindeyiz. Bu heyecan ve aşk ile 1 müdür,1 şef 

ve 5 personel olarak çıktığımız yolda sizin alın teriniz bizim hevesimizdir.

www.ilksan.gov.tr ilKsaı

http://www.ilksan.gov.tr
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r a r r n ı y f t r t ı

Portföy yönetiminde uluslararası standartlan arıyorsanız, biz buradayız. 
Yapı Kredi Portföy olarak, Fitch Ratings tarafından portföy yönetiminin 

en yüksek notu olan Highest standards (tur) ile değerlendirildik. 
Finansal gücümüz, performansımız ve yenilikçi çözümlerimizle sizi bekliyoruz.

çünkü Yapı Kredi Portföy’de de hizmette sınır yoktur.
ASSET MANAGER RATING

FitchRatings

Highest Standards
" (tur)

30/09/2013 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Portföy’ ün 
yönettiği toplam  varlık hacmi: 10 ,6 milyar TL



i l K s e n
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

Hayatın Her Anında 
Üyesinin Yanında

Sandıkta Hayat Var...
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