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GELECEĞİNİZ
EMANETİMİZDİR...
Her Geçen Gün Büyüyen Ailemizin Değerli Üyeleri;

Kuruluşumuzun 75. yılını, sizlerle birlikte geçirmenin mutluluğu ve haklı gururunu yaşamaktayım. 
Bu yıl faaliyetlerimizin odağında, ülkemizin kanunla kurulan 2. mesleki tamamlayıcı sosyal 
güvenlik kurumu ve yine ilk mesleki emeklilik fonu olan İLKSAN'ın tanıtımı, sağlık ve sosyal 
amaçlı taleplerinize yönelik çalışmalarımız ve projelerimiz yer almıştır.

"168 Fidan ile 
Eğitim Şehitlerimizin 
Aziz Hatıralarını 
Yaşatıyoruz."

13 Ocak 1943 tarihinde kurulan Sandığımızın 75. 
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Yönetim ve 
Denetleme Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdürlük 
Yöneticilerimiz ile birlikte çıkmış olduğumuz 
yolculukta; Şehit Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Nahit ERGENE Elazığ İl Merkezinde bulunan 
Ailesinin evinde, Darıkent Şehitlerinden 
Öğretmen Rüstem ŞEN de mezarı başında 
anılmış, Elazığ İzzetpaşa Camiinde tüm Şehit Öğretmen ve Eğitim Çalışanlarımızın ruhuna 
ithafen Mevlid-i Şerif ve Yasin-i Şerif okutulmuştur. Elazığ, Siirt, Şırnak, Gaziantep ve Hakkari 
İllerinde okul ziyaretleri ve üye bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, Hakkari'de 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bulunulmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Danıştay Başsavcımız Sn. Halil YILMAZ, Müsteşar 
Yardımcımız Sn. Muhterem KURT, Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı Sn. Talip GEYLAN, Türk Eğitim
Sen Genel Başkan Yardımcısı Sn. Cengiz KOCAKAPLAN, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz, 
İl ve İlçe Temsilcilerimiz, Öğretmenlerimiz, Genel Müdürlük Çalışanlarımız ve diğer konuklarımızın 
katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz "İLKSAN 75. Yıl Şehit Öğretmenler Hatıra Ormanı" fidan dikme 
törenimizde, 168 şehit eğitim çalışanımızın adlarının yaşatıldığı fidanları dikilmiş ve fidanlara 
şehitlerimizin isimlerinin yazıldığı künyeler asılarak, aziz hatıraları yaşatılmaya çalışılmıştır.

Antalya ilinde gerçekleştirdiğimiz yardım sandıklarının dünü, bugünü ve yarını kapsamında 
"İLKSAN 75. Yıl Çalıştayı"mıza Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ferda YILDIRIM, 
Sandığımızın önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim ve Denetleme Kurulu 
Üyelerimiz, Eğitim-İş Kolunda faaliyet gösteren Sendikaların Genel Merkez Temsilcileri, Sosyal 
Yardım Sandıklarının Yöneticileri, Üniversitelerin Öğretim Görevlileri ile tüm İl ve İlçe 
Temsilcilerimiz iştirak etmişlerdir. Çalıştayımızda; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sn. Kadir ARICI başkanlığında, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn. Yusuf ALPER, Anadolu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sn. Ufuk AYDIN, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sn. Şerife Türcan ÖZŞUCA ve Ankara Üniversitesi Siyasal 
BilgilerFakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sn. ŞenayGÖKBAYRAK' 
ın katılımlarıyla Panel düzenlenmiş, "İLKSAN Tarihinde 
Yolculuk" isimli sergimizin açılışı gerçekleştirilmiştir.

13 Ocak 2018 tarihinde De-Ha Öğretmenevimizde "İLKSAN'ın
2017 Yılı Faaliyetleri" konulu basın toplantısı düzenlenmiş, 
Üyelerimiz adına Atamıza Saygı ziyaretinde bulunmak 
amacıyla Anıtkabir'de tören gerçekleştirilerek, Mozoleye 
Çelenk bırakılmış, Saygı Duruşunda bulunulmuş ve Anıtkabir 
Ziyaretçi Defteri yazılarak imzalanmıştır.

"İLKSAN Tanıtım Katalog Kitapçığı" hazırlanarak, tüm İl ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlükleri ile okullara gönderilmiştir. Ayrıca 
bastırmış olduğumuz "İLKSAN Hatıra Pulu", Genel 
Müdürlüğümüzden gönderilen tüm gönderilerde kullanılmıştır.

Üyelerimizin sağlık ve sosyal amaçlı taleplerine yönelik 
çalışmalarımız kapsamında; mevzuatlarımızda güncellemeler 
yapılmıştır. Ekim 2017'de İkraz Yönetmeliğimize mevcut 
yönetmeliğimizde yer alan İcra İkrazı, Özel Günler İkrazı, Evlilik 
İkrazı, Sağlık İkrazı, Doğal Afet İkrazına ilave olarak Aile Destek 
İkrazı, üyelerimizin çocuğunun sünnet olması sebebiyle 
verilen Sağlık İkrazı ve 60 ay vade ile 60.000,00 TL'ye kadar 
verilecek Gayrimenkul İkrazı eklenmiştir. Temmuz 2018'de ise 
Doğal Afet İkrazı, Üyelerimizin teröre maruz kalmaları 
nedeniyle zarar görmeleri durumundaki mağduriyetini 
gidermek amacıyla, Afet İkrazı adı altında yeniden 
düzenlenmiş, Üyelerimizin annesi, babası, eşi veya çocuğunun 
vefatı halleri de ikraz erteleme kapsamına alınarak, 
üyelerimizin bu zor dönemlerinde daha fazla yanlarında 
olmak amaçlanmıştır.

Ekim 2017'de Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğimizde 
maluliyet ve ölüm yardımları emekli yardımı başlığı altında 
toplanmış; mevcut yönetmeliğimizde yer alan Emekli Yardımı, 
Evlenme Yardımı, Şehit Yardımı ve Doğal Afet Yardımına ilave 
olarak yönetmeliğimize Cenaze Yardımı, Doğum Yardımı, 
Sağlık Destek Yardımı ile Sağlık ve Sosyal Muhtevalı Karşılıksız 
Yardımlar eklenmiştir. Temmuz 2018'de ise Doğal Afet 
Yardımı, 2015, 2016, 2017 yıllarında Terör neticesinde zarara 
uğrayan üyelerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla, Afet 
Yardımı adı altında yeniden düzenlenmiş, ilerleyen dönemlerde 
de üyelerin sağlık, kaza, malûliyet ve ölüm risklerini sigorta 
ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydalar, Sağlık ve 
Sosyal Muhtevalı Yardımlar içerisinde düzenlenmiştir.

Ayrıca; Sandığımızı herhangi bir mali yükümlülük altına 
sokmadan yapmış olduğumuz protokoller sayesinde; sizlere 
ve aile bireylerinize indirimli hizmet sunumu sağlayan 
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları ağımız tüm illerimizi kapsayacak 
şekilde artmıştır.

Sandığımızca bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da sizlere 
en iyi hizmeti sunmak amacıyla; dijital arşiv, Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi ve yeni web sayfamızın yazılım işlemi 
tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Sandığımız ile yapmış 
olduğunuz resmi yazışmaları sorgulayabileceğiniz, yıllara 
göre ödemiş olduğunuz aidat tutarlarını ve detay dökümlerini 
görebileceğiniz, Sandığımızdan kullanmış olduğunuz ya da 
kefil olduğunuz ikrazlara ait detay bilgileri [ödeme planı, 
toplam borç, toplam tahsilat, erken ödeme tutarı hesaplama, 
kefil olunan ikraz ödeme ve borç bilgileri sorgulama vb.) 
öğrenebileceğiniz İLKSAN e-Devlet Kapısı da hizmete 
başlamıştır.

Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde tedavi ve benzeri 
maksatlarla gelen, sizlerin ve yakınlarınızın uygun şartlarla 
konaklayabileceği tesislerin yapılması hususunda; Ankara/ 
Çankaya, İstanbul/Kartal, İstanbul/Taksim ve İzmir/Konak'ta 
gayrimenkuller satın alınmıştır. Ayrıca; Ankara/Çayyolu 
Mevkiinde bulunan arsamız üzerine Eğitim Kampüsü, Bolu/ 
Karacasu arsamız üzerinde ise Termal Tesis yapımı hususunda 
çalışmalarımız hız kazanmıştır.

Sandığımızın gelecek yıllara ilişkin mali planlamaların ve 
yardımlara ilişkin stratejilerin belirlenmesi amacı ile Aktüeryal 
denge gözetilmek suretiyle toplu ödenen emeklilik 
yardımlarına alternatif olmak ve sizlere kaydı hayat şartıyla 
ödenmek üzere "aylık  emekli maaşı ödenmesi" esasına 
geçilmesi ve yine kesinti oranlarının arttırılmasına yönelik 
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm 
Başkanlığı ile çalışmalarımız devam etmektedir.

Tüm bu çalışmalar ışığında;

Sizlerin güveni ve desteği bizler için bu yolda en büyük 
değerdir. İşbirliği ve dayanışmanın en güzel örneği olan 
Sandığımızı daha ileri götürmek amacıyla fikirlerinizden 
yararlandığımız Sizlere, birlikte çalıştığımız Temsilcilerimize, 
Yönetim ve Denetleme Kurulumuz ile Genel Müdürlük 
Çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, "Geleceğinizin 
Bizlere Emanet Olduğu" bilinciyle çalışmalarımıza devam 
ettiğimizi bilmenizi istiyorum.

Sevgi ve Saygılarımla.
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Mintez ŞİMŞEK
Genel Müdür

İLKSAN
KANUNUNA DAİR
Eğitimcilerin, kanun güvencesi altında, geniş yelpazede sunulan sosyal hak ve olanaklarla 
donatılmasını içeren ilk kanun olan ve Sandığımızın kuruluşuna da esas teşkil eden 4357 sayılı 
"Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve 
Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle 
Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun", 19 Ocak 1943 tarih ve 5308 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve aradan geçen 75 yıllık dönemde, günün 
ihtiyaçları ve koşulları çerçevesinde çeşitli değişiklikler geçirerek mevcut metni ile yürürlükte 
kalmıştır.

Geçen 75 yıllık zaman diliminde, kanunun başlığı ile metninde, amaç ve kapsama yönelik atıfta 
bulunulan, yapı sandığı, terfi, taltif ve cezalandırma gibi hususları ihtiva eden özlük konuları ile 
kanunun hazırlanmasına sebep olan öğretmenlerin maaş ve ücret borçlarının ödenmesi gibi 
konular hâlihazırdaki metin itibariyle yürürlük dışında kalmış ve netice itibariyle aşağıda belirtilen 
kanun kapsamına ilişkin asli hususlardan, İLKSAN dışındaki konuların tamamı mülga olmuştur.

• Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenleri,

• İlkokul Öğretmenlerinin Kadroları, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmaları,

• Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı,

• Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Yapı Sandığı,

• Öğretmenlerin Alacakları,

Aşağıda detaylı olarak sunulan tablodan da anlaşılacağı üzere kanun metnindeki ilk değişiklik, 
kanunun yayımından 5 yıl sonra 1948'de başlamış, en son değişiklik ise 2014 yılında 
yapılmıştır.
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Değiştiren Kanunun/ KHK'nin/ 
İptal Edilen Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası

4357 sayılı Kanunun Değişen 
veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlük
Tarihi

5166
4 üncü m addesiyle  6 ncı m addesin in 

[a] fık rası D iğer M addeleri
01.01.1948
31.01.1948

7117 - 22.05.1958

7118 - 22.05.1958

283 - 26.07.1963

3179 - 13.04.1985

6528 2,3,4,5,7,8,10,15, Geçici Madde 1,2,3,4 14.03.2014

Yapılan bu değişiklikler neticesinde kanunun atıfta bulunduğu 
ve asli olarak düzenlenen beş konudan yukarıda sayılan dördü 
karşılıksız kalmış ve netice itibari ile 4357 sayılı kanunun 
mürur olduğu tek konu "Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı" olarak kalmıştır.

4357 sayılı kanunun bugün yürürlükte olan 11 inci ve 14 üncü 
[16 ve 17nci maddeler yürütme ve yürürlük maddeleridir]
maddeleri münhasıran İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığının kuruluş ve işleyişini düzenleyen maddeler 
olup, kanun hâlihazırdaki metni ve içeriği itibariyle İLKSAN 
kanunu olarak yürürlükte bulunmaktadır.

Kanunun geçen zaman içerisindeki kapsama alanına 
bakıldığında ise; 13.01.1943 tarihli "Hususi İdarelerden Maaş 
Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve 
Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek 
Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve 
Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun" un yürürlük tarihi 
itibari ile fiilen çalışan hemen hemen tüm eğitim camiasını 
kapsayacak bir şekilde kurgulandığı, gerek İLKSAN ve gerekse 
Yapı Sandığının da bu kurgu ve kapsama alanına göre 
kurulduğu görülmektedir. Nitekim 1943 tarihi itibari ile Maarif 
Vekâleti [MEB] çalışan profiline sayısal olarak bakıldığında; 
kanunla kurulan bu iki sandığın Milli Eğitim çalışanlarının 
yaklaşık %80'ini kapsayan bir mahiyette kurulduğu, 
kanunun hususi idarelerden maaş alan tüm öğretmenleri ve 
merkezi idareden maaş alan tüm memurları kapsadığı 
anlaşılmaktadır.

Kurulduğu dönem itibari ile MEB çalışanlarının hemen hemen 
tamamına hizmet veren Sandığın hizmet ve kapsama alanı, 
1958 yılında 4357 sayılı kanunda yapılan değişiklik neticesinde 
sadece ilkokul öğretmenleri ve MEB taşra teşkilatı çalışanlarına 
hizmet verecek şekilde daraltılmış, diğer taraftan geçen 
zaman içerisinde MEB'in hizmet alanının çoğalması ve 
Bakanlık çalışanlarının hizmet profilinin çeşitlenmesi

sonucunda üyelik yapısı itibari ile de bir küçülme yaşanmış ve 
kuruluş aşamasında Bakanlığın toplam personelinin %80'ine 
yakın bir mevcuduna hitap eden Sandık, kanunun 11. 
maddesinde sayılanların dışında kalanları üyeliğe 
kaydedemediğinden, üye sayısı ve aktif varlıkları itibariyle 
emsallerine göre küçülmüştür. (Örneğin, aynı süreçlerle ve 
03/01/1961 tarih ve 205 sayılı kanun ile kurulan Ordu 
Yardımlaşma Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm 
mensuplarını kapsadığından zaman içinde aynı akıbete 
uğramamıştır.)

Diğer taraftan aktüeryal denge hesabı ile hizmet veren 
kurumlarda çok önemsenen bir teorem olan "Büyük Sayılar 
Kanunu" gereği bu tarz teşekküllerin hizmet kalitesi ve hizmet 
büyüklüğü, üye sayısının artışı ile doğru orantılı olarak 
çalışmakta olup niceliğe bağlı artışlar niteliği büyütmektedir.

Sandığın, mevcut üye yapısı ile aktifüyelerinin yaklaşık %20'sine 
net sosyal yardım imkânı sunduğu göz önüne alındığında 
(İLKSAN 2017 Yılında 15.245 Üyesine 223.756.031,04 TL 
Karşılıksız Sosyal Yardım, 31.695 Üyesine 732.266.500,00 
TL Karşılıklı İkraz olmak üzere Toplam 46.940 Üyesine 
956.022.531,04 TL Ödemede bulunmuştur] kapsama alanın 
tüm MEB personelini içine alacak şekilde yani yaklaşık 4 katı 
bir büyümesi neticesinde, hizmetlerinin de asgari bu artış 
oranı kadar çoğalacağı ve her yıl hemen hemen 150 ila 200 Bin 
MEB çalışanına maddi desteklerde bulunacağı tartışılmaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hiç şüphesiz eğitimcilerin sosyo-ekonomik düzeylerinde 
yapılacak iyileştirmeler, eğitimin toplam kalitesini de 
yükseltecek; her geçen gün daralan sosyal güvenlik sistemi 
şemsiyesinin Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik desteği sunan bu 
sandıklar aracılığı ile eğitimciler açısından da genişletilebilmesi 
mümkün olacaktır.

Saygılarımla.
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YÖNETİM KURULU
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Fatih KAYA
Y ö n e tim  K uru lu  B aşkan Vek ili

n
Metin ŞEYHOĞLU

Y ö n e tim  K uru lu  Ü yesi

Tuncer YILMAZ
Y ö n e tim  Kuru lu  B aşkanı

Abdulkadir ÖZKAN
Y ö n e tim  K uru lu  Ü yesi

Hüseyin TORUN
Y ö n e tim  K uru lu  Ü yes i

Atif ALA
Y ö n e tim  K uru lu  Ü yesi

DENETLEME KURULU

Hamza AYDOĞDU
Y ö n e tim  K uru lu  Ü yes i

Resul DEMİRBAŞ

10
İsa BARIŞ

D e n e tlem e  K uru lu  Ü yes i
Uğur TECİR

D e n e tle m e  K uru lu  Ü yes i



■ ORGANİZASYON ŞEMASI

BÜLENT KALE 
GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI [İD ARİ]

LEVENT BELLİGÜÇÜK
İNSAN KAYNAKLARI VE 
DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRÜ

Tun cer YILM AZ 
Yönetim Kurulu Başkanı

M intez ŞİMŞEK 
Genel Müdür

MURAT TEKİN 
GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI [M ALİ]

KAMİL BARUTÇUOGLU SELMA YILMAZ
1. HUKUK MÜŞAVİRİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

FATİH BEYDOGAN
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ

ERAY ERDAL
KONTROLÖR

M.KEMAL TÜRKOGLU
AİDAT VE SOSYAL 

YARDIMLAR MÜDÜRÜ

SERAP YELEÇ
HUKUK MÜŞAVİRİ

ABDULHAMİT ŞAHİN
MUHASEBE VE 

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

SALTUK AZİZ GOKALP
İKRAZ MÜDÜRÜ

İDARİ GENEL MÜDÜR YARD IM CIS I Bü lent KALE 216

MALİ GENEL MÜDÜR YARD IM CIS I M urat TEKİN 214

HUKUK M ÜŞAVİRİ Av. Kamil BARUTÇUOĞLU 221

ÖZEL KALEM M ÜDÜRÜ Selm a Y ILM AZ 203

BİLGİ İŞLEM M ÜDÜRÜ Fatih BEYDOĞAN 208

KONTROLÖR Eray ERDAL 283

M UHASEBE VE MALİ İŞLER M ÜDÜRÜ Ab du lh a m it ŞAHİN 235

AİD AT VE SOS YAL YARD IM LAR M ÜDÜRÜ M ustafa Kemal TÜRKOĞLU 246

İKRAZ M ÜDÜRÜ S altuk A z iz  GÖKALP 229

İNSAN KAYNAKLARI VE 
DESTEK H İZM ETLER İ M ÜDÜRÜ

Levent BELLİGÜÇÜK 278

GENEL M ÜDÜRLÜK 
K URUM SAL HAT

Santral
0312 363 24 14 
444 1943
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İLKSAN, 1943 yılında 4357 sayılı 
Kanunla, Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı olarak kurulmuş, munzam, 
bir sağlık ve sosyal yardımlaşma 
kurumludur. Sandığımız üyeleri, 
4357 sayılı Kanun'un 11/2 
maddesinde (Değişik:14/5/1958- 
7117/1md.); "Maarif Vekaleti 
bütçesinden maaş alan İlkokul 
öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve 
stajyer öğretmenleri, yetiştirme 
yurtları öğretmenleri, arızalı 
çocuklara ilk tahsilini veren 
müesseselerin öğretmenleri, 
Maarif Müdürleri, ilköğretim 
müfettiş ve denetmenleri, 
uygulama okulu öğretmenleri, 
İlköğretim Umum Müdürlüğü ve 
maarif müdürlüklerinde vazifeli 
memurlar ile Sandık işlerinde

çalışan memurlar Sandığa 
azadırlar" şeklinde olup, Kanun'un 
yürürlükte bulunan bu amir 
hükmü uyarınca, kanunda sayma 
suretiyle belirtilen görevlere 
atananların İLKSAN' a üye olmaları 
zorunludur.

4357 sayılı Kanun'un 11/2 
maddesinde [Değişik:14/5/1958- 
7117/1md.);sayma sureti ile 
belirlenen İLKSAN'a kimlerin üye 
olacağı Milli Eğitim Bakanlığının 
uygulamaları da esas alınarak 
İLKSAN Ana Statüsünde de 
düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; Ana Statünün 
22.03.1995/22235 [Değişik: RG. 
07.07.2018 / 30471)

MADDE 18'de -  [Değişik: RG- 
07/07/2018-30471)

[1) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden
maaş alan kadrolu ve sözleşmeli,
a) Sınıf öğretmenleri,
b) Aday/stajyer/sözleşmeli olarak 

çalışan sınıf öğretmenleri,
c) Özel eğitim kurumlarında ilk 

tahsili veren öğretmenler,
ç) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri,
d) Maarif müfettişleri,
e) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 

görevli memurlar,
f) Sandık işlerinde çalışanlar,

Sandık üyesidir.
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Toplu Sözleşme hakkı; 07/05/2010 tarih ve 
5982 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasa'sının 53. maddesinde yapılan 
değişiklikle, memurlara ve diğer kamu 
görevlilerine tanınmış olan bir hak olup, 
ayrıca Anayasa'nın 128. maddesinde de, 
memurların ve diğer kamu görevlilerin

nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, 
hakları ve hükümlülükleri, aylık ve ödenekleri 
ve diğer özlük işleri kanunla düzenleneceği, 
ancak mali ve sosyal haklara ilişkin Toplu 
Sözleşme hükümlerinin saklı olduğu hüküm 
altına alınmıştır.

Akabinde 11/04/2012 tarihli ve 
28261 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
6289 sayılı Kanunun 1. maddesi 
ile 25/06/2001 tarihli ve 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu'nun adı "Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu” şeklinde değiştirilmiş ve 
6289 sayılı Kanun ile 4688 sayılı 
Kanunda değişiklikler yapılmış ve 
bu kanunun 18. maddesi ile 
değişiklik yapılan 4688 sayılı 
Kanunun Toplu Sözleşme'nin 
kapsamı başlıklı 28. maddesinde, 
Toplu Sözleşmenin, kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal 
haklarını düzenleyen mevcut 
mevzuat hükümleri dikkate 
alınmak suretiyle Kamu 
Görevlilerinin 657 Sayılı devlet 
Kanunu dışındaki kanunlarla 
düzenlenmiş olan parasal, diğer 
mali ve sosyal haklar kapsam 
içerisine alınmıştır. Anılan 
mevzuat hükümleri uyarınca 
memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal 
haklara ilişkin Toplu Sözleşme 
yapma hakkına sahip oldukları, 
4688 sayılı Kanunda ise, Toplu 
Sözleşme kapsamının mevcut 
mevzuat hükümleri dikkate 
alınarak belirleneceğinin 
belirtildiği, ancak "İLKSAN 
üyeliğinin” memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin mali ve sosyal 
haklarına ilişkin değil, 4357 sayılı 
Kanun uyarınca "zorunlu

üyeliğin”, yasal bir yükümlülük 
olduğu aşikardır.

Zira Türk hukukunda normlar 
hiyerarşisinde en üste Anayasa, 
Milletlerarası Antlaşmalar, 
Kanunlar, Kanun Hükmünde 
Kararnameler [Toplu Sözleşme), 
Tüzükler, Yönetmelikler ve 
diğerleri [Yönerge, Tebliğ, 
Genelge ve Talimat ) şeklinde 
altlık ve üstlük ilişkisi 
düzenlenmiştir. Yani Kanun, 
Anayasaya; Kanun Hükmünde 
Kararnameler ve Toplu 
Sözleşme, Kanuna aykırı 
olamaz.

Toplu Sözleşmelerde kamu 
çalışanlarının mali ve sosyal 
hakları görüşülmekte ve bu 
konularda karar alınmaktadır.
Dolayısıyla; Toplu Sözleşme'nin 
konusu kapsamında bulunmayan 
İLKSAN üyeliğine ilişkin bu Toplu 
Sözleşme hükmü yok 
hükmündedir. Kaldı ki, bir kanun 
hükmü ancak yeni bir kanun ile 
değiştirilebileceği için, kanunda 
sayılan görevlerde bulunanların 
İLKSAN'a üyeliği zorunlu olacak 
ve bu yasal düzenlemeye aykırı 
bir Toplu Sözleşme hükmü de, 
hukuka uyarlık göstermeyecektir.

İlk olarak; 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme hükümleri uyarınca 
2012-2013 yılları için kamu 
görevlilerinin geneline ve hizmet 
kollarına yönelik mali ve sosyal

hakları belirlemek için yapılan 
Toplu Sözleşme görüşmelerinde 
uzlaşma sağlanamaması üzerine 
taraflar Kamu Görevlileri Hakem 
Kuruluna başvurmuşlardır. Bunun 
neticesinde kesin olarak 
29.05.2012 tarih 2012/1 karar 
sayılı Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu kararı verilmiş ve bu 
kararının 32. maddesinde; bu 
kararın, Resmi Gazete'de 
yayımlandığı tarihten itibaren 
Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 
kadrolara atanan ve 13.01.1943 
tarihli ve 4357 sayılı kanunun 
11. maddesi kapsamda 
bulunanlar bakımından "İLKSAN 
üyeliği ihtiyari hale" getirilmiştir.

Daha sonra; 23.08.2015 tarih ve 
29454 sayılı Resmi Gazete 'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren,
01.01.2016 -  31.12.2017 
dönemini kapsayan, "Kamu 
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet 
Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin 3. Dönem Toplu 
Sözleşme"nin, "Eğitim, Öğretim 
ve Bilim hizmet Koluna ilişkin 
Toplu Sözleşme" başlıklı 2. 
bölümünün "İLKSAN Üyeliği" 
başlıklı 9. maddesinde, "Mevcut 
üyeler dahil olmak üzere Milli 
Eğitim Bakanlığı kadrolarına 
atananlardan 13.01.1943 tarihli 
ve 4357 sayılı Kanunun 11. 
maddesi kapsamında bulunanlar 
bakımından İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 
[İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir."
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şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 
Bu düzenlemenin açıkça hukuka 
aykırı olması sebebiyle; Danıştay 
11. Daire 2016/786 E. sayılı dosya 
ile bu toplu sözleşmenin İLKSAN 
üyeliğini ihtiyarı hale getiren 
maddesinin yürütmesinin 
durdurulması ve iptali talebiyle 
dava açılmış, sayın Mahkeme'ce 
17.12.2015 tarihinde dava konusu 
işlemin (Toplu Sözleşme'nin 9. 
maddesinin) yürütülmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir. 
Böylelikle sözü edilen toplu 
sözleşme maddesi hukuk aleminde 
varlığını sürdürmemektedir.

Danıştay 17. Dairesi, Yürütmeyi 
Durdurma kararı verirken 
gerekçesinde; " 4357 sayılı 
kanunun 11/2. maddesinde 
sayılanların İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'na 
üyeliği zorunlu iken yasal 
zorunluluğu aşar nitelikte 
hükümler getirerek yasada anılan 
kişilerin üyeliğini ihtiyari hale 
getiren dava konusu düzenleyici 
işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır.” ve ayrıca 
"4357 sayılı yasa ile getirilen 
zorunlu üyeliğin, Toplu Sözleşme 
hükümleri ile ihtiyari hale 
getirilmesinin hukuka aykırılığı açık 
olup, Ocak 2016 tarihinden itibaren 
uygulamaya başlanılacağı göz 
önüne alındığında telafi güç ve 
imkânsız zararlara yol açabileceği 
sonucuna varılması nedeniyle dava 
konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulması gerekmektedir.” 
ibareleri kararda yer almaktadır.

Bu düzenlemeye istinaden, Sandık 
üyeliğinden ayrıldıklarını beyan

eden bazı üyelerimiz aidatlarının 
emekli yardımı ölçü alınarak 
ödenmesi talebi ile Sandığa 
başvurmuşlar ve bu talepleri 
Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle 
ret edilmiştir. Ret kararı üzerine, 
adı geçen Sandık üyeleri Sandığın 
bu ret işleminin iptali için, idare 
mahkemesinde dava açmışlar ve 
bu iptal davalarının mahkemece 
reddi üzerine davacılar, istinaf 
yoluna başvurmuş ve istinaf 
talepleri de "RED” ile 
sonuçlanmıştır.

Bu davalardan başka, yukarıda 
sözü edilen; 01.01.2016
31.12.2017 dönemini kapsayan 3. 
Dönem Toplu Sözleşmenin, İLKSAN 
üyeliğini ihtiyarı kılan 9. maddesine 
istinaden bir üyemiz tarafından 
İLKSAN üyeliğinin sonlandırılarak 
yapılan kesintilerin emekliye 
ayrılırken alacağı maddi yardım 
ölçü alınmak suretiyle 
hesaplanarak tarafına ödenmesi 
istemiyle yaptığı başvurunun, 
Sandık tarafından reddine ilişkin 
işlemin iptali ve ayrıca 1943 tarih 
ve 4357 sayılı İLKSAN Kanunun 
Sandık üyelerini belirleyen, 11/2. 
maddesinin Anayasa aykırılığı 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurulması talebiyle Afyon İdare 
Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Yapılan yargılama sırasında 
Anayasaya aykırılık iddiası Afyon 
İdare Mahkemesi'nce ciddi 
bulunarak, 4357 sayılı Kanunun 
11/2. maddesinin. Anayasa'nın 13. 
Ttemel hak ve özgürlüklerin 
sınırlanması! ve 48. [çalışma ve 
sözleşme hürriyeti] maddelerine 
aykırı olduğu kanısı ile dosyanın

Anayasa Mahkemesi'ne 
gönderilmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi yapılan 
inceleme sırasında Anayasaya 
aykırılığı iddia edilen 4357 sayılı 
Kanunun 11/2 maddesinde sayılan 
görevlerden diğerleri hakkında 
inceleme yapılmamasına ve 
davacının İlkokul Öğretmeni 
olması sebebiyle sadece "İlkokul 
Öğretmenleri” açısından işin 
esasına girilmesine karar 
verilmiştir. Esasa ilişkin inceleme 
sırasında, İLKSAN yetkililerinin 
Anayasa Mahkemesi'ni sözlü 
bilgilendirmeleri de 
gerçekleşmiştir.

Yapılan yargılama neticesinde, 
Anayasa Mahkemesi'nin
29.11.2017 tarih ve 2016/192 
E.- 2017/160 K. sayılı kararı ile; 
İLKSAN üyeliğinin "ih tiyarı 
olamayacağı", zorunlu olması 
gerekliliği sebebiyle davacı tarafın 
İLKSAN Kanunu 11/2. maddesinin 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptali 
istemini reddetmiştir. Sözü edilen 
karar 03.01.2018 tarih- 3029G 
sayılı Resmi Gazete 'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu bu kararda 
"Anayasa'da aykırılığı iddia edilen 
4357 sayılı Kanun'un 11/2. 
maddesinde sayılan görevlerden 
diğerleri hakkında inceleme 
yapılmamasına ve sadece 'ilkokul 
öğretmenleri' açısından işin 
esasına girilmesine karar 
verildikten sonra, esasa ilişkin 
inceleme sonucunda, İLKSAN 
üyeliği konusunda irade 
serbestisinin ve dolayısıyla 
sözleşme özgürlüğünün
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varlığından söz etmek mümkün 
olmadığından, zorunlu üyelik 
esasının sözleşme özgürlüğüne 
aykırı olmadığına ve İLKSAN 
üyeliğinin ihtiyari olamayacağı 
ve zorunlu olması gerektiği 
gerekçeleriyle" 4357 sayılı 
kanunun 11/2. maddesinin 
Anayasa'ya aykırı olmadığına ve 
itirazın reddine karar verilmiştir.” 
Böylelikle, 1943 yılından beri 
zaten yürürlükte olan 4357 sayılı 
Kanun, Anayasa Mahkemesi'nce 
yapılan Anayasaya Uygunluk 
denetiminden de geçtikten sonra 
halen yürürlüktedir.

2018-2019 yıllarını kapsayan 4. 
Dönem Toplu Sözleşme'nin 27. 
maddesindeki İLKSAN üyeliğinin 
ihtiyari olduğuna dair bir 
düzenlemeden bahsedilmekte ise 
de; Danıştay 17.Dairesinin 
yürütmeyi durdurma kararının 
gerekçesinde de yer aldığı üzere, 
4357 sayılı Kanunun 11/2. 
maddesi yürürlükte iken, 
hukukun temel prensiplerinden 
olan kanunun ancak yeni bir 
kanunla değiştirilebileceği ilkesi 
uyarınca Toplu Sözleşme ile 
kanuna aykırı bir düzenleme 
yapılamayacaktır. Yani Toplu 
Sözleşme ile yürürlükte olan 
kanunun hükümleri 
değiştirilemez ve toplu sözleşme 
hükümleri kanuna aykırı 
olamayacağı gibi ayrıca İLKSAN 
üyeliği, söz konusu Toplu 
Sözleşme'nin konusu kapsamına 
da girmemektedir.

Ayrıca; söz konusu 2018-2019 
dönemine ilişkin olan 4. Dönem 
Toplu Sözleşme'nin 27.

maddesinin, yukarıda izah 
ettiğimiz hukuki gerekçelerle, 
yürütülmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle Danıştay 11. 
Dairesi'nde 2017/2349 E. sayılı 
dosya ile dava açılmış ve
11.01.2018 tarihinde "....İLKSAN 
üyeliği ihtiyaridir,” hükmünü 
içeren 2018-2019 yıllarını 
kapsayan 4. Dönem Toplu 
Sözleşme'nin 27. maddesinin 
"yürütmenin durdurulması" 
kararı verilmiştir. Böylelikle sözü 
edilen toplu sözleşme maddesi 
de hukuk aleminde varlığını 
sürdürmemektedir.

4357 sayılı İLKSAN Kanunu, 
İLKSAN Ana Statüsü ve ilgili 
yönetmelikler Milli Eğitim Bakanı 
tarafından yürütüleceğinden; bu 
bağlamda Kanun'un 
yürütülmesinden, Milli Eğitim 
Bakanlığı Merkez ve Taşra 
Teşkilatları sorumludur. İLKSAN' 
nın sorumluluğu ise; sadece 
4357 sayılı İLKSAN Kanunun,
Ana Statüsü'nün ve ilgili 
yönetmeliklerinin uygulanmasını 
sağlamaktır. Kanun'a aykırı bir 
uygulama yapmaları veya 
Kanun'un yürütülmesini 
sağlamamaları, sözü edilen 
görevlilerin, idari, cezai ve 
hukuki sorumluluklarının 
doğmasına sebep olacaktır.

Bu durumda, Anayasa'nın 153. 
maddesinin göz ardı edilmemesi 
gerekir. Zira; Anayasa'nın 153/ 
son maddesi uyarınca, Anayasa 
Mahkemesi kararları Resmi 
Gazete' de hemen yayımlanır ve 
yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını,

gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İLKSAN üye aidatlarının 
kesilmesine ilişkin, Aidat ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin 
sorumluluk başlıklı 16/1. 
maddesinde; "Aidatın 
düzenli ve tam olarak 
kesilmesinden; üyenin 
kendisi, görev yaptığı 
kurum amiri ve 
kurum amirince 
görevlendirilen ilgili 
memur sıralı olarak 
sorumludur." ve 
16/2. maddesinde 
"Üye aidatları, ilgili 
saymanlıklarca tahakkuk 
ettirilerek Sandık 
hesaplarına aktarılır.” şeklinde 
düzenleme söz konusudur.

Bu durum çerçevesinde; 4357 
sayılı Kanunun 11/2. maddesinde 
sayılan görevlere atananların, 
kanun gereğince zorunlu olarak 
İLKSAN' a üye oldukları ve İLKSAN 
aidatlarının, kesilerek Sandık 
hesaplarına aktarılması 
gerekmektedir.

Sonuç olarak; kanunun 
uygulanmamasının neticesinde 
ilgili kişilerin Türk Ceza 
Kanunu'nun 257. maddesi 
hükmüne göre; cezai 
sorumluluğu bulunduğu gibi 
kanun hükmünün 
yürütülmemesi sebebiyle 
doğacak zararlar, bu kanunun 
yürütülmesinden sorumlu olan 
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve 
Taşra Teşkilatındaki yetkili ve 
görevlilere rücuen tazmin 
edilebilecektir.
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Hacı Ömer SERİN, Nurettin ASLAN ve Aydın YILMAZ eğmeyen kahraman öğretmenler üç okul
isimli üç genç ve idealist öğretmenimiz, birlikte tek bir okulda kutlama yapmaya karar
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı vermişler ve bir gün önceden, kutlama programı
Altınyaprak köyü'nde 23 Nisan kutlamaları için hazırlamak üzere ertesi gün kutlama yapacakları
bir araya geldikleri esnada PKK'lı hainlerce şehit Sarıgöl İlköğretim Okulu'nda bir araya gelmişler.
edilmişler. Aynı gece kaldıkları lojmanda elleri arkalarından
Birbirine yakın farklı köylerde görev yapan ve bağlandıktan sonra PKK'lı hainlerce kurşuna
köylerinin tek öğretmenleri olan Şehitlerimiz, dizilerek şehit edilen öğretmenlerimizin cansız
1996 yılında PKK'lı teröristler tarafından 23 Nisan bedenleri 23 Nisan sabahı lojmana gelen
kutlaması yapmamaları için haber gönderilerek minibüs şoförü tarafından bulunmuştur. 
tehdit edilmişler, teröristlerin tehditlerine boyun



RAHMETLE VE SAYGIYLA 
ANIYORUZ

Aydın YILMAZ
05.01.1971 - 22.04.1996
05.01.1971 tarihinde Edirne ili Meriç ilçesinde doğan ve bekâr 
olan Aydın YILMAZ'ın babası Ali, annesi Zöhre'dir.
Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü 
mezunu olan Aydın YILMAZ, Kahramanmaraş ili Ekinözü ilçesi 
Altunyaprak Köyü İlkokulu öğretmeni iken, 22.04.1996 tarihinde 
şehit edilmiştir.

Nurettin ASLAN
01.01.1968 - 22.04.1996
01.01.1968 tarihinde Kahramanmaraş ili Andırın ilçesinde 
doğan ve bekâr olan Nurettin ASLAN'ın, babası Mehmet, annesi 
Elife'dir. Diyarbakır Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği 
Bölümü mezunu olan Nurettin ASLAN, Karaman ili Merkez Bayır 
köyünde görev yaptıktan sonra, Kahramanmaraş ili Ekinözü 
ilçesi Altınyaprak Sarıgül İlkokulu öğretmenliğine atanmıştır. Bu 
görevde iken, 22.04.1996 tarihinde şehit edilmiştir.
Adı, Andırın ilçesinde bir ilköğretim okuluna verilmiştir.

06.06.1973 - 22.04.1996
06.06.1973 tarihinde İçel ili Erdemli ilçesinde doğan ve bekâr 
olan Hacı Ömer SERİN'in Babası Mehmet, annesi Fatma'dır.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 
mezunu olan H.Ömer SERİN, Kahramanmaraş ili Ekinözü 
ilçesi Çiftlikkale Davutlar İlköğretim Okulu öğretmeni iken, 
22.04.1996 tarihinde şehit edilmiştir.
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C3 3

İLİKLERE AÇIK
L E R L E M E C İ

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

TÜM EĞİTİM CAMİASINI KAPSAYACAK 
BİR HİZMET MODELİ GELİŞTİRMEK
• Mevzuat değişikliğine gidilmesi.

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

• Benzer ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması.

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

• AB Projeleri Destekleme Programlarından yararlanılması 
am acıyla projeler hazırlanması.



■  TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİKTE EN ETKİN VE 
EN VERİMLİ ÇÖZÜMLER SUNAN KURUM OLMAK
- Sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunan tüm üyelerimizin, özel sağlık kurumlarından hiçbir ücret 
ödemeden yararlanmasını sağlayacak tamamlayıcı bir sağlık sigortası sistemi geliştirmek.

- Üyelerimize güvenli bir gelecek ile istikrarlı mali katkı sağlamak am acıyla emeklilik dönemlerinde 
ikincil bir gelir kaynağı sunmak.

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

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

■  TEKNOLOJİK YENİLİKLERE AÇIK TAM DONANIMLI
■ ■ ■ ■ ■

BİLİŞİM ALTYAPISINA SAHİP BİR KURUM OLMAK
- ERP (Kurumsal Kaynak Planlama] sisteminin kurulması ve bu sistem içerisinde kurumun işleyişinde 
ihtiyaç duyduğu tüm modüllerin entegre edilerek kurum bünyesinde kullanıma alınması.

- Yöneticilerin karar alma süreçlerini kolaylaştırmak adına kurumsal raporlama (İş Zekâsı) sisteminin 
kurulması ve kullanıma alınması.

- Kurumsal olarak tüm Sandık üyelerinin iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyarak (online başvuru 
sistemi, e-devlet uygulamaları vb.] tüm başvuruların elektronik ortamda online olarak alınmasını 
sağlamak.

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

■  TÜM ÜYELERİNE ULAŞABİLEN VE TÜM ÜYELERİNİN 
ULAŞABİLDİĞİ BİR KURUM OLMAK
- Üye Bilgi Sisteminin sürekli güncellenmesine yönelik bir sistem altyapısı kurulması.

- Çağrı Merkezi kapasitesinin arttırılarak üyelere özel ücretsiz arama kanalı açılması.

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

- Sürekli güncellenen Mobil Uygulamaların devreye alınması.

■  HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASINDA VE İLETİŞİMİN 
KUVVETLENDİRİLMESİNDE ÖRNEK BİR KURUM OLMAK
- Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaların yapılıp TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurum bünyesinde uygulanması için komisyon oluşturmak .

- Ulusal ve uluslararası eğitimlerle personel yetkinliğinin artırılması.

- Sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve örnek olan bir kurum olmak.

- Kurumsal kimlik kılavuzu hazırlanarak uygulam aya konulması.

- Personele yönelik çalışmalar yapılması.



■  İLKSAN'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Sandığımız, Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine 18
29.06.2007 tarihlerinde TSE eğitmenleri tarafından 
personele verilen eğitimle başlamış ve Kalite Yönetim 
Sistemini günümüze kadar uygulamayı başarmıştır. Her yıl, 
Türk Standartları Enstitüsü Uzmanlarınca yapılan 
tetkiklerden olumlu sonuçlar almıştır.

Bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü Denetim 
Uzmanlarınca, 03/04/2018 tarihinde TSE 2.Gözetim ve TS 
EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş ile ilgili gerçekleştirilen 
tetkik sonucunda, Sandığımızca yeni sistemin öngördüğü 
şartlara göre hazırlanan Kalite El Kitabı uygun görülmüş ve 
üyelerimizin almış oldukları her türlü hizmetin sunumuna 
ilişkin olarak Sandığımızın TS EN ISO 9001:2015 şartlarına 
uygun bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğu 
onaylanmıştır.

"Önceliğimiz Üyelerimiz" sloganı ile gerek Kalite Yönetim 
Sistemi çerçevesinde gerek hizmetlerimizde üyelerimizin 
beklentilerini ve taleplerini karşılamaya yönelik memnuniyetin 
sağlanması bakımından kalite yönetim sistemimiz etkin bir 
şekilde sürdürülmektedir.

Sandığımız, stratejik amaç ve hedeflere ulaşma noktasında 
"Önce Kalite" anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.



KALİTE POLİTİKAMIZ
İLKSAN olarak;

• Üyelerimizin memnuniyetini artırmak için Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı,

• Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi,

• Çalışanlarımızın, hizmetlerimize sağladıkları katkılarıyla gurur duymalarını 
sağlamayı,

• Çalışanlarımızın sürekli eğitimi ile yapılan her işi bir defada ve her seferde doğru 
yapmalarını sağlayarak verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi,

• Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve güvenilir 
hizmet vermeyi taahhüt ederiz.

KALİTE HEDEFLERİMİZ
• Hizmette süreklilik, hızlılık ve doğruluk,

• Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmak,

• Üyelerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak 
karşılamak,

• Sunduğumuz hizmetlerin kanunlara, ana statüye, yönetmeliklere ve diğer 
mevzuatlara uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak,

• Sunduğumuz hizmetlerin her defasında, zamanında ve doğru yapılmasını 
sağlamak,

• Üyelerimize sunduğumuz bilgilendirme ve kolaylaştırıcı işlemlerin daha etkin 
olmasını sağlamak,

• Tüm çalışanlar tarafından kalitenin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını 
sağlamak,

• Çalışma hayatının kalitesini iyileştirme yönünde çalışmaları başlatmak,

• Sürekli geliştirme çalışmaları başlatmak ve herkesin bu çalışmalara katılmasını 
sağlamak,

• Kaliteyi sürekli geliştirme teknikleri hakkında ve gereksinim duyulan konularda 
sürekli eğitim verilmesini sağlamak,

• Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak,

• Üye memnuniyeti oranının % 75 seviyesinden aşağı olmamasını sağlamak.

TEMEL İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ

Sandığımız, 75 yılı aşkın tarihi ve güçlü mali yapısı ile kalite hedefleri doğrultusunda 
üye memnuniyeti odaklı, stratejik amaç ve hedeflere ulaşma noktasında kurumsal 
kaliteden asla ödün vermeden hizmetlerine devam etmektedir.
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■  İLKSAN 8. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 
[MALİ GENEL KURUL] ANANAS OTELİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.



Sandığımızın 8. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı 
27-28 Nisan 2018 tarihlerinde, Alanya/ANTALYA'da bulunan 
İLKSAN Ananas Otel'de yapılmıştır.

200 İLKSAN İl Temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen Temsilciler 
Kurulu Toplantısının 1. gün çalışmalarında, Bakanlık Müsteşar 
Yardımcımız Sn. Cumali DEMİRTAŞ'ın Geçici Divan Başkanlığı 
yapmasının ardından; asıl Divan Başkanlığı'na Aydın İl 
Temsilcimiz Nail BAYAR, Divan Katip Üyeliklerine Balıkesir İl 
Temsilcimiz Aylin ÖZHAN, Adana İl Temsilcimiz Cihan Zeynep 
AKTAN ile Erzurum İl Temsilcimiz Kerim UÇAR seçilmiştir.

Davetli misafirlerimizin protokol konuşmaları, Actus Portföy 
Baş Ekonomisti ve Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. 
Gizem ÖZTOK ALTINSAÇ'ın portföy yönetimi, finansal piyasalar 
ile Dünya ve Türkiye Ekonomisi hakkındaki sunumları ve Mimar 
Bükem BAYRAKTAR SERTSÖZ'ün Kurumumuzun İnşaat ve 
Emlak İşlerine İlişkin Projelerine ait sunumları ile devam eden 
Temsilciler Kurulu Toplantımızda, Bakanlığımızca onaylanan 
gündem maddeleri çerçevesinde; yönetim kurulumuzun 2017 
yılı faaliyetleri ibra edilmiş, Sandığımızın 2017 yılı bilançosu ve 
gelir-gider tablosu hakkında bilgilendirme yapılmış, Denetleme 
Kurulumuzun 2017 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesine müteakip
2018 yılı Bütçe Taslağı ile Norm Kadro Cetvelleri hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır.

Türkiye Geneli İl Temsilcilerinin Sandığın misyon ve vizyonuna 
ilişkin görüş, öneri ve isteklerinin müştereken 
değerlendirilmesiyle 8. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu 
Toplantısı sona ermiştir.

Sandığımızın 8. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu 
Toplantısına; telgraf ile çelenk göndererek ve bizzat katılarak 
bizleri onurlandıran, tüm konuklarımıza ve il temsilcilerimize 
teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

I V
"Sandığımızın 8. Dönem 2. 
Olağan Temsilciler Kurulu 
Toplantısı 27-28 Nisan 
2018 tarihlerinde 
yapılmıştır."

I İLKSAN Ananas Otel
| A la n ya  / ANTALYA





Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel 
Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK ve Genel Müdürlük 
Yöneticilerimiz, Sandığımızın finans kaynaklarının etkin ve 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve değişen piyasa 
koşulları çerçevesinde finans yatırım olanaklarının tespiti 
amacı ile Sandığımızın Finans Yönetimi ve Portföy Hizmetleri 
ana çözüm ortakları ile toplantılar gerçekleştirmişlerdir. 
Ayrıca; Sandığımızın ana faaliyet kollarındaki sigorta 
işlemlerine yönelik çözüm ortağımız IMC Sigorta ve 
Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından organize edilen 
toplantılarda, UNICO Sigorta A.Ş. ile Fiba Emeklilik ve Hayat 
A.Ş. ile istişareler yapılmıştır.

Bu kapsamda;

•ACTUS Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Barış 
HDCADĞLU, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Engin ÖZKAN

•İş Portföy Genel Müdürü Sn. Tevfik ERASLAN, Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Nihat ÖZENÇ, Yatırım Danışmanlığı ve Yurt içi 
Satış Müdürü Sn. Neslihan ÖKSÜZ, Başekonomisti Sn. Nilüfer 
SEZGİN

•Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Pazarlama Müdürü Sn. 
Murat ARKARAKAŞ, Özel Portföy Yönetim Grup Müdürü Sn. 
Mehmet Güçlü ÇOLAK

•Halk Portföy Genel Müdürü Sn. Alim TELCİ, Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Murat ZAMAN

•IMC Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Muhittin YURT, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bora 
ŞENGÜNLER, Teknik-Operasyon Yönetmeni Sn. Duygu OCAK, 
Kurumsal Pazarlama Yönetmeni Sn. Ayten ÇOLAK

•UNICO Sigorta A.Ş. Proje Yönetimi ve Nakliyat UW Grup 
Başkanı Sn. Hüseyin Ozan HANTAL, Bankasürans ve iş 
Geliştirme Müdür Yardımcısı Sn. Gökçin SÖZER, iş Geliştirme 
ve Bankasürans Yönetmeni Sn. Nazım ERDOGDU

•Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü Sn. Erol 
ÖZTÜRKOĞLU, Acenteler ve Satış Müdürü Sn. Erhan İLERİ, 
Hukuk, Uyum ve iç Kontrol Yönetmeni Sn. Nursen KARTAL 
SAK, Teknik Operasyon ve DK Yöneticisi Sn. Ali KAYA, Birim 
Müdürü Sn. Erk Özde KUTMAN, ile bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.
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■  SANDIĞIMIZIN KURULUŞUNUN 
75. YIL DÖNÜMÜNDE 
ATA'MIZIN HUZURUNDAYDIK
Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Başkanımız, 
Ankara İl ve İlçe Temsilcilerimiz ve Genel 
Müdürlük Çalışanlarımızın katılımı ile 13 Ocak 
2018 Cumartesi günü Sandığımızın 
kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle 
Ata 'm ıza Saygı ziyaretinde bulunmak 
amacıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Tören, Mozole'ye çelenk bırakılması, Saygı 
Duruşu ve Anıtkabir Ziyaretçi Defteri'nin 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ tarafından imzalanması ile sona
ermiştir.

/
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■  OKUL ZİYARETLERİMİZ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Denetleme Kurulu Başkanımız, Denetleme Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdürlük 
Yetkililerimiz ile birlikte; üyelerimizin beklentileri ve Sandığımızın faaliyetleri 
hakkında bilgilendirme yapıp, üyelerimizin görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla 
okul ziyaretlerinde bulunmuşlardır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Şehit Eğitim Çalışanları Anma 
Programı kapsamında düzenlemiş oldukları okul ziyaretlerinde; okul müdürlerimize 
Şehit Eğitimci Çalışanlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak maksadıyla yaptırılan 
plaketleri takdim etmişlerdir.
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ ve Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK ve Genel Müdürlük Yöneticilerimiz 
Ankara'daki en eski ilkokul olan İltekin İlkokulunu ziyaret ederek, okulda görevli 
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamışlardır.

OKUL ZİYARETLERİ KAPSAMINDA;

- Ankara İli Çankaya İlçesi İltekin İlkokulu,

- İstanbul İli Sancaktepe İlçesi Paşaköy İlkokulu-Ortaokulu,

- Kocaeli İli Kartepe İlçesi Şirinsulhiye İlkokulu,

- Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Dayı Ahmet Ağa İlkokulu,

- Elazığ İli Merkez Nahit Ergene İlkokulu,

- Elazığ İli Merkez Şehit Öğretmen Rüstem Şen İlkokulu,

- Elazığ İli Şair Hayri İlkokulu,

- Siirt İli Merkez Atatürk İlkokulu,

- Siirt İli Eruh İlçesi Atatürk İlkokulu,

- Şırnak İli Merkez Mehmet Emin Acar İlkokulu,

- Şırnak Merkez Şehri Nuh İlkokulu,
ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden 
tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.





■  İLKSAN 75.YIL ŞEHİT ÖĞRETMENLER HATIRA ORMANI 
FİDAN DİKME TÖRENİ



Sandığımızın kuruluşunun 75. yıl dönümü münasebetiyle Şehit 
eğitim mensuplarımızın aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla 
düzenlemiş olduğumuz "İLKSAN 75.Yıl Şehit Öğretmenler 
Hatıra Ormanı" fidan dikme törenimiz 4 Kasım 2017 tarihinde 
Ankara-İstanbul Otobanı gişelerden 16.km mesafede 
gerçekleşmiştir.

"İLKSAN 75.Yıl Şehit Öğretmenler Hatıra Ormanı” fidan dikme 
törenimizde konuklarımızın günün anlam ve önemi belirten 
protokol konuşmalarının ardından vatan ve görev aşkı uğruna 
şehadet mertebesine ulaşan 168 eğitim mensubumuz adına tek 
tek fidanları dikilmiş ve şehitlerimizin ismi yazan künyeleri 
asılmıştır.

Türk Kızılayı Ankara Şubesi'nin törenimize katılan misafirlerimize 
ikramda bulunmasının ardından şehitlerimizin aziz hatırası için 
Bayrak Törenimiz gerçekleştirilmiş olup; 75.Yıl Şehit Öğretmenler 
Hatıra Ormanı” fidan dikme törenimiz Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ'ın kapanış ve teşekkür 
konuşmaları ile sona ermiştir.

Fidan dikme törenimize katılarak bizleri onurlandıran tüm 
konuklarımıza ve törenimizin gerçekleşmesinde emeği bulunan 
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine, Türk Kızılayı Ankara 
Şubesi yetkililerine ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine 
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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DİDİM SOSYAL TESİS BİNAMIZIN AÇILIŞ TÖRENİ

Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesinde bulunan Didim Sosyal Tesis Binamızın Açılış Töreni Didim Kaymakamı, Aydın İl 
Milli Eğitim Müdürü, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Sendikalarının Temsilcileri, İLKSAN İl ve İlçe Temsilcilerimiz, Okul 
Müdürlerimiz ve diğer misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Üyelerimize kaliteli, konforlu, modern ve kişiye özel 
hizmet veren bir sosyal tesise sahip olmuş olmanın mutluluğu ile, bu projede emeği geçen ve bu önemli günümüzde bizlere 
destek veren herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. _______ ^

İLKSAN
Didim  Sosyal Tesis Kompleksi

Kaliteli, Konforlu 
Kişiye Özel ve Modern
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■  İLKSAN 75. YIL ÇALIŞTAYI
Sandığımızın Kuruluşunun 75. Yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen "İLKSAN 75. Yıl Çalıştayı", MEB Müsteşar 
Yardımcımız, MEB Teftiş Kurulu Başkan Yardımcımız, 
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Gazi Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi'nde görevli 
Akademisyenler, Eğitim Sendikalarının Yöneticileri, İLKSAN'ın 
Eski Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Vakıf ve Sandıkların 
Yöneticileri, Banka-Portföy Şirketlerinin Yöneticileri, 
Anlaşmalı Kurum ve Kuruluşlarımızın Yöneticileri ile İLKSAN İl 
ve İlçe Temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayımızda protokol konuşmalarının ardından "İLKSAN 
Tarihinde Yolculuk" adlı sergimizin açılışı gerçekleşmiştir.

Anlaşmalı Kurum ve Kuruluşlarımızın bilgilendirmeleri ile 
Genel Müdürlük Birimlerimizin sunumlarının ardından 
İLKSAN 75. Yıl Çalıştayımızın ilk günkü faaliyetleri sona 
ermiştir.

17-18 Kasım  2 0 1 7 - A n

75. Yıl Çalıştayımızın ikinci gün çalışmaları, Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Kadir ARICI, Anadolu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Ufuk 
AYDIN, Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Yusuf ALPER, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sayın Şerife Türcan ÖZŞUCA ile Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Şenay 
GÖKBAYRAK yönetimindeki "Türk Sosyal Güvenlik 
Sisteminde Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik A raçları" konulu 
panel çalışması ile başlamıştır.

Haklar ve Yükümlülükler Çalışma Komisyonu, Finans 
Çalışma Komisyonu ile Faaliyetler ve Beklentiler Çalışma 
Komisyonunun sonuç bildirgelerinin sunumunun ardından 
Çalıştayımız sona ermiştir. Çalıştayımıza telgraf göndererek, 
çelenk göndererek ve bizzat katılarak bizleri onurlandıran 
tüm konuklarımıza teşekkürlerimizi sunarız.



Sandığımızın Kuruluşunun 
75. yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlediğimiz "75.YN Çalıştayı
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V I
Şehit Eğitim
Çalışanlarımızı
Andık
İLKSAN
ELAZIĞ

ŞEHİT EĞİTİM ÇALIŞANLARI ANMA PROGRAMI
Şehit Eğitim Çalışanları Anma Programı kapsamında bu yıl 
DARIKENT ŞEHİTLERİ anılmıştır. Darıkent Şehitlerinden 
Öğretmen Rüstem ŞEN'in mezarı başında düzenlenen 
anma törenine, Şehit Öğretmenimizin Babası Mustafa ŞEN, 
Ağın Kaymakamımız, Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, 
Öğretmen ve öğrencilerimiz iştirak etmişlerdir. Anma 
Programı kapsamında; Şehit Eğitimci Nahit ERGENE'nin 
Elazığ İl Merkezinde bulunan Ailesi ziyaret edilmiş, Elazığ İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı iken 01.01.1994 tarihinde 
Ergani-Maden karayolunda Şehit edilen Nahit ERGENE'nin 
eşi Emekli Öğretmen Ülkü ERGENE'ye Şehit Nahit 
ERGENE'nin yağlı boya portresi, Kur'an-ı Kerim ve bayrak 
hediye edilmiştir.

Tüm Şehit Öğretmen ve Eğitim çalışanlarımızın ruhuna 
ithafen Kurumumuzca Elazığ İzzetpaşa camiinde okutulan 
Mevlid'i Şerif ve Yasin-i Şerif'e, Elazığ İl Milli Eğitim 
Müdürümüz ile Elazığ'da bulunan eğitim mensupları iştirak 
etmiş, anma törenine müteakip, katılan cemaate Yasin 
Kitapçığı hediye edilmiştir. Şehit Eğitim Çalışanları Anma 
Programı kapsamında; Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Tuncer YILMAZ, Denetleme Kurulu Başkanımız Sn. Resul 
DEMİRBAŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdürlük 
Yöneticilerimiz Elazığ Valisini, Siirt Valisini, Elazığ İl Milli 
Eğitim Müdürünü, Siirt Milli Eğitim Müdürünü, Şırnak Milli 
Eğitim Müdürünü, Elazığ/Ağın Kaymakamını makamlarında 
ziyaret etmişlerdir.





İLKSAN MUTEMET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
"İLKSAN Mutemet Bilgilendirme Sem ineri" 16-17/03/2018 tarihlerinde Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli 
Tahakkuk Şefi/Mutemetlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Seminer çalışmamızda, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli Tahakkuk Şefi/ Mutemetlere; Say2000'i sistemi 
çerçevesinde aidat işlemleri, sosyal yardım müracaatları için gerekli iş ve işlemler, ikraz faaliyetleri ile maaş tahakkuku ve 
aidat kesintileri, Sandık mevzuatı ve diğer avantajlarımız konularında bilgilendirilmeler yapılmıştır.

■  İLKSAN CUMHURİYETİN 94. YILINI HAKKARİ'DE KUTLADI
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Başkanımız Sn. Resul 
DEMİRBAŞ ve Denetleme Kurulu Üyemiz ile Genel Müdürlük Yöneticilerimiz, Hakkari Valiliği'nce düzenlenen Cumhuriyet 
Bayramı kutlama törenlerine katılmışlardır.
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■  İLKSAN BASIN TOPLANTILARI

t a

Sandığımızın faaliyetleri hakkında yapılan basın toplantılarının 
ilki Hakkari ilinde 02/11/2017 tarihinde yapılmış olup,bu 
toplantılara İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tuncer 
YILMAZ, Denetleme Kurulu Başkanı Sn. Resul DEMİRBAŞ, 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Hakkari İl Milli Eğitim 
Müdürü, İLKSAN İl ve İlçe Temsilcileri ile öğretmen ve eğitim 
çalışanları katılmıştır.

Sandığımızın 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 
13/01/2018 tarihinde İLKSAN DE-HA Otel'de "İLKSAN'ın 2017 
Yılı Faaliyetleri” konulu basın toplantısı düzenlenmiştir.

■  BAKANLIĞIMIZA YAPILAN ZİYARETLER
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ ile Denetleme Kurulu Üyemiz Sn. İsa BARIŞ, Milli Eğitim Bakanımız Sn. İsmet 
YILMAZ'ı ve Müsteşar yardımcımız Sn. Ferda YILDIRIM'ı makamında ziyaret etmişlerdir. Sn. Bakanımız ve Sn. Müsteşar 
Yardımcımız ile yapılan görüşmelerde; Sandığımızın faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunulmuş, İLKSAN'ın kuruluşunun 
75. yıl dönümü münasebetiyle, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.



İLKSAN MENSUPLARI II. VE III. UMRE KAFİLESİ UĞURLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığınca İLKSAN Mensupları için özel 
olarak düzenlenen "Yarıyıl (Sömestr) Tatili Umre Programı" 
ve "Berat Kandili Umre Programı" için başvuru yapan üye ve 
üye yakınlarımızdan oluşan İLKSAN umre kafileleri, Ankara 
Esenboğa Havaalanı'ndan mukaddes topraklara yolcu 
edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hüseyin TORUN'un da katıldığı 
kafilelerimiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ, Diyanet İşleri Başkanlığı Yetkilileri ve Genel 
Müdürlük Yöneticilerimizin iştirak ettiği tören ile 
uğurlanmıştır. Umre yolcularımız mukaddes topraklardan 
yurda dönüş yapmışlardır.

UHBE irfSBETlHlîlM - 
MANEVİ HBIUHiertlE 
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■  İLKSAN SENDİKA ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Eğitim 
Sendikalarından Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim
Sen, Eğitim -İş ve Teç-Sen Genel Merkezlerine ziyarette 
bulunmuşlardır. Sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile yapılan görüşmelerde, İLKSAN'ın 
faaliyetleri ve Üyelerin beklentileri hakkında istişarelerde

bulunulmuş; Sandığımızın kuruluşunun 75. yıl dönümü 
münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirme 
yapılarak, Sendikaların bu etkinliklere katılarak destek 
vermeleri talep edilmiştir. Sendikalarımızın Genel 
Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine desteklerinden 
ötürü teşekkür eder, saygılar sunarız.

V I
Sendikalarımızın Genel Başkanlarına 

ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
desteklerinden ötürü teşekkür eder, 

saygılar sunarız.
İLKSAN
ANKARA



BOLU KARACASU BELEDİYESİ'NE YAPILAN ZİYARET
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK ile Genel Müdürlük Yöneticilerimiz 
Bolu Merkez Karacasu Belediye Başkanlığına yapmış oldukları ziyarette; Belediye Başkanı Sn. Celal BEYDİLİ ve Belediye 
Meclis Üyeleri ile Sandığımızın beldede bulunan arazisinin imar durumu ve termal tesislere ilişkin görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Bu kapsamda; arazimiz üzerinde, üyelerimize yönelik hizmet vermek üzere bir FİZİK TEDAVİ ve 
REHABİLİTASYON MERKEZİ yapılması için, arsamızın jeolojik ve jeoteknik etüt raporu ile zemin etüt raporu hazırlatılarak, 
çalışmalarımıza devam edilmektedir.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ ve Genel 
Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK, Keçiören Belediye Başkanı 
Sn. Mustafa AK'ı makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Sn. Mustafa AK'ın daha önce Sandık Genel 
Müdürlüğümüze yaptığı nezaket ziyaretine teşekkür etmek 
ve iade-i ziyarette bulunmak amacı ile yapılan ziyaret 
çerçevesinde, Sandığımız ile Keçiören Belediyesi arasında 
gerçekleştirilebilecek müşterek sosyal projeler istişare 
edilmiş, Keçiören Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Üyesi Sn. Harun ÇİÇEK'in de iştirak ettiği 
görüşmede, belediyenin malik olduğu gayrimenkullerden 
kurumumuza, kuruluş amaçlarımıza uygun olarak 
kullanılmak üzere tahsis imkanları görüşülmüştür.

YÖNETİM KURULUMUZUN DİĞER ZİYARETLERİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ ile Genel 
Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK, Sandığımız ve Üyelerimize 
yönelik hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunmak 
üzere Başbakan Yardımcımız Sn. Recep AKDAĞ'ı makamında 
ziyaret etmiştir.

Sandığımızın 2018-2023 Stratejik Planına eşgüdümlü 
olarak yapılması düşünülen yatırım planlamalarımıza ilişkin 
olarak, Cumhurbaşkanlığımızda yatırım ve kalkınma 
programlarından sorumlu birimlerle görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır.
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UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İLKSAN Üyelerinin %20 indirimle ve uzaktan eğitim avantajı 
ile yüksek lisans eğitimi yapabilmelerini temin maksadıyla 
Sakarya Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü 
kapsamında; 2018-2019 Güz Dönemi İçin Eğitim 
Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, 
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı, Önleyici Rehberlik Uzaktan

Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına toplam 60 
öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca; üyelerimizin uzaktan eğitim yöntemi ile yüksek 
lisans yapmalarını temin maksadı ile Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü de ziyaret 
edilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SN. PROF. DR. ZİYA SELÇUK 
MAKAMLARINDA ZİYARET EDİLDİ
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ ve 
beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanımız Sn. Prof. Dr. Ziya 
SELÇUK'a makamlarında hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Abdulkadir ÖZKAN, Sn.
Hüseyin TORUN, Sn. Metin ŞEYHOĞLU ile Denetleme Kurulu 
Başkanımız Sn. Resul DEMİRBAŞ, Denetleme Kurulu 
Üyelerimiz Sn. Uğur TECİR ve Sn. İsa BARIŞ ile Genel 
Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK'in iştirak ettiği ziyarette,
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ tarafından,
Sn. Bakanımıza; İLKSAN'ın mevcut mali, idari, hukuki 
durumu, üyelik yapısı ile üyelerimize sunulan hizmetlerimizin 
kapsamı hakkında özet bilgi sunulmuştur.
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■  EĞİTİM HABERLERİ
Hizmetiçi eğitim programlarımız, Genel Müdürümüz Sn. Mintez ŞİMŞEK'in Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi ile başlamış 
olup; TSE Başaraştırmacı-Eğitmen Sn. Mesude ÖZDEMİR tarafından verilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, İş Yazılım Yetkilisi Sn. Ahmet ERGÖZ tarafından verilen e-Sandık 
Projesi kapsamında sunulan EBYS [Elektronik Belge Yönetim Sistemi] Eğitimi, İş Güvenlik Uzmanı Sn. Şebnem DEMİRHAN 
tarafından verilen Yangın Farkındalık Eğitimi ve Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinde gerçekleşen, Dr. 
Güleda DOĞAN tarafından verilen Proje Yazma Eğitimi ile devam etmiştir.
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HASTALIKLARIN AİLE 
EKONOMİSİNE MALİYETİ

Murat TEKİN
Mali Genel M üdür Yardım cısı
Ülkemiz çok hızlı değişmekte ve insan sağlığı; demografik 
yaşlanma, hızlı kentleşme, sağlıksız yaşam biçiminin 
küreselleşmesi gibi özellikler tarafından 
biçimlendirilmektedir. Günümüzde yaşam süresinin 
artmasına eşgüdümlü olarak kronik hastalıklar sayı ve oran 
bakımından giderek artmaktadır. Bu artış hem devlet 
ekonomisini hem de bireylerin ekonomisini olumsuz yönde 
etkilemekte, hastalıklardan etkilenen organ sistemleri, 
hastalık şiddeti, ilgili hastalık dışında genel sağlık durumları, 
komorbiditeleri ve yaşam beklentisindeki farklılıklar ise 
giderleri doğrudan etkileyen faktörler olarak şekillenmektedir.

Hastalıkların Maliyet Analizine Bakacak Olursak;

1-Doğrudan m aliyet-"direct costs": Bir hastalığın bakımı, 
iyileştirilmesi ve o hastalıktan korunmak için bireyler, sigorta 
kurumları-şirketleri veya devlet tarafından harcanan paralar,

2-Dolaylı m aliyet-"indirect costs": Hastalık, sakatlık veya

erken ölümlerin yol açtığı toplumsal maliyetler olup, kişinin 
hastalığı dolayısıyla erken ölmesi sonucunda kaybolan 
üretim bedeli,

3-Psikolojik, maddi olmayan, ölçülemeyen maliyet:
Hastalığın neden olduğu ağrı, mutsuzluk, sıkıntı, ızdırap, 
stres gibi faktörlerin maliyetler şeklinde üçe ayrılmaktadır.

Aile ekonomisini en çok etkileyen maliyetler ise doğrudan 
maliyet ve dolaylı maliyettir. Hastalığın önlenmesi ya da 
tedavisinde ekonomik kayıplar yaşanırken, kişinin hastalığı 
nedeniyle çalışma gücü kaybolmakta ve bireyin ailesinin 
ekonomisine destek oranı düşerek maliyet ikiye 
katlanmaktadır. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği [TROD] 
Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam'ın açıklamaları, 
"Türkiye'de yıllık 3 milyar dolar olarak hesaplanan kanser 
tedavisi maliyetlerinin 2030'da en az 3 katına çıkacağı, 
Türkiye'de her yıl 148 bin yeni kanser tanısı konulduğu, yılda 
90 binden fazla kişinin de buna bağlı hastalıklar nedeniyle
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hayatını kaybettiğini" şeklindedir. Yıllık maliyetlerin fazlalığı 
ve bireyler üzerindeki yük göz önüne alındığında ekonomik 
baskının durmaksızın artış göstereceği öngörülmektedir.

Kanserle ilişkili aile ekonomisini olumsuz etkileyen 
masraflarına bakacak olursak;

-Genel pratisyen ve uzman boşluk ödemeleri,

-Kamu sistemi dışındaki taramalar veya testler,

-Ağrı kesici ve diğer amaçlar için reçetesiz satılan ilaçlar,

-Tıbbi cihazlar,

-Seyahat,

-Konaklama,

-Kişisel bakım,

-Radyoterapi sırasında ağız ülserlerinin tedavisi

gibi birçok maliyetleri sayabiliriz.

Bu maliyetlere ek olarak, pek çok hasta aynı zamanda iyilik 
hallerini desteklemek için tamamlayıcı ilaçlar, beslenme 
takviyeleri veya bitkisel ilaçlar gibi terapiler kullanmaktadır. 
Örneğin, 381 Avustralyalı kanser hastası için 2010 yılında 
yapılan bir araştırmada, bu 381 hastanın %65'inin 
tamamlayıcı veya alternatif tıbbı kullandığı, kullanıcıların da 
kullanıcı olmayanlardan daha yüksek bir gelire sahip olduğu 
tespit edilmiş, bu da kronik hastalıkların aile ekonomisine 
maliyetinin boyutunun bir kanıtı olarak şekillenmektedir.

Temel tedavi dışında yer alan ama hastaların yaşamında 
kritik önem taşıyan tamamlayıcı sağlık ve alternatif tıp 
hizmetleri yalnızca maddi durumu belli bir seviyenin üstünde 
olan aileler tarafından kullanılmıştır. Avustralya'da, kanser 
tedavisinin tahmini yaşam boyu sağlık sistemi maliyeti 2008 
yılında hasta başına 33.400 ABD doları olduğu görülmektedir.

Maliyetler hastalığın evresine ve kanser çeşidine göre de 
değişiklik göstermektedir. Örneğin, erken evre lokalize solid 
tümörlü bir hastanın tek bir ameliyatı olabilirken, hematolojik 
kanserli başka bir hastada, ciddi seyahat, ilaçlar ve sürekli 
yaşam tarzı değişikliklerini içeren çok uzun süreli tedavilerde 
olabilmektedir. Dolayısıyla uzun süreli tedavilerin aile 
ekonomisine olumsuz etkisi giderek artış göstermektedir.

Organ nakli için ise devletin karşıladığı sağlık hizmeti dışında 
hastaneler fark ücreti çıkarmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayımlanan tebliğde sağlık hizmetleri için hiçbir 
ilave ücret alınamaz" denilmiş, ilgili tebliğin e] bendinde 
"Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri" 
sayılmıştır. Bu hüküm ile sağlık hizmet sunucuları tarafından 
organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin verilen sağlık 
hizmetleri için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın ilave 
ücret alınamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen 
hastanelerce ilave ücret tarifeleri uygulanmaktadır.

Bazı kamu sigorta şirketleri ise, organ naklinde harcanan 
kaynakların, katastrofik hastalığı olmayan daha fazla sayıda 
insanın yararına kullanılabileceği gerekçesiyle bazı 
prosedürler için ödeme yapmayı bırakmaya karar 
vermişlerdir.

Aynı zamanda, organ nakli sonrası kişinin hayata uyumu için 
fizik tedavi, diyaliz gibi özellikli tedaviler de gerekebilmektedir. 
Bunlar organ naklinden sonra ailelere ekstra külfet 
olmaktadır.

Küreselleşme, endüstrileşme ve kırsal yaşamdan kentsel
yaşama geçişin daha çok gündeme geldiği yirmi birinci
yüzyılda aile birimleri küçülmüş, ailelerde iş yaşamına dâhil
olan birey sayısı artmış ve kronik hastalıkla mücadele eden
aile bireyinin bakımını
üstlenebilecek fert sayısı ^ '
ise azalmıştır. Bu nedenle  ̂ v
ailedeki kronik hastalığa '
sahip bireyin bakımı için  ̂ ^
ayrıca bakıcı hizmeti \
alınmakta bu da aile
ekonomisin olumsuz yönde
etkilemektedir.

Sonuç itibariyle;

Aileler doğrudan ve dolaylı maliyetlerle
ekonomik olarak sarsılmakta bununla
beraber psikolojik maliyetlerle direnç
güçleri kaybolmaktadır. Devlet, Aile
hekimi sayısı ve hekim başına düşen kişi
sayısının oranını düşürdükçe koruyucu sağlık hizmeti
sunumunun kalitesi giderek artacaktır. Böylece bazı
hastalıkların kronikleşmesi yolunda önlem alınacak hem aile
ekonomisine hem de devlet ekonomisine olumlu katkı
sağlanabilecektir.

• KAYNAKLAR

1.http://esrakaytansaglam.com/basin.html 2030'da Kanser 
Tedavi Maliyeti 3'e Katlanabilir, Esra Kaytan Sağlam

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK224654/,Organ 
Procurement and Transplantation: Assessing Current 
Policies and the Potential Impact of the DHHS Final Rule.

3. Impact of financial costs of cancer on patients -  the 
Australian experience, Christine L Paul, Elizabeth A Fradgley, 
Della Roach, Hannah Baird

4. Kişiye özgü kanser tedavisiTimuçin Avşar, Bahçeşehir 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Prof. Dr. Türker 
Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir 
Cerrahisi ABD

5. Kronik Hastalıkların Takibi ve Maliyetlerinin Azaltılması, 
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6. Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü, Murat İlhan 
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PROJELERİM İZ
Sandığımızın 7. Dönem 4. Olağan Temsilciler Kurulunda, 
Ankara, İstanbul ve İzmir İllerine tedavi ve benzeri mak
satlarla gelen üyelerimiz ve yakınlarının uygun şartlarla 
konaklayabileceği tesislerin yapılması yönünde alınan 
karar doğrultusunda;

0  İLKSAN GENEL MERKEZİ 
VE MİSAFİRHANESİ
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kocatepe Mevkiinde bulunan iki 
adet gayrimenkulün İLKSAN Genel Müdürlük Binası ve 
üyelerimiz ve yakınlarının uygun şartlarla konaklayabileceği 
misafirhane olacak şekilde yapılması planlanmaktadır.

m

0  ÖZEL İLKSAN ÇAYYOLU 
İLKOKULU PROJESİ
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mevkiinde 
bulunan 5.251 m2 arsamız üzerine İlkokul 
yapılması planlanmaktadır. ı—

0  İSTANBUL-KARTAL MİSAFİRHANE TADİLAT PROJESİ

İstanbul ili Kartal İlçesi Soğanlık mevkiinde bulunan 
toplam inşaat alanı 1.922 m2 olan gayrimenkulün 
üyelerimiz ve yakınlarının uygun şartlarla 
konaklayabileceği 52 oda ve 104 yataklı misafirhane 
olacak şekilde tadilat edilmesi planlanmaktadır.



0 İSTANBUL-TAKSİM 
MİSAFİRHANE TADİLAT PROJESİ
İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi İnönü 
Caddesinde bulunan toplam inşaat alanı 1.529 m2 olan 
gayrimenkulun üyelerimiz ve yakınlarının uygun şartlarla 
konaklayabileceği 30 oda ve 66 yataklı misafirhane 
olacak şekilde tadilat edilmesi planlanmaktadır.

©  İLKSAN BOLU TERMAL&SPA OTELİ PROJESİ
Bolu/Karacasu Arsamız üzerinde, üyelerimize 
yönelik hizmet vermek maksadıyla hazırlanan 
proje kapsamında; inşaat alanı 7.297,94 m2, 81 
oda+19 suit oda toplam 219 yataklı Termal Tesis 
ve Spa Oteli yapılması planlanmaktadır.

0  İZMİR-KONAK MİSAFİRHANE 
TADİLAT PROJESİ
İzmirili Konak ilçesi Akdeniz mahallesinde 
bulunan toplam inşaat alanı 1.330 m2 olan 
gayrimenkulün üyelerimiz ve yakınlarının uygun 
şartlarla konaklayabileceği 30 oda ve 65 yataklı 
misafirhane olacak şekilde tadilat edilmesi 
planlanmaktadır.



■ DOĞADAN GELEN ŞİFA KAPILARIMIZ; KAPLICALAR

Ceren AYDOGAN
Aidat ve Sosyal Yardım lar Şefi

Ülkemiz jeopolitik durumu itibariyle dünyanın en şanslı 
konumlarından birine sahiptir. Üç yanının denizlerle çevrili 
olması, önemli fay hatlarının üzerinde bulunması ve ılıman 
iklime sahip olması gibi birçok avantajı birlikte getirmiştir.

Fay hatları ile termal su kaynakları arasında sıkı bir ilişki 
mevcuttur. Yer kabuğunun faylarla parçalandığı yerlerde 
yüzeye yakın sıcak alanlar bulunur. Bu alanlar fay kırıkları ile 
magmanın yüzeye sokulmasıyla oluşur. Yüzeydeki sular 
faylar aracılığı ile sıcak alanlara inme imkanı bulup 
magmanın etkisiyle de ısınır, ısınan sular yine faylar aracılığı 
ile yüzeye ulaşır böylelikle sıcak su kaynakları meydana 
gelir. Çeşitli mineralleri barındıran sıcak su kaynaklarının 
çevresinde kurulan tesislere genel olarak kaplıca ve ya ılıca 
denir. Kaplıcalardaki sıcak suya ise termal denilmektedir. 
Türkiye'nin termal su kaynakları coğrafi açıdan 
değerlendirildiğinde en zengin bölge kırıklı yapısıyla Ege 
Bölgesi dir. Araştırmalara göre Ege bölgesinde 123 sıcak 
su kaynağı bulunmaktadır. Ege Bölgesini sırasıyla İç 
Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgeleri 
izlemektedir.

Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almamız, 
ülkemizde termal kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Yer 
altından çıkan ve 20 derecenin üzerinde olan termaller; 
çeşitli gazlar, minareller, tuzlar ve radyoaktif maddeleri 
içerirler. Yapılan araştırmalar, kaplıca sularının içerikleri 
sayesinde çeşitli hastalıkların tedavisinde olumlu 
gelişmelere sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır. Termal 
sular çeşitli kimyasal özellikler barındırırlar. Bunlardan 
bazıları, bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, demirli, iyotlu 
kaynak sularıdır. Ülkemizdeki termal sularımız doğal çıkışlı 
ve bol su verimli, eriyik maden değeri yüksek, kükürt, radon

ve tuz bakımından oldukça zengindir. Bu kaynak sularının 
kür, fizik tedavi, çamur banyosu, içme egzersiz, 
rehabilitasyon amacıyla sık sık tercih edilmesi de termal 
turizminin oluşmasını sağlamıştır.

Ülkemizde çeşitli il ve ilçelerde, şifa bulabileceğiniz birçok 
kaplıca bulunmaktadır. Dünyaca ünlü çamur banyolarına 
sahip Afyon'un Sandıklı ilçesinde bulunan Sandıklı 
kaplıcaları; ölmek üzere olan hastaları bile tedavi ettiğine 
inanılan Bursadaki Oylat Kaplıcaları; Çam ormanları ile 
kaplı, doğal maden suyu çıkarılan Ankarada bulunan 
Kızılcahamam Kaplıcaları; karaciğer, romatizma, sindirim 
gibi hastalıklara iyi geldiği bilinen Yalova Kaplıcaları; 
Türkiye' nin en turistik bölgelerinden biri olan kırmızı 
suyuyla bilinen Karahayıt Termalinin de bulunduğu 
Pamukkale Kaplıcaları; birbirinden güzel ve birbirinden 
şifalı kaynaklara sahip olan Balıkersir Kaplıcaları; Karadeniz 
bölgesinde yer alan, Sağlık Bakanlığına bağlı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesini de bünyesinde barındıran Bolu 
ilinin muhteşem doğası içerisinde bulunan Karacasu 
Kaplıcaları ülkemizdeki en bilinen kaplıcaların başında 
gelmektedir. Bunlar dışında Sivas da Balıklı Kaplıcaları, 
Diyarbakır da Çermik Kaplıcaları, Ağrı da Diyadin Kaplıcaları, 
Yozgat ta Sarıkaya, Sorgun Kaplıcaları, Erzurum da Ilıca ve 
Pasinler Kaplıcaları, Kütahya da Yoncalı, Gediz ve Tavşanlı 
Kaplıcaları bulunmaktadır.

Vücut direncini arttırm ak isteyenler, mide, bağırsak 
rahatsızlığı olanlar, romatizmal hastalığı olanlar, stres, 
uykusuzluk, fiziksel ve ruhsal rahatsızlık çekenler ve bir çok 
farklı durumda rahatsızlığı olanlar için kaplıcalar yüz 
yıllardan beri şifa kapımız olmaya devam etmektedir. 
Kaplıca tatiline çıkacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı 
hususlar bulunmaktadır. Bunların başında gidilecek 
bölgedeki kaynak sularının hangi özellikleri taşıdığının 
bilinmesi, bu kaynaklardan hangi hastalıklar için 
yararlanıldığı ve tedavinin kaç gün süreceğinin iyi 
araştırılması gelmektedir. Ayrıca gideceğiniz tesisin 
temizliğine ve sahip olduğu fiziksel özelliklere dikkat 
etmeniz gerekmektedir. Termal tesislerde kullanılan suyun 
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerektiği dikkat 
edilecek en önemli unsurlardan bir diğeridir. Kaplıcalarda 
sabun, şampuan, duş jeli vb. hijyen ürünlerinin kullanılması, 
görülen tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Kaplıcalardan genellikle sağlık amacıyla yararlanıldığına 
değinmiştik. Ancak bazı durumlarda kaplıcalar kimileri için 
sakıncalı da olabilmektedir. Örneğin hamileler için vücut 
ısısını yükselteceği ve kan basıncını etkileyebileceğinden 
anne ve bebek açısından pek fazla önerilmemektedir. Yine 
altı yaşından küçük çocuklar için, kanser, yüksek ateş, ağır 
kalp hastalığı, ağır kansızlık, kanamalı hastalıklar, aşırı kilo 
problemi olan kişiler ile epilepsi hastalarına da ılıcalar 
önerilmemektedir. Bu durumdaki hastalarda fenalaşma, 
baş ağrıları, çarpıntı, ateşlenme, tansiyon yükselmesi gibi 
farklı etkiler meydana getirebilmektedir.

Sağlıklı günler geçirm eniz dileğiyle.
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Güzellik İksiri: Sandıklı Kaplıcası (Hüdai) -  Afyon

Kaplıca denince Türkiye'nin ilk akla gelen şehirlerinden olan 
Afyon, sadece ülke içinden değil, yurt dışından da çok ilgi 
görüyor ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Çok sayıda 
termal kaynağa sahip olan Afyon'un en ünlüsü Sandıklı 
Kaplıcası. Su sıcaklıklığı 42 ile 53 derece arasında değişen 
termal kaynak; felç, faranjit, deri hastalıkları başta olmak 
üzere birçok hastalığa şifa dağıtıyor. Sandıklı [Hüdai] 
Kaplıcası için, termal suların en şifalısı olduğu söyleniyor ve 
yüksek kükürt oranıyla gençlik-güzellik iksiri olarak biliniyor. 
Sandıklı Kaplıcası'nı diğer kaplıcalardan ayıran en önemli 
özelliği ise, ünü dünyaya yayılmış çamur banyoları. Ortopedik 
operasyonlar ve spor yaralanmalarında şaşırtıcı derece 
iyileştirici etkisi olduğu görülüyor. Afyon-Antalya 
Karayolu'nun 65. kilometresinde bulunan kaplıcanın 
çevresinde konaklama imkanı sunan çok sayıda otel 
bulunuyor.

Dünyaca Ünlü: Pamukkale Travertenleri -  Denizli

Tüm dünyanın bildiği ve yerli-yabancı turistin uğrak 
noktalarından olan Pamukkale, şifası yüzyıllar önce 
keşfedilmiş, karstik alanlardan çıkan termal suların 
oluşturduğu pamuk görünümlü kalker tüfleriyle Denizli'nin 
en ünlü termal kaynağı olarak biliniyor. Pamukkale merkeze 
18 km. uzaklıkta buluna travertenler, kireç çözeltisinin 
oluşturduğu görüntüsü sebebiyle de görenleri büyülüyor. 
Pamukkale'nin kaplıca suyu; kalp ve damar, dolaşım sistemi, 
romatizmal hastalıklar ve astım hastalıklarında tedavi 
amaçlı kullanılıyor.

İçilebilen Şifa: Kızılcahamam Kaplıcası -  Ankara

Ankara, şifalı sularıyla dünya sıralamasında önde gelen 
şehirlerden biri. Kızılcahamam ise, artık marketlerde bile 
rastlayabildiğimiz doğal içilebilen maden sularıyla meşhur. 
Ankara'nın kuzeyinde bulunan Kızılcahamam Kaplıcası, 
Roma ve Selçuklular zamanında da işletildiği bilinen Büyük

ve Küçük Kaplıca'dan oluşuyor. Özellikle yaz ve sonbahar 
dönemlerinde ziyaretçi akınına uğrayan kaplıcanın, modern 
konaklama tesislerinde şifalı bir tatil yapma şansınız var. 36 
ile 50 derece arasında olan sıcak suların, karaciğer ve kalp 
hastalıklarından kadın hastalıklarına kadar birçok hastalığa 
iyi geldiği biliniyor.

Depresyona Birebir: Oylat Kaplıcası -  Bursa

Çok eski bir geçmişe sahip olan Oylat Kaplıcası, Bursa'nın 
İnegöl'e çok yakın bir bölgesinde bulunuyor. Bu kaplıcanın 
suyuyla ilgili ölecek hastaları bile iyileştirdiğine dair bir inanış 
var. Mükemmel bir doğanın içinde bulunan Oylat Kaplıcası, 
sadece şifalı suyuyla değil temiz havası ve ormanın içinde 
bulunan yürüyüş parkuruyla da, sakin ve şifalı bir tatil için 
doğru adres. Osmanlı dönemindeki hamam kültürünü 
devam ettiren kaplıcanın 40 derece olan suyunun, özellikle 
ağrılı sinir hastalıkları için etkili olduğu biliniyor. Kaplıcaya 1 
saatlik mesafede bulunan Oylat Şelalesi ve Oylat Mağarası'nı 
da görmeyi ihmal etmeyin.
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ÜYELERİMİZ LEHİNE AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR 
MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN ANASTATÜ VE YÖNETMELİK 
DEĞİŞİKLİKLERİ
2017-2018 YILLARINDA

02 Mart 2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete ile 27 
Ağustos 2017 tarih ve 30167 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Ana Statü değişiklikleri doğrultusunda maluliyet 
ve ölüm yardımları emekli yardımı başlığı altında toplanmıştır.

Karşılıksız yardımlara doğum yardımı, cenaze yardımı, sağlık 
destek yardımı ile sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar dahil 
edilmiştir.

Anastatü değişikliği neticesinde Ekim 2017 tarihli ve 2721 
sayılı tebliğler dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat 
ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile;

• Kendisi veya eşi doğum yapan Sandığımızın üyelerine 
Doğum Yardımı,

• Vefat eden üyelerimizin cenaze giderlerine bir nebze katkı 
sağlamak amacıyla Cenaze Yardımı,

• Uzun tedavi gerektiren hastalıkları neticesinde Sandığa ait 
konaklama tesislerinin bulunduğu yerlere tedavi olmak için 
sevk edilen üyelerin Kurumumuza ait konaklama tesislerinde 
(şuan için Ankara İLKSAN Deha Otelde] konaklamalarına 
destek olmak amacıyla Sağlık Destek Yardımı,

• Olası Afet durumlarında, Yönetim Kurulunca belirlenecek ve 
Ayni olarak yapılacak olan yardımları kapsayan Sağlık ve 
Sosyal Muhtevalı Yardımlar,

Yapılmasına karar verilmiştir.

• Maluliyet ve Ölüm yardımları, Emekli Yardımı' nın kapsamı 
içerisine alınmıştır.

07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Ana Statü değişiklikleri doğrultusunda;

Temmuz-Ek 2018 tarih ve 2730 sayılı tebliğler dergisinde 
yayımlanan ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik değişikliği ile;

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

• Ana statü ve yönetmelikte belirtilmemesine rağmen 2004 
yılından bugüne üyelerimiz 7/24 grup ferdi kaza sigortası 
kapsamında sigortalanmaktadır, ilerleyen dönemlerde de 
üyelerin sağlık, kaza, malûliyet ve ölüm risklerini sigorta 
ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydalar sağlık ve 
sosyal muhtevalı yardımlar başlığı altında ek madde olarak 
düzenlenmiştir.
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■  ÜYE DAĞILIMLARIMIZ 

2017 / 2018 ÜYE SAYILARI CİNSİYETE GÖRE ÜYE DAĞILIMI

AİDAT VE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ

4357 SAYILI KANUNUN 7117 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 11. MADDESİNDE SAYILAN, MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN MAAŞ ALAN KADROLU VE SÖZLEŞMELİ DOĞAL ÜYELERİMİZ;

• Sınıf öğretmenleri,

• Aday/stajer sınıf öğretmenleri,

• Özel Eğitim sınıf öğretmenleri.

• Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları

• Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar

[İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 
memurlar]

• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev 
yapan;

-  Milli Eğitim Müdürleri,

-  Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,

-  Milli Eğitim Şube Müdürü,

-  Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, 
tekniker, veri hazırlama, bilgisayar işletmeni, uzman, 
mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları. 
[Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç]

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

• İLKSAN'dan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen 
süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak

mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri,

• Sandık işlerinde çalışan memurlar.

• Sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında 
başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini 
sürdürebilirler.
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SOSYAL YARDIMLAR
EMEKLİLİK YARDIMI
a] Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan 
toplu emekli ödemesi olarak,

b] Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın 
yapılan malûliyet ödemesi olarak,

c] Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine 
bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

ç] Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat 
ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, 
aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni

vârislerine ölüm ödemesi olarak,

Bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve 
esaslarına göre ödenir.

1-Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz 
elli fazlası tutarı,

2-Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

3-Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen 
toplam yılla çarpımının tutarı,

Bu üç kalemin toplamı emekli yardım tutarını oluşturmaktadır.

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

2017 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı 2018 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı

■  ŞEHİT YARDIMI
Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu'nca tespit 
edilir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları:

2017 Yılı Şehit Yardımı Miktarı 2018 Yılı Şehit Yardımı Miktarı

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

NOT: Terör nedeniyle, Bakanlar Kurulu Karan ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen mahalde ikametgâhı bulunan ve 
meskeni bu nedenle yıkılan üyeye ağır hasarlı, yalnızca eşyasının ve evinin kısmen zarar görmesi halinde ise orta hasarlı 
olarak işlem yapılır.
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DOĞUM YARDIMI
Eşi ve ya kendisi doğum yapan Sandık üyelerimize bir defaya mahsus olarak yapılan yardımıdır. Ekim 2017 Yönetmelik 
Değişikliği ile sosyal yardımlarımız arasında yerini almıştır. Sandık Yönetim Kurulunca Doğum Yardımı tutarı, Evlenme Yardımı 
tutarının %50 si olarak belirlenmiştir.

2017 Yılı Doğum Yardımı Miktarı 2018 Yılı Doğum Yardımı Miktarı

275,00 TL 275,00 TL

CENAZE YARDIMI
Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık 
Yönetim Kurulunca belirlenir. Net Asgari ücret tutarında yapılması belirlenen Cenaze Yardımı tutarları;

2017 Yılı Cenaze Yardımı Miktarı 2018 Yılı Cenaze Yardımı Miktarı

1.404,06 TL W: 1.603,12 TL

SAĞLIK DESTEK YARDIMI
Sandık üyesinin, eşinin, çocuğunun, annesinin veya 
babasının, Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile 
hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 
yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan 
hastalıklar ile uzun süreli tedavi gerektiren benzeri 
hastalıkların tedavisi amacıyla Sandığa ait İLKSAN DEHA 
konaklama tesisinin bulunduğu Ankara'ya sevk edilen 
üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3 (üç] 
günden fazla süren tedavilerinde; bu durumlarını resmi veya 
özel hastanelerden alacakları; tedavilerinin başlangıç ve bitiş 
tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri ve 
Ankara'da bulunan Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama 
tesisinde konaklamaları halinde;

-  Üyenin kendisinin,

-  Üyenin sevk yazısında refakati ile sevki belirtilmiş ise, 
refakatinde bulunan 1 kişinin ve üyenin,

-  Üyenin tedavi görecek olan eşi, çocuğu, annesi veya babası 
ise kendisinin ve tedavi görenin, en fazla 10 güne kadar (10 
gün dahil] konaklama ücretlerinin %50'si Sandık tarafından 
ödenecektir.

Üyenin, müracaat formu ile birlikte, sevk yazısı, sağlık raporu

ve konaklama faturasının bir suretinin Sandığa ibrazına 
müteakip tutar üyenin hesabına gönderilerek ödeme 
işlemleri yapılacaktır.
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SAĞLIK VE SOSYAL MUHTEVALI YARDIMLAR
Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, [b] bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe 
dâhil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsar.

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

AİDAT İADESİ

Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

1] Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,

2] 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,

3] Sandığımızdan emekli yardımı almış olanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde, göreve döndükten 
sonraki aidat ödemiş olanlara,

Aidatları ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir.

2018 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ÜYE SAYILARI
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■  AİDAT GELİRLERİ
■  2017-2018 AİDAT GELİRLERİ

16.825.644,26
13.330.950,17

14.858.706,75
13.235.198,91

HAZİRAN

MAYIS

NİSAN

MART

15.343.258,73
13.193.428,09

15.932.583,78
13.430.129,48

2018 AİDAT GELİRİ 

2017 AİDAT GELİRİ

ŞUBAT
15.552.195,17
13.233.565,59

OCAK
14.849.885,64
13.249.209,42

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
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■  OCAK 2 0 0 7 - HAZİRAN 2018 ARASI ÜYELERİMİZE YAPILAN SOSYAL YARDIM VE AİDAT İADESİ ÖDEMELERİ
NOT: 10 yıl altı iade, ikinci emekli, sehven iade ödemeleri aidat iadesi sütununda izlenmiştir.

EMEKLİ EVLENM E DOĞAL A F ET ÖLÜM Ş EH İT M A LU LİYET A İD AT İAD ESİ DOĞUM CENAZE
SAĞ LIK
D ESTEK

YAR D IM I

YIL

ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE  YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM ÜYE YARDIM  ÜYE YARDIM

S '(S
TUTARI

[TL]
SYS

TUTARI
[TL]

SYS
TUTARI

[TL]
SYS

TUTARI
[TL]

SYS
TUTAR I

[TL]
SYS

TUTARI
[TL]

SYS TUTAR I (TL) SYS
TUTARI

[TL]
SYS

TUTARI
[TL]

SYS
TUTARI

[TL)

2007 45.521.12711 6.331 2.833.400,00 19 10.950,00 185 1.094.600,85 0 0 36 182.333,07 2.258 2.398.789,68 - - - - - -

2008 47390.539,10 6.482 3.034.770,00 3 1.650,00 176 1.193.397,40 0 0 33 204.416,18 2.240 2.882.360,43 - - - - - -

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

2010 33.108.008,28 5.266 2.499.200,00 3 1.698,00 153 1.406.402,51 0 0 30 246.998,80 4.503 7.073.758,08 - - - - - -

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

2012 50.074.655,74 8.448 4.173.491,98 2.482 1.332.411,40 188 2.148.408,50 1 12.000,00 31 325.776,01 9.007 31.146.099,69 - - - - - -

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

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

2015 93.986.827,17 4.206 2.259.725,00 2 1.445,12 195 3.348.170,42 0 0 33 491.945,61 1.047 3.114.673,95 - - - - - -

2016 127.670.262,72 3.457 1.889.250,00 4 4.004,80 173 3.320.062,53 0 0 25 423.836,41 3.439 16.615.089,84 - - - - - -

2017 206.298.900,93 3.218 1.765.400,00 5 4.764,56 233 4.947.918,27 0 0 64 1.167.886,59 1.985 9.413.703,58 1.205 33.375,00 29 40.717,62 1 135,00

2018/06 29.135.491,21 1.990 1.090.300,00 0 0,00 94 2.120.305,90 0 0 24 493.446,48 865 2.344.155,82 4.526 1.244.650,00 87 135.092,12 2 315,00

GENEL
TOPLAM

805.045.667,06 63.697 31.389.571,98 2.642 1.416.523,31 2.157 28.389.834,95 1 12.000,00 399 4.765.042,76 36.251 102.216.922,34 5.731 1.278.025,00 116 175.809,74 3 450,00

o
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İLKSAN ÜYELERİ 7/24 GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA
Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, 
üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi 
Kaza Sigortası uygulaması, 2018 Anastatü değişikliği 
neticesinde Anastatü ve Yönetmeliğimize girmiş olup, 2018
2019 döneminde de devam etmesine karar verilmiş ve 
TürkNippon Sigorta A.Ş. ile 28.01.2018 tarihinde sözleşme 
yapılmıştır.

Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca 
dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 12.000,00 
[Onikibin] TL bedel üzerinden deprem teminatı dahil, sigorta 
kapsamına alınmıştır.

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

İstenilen Evraklar:

a] Kaza tespit tutanağı, [sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet 
fotokopisi]

b] Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,

c] Maluliyet durumunda üyenin banka hesap numarası, 
Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak 
sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.

d] Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,

e] 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere 
veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde; noter onaylı 
vekaletname.

f] Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

g] Veraset ilamı aslı. [tüm varisleri gösterir şekilde]

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



■ 2004 - HAZİRAN 2018 ARASINDA GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI
KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN TABLO



■  2004-2018 YILLARI ARASI FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
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AİDATLARIN KESİMİ
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 23/A maddesine göre;

1] Kadrolu olarak görev yapan üyelerden, Emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında,

2] Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerden, sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında,

3] Sandıkta 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan personelden, Sosyal Güvenlik Kurumunca kısmen veya tamamen prim 
kesintisine tabi tutulan tüm ücret ve kazançlarının o aya ilişkin toplam matrahının %2 si oranında belirlenir.

AİDAT TUTARLARINI MERAK EDEN DEĞERLİ ÜYELERİMİZ
Üyelerimizi bilgilendirme dahilinde, ele alacağımız en önemli konulardan biri de üye aidatları ve üyelerimizden kesilen bu 
aidat tutarlarının hesaplanması konusudur. Çoğu zaman aynı tarihlerde meslek hayatlarına başlayan üyelerimizden farklı 
tutarlarda kesilen aidatlar üyelerimizin aklında soru işareti oluşturmaktadır. Aşağıda açıklayacağımız bilgiler doğrultusunda 
bu konunun net ve anlaşılır bir şekilde çözüme kavuşacağı inancındayız.

14/10/2008 TARİHİ ÖNCESİNDE ATANAN ÜYELERİMİZ İÇİN 
İLKSAN AİDAT TUTARI HESAPLANMASI
Bu tutar 5434 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır. A KAT SAYISI ise; aylık kat sayı tutarını ile en yüksek devlet memuru 
maaş göstergesinin çarpımının sonucunun ek göstergesi 2200 dahil -  3600 hariç olanlar için %85, ek göstergesi 2200'ün 
altında olanlar için %55 olarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu kat sayı taban aylık, ek gösterge, kıdem aylık ve aylık 
toplam tutar olan bu dört kaleme eklenerek toplanır. Toplam sonucun yüzde ikisi alınır ve aidat tutarı hesaplanmış olur.

İlksan Aidat Tutarı Hesaplama Yöntemi;

= (Taban Aylık +Ek Gösterge+Kıdem Aylık+Aylık Tutar Toplamı +A Kat Sayısı]*%2 

Örnek hesaplama:

Aylık kat sayı: 0,073837

En yüksek devlet memuru maaş göstergesi: 9500 olduğunu varsayalım. Bu iki tutarın çarpımının ek göstergesi 2200 dahil 
-3600 hariç olanlar için %85'i, ek göstergesi 2200'ün altında olanlar için %55'i bize A KAT SAYISINI verir.

= [Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylık+Aylık Tutar+A Kat Sayısı]*%2

formülü uygulandığında 14/10/2008 öncesinde atanan üye öğretmenlerimiz için İLKSAN aidat tutarı hesaplanmış olur.



■  4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞAN ÜYELİK KAPSAMINDAKİLER İÇİN 
İLKSAN AİDAT TUTARI HESAPLANMASI
4/B Sözleşmeliler İçin İLKSAN Aidat Tutarı Hesaplama Yöntemi: SSK kesinti matrahı x %2

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

Bu tutar 5510 sayılı kanuna göre hesaplanır.

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

=(Aylık Tutar +Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizmet Tazminatı ve bu tazminat benzeri tazminatlar dahil ek, ilave, bölge 
tazminatları hariç]*%2

■  ÜYE MEMNUNİYET ORANLARIMIZ

2018
Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü 
Karşılaştığımız Problemleri Hızlı Bir 

Şekilde Çözebilmektedir.

Size Sunulan Sosyal Yardım Hizmetleri 
Hızlı Bir Şekilde Ulaştırılmaktadır.

OCAK % 93,58 % 92,57

ŞUBAT % 94,36 % 90,91

MART % 98,02 % 97,82

NİSAN % 90,90 % 91,70

MAYIS % 93,95 % 95,56

HAZİRAN % 90,63 % 89,32



V I
“...Öğretmenlerden hastalananlara, 

evlenenlere, çocuk doğuranlara, 
çocuklarını okutacaklara, ölenlerin 

ailelerine yardım etmek ve geçinme 
yükünü hafifletmek, sağlığa ve içtimai 

yardıma taalluk eden meselelerde 
öğretmenleri birbirlerine yardım edici 
duruma getirmek gayesini güden bu 

Sandığın teşkili faydalı ve zaruri 
görülmüştür.”

4357 Sayılı Kanunun Gerekçesinde 
SANDIĞIN KURULUŞ AMACI



YAŞLANMA VE YAŞLILIK DONEMİ
Prof. Dr. Emine ÖZMETE
►Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
»Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi [Yaşam ] Müdürü

SORU 1. Toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranın artış 
nedenleri nelerdir?

Nüfusun yaşlanması küresel bir olgudur. Yaşlı nüfusun daha 
önce benzeri görülmemiş bir şekilde hızla artması bu yüzyılın 
tarihe yaşlanma yüzyılı olarak geçmesine neden olacaktır. 
Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır. Bu 
artış nedeniyle sosyal, kültürel konulardan ekonomik, sağlık, 
kentleşme ve çevre politikalarına kadar geniş bir alanda yaşlı 
nüfus tüm ülkelerin gündeminde ağırlıklı olarak yerini alacaktır.

Son yüzyılda sağlık hizmetlerinin gelişmesi, teşhis ve tedavi ile 
ilgili ilerlemeler, sağlık hizmetlerine erişim, sağlık okur
yazarlığı ile ilgili gelişmeler yalnızca yaşlı nüfusun değil, aynı 
zamanda 85 ve daha büyük yaşta olan ileri yaştaki nüfusun 
artmasına neden olmuştur. Örneğin, Dünya'da 1990 yılında 3 
milyon olan 85 ve daha büyük yaşta olan bireylerin sayısı, 
2000 yılında 4.2 milyona yükselmiştir. Bu sayının 2050 yılına 
kadar 5 kat artacağı ve 19.3 milyona yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Yaşlı nüfusun artması bu yüzyılın en önemli 
başarılarından biridir. Bir kutlamadır, ancak nüfusun 
yaşlanması aynı zamanda yeni yüzyıl için çok yönlü bir 
mücadele alanı olarak da görülmektedir.

Bugün Ülkemizde nüfusumuz 79. 814,871 kişidir. Bunun 
içinde yaşlı nüfus oranı %8.3'dür. Ortanca Yaş ise 31.4 olarak 
belirlenmiştir. Diğer bir deyişle Ülkemizde 65 ve daha büyük 
yaşta 6.651,503 kişi yaşamaktadır. Bu sayı bazı Avrupa

Ülkelerinin nüfusuna yakındır. Ayrıca uzun ömür ile 80 ve daha 
büyük yaştakilerin sayısı da artmaktadır. Ülkemizde 80+ yaşta 
1.356,424 kişi yaşamaktadır.

Yaşlı nüfusun artmasının iki önemli nedeni vardır. İlk olarak 
ömrün uzaması ve ikinci olarak doğum hızının düşmesidir.

İlk olarak; yaşlı nüfusun artmasının en önemli nedenlerinden 
biri doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ve buna bağlı 
olarak ömrün uzamasıdır. OECD verilerine göre doğuşta 
beklenen yaşam süresi en yüksek ülke Japonya'dır. Japonya'da 
doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 83.9'dur. Bu yaş 
Japon kadınlarda 87.1 ve Japon erkeklerde 80.8'dir. Diğer bir 
deyişle Dünya'da en uzun yaşaması beklenenler Japon 
kadınlardır. Güney Afrika'da doğuşta beklenen ortalama 
yaşam süresi 57.4 olarak belirtilmektedir. Türkiye'de ise 
doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıldır. Bu yaş erkekler için 
75.3 yıl iken, kadınlarda 80.7 yıla yükselmektedir. Türkiye'de 
50 yaşına gelmiş olan bir kişinin ortalama 30.5 yıl, 65 yaşına 
gelmiş bir kişinin 17.8 yıl daha yaşaması beklenmektedir.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzamasının yanı sıra yaşlı 
nüfusun artmasının en önemli nedenlerinden biri doğum artış 
hızının düşmesidir. Modernleşme öncesinde doğum oranları 
kadın başına 4.5 ila 7 çocuk arasında değişirken; modernleşme 
süreci ile birlikte, kadın başına düşen çocuk sayısı oldukça 
azalmıştır. Sağlık hizmetleri geliştikçe ve nüfustaki mortalite 
azaldıkça, genel olarak nüfus artmaya başlamıştır. Bu hızlı
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nüfus artışı daha sonra doğurganlık oranının azalması ve 
kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının 2'ye yaklaşması 
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de Cumhuriyetin 
kuruluşundan sonra nüfus artış politikası uygulanmış ve 
doğumlar teşvik edilmiştir. 1935'li yıllarda kadın başına 7 
çocuğa ulaşan doğurganlık hızı, 1950'li yıllara kadar 
korunmuştur. 1960'larda 6, 1970'lerde 5, 1980'lerin sonunda 
3'e düşmüştür. 2014 yılında 2.17 olan doğurganlık hızı, 2016 
yılında 2.10 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde bu açıdan 
bölgelerarası farklılıklar bulunmaktadır. Doğurganlık hızı en 
yüksek olan il Şanlıurfa (4.33 çocuk], doğurganlık hızı en 
düşük olan il ise Karabük (1.46 çocuk] olarak belirlenmiştir.

SORU 2. Yaşlanmayı hızlandıran etmenler nelerdir?

Doğumla birlikte başlayan ve yaşın ilerlemesi ile gecen zamanı 
"kronolojik yaslanma” olarak tanımlamaktayız. Ancak 
kronolojik olarak yaşımız sadece bir rakamdır. Bu rakamı 
çerçeveleyen ve yaşlanma sürecini hızlandıran ya da yaş alma 
ile farklılaşan ihtiyaçları karşılamada destek olan biyolojik, 
fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal 
koşullar bulunmaktadır.

Zamana bağlı olarak, bireyin anatomi ve fizyolojisindeki 
değişiklikler, üretkenlikte ve fizyolojik süreçlerde sürekli ve 
kaçınılmaz düşüşler görülmektedir. Doğal bir şekilde ortaya 
çıkabilen vücut bileşimi, kalp-damar sistemi, böbrekler, 
sindirim sistemi, karaciğer, beyin, sinirler, akciğerler ve 
endokrin sistemde işlevsel olarak yetersizlikler sağlığın 
bozulmasına neden olur. Diğer yandan bireyin zihinsel yetenek 
ve işlevlerindeki azalma ile birlikte, davranışsal uyum 
yeteneğinde yaşa bağlı ortaya çıkan değişimleri ifade 
etmektedir. Yaşlanma sürecinde sevilen birinin kaybı, işlevsel 
yetersizlik, kronik fiziksel hastalıklar, günlük yaşam 
aktivitelerinde başkalarına bağımlılığın artması, otonomi 
kaybı, ekonomik yetersizlik, sosyal destek kaybı gibi 
yoksunluklar ve kurum bakımına duyulan ihtiyaç, depresyon 
olasılığını arttırmakta ve psikolojik yaşlanmayı 
hızlandırmaktadır.

Emeklilik döneminin başlaması ile birlikte gelir azalmakta ve 
alışılmış toplumsal statü giderek kaybolmaktadır. Diğer 
yandan üreticilik rolünün azalması, sosyal statüde 
değişme,sosyal desteğin zayıflaması, sağlığın kaybı gibi 
sorunlarıyla bir "kayıplar donemi” olarak tanımlanabilir. 
Kayıpların birbiriyle kesişmesi ve yoksunluklara dönüşmesi; 
gelirin düşmesi ile yoksulluğun başlaması yaşlıların 
yaşamlarını etkilemektedir.

Duygusal örselenmeler, hastalıklar, gerilimli ve yorucu bir

SORU 3. Yaşlıların yaşam kalitelerini korumaları ve 
sürdürmeleri için uygulanan sosyal politikalar nelerdir?

Son yıllarda, Dünya'da olduğu gibi Ülkemizde de nüfusun 
yaşlanması konunun yeniden gözden geçirilmesine ve ulusal 
ihtiyaçlarımız çerçevesinde yaşlıların yaşamını iyileştirilmesine 
ve kaliteli bir yaşam sürdürmelerine destek olabilecek bir çok 
sosyal politika çalışması yapılmıştır. 1982 Anayasasının 61. 
maddesinde yaşlılara yönelik olarak 'Yaşlılar devletçe korunur. 
Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve 
kolaylıklar kanunla düzenlenir' hükmü yer almaktadır. Bunun 
yanı sıra birçok sosyal politika belgesi çalışılmıştır. 
Örneğin;Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT]: "Türkiye'de Yaşlıların 
Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır 
(2006]. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: "Türkiye'de 
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Uygulama 
Programı” hazırlanmıştır (2013]. Kalkınma Bakanlığı: "10. 
Kalkınma Planı Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu” 
hazırlanmıştır. Türkiye'de ilk kez kalkınma planında yaşlanma 
konusu ayrı ihtisas komisyonu olmuştur (2014]. Sağlık 
Bakanlığı: "Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama 
Programı” hazırlanmıştır (2015] . Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı: "Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi” hazırlanmıştır 
(2016]. 2017-2020 dönemi için uygulama konulması 
planlanmaktadır.

Ülkemizde 2016 yılında Yaşlı Destek Programı (YADES] 
başlatılmıştır. Bu programda Yaşlılara yönelik uzun süreli 
kurum bakımı (huzurevi] gibi tek bir hizmet modeli sunulması 
yerine hizmet çeşitliliği sağlanması, alternatif bakım modelleri 
ile (evde bakım/destek, evde sağlık, gündüzlü dayanışma, 
gündüzlü bakım, yaşlı siteleri] yaşlıların talep ve ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyelerine proje esaslı 
olarak ekonomik olarak kaynak aktarımı sağlanmıştır.
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SORU 4. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için kurumsal bakım 
hizmetleri nelerdir?

Ülkemizde bakıma ihtiyacı olan yaşlılar için farklı kurumlar 
tarafından bakım hizmetleri yürütülmektedir. T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından evde sağlık hizmetleri yürütülmektedir. 
Bu kapsamda özellikle bağımlı olan yaşlı bireylere evlerinde 
sağlık hizmetleri sunulmaktadır. "65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık 
bağlanması” hakkındaki kanunun uygulamaları sosyal refah 
devleti anlayışı kapsamında devam etmektedir.Ayrıca "Evde 
Bakım Ücreti” uygulaması ile evde yakınları tarafından 
bakılan yaşlılara ekonomik destek sağlanmaktadır.

Ayrıca yatılı kurumsal bakım hizmetleri ile bakım ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 
tarafından Huzurevi, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlı 
Yaşam Evleri olmak üzere farklı modellerde yatılı bakım 
hizmetleri yürütülmektedir.

SORU 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma için önerileriniz nelerdir?

Yaşlılığın başlangıcı için bireysel ve toplumsal farklılıklar 
olduğundan söz etmiştik. Yaşlılık birçok çalışmaya rağmen 
henüz durdurulamayan bir süreçtir. Bireylerin yaşlanmadan 
önce bu döneme hazırlanması gerekir. Yaşam dönemi 
yaklaşımı bu açıdan önemlidir.

V I
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Emeklilik döneminin başlaması ile birlikte 
gelir azalmakta ve alışılmış toplumsal 
statü giderek kaybolmaktadır. Diğer 
yandan üreticilik rolünün azalması, 
sosyal statüde değişme,sosyal desteğin 
zayıflaması, sağlığın kaybı gibi 
sorunlarıyla bir “kayıplar donemi” olarak 
tanımlanabilir.

Gebe annenin ve bebeğin sağlık hizmetlerinden yararlanması, 
hastanede sağlıklı ortamda başlayan yaşam, aşılama 
sistemine dahil olma, sağlıklı yaşam biçimini benimseme, 
sigara alkol vb. sağlık için risk oluşturan davranışlardan uzak 
durma, stresi başarılı bir şekilde yönetebilme, sağlıklı, yeterli 
ve dengeli beslenme aktif ve sağlıklı yaşlanma için en önemli 
konulardır. Günlük ve haftalık olarak planlanmış aktivite, 
egzersiz, spor programı en önemli konulardan biridir. 
Hareketsiz bir yaşam özellikle hipertansiyon, diyabet, eklem 
hastalıkları gibi önlenebilir hastalıkların davetiyesidir.

Tavsiye edilen günlük 10 bin adım yürüyüştür. Bu mümkün 
değilse günde en az 20 dakika yürüyüş, bu da olamıyorsa 
haftada en az üç kez yarım saat yürüyüş. Düzenli yapılması 
istenen arzu edilendir. Ancak bekleneni yapamıyorum diye 
hareketten vazgeçmemek gerekir. Ne kadar ve ne şekilde 
hangi yaşta olursa olsun yapılabildiği kadar hareket 
yapılmalıdır. Bu nedenle pasif bir yaşam yerine bireyler, 
toplumdaki etkinliklere katılmalı, gönüllü çalışmalarda 
bulunulmalı, üretken olmaya devam etmelidir. .Sağlıklı ve 
aktif yaşlanmaya yönelik yeni davranış kalıpları 
benimsenmelidir.





İLKSAN BİR AYRICALIKTIR...
19/01/1943 tarihli ve 5308 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4357 sayılı kanuna dayanılarak 
hazırlanan ve 22/03/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sandık Ana 
Statüsünde ikraz, üyelerimize yapılacak karşılıklı yardımlar 
arasında sayılmıştır.

Bu doğrultuda hazırlanan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs 
2003 tarihli ve 2548 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak 
yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliği ile üyelerimize uygun 
nema oranları ile Sandık bütçesinin elverdiği ölçülerde ikraz; 
bir diğer ifadeyle borç verme işlemlerine başlanmıştır.

Üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en uygun 
koşullarda karşılayabilmek amacıyla, İkraz Yönetmeliğinde
2005 ve 2007 yıllarında değişikliğe gidilmiş ve özellikle T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı Aralık 2007 tarih ve 2603 sayılı Tebliğler 
Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliği 
ile ikraz kullanabilmek için 10 (on] yıl üyelik şartı 2 (iki] yıla 
düşürülmüş, ikraz kullanabilmek için 1 (bir] devlet memuru 
kefil yeterli hale gelmiş ve üyelerimizin ikraza ilave olarak 
evlilik ikrazı ve sağlık ikrazı kullanabilmelerine de imkan 
sağlanmıştır.

2007 yılından bugüne kadar, üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda, güncel ekonomik ve teknolojik gelişmeler de 
yakından takip edilerek, İkraz Yönetmeliğinde birçok 
yenilikler yapılmıştır.

Bu doğrultuda, 2008 yılından itibaren haftada iki gün ikraz 
ödemesinin yapılması, 2010 yılından itibaren ikraz 
kullanabilmek için 1 (bir] ay aidat ödemenin yeterli hale 
gelmesi, 2012 yılından itibaren kefilsiz olarak ikraz 
kullanılabilmesi, 2014 yılından itibaren maaşında icra 
kesintisi olan üyelerimizin ikraz kullanabilmesi, 2016 yılından 
itibaren üyelerimizin doğum ve tüp bebek tedavisi sebebiyle 
ikraz kullanabilmesi ve ikraz limitlerinin 2017 yılında
50.000,00 TL'ye yükseltilmesi, bu yeniliklerden bazılarıdır.

Bunun yanı sıra;
• Üyelerimizin kendisinin veya eşinin konut veya arsa satın 
alması sebebiyle Gayrimenkul İkrazı kullanabilmesi,
• Üyelerimizin çocuklarının sünnet olması sebebiyle Sağlık 
İkrazı kullanabilmesi,
• Üyelerimizin çocuklarının evlenmeleri sebebiyle Aile Destek 
İkrazı kullanabilmesi, 2017 yılında ikrazda yapılan diğer 
yeniliklerdir.

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

2003 YILINDAN 30/06/2018 TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE;

- 174.317 GENEL İKRAZ 3.374.875.700,00 TL

- 227 SAĞLIK (TEDAVİ) İKRAZI 1.054.100,00 TL

- 240 SAĞLIK (DOĞUM) İKRAZI 1.175.000,00 TL

- 32 SAĞLIK (TÜP BEBEK TEDAVİSİ) İKRAZI 155.500,00 TL

- 35 SAĞLIK (SÜNNET) İKRAZI 173.000,00 TL

- 1.056 İCRA İKRAZI 22.439.800,00 TL,

- 565 EVLİLİK İKRAZI 2.626.100,00 TL,

- 13.968 ÖZEL GÜNLER İKRAZI 49.506.800,00 TL

- 8 AİLE DESTEK İKRAZI 40.000,00 TL

- 7 GAYRİMENKUL İKRAZI 390.000,00 TL

- 147 TATİL İKRAZI 435.800,00 TL

olmak üzere toplam; 190.602 ikraz kullanımı olmuş ve 3.452.871.800,00 TL ikraz ödemesi yapılmıştır.
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2.551.200.00

6.424.700.00

12.690.700.00

20.908.000.00

10.475.000.00

36.778.400.00

77.850.100.00 

154.203.000,00

200.305.800.00

187.803.600.00

254.666.200.00

380.845.800.00

481.319.200.00

595.344.100.00

732.266.500.00

298.439.500.00 

3.452.871.800,00

2003-2018/06 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 15 YILLIK SURE İÇERİSİNDE 
TOPLAM İKRAZ KULLANIM SAYISI VE İKRAZ MİKTARLARINA AİT TABLO VE GRAFİKLER
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■  2003-2018/06 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 15 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE TÜRLERE 
GÖRE İKRAZ BİLGİLERİ TABLOLARI

■ 2003-2018/06 TÜRLERE GÖRE İKRAZ KULLANIM SAYILARI

YILLAR
GENEL
İKRAZ

ÖZEL
GÜNLER
İKRAZI

EVLİLİK
İKRAZI

SAĞLIK
[TEDAVİ]

İKRAZI

SAĞLIK
[SÜ N N ET]

İKRAZI

SAĞLIK
[DOĞUM ]

İKRAZI

SAĞLIK 
[TÜ P  BEBEK 
TEDAVİSİ] 

İKRAZI

İCRA
İKRAZI

AİLE
DESTEK
İKRAZI

GAYRİMENKUL
İKRAZI

TATİL 
[ALANYA D E -H A  

VE ANANAS OTEL] 
İKRAZI

TOPLAM

2003 1.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344

2004 2.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.466

2005 3.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.647

2006 4.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.299

2007 1.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.906

2008 5.586 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 5.612

2009 8.560 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 8.580

2 0 1 0 11.349 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 11.366

2 0 1 1 12.604 0 14 13 0 0 0 0 0 0 0 12.631

2 0 1 2 12.557 0 20 9 0 0 0 0 0 0 0 12.586

2013 13.629 1.311 17 6 0 0 0 0 0 0 0 14.963

2014 18.550 1.337 33 4 0 0 0 64 0 0 0 19.988

2015 20.563 1.609 42 6 0 0 0 11 0 0 0 22.231

2016 21.758 3.292 130 20 0 25 7 276 0 0 0 25.508

2017 25.429 5.233 161 59 5 139 14 508 0 0 147 31.695

2018/6 10.070 1.186 110 85 30 76 11 197 8 7 0 11.780

TOPLAM 174.317 13.968 565 227 35 240 32 1.056 8 7 147 190.602



■ 2003-2018/06 TÜRLERE GÖRE İKRAZ MİKTARLARI [TL]

YILLAR
GENEL
İKRAZ

G EVLİLİK İKRAZI
SAĞLIK

[TEDAVİ]
İKRAZI

SAĞLIK
[SÜNNET]

İKRAZI

SAĞLIK
[DOĞUM]

İKRAZI

SAĞLIK 
[TÜP BEBEK 
TEDAVİSİ] 

İKRAZI

İCRA
İKRAZI

AİLE
DESTEK
İKRAZI

GAYRİMENKUL
İKRAZI

TATİL 
[AUNYA 
DE-HAVE 
ANANAS 

OTEL] İKRAZI

TOPLAM [TL]

2003 2.551.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.551.200,00

2004 6.424.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.424.700,00

2005 12.690.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.690.700,00

2006 20.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.908.000,00

2007 10.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.475.000,00

2008 36.712.400,00 0,00 36.400,00 29.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.778.400,00

2009 77.796.100,00 0,00 36.600,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.850.100,00

2010 154.148.000,00 0,00 16.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.203.000,00

2011 200.210.500,00 0,00 41.700,00 53.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.305.800,00

2012 187.694.200,00 0,00 69.400,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.803.600,00

2013 251.362.800,00 3.216.500,00 63.100,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.666.200,00

2014 375.231.000,00 3.753.600,00 156.100,00 17.100,00 0,00 0,00 0,00 1.688.000,00 0,00 0,00 0,00 380.845.800,00

2015 476.298.400,00 4.490.700,00 204.800,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 297.500,00 0,00 0,00 0,00 481.319.200,00

2016 574.286.500,00 14.345.000,00 650.000,00 100.000,00 0,00 125.000,00 34.000,00 5.803.600,00 0,00 0,00 0,00 595.344.100,00

2017 699.395.600,00 20.164.900,00 803.000,00 287.500,00 23.000,00 678.000,00 66.500,00 10.412.200,00 0,00 0,00 435.800,00 732.266.500,00

2018/6 288.690.600,00 3.536.100,00 549.000,00 418.300,00 150.000,00 372.000,00 55.000,00 4.238.500,00 40.000,00 390.000,00 0,00 298.439.500,00

TOPLAM 3.374.875.700,00 49.506.800,00 2.626.100,00 1.054.100,00 173.000,00 1.175.000,00 155.500,00 22.439.800,00 40.000,00 390.000,00 435.800,00 3.452.871.800,00
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■  2018 YILI BÖLGERE GÖRE İKRAZ KULLANIM SAYISINA AİT TABLO

BÖLGELER İKRAZ KULLANIM SAYISI

AKDENİZ BÖLGESİ 2.009

EGE BÖLGESİ 1.610

MARMARA BÖLGESİ 2.597

KARADENİZ BÖLGESİ 1.391

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1.726

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 888

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1.559

TOPLAM 11.780

■  2018 YILI BÖLGERE GÖRE İKRAZ KULLANIM SAYISINA AİT GRAFİK

M

2.009
AKDENİZ
BÖLGESİ

1.610
EGE

BÖLGESİ

2.597
MARMARA
BÖLGESİ

1.391
KARADENİZ

BÖLGESİ

1.726
İÇ ANADOLU 

BÖLGESİ

888
DOĞU

ANADOLU
BÖLGESİ

1.559
GÜNEYDOĞU

ANADOLU
BÖLGESİ
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İKRAZ BAŞVURU SÜRECİ

NASIL BAŞVURU YAPARIM?
Sandığımız internet sayfasındaki Üye Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabileceğiniz 
Online Ön Başvuru Formlarını tam ve eksiksiz olarak doldurup ilgili yerleri 
kurum amirinize onaylatarak, Genel Müdürlük adresimize şahsen veya posta 
yoluyla ulaştırmak suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.

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

^  J İKRAZIM HESABIMA NE ZAMAN GEÇER?
---------  İkraz ödeme günleri haftada 2 kez Salı ve Perşembe günleridir. Başvuru

evraklarınızda herhangi bir eksik olmadığı sürece evrakınız Genel Müdürlüğümüz 
kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren en fazla 8 işgünü içerisinde, ikrazınız İkraz 
İstek Form ve Taahhütnamesi üzerinde bildireceğiniz banka hesabınıza aktarılır.
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İLKSAN İKRAZ HİZMETİ , ^
\\

Ezgi KUCAM
Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mustafa ALAŞ
Ankara Elmadağ Şehit Miraç Yıldırım  İlkokulu Müdürü

%
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1 | İkraz hizmetinden memnun musunuz? Daha önce ikraz 
kullandınız mı?

• Ezgi Kucam:

Evet memnunum, daha önce ikraz kullandım. Şimdi 
yeniliyorum. Bankalara gerek duymadan Sandığın ikraz 
hizmetinden faydalanmak beni çok memnun ediyor.

• Mustafa Alaş:

Evet daha önce ikraz kullandım. Bankadan kredi kullanmak 
yerine kendi kurumumuz İLKSAN'dan kullanmayı tercih 
ediyorum. Bir hafta içerisinde işlemler hızlı bir şekilde yapılıyor, 
borcumu erken kapattığımda nema indiriminden 
yaralanabiliyorum. Çok memnunum.

2 | İkraz başvuru evraklarını hazırlarken herhangi bir zorluk 
yaşıyor musunuz?

• Ezgi Kucam:

Hayır yaşamadım. Her şey gayet açıklayıcıydı. İnternet 
sitesinden aldığım formları açıklama bilgilerini okuyarak 
doldurdum, hiçbir zorluk yaşamadım.

• Mustafa Alaş:

Hayır herhangi bir zorluk yaşamıyorum. İnternet sitesinden 
formları indirip daire amirime onaylatıp elden getiriyorum ya 
da posta ile gönderiyorum. İnternet sitesindeki bilgilendirmeler 
doğrultusunda evrakları düzenliyorum. Kimlik ve maaş 
bordrosunun istenilmemesi de biz öğretmenler için bir 
kolaylık olmuş.

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

• Ezgi Kucam:

Alabiliyorum, gayet güzel ilgileniliyor ve ihtiyacım olan bilgiyi 
alabiliyorum. Böyle bir Sandığın üyesi olmak beni çok mutlu 
ediyor. Sorduğum sorulara cevap alabiliyorum. Başvurularım 
da en kısa sürede sonuçlanıyor. Hizmetiniz için çok teşekkür 
ediyorum.

• Mustafa Alaş:

Genelde telefon ile iletişim kuruyorum. Buraya geldiğimde de 
oluyor. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bütün sorularıma 
özveri ile cevap alıyorum. Whatsapp hattından eksiklerimizi 
gönderebiliyoruz. Bir zorluk yaşamıyorum.

4 | İkraz hizmetiyle ilgili yeterince bilgilendirildiğinizi 
düşünüyor musunuz?

• Ezgi Kucam:

Evet, bilgilendiriliyorum. Gerek internet sitesi üzerinden 
gerekse gönderilen sms bilgileriyle kampanyalar hakkında 
bilgilendiriliyorum. Nakit ihtiyacımı bankalara gerek 
duymadan daha uygun koşullarda kendi Sandığımdan 
karşılıyorum.

• Mustafa Alaş:

İnternet sitesini takip ediyorum. Her türlü bilgiye oradan 
ulaşabiliyorum. Telefonuma araç kampanyası, İlksan arsaları 
ile ilgili mesajlar geliyor. Buraya geldiğimde yüz yüze 
sorularıma cevap alabiliyorum. Herkes ilgili. İlksan personelinin 
davranışından, nezih ortamından, misafirperverliğinden çok 
memnunumun. Bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum.

5 | İkraz hizmetini çevrenize tavsiye ediyor musunuz?

• Ezgi Kucam:

İkraz hizmetini çevreme tavsiye ediyorum. Ben şahsım olarak 
çok memnunum. Kendi bağlı olduğum Sandığa katkı sağlamak 
ve bu hizmetlerden faydalanmak mutlu ediyor beni. Sandığın 
üyesi olmak aidiyet duygumu pekiştiriyor. Günümüz 
koşullarında bizlere böyle ekonomik nakit hizmeti sunan, 
sosyal yardımlarda bulunan, anlaşmalı kurumları ile bizlerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olan Sandığımdan çok 
memnunum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

• Mustafa Alaş:

Bir çok arkadaşıma tavsiye ediyorum. Çok memnunum. 
Maaşımdan otomatik kesiliyor. Her ay onun takibini yapmama 
gerek kalmıyor. Dosya masrafı yok. Maliyet açısından gayet 
uygun buluyorum. İkraz türlerinin çok olması kolaylık sağlıyor. 
Sağlık, sünnet, doğum, tüp bebek tedavisi gibi...

ÖĞRETM
EN 
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İ 

2018 
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İLKSAN, üyelerine yönelik yükümlülüklerini 
en iyi şekilde yerine getirmek için 
yatırımlarını çeşitlendirerek siz değerli 
üyelerimizin memnuniyetini en üst düzeye 
çıkarma amacına ulaşmaya 
çalışmaktadır.
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TARİHLERİ ARASI MALİ YAPISI
Sandığımız 1943 yılından itibaren üyelerin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmeleri 
sürekli takip etmekte, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda varlıklarını yönetmekte ve birçok 
gayrimenkul yatırımları gerçekleştirmektedir.

Sandığımızın bilançosuna bakıldığında, aktif yapısının 1.529.447.892,33 TL'ye ulaştığı ve altı aylık gelir fazlasının ise 
115.481.524,24 TL'yi bulduğu görülmektedir.

Aynı tarihler arası baz alındığında ödenmiş sermayesi ise 1.148.172.556,08 TL tutarında olduğu görülmektedir.

Alanında uzmanlaşmış portföy şirketleri olan İş Portföy A.Ş., Yapı Kredi Portföy A.Ş., Halk Portföy A.Ş. ve Actus Portföy A.Ş.'de 
Sandığın nakit varlıklarının bir kısmı değerlendirilmektedir. Portföy şirketlerinde yönetilen tutarların dağılımına baktığımızda 
aşağıdaki gibi görülmektedir.

PORTFÖY ŞİRKETİNİN ÜNVANI ANA PARA [TL ]
30.06.2018 TARİHİ İTİBARIYLA 

OLUŞAN TU TAR [TL]

1- İŞ PORTFÖY A.Ş. 30.000.000,00 44.895.236,85

2- YAPI KREDİ PORTFÖY A.Ş. 50.000.000,00 72.274.923,05

3- ACTUS PORTFÖY A.Ş. 40.000.000,00 63.473.386,80

4-HALK PORTFÖY A.Ş. 20.000.000,00 22.399.828,82

TOPLAM 140.000.000,00 203.043.375,52

Sandığımız, dönen varlıklarının yanında duran varlıkları ile de güçlü bir yapıya sahiptir. 
Arsalarımızın 30.06.2018 tarihi itibariyle aktife kayıtlı toplam değeri 2.662.745,84 TL'dir.

SIRA
NO

ARSA
YERİ

TAPU
KAYDI

M2'Sİ
ALIM

TARİHİ

ALIM 
TARİHİNDEKİ 

AKTİF DEĞERİ [TL ]

30.06.2018 
İTİBARIYLA 
AKTİFTEKİ 

KAYITLI DEĞERİ [TL ]

1 Bolu Karacasu 5.200 1946 0,01 33.662,01

2 Balıkesir Burhaniye 59.043 1973 1,87 1,87

3 Aydın Akbük 324.598 1992 41.422,27 41.422,27

4 İstanbul Pendik 1.206.101 1992 119.234,82 69.559,03

5 Van Edremit 15.563 2004 180.662,40 171.445,66

6 Ankara Çayyolu 5.251 2012 1.837.850,00 1.837.850,00

7 Aydın Didim 463,60
15.12.2015 

(Cins Tashihi)
271.610,00 508.805,00

TOPLAM 2.662.745,84



Sandığımızın aktifine kayıtlı binaların 30.06.2018 tarihi itibariyle değeri 60.287.092,83 TL olup 2018 yılı içerisinde aktifine 
dahil edilen İstanbul ili Beyoğlu ve Kartal ilçelerindeki binaların proje çalışmaları devam etmektedir.

SIRA NO
BİNA
YERİ

TAPU
KAYDI

M2'Sİ ALIM TARİHİ
ALIM 

TARİHİNDEKİ 
AKTİF DEĞERİ [TL ]

30.06.2018 
İTİBARIYLA 

AKTİFTEKİ KAYITLI 
DEĞERİ [TL ]

1 Ankara Kızılay 3.605,00 1991 10.400,00 348.216,23

2 K.Maraş K.Maraş 165,00 1992 3.579,48 3.155,10

3 Antalya Alanya 5.536,00 2002 6.620.000,00 6.620.000,00

4 Ankara K.Esat 110,00 2003 48.100,00 50.600,00

5 Ankara D.Bahçe 2.757,00 2008 3.391.757,80 3.624.211,62

6 Ankara Yenikent 16.227,00 2011 5.483.250,82 5.484.988,07

7 Ankara Kurtuluş 4.514,00 2011 4.332.664,42 4.372.099,98

8 Ankara Söğütözü 130,00 2016 429.000,00 493.821,83

9 Ankara Kocatepe 3.416,00 2017 16.730.000,00 16.730.000,00

10 İstanbul Kartal 827,00 2018 7.300.000,00 7.310.000,00

11 İstanbul Beyoğlu 148,00 2018 15.250.000,00 15.250.000,00

TOPLAM 60.287.092,83

2014-2017 yılları mali yılsonları dikkate alındığında aktif yapımızın ve gelir fazlamızın yüzde olarak artışı aşağıdaki gibi 
görülmektedir.

AKTİF 2014 YILI [TL ] 2015 YILI [TL ]
ARTIŞ
ORANI 2016 YILI [TL ] 2017 YILI [TL ]

ARTIŞ
ORANI

(% ) (% )

Banka 84.581.786,39 47.441.462,78

%  18,16

61.817.517,64 76.554.405,00

%  13,36

Portföy 215.375.738,61 238.150.068,57 207.703.481,93 192.004.911,67

İkraz 507.893.951,46 668.963.422,43 848.554.347,41 998.835.814,10

TOPLAM 807.851.476,46 954.554.953,78 1.118.075.346,98 1.267.395.130,77

GELİR
FAZLASI

178.044.838,04 118.881.010,61 % ( - )  33,23 129.881.408,60 148.340.270,84 %14,21

İLKSAN, üyelerine yönelik yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmek için yatırımlarını çeşitlendirerek siz değerli 
üyelerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacına ulaşmaya çalışmaktadır.



LÖSANTE 
ÇOCUK VE 
YETİŞKİN  
HASTANESİ
1998'de bir masa bir sandalye ile 
başlayıp 15-20 çocuğa destek verirken 
bugün 25.000'in üzerinde hastamıza 
yardımlarımızı ulaştırdık. Bir avuç 
gönüllümüzün desteğini alırken bugün 5 
milyona yakın gönüllü ve bağışçımızla 
kocaman bir aile kurduk. Sürekli kalıcı 
projeler ve eserler üreterek herkesin 
umut ve yaşam kaynağı olduk.

Daha 2 senelik bir vakıfken 2000 
senesinde ülkemizin ilk ve tek LÖSANTE 
Lösemili Çocuklar Hastanesi'ni hayata 
geçirdik.

2006 yılında yoğun tedavileri nedeniyle 
eğitimlerinden uzak kalan çocuklarımız 
için ülkemizin ilk Lösemili Çocuklar 
Okulu'nu, 2008 senesinde lösemili 
çocuklar ve ailelerinin ücretsiz 
konaklayabilecekleri dünyanın ilk 
lösemili çocuklar için özel LÖSEV 
Köyü'nü açtık.

Son olarak, LÖSANTE Lösemili Çocuklar 
Hastanesi; tuğla tuğla, emek emek 
büyüdü ve sadece lösemili çocuklar 
değil, tüm branşlarda tüm hastalar için 
kaliteli ve doğru tedavi için LÖSEV...

LÖSEV, sadece çocuğu değil bütün bir 
aileyi etkileyen tedavi sürecinde sağlık ve 
eğitim hizmetlerini "Lösemili Aile” 
anlayışıyla sunuyor. Bu nedenle; 2002 
yılında kurulan Anne Atölyeleri'nde 
annelere meslek edindirme çalışmaları 
veriliyor. Anneler bu çalışmalar 
kapsamında edindikleri becerilerle el 
emeği, göz nuru ürünler hazırlıyorlar ve 
bu ürünleri internet üzerinden (www. 
lsvdukkan.com.tr], seçkin zincir 
mağazalardaki stantlardan ve alışveriş 
merkezlerinde bulunan LSV Dükkân 
Stantlarından satışa sunuyorlar.
Satıştan elde edilen gelir ise yine 
çocukların tedavisine aktarılıyor ve 
annelerin de meslek sahibi olmaları 
sağlanıyor. 2018 yılı ile birlikte artık 20 
yaşında olan LÖSEV daha da renkleniyor 
ve logomuza aldığımız renklerin uyumu 
ve evrensel anlamları ile halkımıza daha 
yakın olmak istiyoruz. İyiliğin, 
yaratıcılığın, üretmenin, kardeşliğin 
güvenin ve kararlılığın renklerinin gücü 
ile biz "Hayatımız Çocuklarımız" diyerek

yolumuza devam ediyoruz.

Lösemili Çocuklar Köyü -  LSV Okulları

13 Haziran 2010'da açılan 13.000 
metrekarelik Lösemili Çocuklar Köyü'nde 
tedavi için Ankara'ya gelen ve yaşam 
koşulları uygun olmayan lösemili ailelere
5 yıldızlı otel hizmeti veriliyor ve hiçbir 
ücret ödemeden konaklayabiliyorlar. 
Köyde, lösemili çocukların tedavileri 
boyunca misafir olacakları, içinde 
çamaşır makinesinden çay kaşığına 
kadar her şeyin bulunduğu konukevleri 
yer alıyor.

LÖSEVb Î
Lösemili Çocuklar Vakfı

Eğitimin son derece önemli olduğunun 
bilinciyle 2008 yılında dünyanın ilk ve tek 
Lösemili Çocuklar İlköğretim Okulu'nu 
Ankara'da hizmete açtık. Kolej düzeyinde 
eğitim verilen okulumuzda çocukların 
yemeğinden, kırtasiye ihtiyaçlarına dek 
tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak 
karşılanıyor. Çocuklarımız maskeli 
oldukları için zorluk yaşamıyorlar.

Lösemi nasıl bir hastalıktır? Belirtileri 
nelerdir, kimler risk altındadır?

Çocukluk çağındaki kanser vakalarının 
%35'ini lösemiler oluşturur ve birinci 
sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre 
ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi] ve AML 
(Akut Myeloblastik Lösemi] olmak üzere
2 ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt

sınıflar tanımlanabilir. Türkiye'de her yıl 
16 yaşın altında 1200-1500 yeni 
lösemili çocuk vakası bildirilmektedir.

Lösemi nedenleri henüz tam olarak 
aydınlatılmamıştır. Sitogenetik ve 
moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle 
genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen 
ve türevleri (bali, vs.], böcek ilaçları gibi 
kimyasal maddeler, bazı kalıtsal 
hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep 
birlikte lösemiye neden oldukları 
çalışmalarla gösterilmiştir.

Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık 
çocukluk çağında 2-5 yaşlarında 
artmaktadır. 1 yaşın altında, 10 yaşın 
üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap 
azalmaktadır.

Herhangi bir etkiyle damarlarımızda 
dolaşan kanın esas yapım yeri olan 
kemik iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan 
şifre değişikliği ile blast adını verdiğimiz 
olgun olmayan kan hücrelerinde artış 
meydana gelmektedir. Bu hücreler hızla 
yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, 
dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir 
sistemini tutmaktadır.

Löseminin Belirtileri;

• İştahsızlık

- Kansızlık

- Zayıflama

- Bacaklarda Kemik Ağrıları

- Burun ve Diş Eti Kanamaları

- Ateş

Ayrıca yayıldığı organlara ait belirtiler, 
örneğin baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, 
görme bozuklukları önem taşıyabilir. Bu 
yakınmalarla müracaat ettikleri çocuk



hematoloji (kan hastalıkları] 
uzmanlarınca yapılan muayenede 
çoğunlukla karaciğer ve dalak büyümesi, 
lenf bezlerinde genişleme, kanama 
bulguları tespit edilebilir. Yapılan kan, 
kemik iliği, hücre tipini belirleme ve 
genetik tetkikler sonucu kesin tanı 
konulabilir. Tanıdaki ayrıntılı testler 
genellikle lösemi tiplerini, tedavi 
prensiplerini belirlemede yardımcı 
olacaktır.

Tedavisi

Tedavi öncelikle genel durumun 
düzeltilmesi yöntemleri ile başlar. Bu 
safhada kan veya kanın içindeki özel 
hücrelerini donörlerden (gönüllü kan 
verici kişi] alınarak lösemili hastaya 
verilmesi, enfeksiyon mevcutsa gerekli 
mücadelelerin yapılması, böbreklerin, 
karaciğer ve kalbin kemoterapi 
ilaçlarının yan etkilerinden korunma 
önlemlerinin alınması çok önemlidir. 
Ayrıca hastaların ve ailelerin hastalık 
hakkında bilgilendirilmesi, löseminin 
umutsuz değil, tersine iyi bir tedavi ve 
moral desteği ile lösemide %85'lere 
varan oranda iyileşmenin sağlandığının 
açıklanması tedavinin ikinci 
basamağıdır. Tedavi Esasları ve İlk Tedavi 
Ccedil;ok yüksek doz, birbirinden farklı 
en az 6 çeşit ilacın 4-6 hafta içerisinde 
damardan ve ağızdan verilmesidir. 
Burada amaç, blast adı verilen kötü 
huylu ana hücrelerin yok edilmesidir.

Ancak bu kemoterapi ilaçları, maalesef 
yalnızca kötü hücreleri etkilememekte, 
vücudumuzun iyi, faydalı hücrelerini de 
yok etmektedir. Bu nedenle, 
çocuklarımızın saçları dökülmekte, 
ağızlarında, bağırsaklarında yaralar 
açılmakta, halsizleşmektedirler. Yine, 
vücudumuzu enfeksiyonlara karşı 
koruyan savunma hücreleri de ilaçlarla 
yok edildiğinden bağışıklık sistemi 
yıkılmakta, en ufak bir mikrop, hastalık 
etkeni dahi tüm vücuda yayılıp ağır ateşli 
enfeksiyonlara neden olmaktadır.

Bu nedenle lösemili çocuklarımız 
etraflarındaki insanlardan, havadan, 
sudan mikrop almamak ve korunmak 
için maske takmaktadırlar.

LÖSANTE Hastanesi

Küçücük bir bütçe ile kocaman bir eser 
yarattık. "Bir çocuğun hayatından daha 
önemli ve değerli bir şey olamayacağını” 
vurgulayarak elimizi taşın altına koyduk. 
Burada hayallerimizi, ideallerimizi

gerçeğe dönüştürmeye çalıştık.
Bugünün değil, gelecek yüzyılın LÖSEV 
Kenti'ni, Onkoloji Hastanesi'ni hayata 
geçirdik. Tüm branşlardaki koruyucu, 
iyileştirici ve rehabilite edici sağlık 
hizmetlerini, hastanın sosyo-ekonomik 
ve çevresel koşullarını gözeterek, yaygın 
ve bütüncül bir yaklaşımla sunmaktadır. 
Şu an 400 yatak kapasiteli olmasına 
rağmen ne yazık ki 75 yatak kullanılıyor. 
Kadın -  doğum ve yeni doğan 
servisinden yetişkin -  çocuk hematoloji 
onkolojiye, kardiyolojiden, fizik tedaviye, 
alerjiden genel cerrahi ve patolojiye 
kadar tüm bölümlerin ortak 
konsültasyonu ve bilim konseyleri 
tarafından izlenmesi ve doğru tanı 
tedavi uygulanması ile hastalarımıza en 
iyi hizmeti sunuyoruz.

Nasıl LÖSEV gönüllüsü olabilirim?

Lösemili Çocuklar, löseminin bulaşıcı bir 
hastalık olmadığını herkesin bilmesini 
istiyorlar. Maskelerini takmalarının 
sebebinin mikroplardan korunmak 
olduğunu anlamamızı istiyorlar.

Onlar için yapabileceğimiz en büyük iyilik 
LÖSEV'i yakında tanımak, onların 
yanında olduğumuzu hissettirmek.

LÖSEV'e gönüllü üye olarak, lösemi ve 
kanser hastası çocuklara destek vermek 
isteyecek herkese kapılarımız sonuna 
kadar açık. Bir LÖSEV gönüllüsü olarak 
küçük -  büyük, kadın -  erkek, çalışan
-  emekli herkesin, çocuklarımızı yaşama 
bağlamak için yapabileceği bir şeyler

mutlaka var! Şubelerimize gelerek elden 
ya da internet sitemizden "Gönüllü Üye 
Formu” doldurmak yeterli. Yeni 
üyelerimiz tanışma toplantılarımıza 
davet edilerek vakfımız ve çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi sahibi olur ve 
birlikte güzel çalışmalara adımlar atılır.

Tüm bunlar kolay olmadı, olmayacak. 
Bu sebeple LÖSEV'e yapılacak en küçük 
destek bile çok kıymetli. Bağışlarıyla 
LÖSEV'e destek vermek isteyenler için;

• www.losev.org.tr Nasıl Bağış 
Yapabilirim? den bilgi alabilir,

• Türkiye'deki tüm bankalardan havale 
ücreti ödemeksizin kurumsal bağış 
ekranlarından bağış yapabilir

• Kredi kartları ile her ay 5 TL bile olsa 
düzenli bağış yapabilir

• Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 
faturalı hatlardan 3406'ya SMS HAYAT 
yazıp gönderebilir,

• Tüm seçkin zincir mağazalarında yer 
alan LÖSEV Kumbaralarına 1 TL dahi 
bağış yapabilir,

Tüm seçkin alış-veriş merkezlerindeki 
LSV Stantlarından ve www.lsv.com.tr de 
yer alan Anne Atölyesi ürünlerimizden 
satın alabilir ve bu yolla bir çocuğumuzu 
hayata bağlayabilirsiniz...

DİKKAT: LÖSEV hiçbir zaman kapı kapı 
dolaşarak bağış toplamamakta ve ürün 
satışı yapmamaktadır.

LÖSEV- TEMMUZ -  2018

http://www.losev.org.tr
http://www.lsv.com.tr
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Ankara İli Keçiören İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak 
görev yapan, Sandığımız üyesi Hülya YALÇIN AKYÜZ 
06.08.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Aidat ve 
Sosyal Yardımlar Müdürlüğünü ziyaret etmiş ve 
Sandığımız hakkında duygu, düşünce ve önerilerini 
bizimle paylaşmıştır.

Kendinizi Tanıtır Mısınız ?

12.09.1968 Ankara doğumluyum. Evli ve iki erkek 
çocuk annesiyim. Mezuniyetim Sınıf Öğretmenliği 
olmamakla birlikte 6-12 yaş grubuyla Sınıf Öğretmeni 
olarak çalışmak benim için çok büyük zevkti. 
Öğretmenlik mesleğini seçmemden dolayı hiçbir 
zaman pişmanlık duymadım. 26 yıl öğretmen olarak 
çalıştıktan sonra bu kutlu meslekten bu yıl itibariyle 
emekli oldum ancak emeklilik sonrasında da 
mesleğime devam etmek istiyorum.

İlksan Üyeliğiniz Ne Zaman Başladı ?

Bugüne Kadar Hangi Sosyal Yardımlardan 
Faydalandınız ?

Bu zamana kadar Sosyal Yardım olarak Evlenme 
Yardımı dışında başkaca bir sosyal yardım başvurum 
olmadı. Bununla birlikte bir defada Sandığımızın ikraz 
hizmetinden yararlandım. Bugün itibariyle de Emekli 
Yardımımı almak üzere başvurumu tamamlamış 
olmanın mutluluğunu yaşadım.

İlksan Beklentileriniz Nelerdir ?
4Göreve yeni başlayan üyelerimize Sandığımızın ve 

sunulan hizmetlerin kapsamlı olarak tanıtılması, özel 
günler için yardımların çeşitlendirilmesi, üyelerimizin 
birbiriyle tanışıp kaynaşması ve emeklilik sonrasında 
da bir arada zaman geçirebilmesi adına Kültür Merkezi 
vb. yerlerin oluşturularak üyelerin sosyal imkanlarının 
arttırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini 
düşünüyorum.

Genel Müdürlük Çalışanları Hakkında Ne 
Düşünüyorsunuz?

İçeri girdiğim ilk andan itibaren çok sıcak ve samimi 
bir ortamda olduğumu hissettim. Bu nezih ortamda 
bütün çalışanların pozitif olduklarını gözlemledim. 
Kuruma gelen bütün üyelerle ayrı ayrı ilgilendiklerine 
ve yardımcı olmaya çalıştıklarına şahit oldum.

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü İle İlgili Bir 
Şikayetiniz var mı, Herhangi Bir Sorun Yaşadınız mı?

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğünde Emekli 
Yardımı başvurum için bulunduğum süre zarfında, 
çalışan personeller tarafından ilgi ve alaka ile 
karşılandım. Tüm iş ve işlemlerim için detaylı olarak 
bilgilendirildim. Herhangi bir negatif durum ve sorunla 
karşılaşmadım. İlgi alaka ve güleryüz için bütün 
İLKSAN çalışanlarına teşekkür eder, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim.

09.09.1992 tarihinde Bitlis ili Gazipaşa İlkokuluna Sınıf 
Öğretmeni olarak atanmam ile Öğretmenlik maceram 
ve İLKSAN Üyeliğim başlamış bulunmaktadır. Üyeliğim 
süresince Bitlis dışında Tekirdağ, Balıkesir, Muş ve son 
olarak Ankara ilinde ülkemize ve evlatlarımıza hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşadım.

İlksan'ın Sunmuş Olduğu Sosyal Yardımlar Hakkında 
Ne Düşünüyorsunuz?

2017 yılından itibaren uygulanan Doğum Yardımı, 
Sağlık Destek Yardımı, Cenaze Yardımı ve son olarak 
Terör olaylarından dolayı zarar gören üyelere yapılan 
Afet Yardımı gibi yardımların çok yararlı olduğunu 
düşünmekle birlikte bu Sosyal Yardımların geçmiş 
yıllarda da veriliyor olmasını çok isterdim. Bu Sosyal 
Yardımlarında uygulanmaya başlamasıyla üyelerin 
farklı konularda da desteklenmeye çalışılmasını 
başarılı buluyorum.
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ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞLARIMIZ
Sand ığ ım ız  üyelerinin, SGK ile anlaşm alı Özel sağlık  kuruluşlarından daha etkin ve ekonom ik koşullarda yararlanm asın ı sağ lam ak am acı ile başla t
tığ ım ız  "Her İlde İLKSAN ile Anlaşmalı Bir Sağlık Kuruluşu" kam panyam ız tü m  illerim izi kapsayacak şekilde artm aktadır. Bu kapsam da Anlaşm alı 
S ağ lık  Kuruluşlarım ız listesi aşağıda b ilgilerin ize sunu lm uş olup; indirim  oranları ve detaylı bilgi w w w .ilksan.gov.tr adres im izde ye r a lmaktadır.

Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

MEDICANA SAĞLIK GRUBU
Ankara, Bursa, Samsun, Sivas, İstanbul, Konya

M EDICANA"-.

B

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU
Adana, Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Muğla

A C I  & A D E M
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MEDICAL PARK HASTANELERİ
Ankara, Antalya, Batman, Bursa, İstanbul, Elazığ, Gaziantep, 
İzmir, Samsun, Kocaeli, Mersin, Ordu, Uşak, Tokat, Trabzon

B

MEMORIAL SAĞLIK GRUBU
Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri

MEMORIAL

B

LOKMAN HEKİM HASTANELERİ
Ankara, Van

tj LOKMAN HEKHut

TÜRK KIZILAYI SAĞLIK TESİSLERİ
Kayseri, Konya, İstanbul

0

B

Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ
Antalya

B

BAYINDIR SAĞLIK GRUBU
Ankara, İstanbul, İzmir

1 ■SFpûU

_
Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

GÜVEN HASTANELERİ
Ankara
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ÖZEL BARTIN YAŞAM TIP MERKEZİ
Bartın

http://www.ilksan.gov.tr


Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

KUDRET HASTANESİ
Ankara

Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

KORU HASTANELERİ
Ankara

hLİDBET
INTEfl NATIONAL 
H05P1TAL

MAGNET HASTANELERİ
Ankara, Kayseri
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LIV HOSPITAL
Ankara
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ÖZEL MEDİKLİNİK HASTANESİ
Denizli
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ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
İzmir MEDİFEMA

LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
Ankara

rJ LÖSANTE

ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ
Adana

S ?
TÜRK DİYABET CEMİYETİ İLE TÜRK DİYABET VE OBEZİTE VAKFI 
İSTANBUL DR. NAZİF BAĞRIAÇIK KADIKÖY HASTANESİ
İstanbul

1.1 D  KADIKÖYllDmsuNei

_

ÖZEL ADANA METRO HASTANESİ
Adana

_

ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ
Ankara
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ÖZEL MEDİNOVA HASTANESİ
Aydın

■

GRANDMEDICAL HASTANESİ
Manisa

■

ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ
Mardin

■

ÖZEL LEVEL HASTANESİ
Zonguldak

■

ÖZEL EGM HAYAT HASTANESİ
Malatya

■

ÖZEL MALATYA PARK HASTANESİ
Malatya

■

LÜLEBURGAZ ÖZEL MEDİKENT HASTANESİ
Kırklareli

m

ÖZEL BİNGÖL HASTANESİ
Bingöl

■

ÖZEL KARATEKİN HASTANESİ
Çankırı

■

ÖZEL DAVRAZ YAŞAM HASTANESİ
Isparta

■

LÜLEBURGAZ ÖZEL BALKAN HASTANESİ
Kırklareli

m
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Doğum Paketi Uygulaması Mevcuttur.

TOBB ETÜ HASTANESİ
Ankara

T O f if i  FT O  
H A S T A N E S İ

ÖZEL SİİRT HAYAT HASTANESİ
Siirt

ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ
Nevşehir

ÖZEL ETİMED HASTANESİ
Ankara

ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ
Ankara

ÖZEL GÜNEŞ TIP MERKEZİ
Düzce

SERVET ÜNSAL TIP MERKEZİ
Ankara

ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ
Ankara

GURGAN KLİNİK KADIN SAĞLIĞI VE 
TÜP BEBEK MERKEZİ
Ankara, İstanbul

KUDRET GÖZ HASTANELERİ
Ankara, İstanbul

AKTİF YAŞAM FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ
Ankara

Ç ^ c l İn -c

KUDRET GOZ

Yaşam



MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
İstanbul

BAYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
İstanbul

AYDENT

ÖZEL TURKUAZ GÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ
Ankara

NEVADENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Samsun

ÖZEL CTG İZMİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İzmir

nevcr.:!*':
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İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul

ÖZEL ÇANKAYA HİKMET BOZYEL AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Ankara

CEBECİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Ankara

H

ÖZEL ADANA DENTAL AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Adana

*

VAN ÖZEL YAKUP BOZYEL AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Van

DÜNYA GÖZ HASTANESİ
Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, Bursa, Gaziantep, 
Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ
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ANLAŞMALI DİĞER KURULUŞLARIMIZ
İLKSAN üyelerine uygun fiyatlarla hizmet sunan anlaşmalı diğer kuruluşlarımızın listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuş 
olup; indirim oranları ve detaylı bilgi www.ilksan.gov.tr adresimizde yer almaktadır.
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BİLİMSEL KOLEJ
Ankara

MONTESSORİ EĞİTİM VAKFI
Ankara

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul

GOLDEN GATE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Tüm Türkiye

ÖZEL ANKARA ETKİN EĞİTİM 
VE GELİŞİM MERKEZİ
Ankara

CANER ÖZEN EĞİTİM KURUMLARI
Ankara

GARANTİ BANKASI [MORTGAGE]
Tüm Türkiye

VAKIFBANK ASES KART
Tüm Türkiye

X© HATTUŞA VACATION THERMAL CLUB
Ankara, Balıkesir ve Hatay
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ULUÇINAR HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ
Ankara

CMR İŞİTME MERKEZİ
Ankara

ULUSOY TURZİM
Tüm Türkiye

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Tüm Türkiye

t û û
TÜFEKÇİOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI
Ankara

PTT KARGO
Tüm Türkiye

ASİL GRUP OTOGAZ
Ankara, Ağrı, Çankırı, Ordu, Samsun, Sinop ve Trabzon

GD

e  ULUSOY





DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK 
TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının 
[İLKSAN] tek hissedar olarak sahibi olduğu şirketimiz 
Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Cadde No:6/3 Çankaya ANKARA 
adresinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

belgesine sahip, A -D  TUR Seyahat Acenteliği kapsamında; 
şirket şubelerinin 4 Yıldızlı ANANAS Otel (Alanya-ANTALYA), 3 
Yıldızlı DEHA Otel (Mahmutlar-Alanya-ANTALYA), DE-HA 
İLKSAN Otel-Öğretmenevi (Kurtuluş-ANKARA) ve 2018 yılında 
faaliyetine başlayan İLKSAN DEHA Didim Tesis (Didim-AYDIN) 
şubelerinin üçüncü şahıslara, gerekse İLKSAN üyelerine 
konaklama satışı yanında. WALS Tur firması ile yapılan 
anlaşma doğrultusunda, firmanın anlaşmalı olduğu otellerin 
kişilere konaklama satışları şirketimiz ofisinden yapılmaktadır.

■  ANANAS OTEL ŞUBESİ [ALANYA -  ANTALYA]

(§) Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No: 6 Mersin Yolu Üzeri Alanya/ANTALYA 
(@) www.ananasotel.com (J )  Tel: +90 242 514 15 50 Pbx
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Turizm İşletme Belgesine sahip 4 [Dört] yıldızlı Ananas otel 
tesisimizde 234 standart, 3 bedensel engelli, 4 aile odası 
olmak üzere toplam 241 oda bulunmaktadır.

Zevkle döşenmiş odaların tümünde uydu, tv, telefon, klima, 
mini bar, kasa, banyo, oda tabanında halı-seramik döşeme 
bulunmaktadır. 250 kişilik l.s ın ıf klimalı lokanta, 140 kişilik 
açık yemek alanı, 65 kişilik çok amaçlı salon, 210 kişilik çok 
amaçlı salon, 60 kişilik oyun salonu, 140 kişilik disco, Türk 
Hamamı, sauna, buhar odası, 4 adet masaj odası, aletli 
jimnastik salonu, 2 adet satış ünitesi,mini kulüp, açık yüzme 
havuzu, kaydıraklı yüzme havuzu, havuz bar, snack bar ve 
mescit bulunmaktadır.

■  DE-H A OTEL ŞUBESİ [ALANYA -  ANTALYA]

(§) Barbaros Caddesi No:46 Mahmutlar Kasabası Alanya/ANTALYA 
(@) www.dehaotel.com (J ) Tel: +90 242 528 30 50

Turizm İşletme Belgesine sahip 3 [Üç] 
yıldızlı DEHA otelde; 84 standart, 1 
bedensel engelli ve 10 aile odası olmak 
üzere toplam 95 oda bulunmaktadır. 
Odaların tümünde telefon, uydu tv, klima, 
mini buzdolabı, halı döşeme 
bulunmaktadır. Otelde yemek salonu, 
yetişkin ve çocuk havuzu, havuz bar 
bulunmaktadır.

Deha otel şubesi turizm alanında dış 
pazar ve iç pazar'a hitap etmekte olup, 
Her şey Dahil konaklama sisteme göre 
hizmet vermektedir.

Deha otel şubesi Alanya -  Mersin Karayolu 
üzerinde, Alanya şehir merkezine 10 Km. 
Gazipaşa havaalanına ise 33 Km. Antalya 
hava alanına 140 Km. uzaklıktadır.
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■  DE-H A İLKSAN OTEL -  OGRETMENEVİ ŞUBESİ [KURTULUŞ -  ANKARA]

(§) Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş-Çankaya/ANKARA 
(@) www.ilksandehaotel.com (J )  Tel: +90 312 431 34 11

Otel -  Öğretmenevi şubemiz sakin ve huzurlu ortamı, her 
türlü konfora sahip 62 adet oda ile Oda+Kahvaltı dâhil fiyat 
tarifesi doğrultusunda hizmet vermektedir.

Otel odalarında; 24 saat sıcak su, saç kurutma makinası, 
odalarda ücretsiz emanet kasa, mini buzdolabı, LCD Tv 
(Türksat yayınlı) merkezi havalandırma ısıtma ve soğutma 
üniteleri, bütün odalarda ücretsiz kablolu ve kablosuz 
internet ve sabahları açık büfe kahvaltı verilmektedir. Otel 
bünyesinde nişan, toplantı ve toplu yemek organizasyonu 
yapılmakta, yaz aylarında gün içerisinde ve gün sonunda

yorgunluğunuzu atabileceğiniz açık havada kafemiz hizmet 
vermektedir.

Otelimiz, Ankara Kalesi, Ulus, Hamamönü, Hacı Bayram ve 
Kocatepe Camileri ile Kızılay, Hacettepe, Yüksek İhtisas, İbni 
Sina, Tıp Fakültesi Hastanelerine yakındır. Yakınından geçen 
ulaşım araçları ile tüm kamu binaları, TBMM ve Siyasal 
Bilgiler, Hukuk Fakültesine çok yakın olup, diğer üniversitelere 
de kolayca ulaşabileceğiniz konumdadır. Otelimiz Ankaray 
ve tren istasyonuna 50 metre mesafede olup, AŞTİ'ye 
Ankaray ile 15 dakikada ulaşılmaktadır.
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İN SON DERSİ
mak üzere olan öğrencilerine 
lir ders daha verm ek için tahtaya 
man [1] bir rakamı çiziyor.

kişiliğinizdir. Uzun emekleriniz, 
nda bugün mezun olmayı

bir [0] sıfır koyuyor: 

ı bir kişilik [1] biri [10] on yapar.

ınrasında yıllar içinde oluşacak 
en [100] yüz olursunuz. Hayatın 
disiplin, sevgi, saygı... Sıfırlar 
gider: Eklenen her yeni [0] sıfır 

: zenginleştirir.

ıe silg iyi alıp en baştaki [1] biri 
j s ıfır kalıyor ve öğretm en dersin

veya kişiliğ inizden ödün 
ılduğunuz tüm  özellik lerin  bir



Ünlü İslam Alim i, Şeyh Edebâli'nin Osmanlı Devleti'nin kurucu ve damadı olan Osman Bey'e verdiği öğütleri 
anlatan nasihatidir.

"Oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün, kuvvetlisin, 
akıllısın, kelamlısın, ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin... 
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin 
gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilm em iş gizemler, bilinmeyenler, görülm eyenler ancak senin fazilet 
erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını 
kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin 
bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz.

Üç kişiye acı:

*Cahiller arasındaki alime,

* Zenginken fakir düşene,

* Hatırlı iken itibarını kaybedene.

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda mücadeleden korkma. 

"Bilesin ki atın iyisine DORU,"

"Yiğid in  iyisine DELİ derler."

■ ■ ■ y v  ■ _ ■

■ İSLAM ALİMİ ŞEYH EDEBÂLİ'NİN 
OSMAN BEY'E ÖĞÜDÜ
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■ ÖNERİLEN KİTAPLAR

Paulo FREİRE 
Ezilenlerin Pedagojisi

Richard LOUV 
Doğadaki Son Çocuk

Kazım KARABEKİR 
Çocuk Davamız

Kaynak: w w w .m eb .go v.tr

Salman KAHN 
Dünya Okulu:

Eğitimi Yeniden Düşünmek

Joseph NEEDHAM 
Doğunun Bilgisi Batının Bilimi

John BROCKMAN 
Meraklı Zihinler: Bir Çocuk 
Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?

Aliya İZZETBEGOVİÇ 
Doğu ve Batı Arasında İslam

V I

Sezai KARAKOÇ 
Diriliş Neslinin Amentüsü

İLK DEFA
yeni bir kitap 
okumaktansa
OKUNMUŞ BİR KİTABI
TEKRAR OKUMAK 
daha yararlıdır ||

L o r d  D U  D L E Y
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■ ÖNERİLEN FİLMLER
ASYANIN KANDİLLERİ [BELGESEL]

Asyanın Kandilleri, bildiğimiz ama tanımada yabancı kaldığımız önemli isimleri 
anlatan güzel bir belgeseldir. Belgesel, Türk coğrafyasında yaşamış; kültür, düşün, 
sanat ve bilim alanında öne çıkmış kişilerin etik ve estetik değerlerini; yaşadıkları 
dönemin ve çevrenin kültürel, toplumsal ve siyasal atmosferinden soyutlamadan 
ele alıyor. Bu belgesel kapsamında; Hoca Ahmet Yesevi, Farabi, Yusuf Has Hacib, 
Kaşgarlı Mahmut, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai, İmam Buhari,
İbn Sina, Musa El Harezmi, El Biruni, Fuzuli, Abdülkadir El Meragi 
gibi Türk İslam dünyasının önemli isimleri anlatılmaktadır.

TARİH ÖĞRENCİLERİ [THE HİSTORY BOYS]
Son derece başa çıkılması zor öğrencilerden ku
rulu bir sınıfta okuyan bir grup öğrenci okul 
tarihinin en yüksek notlarını elde etmiş ve 
Oxford ya da Cambridge üniversitelerine gi
rebilmenin hayallerini kurmaya başlamıştır.
Bu süreçte son derece yardımcı olan öğret
menleri Hector ve Mrs. Lintott da bu hedeflerine 
ulaşmalarında çeşitli çabalar göstermektedir.

YERDEKİ YILDIZLAR [TAARE ZAMEEN PAR]
Hint yapımı, yönetmenliğini Aam ir Khan, Amole Gupte ve Ram Madhvani'nin
yaptığı bir dram filmidir. Disleksi hastası olan Ishaan, öğrenme güçlüğü çekmekte 
ve bu nedenle derslerinde başarısız olmaktadır. Harfleri ve sayıları algılama 
problemi yaşayan çocuk çevresi ve ailesi tarafından tembel gerizekalı muamelesi 
görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için babası tarafından yatılı okula verildikten sonra 
onun dünyasına girmeyi başaracak ve ona yardım edebilecek olan tek kişi, yeni 
okulundaki resim öğretmeni olacaktır. Ishaan' ın resim öğretmeni ile değişen hayatı 
ve başarısını anlatan bir filmdir.

■  BANA GÜVEN [LEAN ON ME]

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan bir lisenin başarısızlıktan başarıya nasıl 
geçtiğinin anlatıldığı güzel bir eğitim filmi. Lisede öğretmenlik yaptığı sırada zorla 
tayin edilen Joe  Clark adında bir öğretmen lise yönetimi tarafından tekrar tayin 
edildiği liseye geri çağrılır. Yalnız Clark bu kez liseye müdür olarak dönmüştür. Baş 
rol oyuncumuz Clark, sıradışı, geleneklere kafa tutan, kibirli ve biraz da sorunlu bir 
öğretmendir. Müdür olarak görevlendirildiği bu liseyi adam etmek için asla kabul 
edilmeyecek yöntemleri vardır. O kangren olmuş kolları kesme niyetindedir. Zaman 
içinde, Clarck'ın yöntemleri işe yaramaya başlayacaktır.

■  SINIFIN ÖNÜ [FRONT OF THE CLASS]
Gerçek bir yaşamdan alıntılanan filmde, Brad Cohen'nin duygusal ve ilham veren müthiş 
kararlılık öyküsü anlatılmaktadır. Turette sendromlu olan Brad Cohen'ın çocukluğu, okul 
hayatı, öğretmen olmak istemesi ve hastalığı nedeniyle öğretmenliğe bir türlü kabul 
edilmeyişi anlatılır. Hastalığının yol açtığı istemsiz tiklerine rağmen, öğretmen olma 
hayaliyle çabalayan Brad aynı durumdaki pek çok insanın hastalığa boyun eğdiği bir 
süreçte, annesinin ve okul müdürünün desteğiyle azimle çalışmaya devam ederek 
üniversiteden mezun olmuştur. Ancak üniversiteden sonra öğretmenlik için başvurduğu 
onlarca okul onu kabul etmemiştir. Ta ki, kendisi için doğru okulu buluncaya kadar.
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ü l k e m iz in  e n l e r i , i l k l e r i  v e  
İLGİNÇ ÖZELLİKLERİ

d ü n y a d a  h â l a  
KULLANILABİLEN 
EN ESKİ KÖPRÜ

Dünyanın şehir içinde kalan ve TAŞKOPRÜ'dür. Roma
en eski köprüsü Adana da b A uxentius un

im p a ra to rlu ğu  donem ,n^ üYsü adl verilm işti. Taşköprü,

i,çe,eri seYhan i,e
Yüreğir'i birleştiriyor.

/  TÜRKİYE'DE PETROL 
ARAMA ÇALIŞMALARININ 

İLK DEFA YAPILDIĞI YER
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sınırları içinde J  P in tro l im tiyazın ın  Sadrazam

" e r S  1BBP7 yılında yayın lanan bır
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EN BÜYÜK 
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uzun yüzey" demektir.



DÜNYANIN 
M $ t W  EN ESKİ 

TAPINAĞI
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geniş görüş alanına haki esiNeoiitikADönemıne
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bulunmuştur. G„öbeWlt?Pe.^  topiam 20 adet olduğu
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ŞELALE
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Geneirıkleormarüık alanlarda yetişir. Porsuk ağacının bilinen

7 türü  m evcuttur.





Mısırlar patlamaya başladığında öğret
men pat diyerek, ayağa kalkar ve
çocukların da aynı şekilde ayağa

kalkması söylenir. Öğretmen bazen
onları yanıltmak için pat demeden

ayağa kalkar. Öğretmenle birlikte
ayağa kalkanlar, yanıldıkları

için oyun dışı kalırlar.

çocuk "ayna" olur.
Başka bir çocuk da

karşısına geçer, ayna olan
çocuğun yaptığı devinimleri

öykünerek aynısını yapar. Guldurucu
devinimler çocukların daha çok
hoşuna gider. Nasıl devinimler

yapılacağı konusunda çocuk özgür
bırakılmalıdır. İstenirse, bir çocuk

ayna olduğunda, tum çocuklar
karşısına geçip onun devinim

lerini öykunmeyle yaparlar.
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HAŞAN ÂÜVUCEL (1897-19611

SANDIĞIMIZIN KURUCU 
MİLÜ EĞİTİM BAKANI

— T ^ O N G U Ç 11893-1960)

İLKSAN'IN TARİHÇESİ
Cumhuriyetin ilk yıllarında, İlköğretim hizmeti, Özel 
İdareler(Hususi İdareler) tarafından üstlenilmiş ve İlkokul 
öğretmenlerinin maaş, ücret ve diğer özlük hakları, genel 
bütçe dışında özel idareler eliyle yürütülmüştür. Dönemin 
ağır ekonomik koşulları, dünyadaki geneline hakim olan 
ekonomik kriz ve genç Cumhuriyetin kısıtlı kaynakları nedeni 
ile Özel İdarelerin bütçelerinde bu giderleri karşılayacak 
yeterli kaynakların oluşamaması üzerine; öğretmenlerin

terfi farkları, makam ücretleri, mesken ve teçhizat bedelleri 
ödenememiş dolayısı ile Özel İdarelerin üzerinde bir buçuk 
milyon lira borç yükü oluşmuş, diğer taraftan buna ilave 
olarak, 1702 sayılı Kanun gereğince terfilerine karar verilen 
öğretmenlerin intibak ve kıdem tazminatı zamlarından 
dolayı da iki milyon liralık bir borç yükü daha Özel İdareleri 
yükümlülük altına sokmuş ve/fakat öğretmenlere olan bu 
borçlar uzun bir dönem ödenememiştir.
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Diğer taraftan aynı dönemlerde, gerek kamuda 
gerekse özel sektörde çalışanlar açısından standart 
bir sosyal güvenlik sistemi de bulunmamaktaydı ve 
bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların 
özel olarak kendi çalışanlarına kurdukları veya bazı 
statü meslekler için ayrı ayrı kanunlarla kurulan 
[Demiryolcular, Postacılar, Askerler, Polisler, Maden 
Çalışanları vb.] emeklilik ve yardım sandıkları [Tekaüt 
Sandıkları, Muavenet Sandıkları] maluliyet, işgücü 
kaybı, ölüm ve benzeri durumlara münhasır olmak 
üzere sosyal güvenlik hizmeti vermekteydi.

Özel İdarelerin öğretmenlere olan maaş ve ücret 
borçlarının tasfiyesi ve yine ilkokul öğretmenlerinin 
Sosyal Güvenlik ihtiyaçlarının temini maksadı ile 
13/01/1943 tarihinde 4357 sayılı Hususi İdarelerden 
Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, 
Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin 
Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle 
Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair 
Kanun yürürlüğe konulmuş ve bu yasayla tüm eğitim 
çalışanları mali haklar yönünden genel bütçe 
içerisine alınmış, yine aynı yasanın 11. Maddesi ile 
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı[İLKSAN] 12. Maddesi ile de İlkokul 
Öğretmenleri Yapı Sandığı kurulmuştur.

4357 sayılı Kanunun 12. maddesiyle, İlkokul 
Öğretmenlerine mesken temin etmek amacıyla 
kurulan "İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı" 
22/05/1958 tarih ve 7118 sayılı Kanunla kurulan 
Türkiye Öğretmenler Bankası [TÖBANK]'na 
devredilmiş, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığının kurulmasına ilişkin 11. madde ise 
üyelik yapısı güncellenerek aynen yürürlükte 
kalmıştır.

4357 sayılı Kanunun gerekçesinde, Sandığın kuruluş 
amacı, "...Öğretmenlerden hastalananlara, 
evlenenlere, çocuk doğuranlara, çocuklarını 
okutacaklara, ölenlerin ailelerine yardım etmek ve 
geçinme yükünü hafifletmek, sağlığa ve içtimai 
yardıma taalluk eden meselelerde öğretmenleri 
birbirlerine yardım edici duruma getirmek gayesini 
güden bu Sandığın teşkili faydalı ve zaruri 
görülmüştür..." şeklinde belirlenmiştir.

Bu amaçla kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı'nın Ana Statüsü, kuruluşundan 
itibaren Türkiye'nin tüm illerinde bulunan üyeleri 
temsil eden ve seçimle gelen delegelerin iştiraki ile 
yapılan Genel Kurul'da hazırlanarak Bakanlığın onayı 
ile yürürlüğe girerken, 09.04.1985 tarih ve 3179 
sayılı Kanunun 1. maddesi ile Ana Statü hazırlama 
yetkisi Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.

4357 Sayılı kanun gereğince Sandığın idare ve 
işleyişini düzenleyen temel metin olan Ana Statüyü 
ve bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan 
Yönetmelikleri yürüten asli mercii Milli Eğitim 
Bakanıdır.

SANDIĞIMIZIN

26 NİSAN 1943 TARİHİNDE YAPILAN 

İLK GENEL KURULUNDA SEÇİLEN 

►Yönetim Kurulu ASİL Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı

Bayram KARATAN [İlköğretim Müfettişi, Ankara]

Yönetim Kurulu Üyesi

Nahide BOR [Atatürk Erkek Okulu Öğretmeni, Ankara] 

Yönetim Kurulu Üyesi

Nizamettin ESİN [İsmet İnönü Okulu Başöğretmeni, 
Ankara]

Yönetim Kurulu Üyesi

Fahri DOLUCA [İstiklal İlkokulu Başöğretmeni Öğretmeni, 
Ankara]

►Yönetim Kurulu YEDEK Üyeleri:

Şevket DOĞAN 

İlköğretim Müfettişi 

Beytiye TÜRKER 

Yenihayat Okulu Öğretmeni 

Hayri ÇITTAN

İltekin İlkokulu Öğretmeni 

Macide ARMAN

Atatürk Kız Okulu Başöğretmeni

»Denetleme Kurulu ASİL Üyeleri:

Denetleme Kurulu Başkanı

Fahri BOZKURT [İlköğretim Müfettişi, Ankara]

Denetleme Kurulu Üyesi

Mitat MENGÜ [Atatürk Erk. Ok. Başöğretmeni, Ankara] 

Denetleme Kurulu Üyesi

Hikmet ASAL [Mimar Kemal İlkokulu Öğretmeni, Ankara]

»Denetleme Kurulu YEDEK Üyeleri:

Hüsnü BAYKOCA 

İlköğretim Müfettişi 

Şerife YİĞİT

Mimar Kemal Okulu Öğretmeni 

Naci ERDEM 

İlkokul Öğretmeni
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Sîzlerin güveni ve desteği bizler için bu yolda en 
büyük değerdir. İşbirliği ve dayanışmanın en 

güzel örneği olan Sandığımızı daha ileri 
götürmek amacıyla fikirlerinizden 

yararlandığımız Sizlere, birlikte çalıştığımız 
Temsilcilerimize, Yönetim ve Denetleme 

Kurulumuz ile Genel Müdürlük Çalışanlarımıza 
teşekkürlerimi sunuyor, “Geleceğinizin Bizlere 

Emanet Olduğu” bilinciyle çalışmalarımıza 
devam ettiğimizi bilmenizi istiyorum.

Tuncer YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı



♦ ____

^ ^ S A ^ o C a ra fc  ortaya koyacağımız 
değerlerle ve ortak sesimizfe daha ğenış 

imkanlara kavuşarak en güçfü birliktelik olma 
dileğiyle 2019 yılınızı kutlar, yeni yılın sağlık, 

mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim.

Tuncer YILMAZ 
Yönetim Kurulu Başkanı
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