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GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

KURUCULARIMIZI  RAHMET, MİNNET VE 
SAYGIYLA ANIYORUZ…..

KURUCULARIMIZ

“Geleceğin savaşı beyin savaşı 
olacaktır.
Bu savaşın zaferi Eğitim 
yoluyla kazanılacaktır.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

“İnsan olarak yaşayabilmek için 
hava, su gibi, doğal koşullar 
arasında eğitim, öğretim ve 
kültür de bulunacaktır…” 

Hasan Âli YÜCEL

“Elimden gelse,bütün dünya 
okullarının programlarına 
‘’insanın insanı 
sömürmemesi’’ adlı bir ders 
koyardım.”

İsmail Hakkı TONGUÇ

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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HASAN  ÂLİ YÜCEL
Hasan  Âli YÜCEL, 17 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu. Bir süre musiki üstadı 
Mehmet Celâleddin Dede Efendi’nin yanında müzik eğitimi gören Yücel, 
eğitimine Yolgeçen Mektebinde başladı ve sırasıyla, Taş Mektebi, Mekteb-i 
Osmanîye, Vefa İdâdisinde devam etti. 

Vefa İdadisi’nin son sınıfındayken, Birinci 
Dünya Savaşı'nın başlamasıyla askere 
çağrıldı. Savaştan sonra, 1918’de Hukuk 
Fakültesi’ne kaydoldu. Yaşadığı bazı 
olaylar nedeni ile Hukuk Fakültesi'nden 
ayrılarak Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe 
Şubesi’ne geçti ve Darülmuallimin-i 
Âliye’nin (Yüksek Öğretmen Okulu) 
öğrenci kadrosuna katıldı. 

1923-1927 yılları arası edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1927 yılı başında Milli 
Eğitim Bakanlığı Genel Müfettişi olan 
Hasan Âli YÜCEL, 1 Mart 1935 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili 
olarak Meclis’e girdi ve ardı ardına dört 
dönem milletvekilliği yaptı.

1935-1937 yıllarında yayımladığı 
yazılarda kültür ve eğitim konularındaki 

sorunları ele aldı. 28 Aralık 1938’de 41 
yaşındayken Maarif Vekilliği’ne atandı. 
7 Temmuz 1939’da, ülke çapında bilim 
adamlarının, eğitimcilerin, yazar ve 
sanatçıların, Türk eğitim sisteminin 
ilkelerini ortak bir çalışmayla belirlemek 
üzere bir araya geldiği Birinci Maarif 
Şûrası'nı topladı. 

31 Ekim 1939’da reformların sonucu 
sayılabilecek olan Birinci Devlet Resim 
Heykel Sergisi’ni açtı. Ankara’da 28 
Şubat 1940 tarihinde Tercüme Heyeti ilk 
toplantısını yaptı ve kısa bir süre sonra 
dünya edebiyatı klasiklerinin çevirisine 
başlandı.

20 Mayıs 1940’ta Devlet 
Konservatuarlarının kuruluş yasasını 
çıkardı. 1941-1942 yıllarında dilin 

Türkçeleştirilmesi ve ortak bir bilim dili 
oluşturulması çabalarını yoğunlaştırdı. 
Bunlardan Coğrafya Kongresi’nde 
coğrafi bölgelerimizin sınırları ve 
isimleri belirlendi. Reform çalışmaları 
yüksekokulların geliştirilmesi, İstanbul 
Üniversitesi’nin yeniden düzenlenmesi 
ve Ankara’da yeni yükseköğretim 
kurumlarının açılmasıyla sürdürüldü. 

Yücel’in bakanlık yaptığı dönemde, 
Ankara Fen Fakültesi (1943), İstanbul 
Teknik Üniversitesi (1944) ve Ankara Tıp 
Fakültesi (1945) kuruldu ve dört yıl süren 
bir hazırlıktan sonra 13 Haziran 1946’da 
4936 sayılı Üniversiteler Kanunu 
çıkarıldı.

5 Ağustos 1946’da 7 yıl 5 ay sürdürdüğü 
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden 1950’de 
ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa 
etti. 

12 Kasım 1960’da Paris’te yapılan 
UNESCO 11. Genel Toplantısı’na Türkiye 
delegesi olarak katıldı. Bir yıl sonra 
yüksek ateşli bir hastalığa yakalandı ve 
26 Şubat 1961’de vefat etti.

“İnsan olarak 
yaşayabilmek için 
hava, su gibi, doğal 
koşullar arasında eğitim, 
öğretim ve kültür de 
bulunacaktır…” 
Hasan  Âli YÜCEL

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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İSMAİL
 HAKKI

TONGUÇ
İsmail Hakkı TONGUÇ, 1893 yılında Bulgaristan’ın Silistre şehrine bağlı bugünkü 

adı Sokol olan Tatar Atmaca Köyü’nde doğdu. Babası Kırım tatarlarından Hacı 
Velioğlu İdris, annesi ise Vesile Hanım’dı. 

İsmail Hakkı TONGUÇ, eğitim hayatına kendi köyünde 
başladı ve 4 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra Silistre’de 
Rüştiye’ye devam etti. 1914 yılında İstanbul’a daha 
sonra Kastamonu Öğretmen Okuluna giderek 
eğitimine parasız yatılı olarak devam etti. 5 Mayıs 
1916‘da İstanbul Öğretmen Okulu’na geçiş yaptı ve 
buradan mezun oldu.

1981 yılında açılan bir sınavı kazanarak Almanya’ya 
öğrenime gönderildi. 1 Ekim 1918 ile 27 Nisan 1919 
tarihleri arasında Karlsruhe-Ettlingen’deki Öğretmen 
Okulu’nda Türk öğrenciler için düzenlenen özel eğitim 
programına katıldı. I. Dünya Savaşı’nın bitmesi ile 
Almanya’daki diğer Türk öğrenciler ile birlikte yurda 
döndü.

İsmail Hakkı TONGUÇ, İstanbul’a geldikten sonra 
Eskişehir Öğretmen Okulu Resim-Elişi ve Beden 
Eğitimi Öğretmenliği ‘ne atandı. 1921 yılının Haziran 
ayında Eskişehir’in Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine 
Ankara’ya gitti. Ülkenin işgal altında olmasından 
dolayı tekrar Almanya’ya dönerek Kalsruhe’de Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’nda grafik, tahta işleri ve 
illüstrasyon eğitiminin yanı sıra Ettlingen Beden 
Eğitimi Enstitüsü’nde beden eğitimi derslerine devam 
etti.

1922 yılında eğitimini tamamladıktan sonra Konya 
Öğretmen Okulu ve Konya Lisesi’ne eğitmen 

olarak atandı. Bir süre Ankara, Adana ve Konya’da 
öğretmenlik yaptıktan sonra Almanya, İngiltere 
ve Fransa’da mesleki incelemeler yapmak üzere 
seminerlere katıldı.

1925 yılında Ankara’da Muallim Mektebi’ne 
atandıktan sonra 11 Mart 1926‘da Maarif Vekâleti 
Levazım ve Alat-ı Dersiye Müzesi Müdürlüğü’ne 
getirildi. 

1929–1933 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 
etkin görevlerde çalışarak hem öğretmenlik hem 
de daha sonra kurumun müdürlüğünü yaptı. 1935 
yılında Vekâleten İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne 
getirildi. Dönemin Kültür Bakanı Saffet Arıkan ile 
birlikte hazırladığı raporla Köy Enstitüleri programını 
hazırladı.1938’de Hasan Âli YÜCEL‘in Milli Eğitim 
Bakanı olmasıyla vekâleten yürüttüğü İlköğretim 
Genel Müdürlüğü görevine asaleten atandı. 1946’da 
Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine getirildi. 1954 yılında 
kendi isteği ile emekli oldu.

Hayatının geri kalan yıllarında Avrupa’daki eğitim 
sistemini incelemekle geçirdi ve 1961 Anayasası için 
eğitimle ilgili madde taslakları hazırladı. Bir süre 
Almanya’da hastalığı nedeni ile tedavi gören İsmail 
Hakkı TONGUÇ, 24 Haziran 1960‘da Ankara’da vefat 
etti.
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İLKSAN’ın Saygıdeğer Üyeleri,

Öğretmen Bültenimizin 11. sayısında sizlerle 
yeniden buluşmanın heyecanı ve mutluluğu 
içerisindeyim. 

Varlık sebebimiz olan Sizlerle; 74 yıllık 
tarihimizde bir gezinti  yaparak  geçmişten 
bugününe kadar yaşanan gelişmelere 
değinmek istiyorum.

 Cumhuriyetin ilk yıllarında, İlkokul 
öğretmenlerinin maaş ve diğer özlük 
haklarının, genel bütçe dışında özel 
idarelerin eliyle yürütüldüğü ve geçen 
zaman içerisinde Özel İdarelerin 
bütçelerinde bu giderleri karşılayacak 
yeterli kaynakların oluşamaması 
nedeniyle; öğretmenlerin terfi farkları, 
makam ücretleri, mesken ve teçhizat 
bedellerinin ödenemediği, buna ilave 
olarak, 10/06/1930 tarih ve 1702 Sayılı 
Kanun gereğince, terfilerine karar verilen 
öğretmenlerin intibak ve kıdem tazminatı 
zamlarından doğan alacaklarının da Özel 
İdareler üzerindeki borç yükünü arttırdığı 
görülmüştür. Tüm bu biriken borçların 
tasfiyesi amacıyla; 4357 Sayılı Kanun 

yürürlüğe konulmuş ve bu Kanun ile ilkokul 
öğretmenleri, mali haklar yönünden genel 
bütçe içerisine alınmıştır.

4357 Sayılı Kanunla “İlkokul Öğretmenlerine 
mesken temin etmek” amacıyla kurulan 
İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı, 15 yıl 
sonra 22/05/1958 tarih ve 7118 sayılı 
Kanunla kurulan Türkiye Öğretmenler 
Bankasına devredilmiştir.   

4357 Sayılı Kanunla, “…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…”  amacıyla kurulan 
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı (İLKSAN) ise, 1943 yılından bu yana 
hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar 
gelmiştir.

Sandığımızın işleyişini belirleyen Ana Statü 
hazırlama yetkisi, 09/04/1985 tarih ve 3179 
sayılı Kanunun 1. maddesi ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’na verilmiştir.

GEÇMİŞTEN 
BUGÜNE
İLKSANTUNCER YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı
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1990’lı yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklar 
nedeniyle, Sandığımızın yönetimi 1993-1996 yılları 
arasında Kayyuma devredilmiş; 1996 yılından 
itibaren ise bütün üyelerimizin katılımı ile yapılan 
seçimler sonucunda oluşturulan Temsilciler Kurulu, 
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Genel 
Müdürlük vasıtasıyla yönetilmektedir.

22 Mart 1995 tarih 22235 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Statümüz 
tümüyle yenilenmiş olup; Sandığımızın işleyişi 
Kanun, Ana Statü ve yıllar içerisinde günün şartları 
ile Sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda, hak ve 
menfaatleriniz  gözetilerek, yenilenen yönetmelikler 
ile yürütülmektedir.  

İLKSAN gibi munzam Sandık yapılanmaları, 
Dünya genelinde de, üyelerine ek sosyal hizmetler 
sağladıkları için Sosyal Güvenlik Sistemi içerisinde 
yerlerini almışlar ve varlıklarını sürdürmektedirler. 
Belirli meslek gruplarında görülen bu yapılaşmalar 
sayesinde, üyelerin emekli olduktan sonraki 
hayat standartlarındaki düşüşün azaltılması 
hedeflenmektedir.

Türkiye’de de sosyal güvenlik alanında günümüzde 
hükümetlerin kişileri tasarruf etmeye yönlendirici 
yönde izledikleri politikalar kapsamında İLKSAN, 
1943 yılından beri faaliyetini sürdürmektedir. 
Sandığımızın temel gelir kaynağını, üyelerimizden 
Temsilciler Kurulunca tespit edilen miktarda her 
ay kesilen aidatlar oluşturmaktadır. Sandığımızın 
gelirlerinin nemalandırılmasından elde edilen 
kârlar ve bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş.’nin 
yürüttüğü ticari faaliyetlerinden elde edilen 
kazançlar da Sandığımızın diğer gelir kaynaklarını 
oluşturmaktadır.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirtmek 
isterim ki,

Herhangi bir kamu imkânı, kaynağı veya yardımı 
kullanmadan, Sizlerin hak ve vebalinin üzerimizde 

olduğu bilinci ile, sadece bizlere emanet edilen 
birikimlerinizden sağlanan kaynakları kullanarak, ek 
sosyal yardımlar yapmakta; farklı ikraz çeşitleri ile 
Sizlere finansal destek sağlamakta; her sendikadan 
ve her siyasi düşünceden oluşan bu geniş ailemizin 
mensuplarının haklarını korumaya ve geliştirmeye 
çalışmaktayız.

Son zamanlarda sizler için yapmış olduğumuz 
anlaşmalar kapsamında; hastanelerde, termal 
tesislerde, dil kurslarında, öğrenci yurtlarında, özel 
eğitim kurumlarında sunulan çeşitli indirimler ve 
düzenlemiş olduğumuz kampanyalar ile konut, arsa 
ve araç teminlerinizde sağlanan çeşitli avantajlar 
nedeniyle, Sandığımızın kamuoyundaki itibarı 
da giderek artmaktadır. Bu bağlamda; İLKSAN 
hakkında çıkabilecek olumsuz haberlerin hem 
kurumumuz hem de Sizlerin nezdinde sıkıntı 
yaratabileceğini de unutmamak gerekir. 

Bugüne kadar Sizler için yapmış olduklarımız, 
bundan sonra yapacaklarımızın teminatı diyerek 
belirlediğimiz hedeflerimiz arasında; tüm eğitim 
çalışanlarımızı üyelik kapsamı içine alan kuruluş 
yasamızı TBMM’den çıkarmayı başarmış; anlaşmalı 
sağlık kuruluşları zincirlerimizle Sizlerin sağlık 
sorunlarını çözümlemiş; iletişimde ve Sizlere 
sunduğumuz hizmetlerimizde çağın gerektirdiği 
bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmış; 
ihtiyaç sahibi üyelerimizin konut sorununu çözmüş, 
yükseköğrenim gören çocuklarımızın barınma 
ihtiyaçlarını karşılamış; birikimlerinizden sağlanan 
kaynaklar ile oluşturduğumuz güçlü bütçemizi 
Turizm, Sağlık, Finans ve Enerji Sektöründe 
yatırımlara dönüştürmüş bir İLKSAN olabilmek 
mevcuttur. Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek 
için bugün tek yapmamız gereken kenetlenerek 
Sandığımıza sahip çıkmak, İLKSAN’ımızı 
güçlendirerek geleceğe taşımaktır.

TUNCER YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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İLKSAN
ÜYESİ OLMAK
BİR AYRICALIKTIR
Sağlık ve sosyal yardımla ilgili konularda 
öğretmenler arasında yardımlaşma ve 
dayanışmayı sağlamak, bu bağlamda 
üyelerinin geçinme yükünü hafifletmek 
amacı güden İLKSAN’ın oluşumunun 
faydalı ve gerekli görülmesi üzerine, 1943 
yılında 4357 sayılı Kanun ile Sandığımızın 
kuruluşu gerçekleşmiştir. Sandığımızın 
işleyişi ise 1943 yılından bu yana 
mevcudiyetini koruyan Kanun, Ana Statü 
ve üyelerimizin ihtiyaçları ile günün şartları 
doğrultusunda yenilenen yönetmelikler 
çerçevesinde yürütülmektedir.

Evlenen üyelerimize sunmuş olduğumuz 
Evlenme Yardımı ile düğün masraflarına 
ufak bir katkı sağlama, emekli olan 
üyelerimize sunmuş olduğumuz Emekli 
Yardımı ile çalışma hayatlarında 
sahip oldukları yaşam şartlarını 
sürdürebilmelerine destek olma, vefat 

eden üyelerimizin kanuni varislerine 
sunmuş olduğumuz Ölüm Yardımı ile 
acılı ailelerimizin acılarını bir nebze olsun 
hafifletme, görevi başında iken şehit 
edilen üyelerimizin kanuni varislerine 
ölüm yardımının yanında sunmuş 
olduğumuz Şehit Yardımı ile şehit 
yakınlarımızı ileride yaşanabilecek maddi 
mağduriyet ve mahrumiyetten koruma, 
doğal afete maruz kalan üyelerimize 
sunmuş olduğumuz Doğal Afet Yardımı 
ile afetten zarar gören üyelerimize bir 
yardım eli uzatma, malulen emekli olan 
üyelerimize sunmuş olduğumuz Malûliyet 
Yardımı  ile de üyelerimize bundan sonraki 
yaşamlarında maddi destek sağlama 
amacı gütmekteyiz.

 Ayrıca, tüm üyelerimizi menfaatleri 
açısından, olası kazalardan kaynaklı 
maddi kayıpları için de 10.000,00 TL 

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...



14

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

bedel üzerinden Grup Ferdi Kaza Sigortası 
kapsamında sigortalatmaktayız.

Günümüz ekonomik şartları doğrultusunda, 
üyelerimizin nakit ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek amacıyla sunmuş olduğumuz 
bir diğer hizmet de ikraz hizmetimizdir. 
Yıl şartı aranmaksızın üyelerimiz kefilli 
veya kefilsiz olarak 40.000,00 TL’ye kadar 
ikraz başvurusunda bulunabilmekte; 
buna ilaveten Evlilik İkrazımızdan, Sağlık 
İkrazımızdan ve Özel Günler İkrazımızdan 
da yararlanabilmektedirler. Maaşında 
icra kesintisi bulunan üyelerimiz için 
de İcra İkrazı hizmetimiz sunulmuş ve 
bu kapsamda üyelerimizin diğer finans 
kuruluşlarından daha uygun koşullarda ikraz 
kullanabilmelerine imkan tanınmıştır.

Çeşitli sağlık kuruluşları ve firmalar ile 
yapmış olduğumuz protokoller sayesinde, 
Sandığımızı herhangi bir mali yükümlülük 
altına sokmadan üyelerimizin indirimli 
sağlık, eğitim, giyim, ulaşım ve sigortacılık 
gibi hizmet alanlarından uygun koşullarda 
faydalanabilmeleri sağlanmıştır.

Tüm bu çalışmaların yanında bağlı 
ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla 
düzenlemiş olduğumuz araç ve arsa 
kampanyaları ile de üyelerimizin piyasa 
şartlarından daha uygun fiyatlarda araç ve 
arsa sahibi olmaları sağlanmıştır. De-Ha 
A.Ş. bağlı otelleri Ananas Otel, De-ha Otel 
ve De-Ha Öğretmenevinde üyelerimize 

uygun koşullarda tatil ve konaklama imkanı 
sunulmuştur.

Üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek 
amacıyla EBYS, Dijital Arşiv, yeni İLKSAN Web 
Sitesi ve e-Sandık Sistemi ile Sandığımız 
teknolojik yeniliklere uygun şekilde 
desteklenerek, hizmet kalitemizi sürekli 
arttırmak hedeflenmiştir. 

Üye odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde; ülke 
genelinde tüm üyelerimizin ortak sıkıntısı 
olan konut sorunu üzerine yoğunlaşacağımızı; 
bu kapsamda sizleri en güvenli ve ekonomik 
şartlar dahilinde konut edindirme projelerini 
değerlendireceğimizi belirtmek isterim. 
Büyük şehirlerdeki konaklama sorunlarınız 
için de sosyal tesis olarak kullanımınıza 
sunulabilecek yerlerin araştırması 
içerisindeyiz. 

İLKSAN Üyesi olmanın ayrıcalıklı 
dünyasında; sizlere sunmuş olduğumuz 
hizmetleri Yönetim Kurulumuzun desteği, 
Genel Müdürlük personelimizin özverili 
çalışmaları ve Siz Değerli Üyelerimizin 
güveni ile sağlamaktayız. 75 yıl önce çıkmış 
olduğumuz yolda emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunar, Sizlerden aldığımız güç 
ile çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek 
isterim. 

Tüm üyelerimize en içten saygılarımla.

MUSTAFA ÇAĞLAYAN
Genel Müdür
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TÜRK SOSYAL 
GÜVENLİK SİSTEMİNDE 
İLKSAN VE HUKUKİ 
NİTELİĞİ

Prof. Dr. Kadir ARICI

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

SUNUŞ 
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 1943 tarih ve 4357 sayılı Kanunla kurulmuş bir 
yardımlaşma sandığıdır. İlkokul öğretmenleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve bu 
yardımlaşma ve dayanışma ile ilkokul öğretmenlerini sosyal hayatta daha huzurlu bir hayat yaşamalarına katkı 
sağlamak üzere kurulmuş bir teşkilattır.

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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Son dönemde öğretmen örgütlerinin bu 
sandığın istikbalini tehlikeye düşüren 
kararlara destek vermeleri ve kamu 
görevlileri toplu sözleşmelerine bu 
hususta hüküm koydurmaları üzerinde 
durulması gereken bir meseledir. Yargıya 
taşınan ve kanuna ve hukuka aykırılığı 
tartışmasız olan toplu iş sözleşmesi 
ile İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale 
getirilmesi kanunu bütünüyle aykırı bir 
işlemdir. Düzenlemenin temeli olan toplu 
iş sözleşmesinin ilgili hükmü hukuken 
geçersizdir. Buna dayalı olarak yapılan 
ana statü düzenlemesi de hukuken yok 
hükmündedir. Umut ediyoruz ki eninde 
sonunda bu hakikati yüce Türk yargısı da 
teyit edecektir.

2012 den başlayan 2015 toplu sözleşmesi 
ile de süren gelişmeler İLKSAN’ın ne 
İLKSAN üyeleri ve eğitim camiasında ne 
de kamuoyunda yeterince bilinmediğini 
ortaya koymaktadır. Eğer İLKSAN üyeleri 
ve kamu görevlileri sendikaları yetkilileri 
İLKSAN’ın ne olduğunu yeterince idraki 
etmiş olsalardı; toplu sözleşmelere 
İLKSAN ‘ı çökertecek nitelikte hüküm 
koydurmak suretiyle ne kadar büyük 
yanlış yaptıklarını daha iyi anlarlardı.

Bu kısa çalışmada İLKSAN gerçeği 
ve İLKSAN’ın Türk sosyal güvenlik 
sistemi içindeki yeri ve önemi üzerinde 
durulacaktır. Türk sosyal güvenlik 
sisteminde 1990 lı yıllardan bu yana 
başlayan tartışmaları, reform sürecindeki 
yönlendirmeleri ve yönlendirme 
taraflarını iyi tanımadıkça ne İLKSAN’ 
a yapılanı ne de Türk sosyal güvenlik 
sistemindeki gelişmeleri anlamak 
mümkün olabilir.

YETERİNCE BİLİNMEYEN 
KURUM: İLKSAN  
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı (Kısa adı ile İLKSAN 
) 4357 sayılı Kanunla kurulmuş bir 

sandıktır. Ancak kanunla kurulmuş 
bir sandık olarak kimlerin üye olacağı 
ve sağlayacağı yardımlar, kanunla 
belirlenmiştir. Üyelik de yine kanunla 
zorunlu hale getirilmiştir.

 İLKSAN niteliği itibarı ile bir munzam 
sosyal sigorta kuruluşudur. Primli 
sistemle çalışır; üyeliği zorunludur. Devlet 
garantisi altında çalışan bir kuruluştur. 
Çalışma esasları kanun ve ana statü ile 
belirlenir. Sosyal güvenlik bakımından 
İLKSAN tamamlayıcı sosyal güvenlik 
kurumları kategorisinde yer alan bir 
kurum niteliğindedir. Zira İLKSAN üyeleri 
5510 sayılı Kanun m.4/C kapsamında 
sosyal sigortalıdırlar. Zorunlu sigortalılık 
öncelikle SGK sigortalılığıdır. İLKSAN 
üyeleri SGK sigortalısı olmanın dışında 
ayrıca zorunlu olarak İLKSAN üyesi olarak 
da zorunlu sigortalı durumundadır. 
Bu itibarladır ki tamamlayıcı bir 
zorunlu sigortalılık özelliğinden ötürü 
İLKSAN tamamlayıcı bir sosyal sigorta 
kuruluşudur.

İLKSAN üyelerine devletin zorunlu 
sigortalılık ile sağladığı sosyal güvenliği 
tamamlayan nitelikte sosyal destek 
ve sosyal yardım sağlar. Bu yardım ve 
destek devletten gelmez. İLKSAN tam 
anlamı ile kendi kendine yardımlaşmayı 
sağlayan bir yapı gösterir. İLKSAN üyeleri 
kanun zoru ile SGK’nın sağladığı sosyal 
güvenliği geliştirmek ve daha da artırmak 
için bir yardımlaşma ve dayanışma içine 
sokulmuş olurlar. İLKSAN’ın kurulduğu 
yılları göz önüne getirin. İkinci Dünya 
savaşının kapıya dayandığı açlık ve 
yoksulluğun Anadolu’yu kasıp kavurduğu, 
köylerde insanların fiğ ve darıdan ekmek 
yapıp yediği, şehirlerde ekmeğin karneye 
bağlandığı yıllar. Türk devletinin cahilliğe 
karşı bir savaş başlattığı, bu savaşın en 
büyük mücahitleri olan öğretmenlerin 
sosyal durumlarını geliştirmek için 
tekaüt sandıklarının yetersizliğini kısmen 
gidermek üzere öğretmenlerin sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmasını harekete 

geçirmek için attıkları bir adımdır 
İLKSAN.

İLKSAN çocuklarımızın annelerden 
sonra en büyük mimarlarını 
- ilkokul öğretmenlerini – 
desteklemek için kurulmuş bir 
kurum, ilkokul öğretmenlerine 
verilmiş bir omuz desteğidir.

İLKSAN’ın başarılı olup olmaması 
üzerinde ayrıca durulması ve tartışılması 
gereken bir husustur. Ancak bu 
tartışmadan önce İLKSAN ortadan 
kalktığında bunun ilkokul öğretmelerine 
ne kazandıracağı ve ne kaybettireceği 
ayrıca sorgulanmalıdır. İLKSAN üyeliği 
isteğe bağlı hale getirildiği zaman 
İLKSAN’ın ayakta kalma şansı kalmaz. 
Öğretmenler SGK’nın sağladığı sosyal 
güvenliğe mahkum hale gelir. Bu 
dayanışmadan mahrum kalan İLKSAN 
üyeleri – tek tuğladan duvar olmayacağı 
için -  tek başına kalmanın faturasını 
öderler. Ya da bir çözüm olarak parlatılan 
ve cilalanan bireysel emeklilik sisteminin 
ve şirketlerinin elinde kalırlar.

İLKSAN BENZERİ 
KURULUŞLAR:
İLKSAN’dan vaz geçmeden önce 
İLKSAN benzeri kuruluşları incelemekte 
fayda vardır. Türkiye’de niteliği itibarı 
ile İLKSAN benzeri iki kuruluş daha 
mevcuttur. Bu kuruluşlar AMELE BİRLİĞİ 
ve OYAK tır. Her üç kuruluş da kanunla 
kurulmuştur. Her üç kuruluş da niteliği 
itibarı ile tamamlayıcı sosyal sigorta 
kuruluşu niteliğindedir. Primli sistemle 
çalışır. Üyeleri arasında yardımlaşma ve 
dayanışma sağlayarak üyelerinin sosyal 
güvenliğine katkı sağlamaya; sosyal 
güvenlik risklerine karşı ona destek 
olmaya çalışırlar.

AMELE BİRLİĞİ, ülkemizin bu alanda 
kurulmuş ilk kuruluşudur.1921 
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tarihinde 151 sayılı kanunla kurulan 
AMELE BİRLİĞİ taşkömürü havzasında 
çalışan taşkömürü işçilerinin sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmasına katkı 
sağlayan bir kuruluştur.

İLKSAN dan sonra kurulan üçüncü 
kuruluş ise Ordu Yardımlaşma Kurumu 
( OYAK)  tır. OYAK subayların, ordu 
mensubu kamu görevlilerinin sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmasını sağlayan 
bir kurumdur. AMELE BİRLİĞİ, İLKSAN 
ve OYAK faaliyetine devam eden aynı 
karakterli üç kuruluş olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. 

İLKSAN’A YÖNELİK 
OLUMSUZ TAVIRLARDA 
YENİ LİBERAL 
POLİTİKALARIN ROLÜ 

İLKSAN a karşı kamuoyunda olumsuz 
bir imaj mevcuttur. Bu olumsuz imajda 
geçmişte yaşanan bazı meselelerin payı 
elbette vardır. Ancak İLKSAN’a karşı 
kamu görevlilerinde mevcut olumsuz 
imajda İLKSAN da yaşananlardan daha 
çok başka faktörlerin rolünün olduğu 
gerçeği de göz ardı edilmemelidir. 

Ülkemizde İLKSAN’a yönelik tavırların 
arka planında ülkemizi 1980 sonrası gün 
be gün etkileyen yeni liberal politikalar 
yer alır. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir. 
Yeni liberaller sosyal güvenlikte 
devletin en asgariyi garanti altına 
alması ve sağlaması; yani muhtaçlığı 
giderecek kadarı ile yetinilmesini, 
gerisinin bütünüyle kişinin kendi 
basiretine terk edilmesini öngörür. Bu 
politikalar beraberinde sosyal güvenlikte 
özelleştirmeyi ve isteğe bağlı bireysel 
emeklilik sistemlerinin tercih edilmesini 
getirir. Dolayısı ile bu politikalar 
bütünüyle sosyal güvenlikte özel 
sigortaların gelişmesini teşvik ve tercih 
eden politikalara destek verirler. 2006 
yılında 5510 ve 5502 sayılı kanunlarla 
yapılan sosyal güvenlik reformunda da 
etkili olan yeni liberal politikalar; sosyal 
devlete yakışır sosyal yardımı hak haline 
getiren ve sosyal sigorta sistemini 
ağırlıklı olarak öngören bir sosyal güvenlik 
sistemine destek vermezler.

Hükümet te sosyal güvenlikte bu 
politikaların etkisi altına alınmış 
durumdadır. Dikkat edilirse Bireysel 
Emeklilik gibi tamamlayıcı sosyal 
güvenlik kurumları özellikle destek 
ve teşvik edilmeye çalışılmaktadır. 
Bireysel Emeklilik, teşvik edilirken sosyal 
sigortada daha uzun süre ve daha 
çok prim alma ve daha az ve kısa süre 
sosyal sigorta yardımı yapma esaslı 
sosyal güvenlik sistemi tercih edilmiştir. 
Memurlar için bir örnek verelim ki 
memurlar daha iyi idrak etsinler: 2008 
den sonra ilk defa SGK lı olarak memur 
olacak ve 25 yıl memurluk yaptıktan 
sonra emekli olacak memur için emekli 
aylık bağlama oranı %50 olacaktır. 
Halbuki bu politikalara destek veren 
memur baba, aynı şartlarda %75 aylık 
bağlama oranı ile emekli olmuştur. 
Emeklilik yaşının 65’e yükseltilmiş olması 
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da işin cabasıdır. 

Memurlar ve de özellikle öğretmen 
camiası İLKSAN’da isteğe bağılı üyelik 
politikalarına destek verirken yeni liberal 
sosyal güvenlik politikalarına destek 
verdiklerinin acaba farkında mıdırlar? 
2012 ve 2014 Kamu Toplu Sözleşmelerine 
hüküm konularak İLKSAN’a hayati bir 
darbe vurulurken hangi politikaların 
etkisi ile bu darbeyi - kendi bindiği dalı 
kesmek anlamında - vurulduğunu nasıl 
ve kimler idrak edecektir? 

SON SÖZ 
Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir 
hukuk devletidir. Sosyal güvenlik hakkı 
da bütün insan hakları belgelerinde 
kabul görmüş ekonomik ve sosyal 
haklar kategorisinde yer alan bir haktır. 
Dolayısı ile devlet Türkiye’de yaşayan 
herkese sosyal güvenlik sağlamakla 
yükümlü olduğu gibi vatandaşların sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmasına dayalı 
tamamlayıcı sosyal güvenlik tedbirlerini 
teşvik ve desteklemekle de yükümlüdür.

İLKSAN ilkokul öğretmenlerinin 
sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmasını sağlamak maksadı 
ile kurulmuş tamamlayıcı bir 
sosyal sigorta kuruluşudur. 
İLKSAN üyesi öğretmenlerin 
sosyal güvenliğine destek 
sağlayan kanunla kurulmuş ve 
üyeliği de zorunlu bir kuruluştur.

Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinde hükümet edenler 
İLKSAN gibi kuruluşları yok etmek yerine 
destek ve teşvik etmekle yükümlüdürler. 
İLKSAN ın hukuka ve kanuna aykırı 
toplu sözleşme hükümleri ile ortadan 
kaldırılması ne hukuk devletine ne de 
sosyal devlete yakışan bir adım değildir.

Türk sosyal güvenlik sisteminde sosyal 
sigorta ağırlıklı tercihler rol oynamalıdır. 
Bunu tamamlayıcı bir sistem isteniyor 
ise OYAK, İLKSAN ve AMELİ BİRLİĞİ gibi 
tamamlayıcı sosyal sigorta kuruluşları 
tercih ve teşvik edilmeli. Türkiye OYAK 
tecrübesinden istifade ederek bu gibi 
munzam sosyal sigorta kuruluşlarını 
artırmalıdır. Türkiye için başarılı OYAK 
örneğinden yola çıkılmalı ve İLKSAN ın 
canına ot tıkamak yerine; mevzuatını 
gözden geçirerek,  başarılı olmasının 
önündeki engellerin kaldırılmasına 
yönelik çabalara öncelik verilmelidir. 
Eğer yapılabiliyor ise İLKSAN bütün 
öğretmenleri hatta bütün öğretim 
üyelerini kapsayan üyeliği zorunlu 
bir Öğretmenler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Sandığı olarak yeniden 
teşkilatlandırılmalıdır.

 Bireysel emeklilik ise munzam 
sosyal sigortayı destekleyen ve 
tamamlayan sosyal güvenlik aracı 
olarak değerlendirilmelidir. Tamamlayıcı 
sistemlerin Türk finans sistemi ve makro 
ekonomik katkıları göz ardı edilemez. 
Ancak bireysel emekliliğin sosyal 
güvenlikte kişi bakımından katkıları 
sınırlı olacaktır. Bu sistemdeki 15 yıllık 
tecrübe de bunu ortaya koymuş ve 
dönemin Maliye Bakanı bireysel Emeklilik 
şirketlerini bu yönden uyarmak zorunda 
kalmıştır.

İlkokul öğretmenlerimiz her Türk 
çocuğunun kişisel gelişiminde en başat 
rolü oynayan eğitim emekçileridir. 
İlkokul öğretmenlerinin sosyal 
statüsünün yükseltilmesi, çalışırken ve 
de emekliliğinde kendisine ve değerine 
uygun bir ekonomik ve sosyal hayat 
yaşayacak şartlara kavuşturulması 
şarttır. Türk eğitimi sisteminin 
temellerinin mimarlarına layık çalışma 
ve emeklilik şartlarının sağlanmasında 

İLKSAN atılmış son derece değerli bir 
adımdır. Bu kurumu yok edecek adımlara 
öğretmenler ve öğretmen sendikaları 
destek veremez. Bu onlara yakışır 
bir adım olamaz. İLKSAN’ın başarısı 
için başta ilkokul öğretmenleri olmak 
üzere öğretmen örgütleri, milli eğitim 
çalışanları ve ilkokul öğretmenine saygısı 
olan kamuoyu yapıcıları eteğinde ne 
varsa dökmeli; yapabileceği katkıyı 
yapmalıdır.

İLKSAN yok edildiği zaman ilkokul 
öğretmeni daha iyi bir çalışma, 
yaşama şartlarına ve sosyal 
güvenliğe mi kavuşturulmuş 
olacaktır? İLKSAN’IN 
kapanmasından kimler istifade 
edecektir? İlkokul öğretmeni 
o mütevazi bütçesi ile bireysel 
emeklilik oyununda kazanacak mı 
yoksa kayıp mı edecektir?  İlkokul 
öğretmenleri bireysel emekliliğe 
geçtiğinde İLKSAN da olduğu 
gibi kendi seçtiği yöneticilerce 
yönetilmesi yerine hangi bireysel 
emeklilik fon yönetiminin elinde 
nasıl yönetildiğini izleyerek ömür 
mü tüketecektir? 

İLKSAN ilkokul öğretmenlerinin sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmasının ürünü 
olan bir kurumdur. İLKSAN ilkokul 
öğretmenleri için vardır ve öyle kalmalıdır. 
İLKSAN bir OYAK olamaz mıydı;  olmuş 
olsaydı kötü mü olurdu?  İLKSAN üyeleri 
İLKSAN ortadan kalktığında ne kaybeder 
ne kazanırız sorularını kendi kendilerine 
mutlaka sormalıdır. Öğretmen 
sendikaları daha iyi bir İLKSAN için kafa 
yormak tercihinden yana tavır koymalı; 
kendi ayaklarına kurşun sıkan politikalara 
destek vermemelidir. 

İlkokul öğretmeninin çıkarı İLKSAN’ ın 
yaşaması ve yaşatılmasındadır vesselam. 
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"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde 
mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak
bu suretle olur."

M.Kemal ATATÜRK

24 Kasım
Öğretmenler Gününüz
Kutlu Olsun!

20
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Resul DEMİRBAŞ
Denetleme Kurulu

Başkanı

İsa BARIŞ 
Denetleme Kurulu

Üyesi

Uğur TECİR
Denetleme Kurulu

Üyesi

DENETLEME KURULU

Fatih KAYA
Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili       

Metin ŞEYHOĞLU
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Abdulkadir ÖZKAN
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Atif ALA 
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Hüseyin TORUN
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Hamza AYDOĞDU
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Tuncer YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

21
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Hukuk Müşavirliği

Özel Kalem Müdürlüğü

Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü 

İkraz Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri  Müdürlüğü

Bilgi  İşlem Müdürlüğü

Genel Müdürlük 

Kurumsal Hat                                                                                            

Av. Kamil BARUTÇUOĞLU

Selma YILMAZ

Murat TEKİN

Mustafa Kemal TÜRKOĞLU

Abdulhamit ŞAHİN

Bülent KALE

Fatih BEYDOĞAN

Santral

ORGANİZASYON ŞEMASI

Bilgi İşlem
Müdürlüğü        

Hukuk
Müşavirliği           

Özel Kalem
Müdürlüğü

Kontrolörlük

Yönetim
Kurulu Başkanı
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Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

 

Mehmet Akif ERSOY

ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNE
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GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

DARIKENT KATLİAMI

11 Eylül 1994 akşamı.. Ders yılının daha ilk haftası..Gece geç saatler hain terör örgütü mensuplarının 40 kişilik bir grupla 
düzenlediği baskın.. Belde’nin elektrik ve telefon hatlarını kesen teröristlerin bir bölümü karakola, bir bölümü de öğretmenlerin 
lojmanlarına saldırmıştı. Öğretmenleri dışarı çıkaran teröristler, vatandaşları da köy meydanında topladıktan sonra bir önceki 
yıl göreve başlayan öğretmenler Vedat İnan(Iğdır 25), A. İhsan Çetinkaya(Diyarbakır 29), Metin Kaynar(Antalya 29), Büminhan 
Temizkan(Tarsus 27), Rüstem Şen(Elazığ/Ağın 29) ve Mustafa Karınca’yı(Denizli 32)  kurşunlayarak şehit etmişlerdi.

Terör korkusuyla birçok kişinin gitmeye cesaret gösteremediği yerlerde; vatan ve hizmet aşkıyla, Bayrağımızın dalgalandığı her 
yerde küçücük dimağlara ışık tutmak adına görev yapan Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz…

6 Öğretmen Kurşuna Dizildi
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Vedat İNAN
1969-11.9.1994
1969 yılında Kars İlinde doğan Vedat İNAN, evli ve bir çocuk babasıydı. Babası Ekrem, annesi 
Hansenem'dir.

Bolu Eğitim Yüksek Okulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Vedat İNAN, Tunceli İli Mazgirt İlçesi 
Darıkent İlköğretim Okulu öğretmeni iken, okul lojmanında altı arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir.

Mustafa KARINCA
1962-11.9.1994
1962 yılında Denizli İli Buldan İlçesinde doğan Mustafa KARINCA, evli olup, babası Ali, annesi Fatma'dır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Mustafa KARINCA Tunceli İli Mazgirt İlçesi 
Darıkent İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmış, bu görevde iken 11.9.1994 tarihinde okul lojmanında 
altı arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir.

Ali İhsan ÇETİNKAYA
1965-11.9.1994
1965 yılında Diyarbakır İlinde doğan ve bekar olan İhsan ÇETİNKAYA'nın babası Ali, annesi Hazi'dir.

Dicle Üniversitesi Fen Ebediyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olan Ali İhsan ÇETİNKAYA, ilk kez Tunceli 
İli Mazgirt İlçesi Darıkent İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmış, bu görevde iken, 11.9.1994 tarihinde 
okul lojmanında altı arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir.

Buminhan TEMİZKAN
1968-11.9.1994
1968 yılında İçel İli Tarsus İlçesinde doğan ve bekar olan Buminhan TEMİZKAN'ın babası Necati, annesi 
Yeter'dir.

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Tarih Bölümü mezunu olan Buminhan 
TEMİZKAN, İlk kez Tunceli İli Mazgirt İlçesi Darıkent İlköğretim Okulu öğretmeni olarak atanmış, bu 
görevde iken 11.9.1994 tarihinde okul lojmanında altı arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir.

Rustem ŞEN
1965-11.9.1994
1965 yılında Elazığ İlinde doğan ve bekar olan Rustem ŞEN'in babası Mustafa, annesi Zeynep'tir.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olan Rustem ŞEN, Tunceli İli Mazgirt 
İlçesi Darıkent İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmış, bu görevde iken 11.9.1994 tarihinde okul 
lojmanında altı arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir.

Metin KAYNAR
1965-11.9.1994
1965 yılında Antalya İlinde doğan ve bekar olan Metin KAYNAR'ın babası Osman, annesi Ümmü'dür.

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olan Metin KAYNAR, ilk kez Tunceli İli Mazgirt İlçesi 
Darıkent İlköğretim Okulu öğretmenliğine atanmış, bu görevde iken 11.9.1994 tarihinde okul lojmanında 
altı arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir.

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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GÜÇLENMİŞ EKONOMİK ve 
SOSYAL YAPISIYLA 
• Uzun vadede, uygun faiz oranları ve 
ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal 
ihtiyacını karşılamış,
• Üyelerinin refah düzeylerini arttırmak için 
ikinci bir emeklilik sistemine geçmiş,
• Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile üyesinin 
sağlık sorunlarını çözmüş,
• İhtiyaç sahibi üyelerin konut sorununu 
çözmüş,
• Üyelerin yüksek öğrenim gören çocuklarının 
barınma ihtiyaçlarını karşılamış,
• İhtiyaç duyulan İllerde üyelerin konaklama 
ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış bir İLKSAN,

MALİ YAPISIYLA
• Üye aidatları ve Sandık gelirleri ile 
oluşturulan güçlü bütçesini;
• Turizm Sektöründe,
• Sağlık Sektöründe,
• Finans Sektöründe,
• Enerji ve Gıda Sektöründe, yatırımlara 
dönüştürerek ekonomide sağlayacağı 
istihdam ile katma değer yaratıp ve bu 
sayede elde ettiği getirileri, üyelerine adil bir 
şekilde yansıtan,
• Ülke genelinde faaliyet gösteren Vakıf ve 
Sandıklar ile ekonomik güç birliği yaparak 
mali yapısını güçlendirmiş bir İLKSAN.

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

HUKUKİ YAPILANMADA
• Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı içine 
alacak,
• Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yeniden düzenlenmiş, kuruluş yasasını 
TBMM’den çıkarmayı başarmış bir İLKSAN,

Kalite bilinciyle sürekli iyileştirmeye ve üye memnuniyetine önem veren,
 bir İLKSAN.

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİDE
• Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde çağın 
gerektirdiği Bilişim Teknolojilerini en üst 
seviyede kullanan bir İLKSAN,
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Kalite bilinciyle sürekli iyileştirmeye ve üye memnuniyetine önem veren,
 bir İLKSAN.

Sandığımız, yeryüzündeki en kutsal 
mesleklerden birini icra eden  
öğretmenlerimize yönelik yardım 
ve hizmetleri en üst standartlarda 
yerine getirmek, doğru yatırımlarla 
üyelerimizin birikimlerini değerlendirmek, 
sürdürülebilir şekilde büyütmek ve 
üyelerimizin memnuniyetini sağlamayı  
hedef edindiği gibi hayatlarının ikinci 
baharı olan emeklilik dönemlerinde 
ikinci mesleki emeklilik fonu olarak 
da üyelerimize destek olmayı amaç 
edinmiştir.
     
Üyelerimizin beklentilerini göz önünde 
tutarak; ülkemizin ekonomisine kârlı ve 
verimli yatırımlarla can veren, şeffaf ve 
dürüst bir yönetim anlayışı ile sorumluluk 
sahibi ve hesap verilebilir zihniyetle 
yönetilen   İLKSAN’ı  gelecek nesillere 
taşımak en büyük hedefimizdir.

İLKSAN’DA 
KALİTE 
YÖNETİM 
SİSTEMİ

İLKSAN, Kalite Yönetim Sistemi gereği,

   “Kalite Politikası”nı;
• Üyelerimizin memnuniyetini 

artırmak için kalite yönetim sistemi 
şartlarına uymak,

• Teknolojideki yeniliklere uygun 
olarak hizmet kalitemizi sürekli 
geliştirmek,

• Çalışanlarımızın, hizmetlerimize 
sağladıkları katkılarıyla gurur 
duymalarını sağlamak, 

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

• Kalite bilincini taşıyan, güler yüzlü 
yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve 
güvenilir hizmet vermek,  

“Kalite Hedefleri”ni ise;
• Hizmette süreklilik, hızlılık ve 

doğruluk,
• Kalite Yönetim Sisteminin 

sürekliliğini sağlamak için gerekli alt 
yapıyı oluşturmak,

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

• Sunduğumuz hizmetlerin 
Kanunlara, Ana Statüye, 
Yönetmeliklere ve diğer mevzuata 
uygunluğunu sağlayarak güvenilir 
kılmak,

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

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

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

• Çalışma hayatının kalitesini 
iyileştirme yönünde çalışmaları 
başlatmak,

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

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

• Çalışanların motivasyonunu 
sağlamak ve etkin bir çalışma 
ortamı yaratmak,

• Üye memnuniyeti oranının her 
zaman % 75 seviyesinden aşağı 
olmamasını sağlamak.

şeklinde belirlemiştir.

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

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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HUKUK DEVLETİ KAVRAMI,
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ VE 
İLKSAN MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİM
 Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten 
bugüne kadar geçen süre içerisinde, 
Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal 
koşulları büyük bir değişim göstermiş ve 
küreselleşmenin bir sonucu olarak, insan 
hak ve hürriyetleri ulusal boyutları aşarak, 
uluslararası bir değere ve öneme ulaşmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti; 04/11/1950 tarihinde 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 
imzalamış ve bu sözleşmeyi Türk 
hukukunun bir parçası haline getirmiştir. 
Bu durumun doğal bir sonucu olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararlarının bağlayıcını da 
kabul etmiştir. Buna ilişkin olarak, iş 
hukukumuzda düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye; istikrarsızlık, belirsizlik ve risklerle 
dolu bir bölgede bulunmaktadır. Komşuları 
ile sorunlar yaşamaktadır. Öte yandan 
çok büyük bir imparatorluğun mirasçısı 
olmanın sorun ve sıkıntılarını da yüklenmiş 
durumdadır. Türkiye’nin uluslararası 
ilişkilerinin jeopolitik ve jeostratejik 
boyutları dikkate alındığında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin çağdaş bir hukuk devleti 
olmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Dünya üzerinde, hukukun üstünlüğüne 
bağlı, temel insan hak ve hürriyetlerine 
saygılı bir düzen kuramamış, demokratik, 
modern kurum ve kuruluşları meydana 
getirememiş ülkelerde toplum düzeninden, 
ekonomik, teknik ve bilimsel gelişmelerden 

söz edilemez.

Yüce Atatürk’ün önderliğinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 
büyük hukuk devrimleri gerçekleştirilmiş, 
devletimiz bir hukuk devleti olmuş ve 
milli, demokratik, çağdaş “ Türk Hukuku” 
meydana gelmiştir. Anayasamıza göre; 
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı, Anayasanın başlangıç bölümünde 
belirtilen temel ilkelere dayanan, laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir.

“Hukuk Devleti” deyimi; hukuk güvenliği 
sağlayan devlet düzenini anlatır. Devlet, 
yalnız hukuk kuralı oluşturan ve düzenleyen 
bir varlık değil, aynı zamanda oluşturduğu 
hukukla da bağlı olan bir varlıktır. Hemen 
herkes tarafından kabul edilen hukuk 
devletinin gereklerini; 1) Temel hak ve 
hürriyetlerin güvence altına alınmış olması, 
2) Kanunların Anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetimi, 3) Kanuni İdare 
İlkesi (Yasal Yönetim İlkesi), 4) Devlet 
faaliyetlerinin belirliliği ilkesi, 5) İdarenin 
yargısal denetimi, 6) Mahkemelerin 
bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, 7) İdarenin 
mali sorumluluğu,  olarak sıralamak isabetli 
olacaktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararında; 
“Hukuk devletinin, insan haklarına saygı 
gösteren ve bu hakları koruyucu, adil bir 

Av. Kamil BARUTÇUOĞLU
 1.Hukuk Müşaviri 
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HUKUK DEVLETİ KAVRAMI,
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ VE 
İLKSAN MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİM
 

hukuk düzeni kuran ve bunun devam ettirmeye 
kendini zorunlu sayan ve bütün faaliyetlerinde 
hukuka ve Anayasaya uygun bir devlet olması 
gerekir.” ibaresi yer alırken, bir başka kararında 
ise; “Hukuk Devleti, hukuku tüm devlet 
organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun 
üstün kuralları ile kendisini bağlı sayıp yargı 
denetimine açık olan, yasaların üstünde, yasa 
koyucunun da bozamayacağı temel hukuk 
ilkeleri ve Anayasanın bulunduğu bilincinden 
uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen 
devlettir.” denilmek suretiyle Hukuk Devletinin 
ilkeleri belirlenmiştir. 

Türkiye’de hukuk devletinin gelişiminin 
başlangıcı olarak atılan ilk adım; 1808’de 
yapılan “Sened-i İttifak” ile  padişah ve 
hükümet üzerinde bir hukuk kuralı yaratılmaya 
çalışılmıştır. 

Tanzimat dönemindeki “Gülhane Hattı-ı 
Hümayunu”, “Islahat Fermanı” ve “Ferman –ı 
Adalet” belgeleri de hukuk devleti açısından 
önemlidir. 

İlk Anayasamız olarak kabul edilen “Kanun –i 
Esasi” 1876 yılında, Meşrutiyet döneminde 
yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde de; 1921, 
1924, 1961 ve 1982 Anayasaları, Hukuk Devleti 
ilkesinin yer aldığı belgelerdir.

Hukuk, normatif bir bilim dalı değildir, 
kazuistiktir. Statik bir kurallar bütünü olarak 
değerlendirilmesi gereken hukukun, toplumun 
gereksinimlerine bağlı olarak gelişen dinamik bir 
yapısı vardır. Hukuk, işlevini yerine getirebilmek 
için hayatı takip etmek ve değişen şartlar 
karşısında kendisini yenilenmek zorundadır.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığı (İLKSAN) ‘ın kurulduğu 4357 sayılı 
kanun, 19/01/1943 tarihli olup, bu kanunda 
22/05/1958 tarihinde 7117 sayılı kanun ile 
değişiklik yapılmıştır. O tarihten bugüne kadar 

geçen sürede; Türkiye’de sosyal, ekonomik 
ve siyasal şartlar tümüyle değişmiş ve bu 
değişim ile birlikte İLKSAN’ın, kanun, ana 
statü, yönetmelik ve diğer tüm mevzuatının 
da değişmesi ve yenilenmesi bir ihtiyaç haline 
gelmiştir.

Üyelerimizin istek ve ihtiyaçlarına tümüyle 
cevap verebilen, sorunlardan arındırıp, 
mağduriyet ve aksaklıklarını ortadan kaldıran 
düzenlemeler yapılması gereklilikleri göz önüne 
alınarak, Türkiye’deki dinamik değişim ve Milli 
Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki değişiklikler ile 
uyumlu Sandığımız mevzuatında değişiklikler 
yapılmıştır.

2007 yılından itibaren  başlayan ve günümüze 
kadar devam eden mevzuat değişiklikleri 
ile, Sandık – Üye  arasında oluşabilecek 
husumetleri ortadan kaldırmak düşüncesi 
hedeflenmiş ve bu mevzuat değişiklikleri  ile  
Sandığımız ile üyesi arasındaki, adli, idari dava 
ile icra takiplerinde gözle görünür düzeyde bir 
azalma sağlanmıştır. 

Son 10 yılda yapılan mevzuat değişiklikleri 
sonucunda; İLKSAN, üyesi ile barışık bir 
kurum haline gelmiştir. Sözü edilen mevzuat 
değişiklikleri sayesinde,  İLKSAN; şeffaflık 
düsturu ile, dinamik ve etkin bir yapıya 
kavuşurken, yöneticisinden diğer çalışanlarına 
kadar, üyelerin üst düzey memnuniyetini 
sağlamak çabasıyla, yine üyelerinin talepleri 
doğrultusunda, olumlu / olumsuz  eleştirileri 
her zaman dikkate almış ve alarak, yeniliğe 
ve değişime açık yönüyle, hedefi ve misyonu;  
Sandığımız değerli üyelerinin  çok daha huzurlu 
ve güvenli olmalarını amaçlamıştır. 

 Kaldı ki; Sandığın varlık sebebi de üyelerine bu 
doğrultuda hizmet vermek,  onların huzurlu, 
memnun ve güvenli olmalarını sağlamaktır. 

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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1-Sandık üyesi olmak zorunlu 
mudur? İsteğe bağlı Sandık 
üyeliğinden kimler faydalanabilir?

İLKSAN, 4357 sayılı yasa ile kurulmuştur. 
Yasanın 11. maddesinin 2. fıkrası; “Maarif 
Vekaleti bütçesinden maaş alan İlkokul 
Öğretmenleri, İlkokul yardımcı ve 
stajyer öğretmenleri, arızalı çocuklara 
ilk tahsilini veren müesseselerin 
öğretmenleri, Maarif Müdürleri, İlköğretim 
Müfettiş ve Denetmenleri, uygulama 
okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum 
Müdürlüğü ve Maarif müdürlüklerinde 
vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde 
çalışan memurlar Sandığa azadırlar.” 
hükmü ile Sandık üyeleri belirlenmiştir. 
Belirtilen görev ve görev yerlerinde 
çalışanlar Sandığın doğal üyesidirler.  

Sandık Ana Statüsünün “Üyelikler” 
başlıklı 18. maddesinin,

 1. fıkrasında; Sandığa kimlerin üye olduğu, 

2. fıkrasında; emekliye ayrılanlardan, 
üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay 
üye aidatı ödemiş olanlara emekli yardımı 
ödemesi yapılacağı, 

3. fıkrasında; üyelikleri sona erenlere, 120 
ayını doldurmadan emekli olanlara ve 
daha önce emekli yardımı almış olanlara 
ödemiş oldukları aidatların yasal faizi ile 
iade edileceği, 
4. fıkrasında ise; Sandık üyesi iken 

01.06.2012 tarihinden sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde olmak üzere 
üyelik kapsamı dışında başka bir göreve 
atananların istemeleri halinde üyeliklerini 
sürdürebileceği hüküm altına alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
hazırlanıp, Bakan onayından sonra 
Tebliğler Dergisinde yayınlanmasını 
müteakip yürürlüğe giren, Aidat ve Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 
6. fıkrasında da, üyelik kapsamında iken 
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir başka 
göreve atananların, üyeliklerinin devamına 
yönelik Ana Statüye paralel bir şekilde 
düzenleme yapılmıştır. 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı mevzuatı karşısında, 
01.06.2012 tarihinden sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde bir başka göreve 
atananlara iki ayrı seçenek sunulmuştur.  

a) Ana Statü’nün 18/4. ve Aidat ve Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği’nin 11/6. maddesi 
gereğince üyelik sürdürülebilir, 

b) Ana Statü’nün 18/3. ile Aidat ve Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği’nin 12. maddesi 
gereğince üyelikten ayrılarak aidatlarının 
iadesi talep edilebilir.

2-Emekli yardımı talep etme 
şartları nelerdir? 

Emeklilik yardımı, Ana Statünün “Üyelikler” 
başlıklı 18. Maddesinin 2. fıkrasında 
belirtilmiş olup, hangi usul ve esaslar 
çerçevesinde yapılacağı da Aidat ve 
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 10. 
maddesinde belirlenmiştir. Ana Statünün 
18. maddesinin 2. fıkrasında;  “ emekliye 
ayrılanlardan, üyelik kapsamında Sandığa 
en az 120 ay üye aidatı ödemiş olanlara, 
ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve 
esaslara göre emekli yardımı ödemesi 
yapılır.”  denilmektedir. 

Ana Statünün 18. maddesinin 2. fıkrası ve 
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 
10. maddesinin 1. fıkrası karşısında, 
emeklilik yardımı yapılabilmesi için iki 
şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiği 
açıktır. Bu şartlar;

a) (Fiilen) Emekliye ayrılmış olmak, 
b) (Üyelik kapsamında iken) En az 120 ay 
üye aidatı ödemiş
 olmaktır. 

3-Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde olup da üyelik kapsamı 
dışında (örn: branş öğretmenliği) 
bir göreve atanmış olanlar, birikmiş 
aidatlarını geri iade aldığı ve fiilen 
emekli olmadığı halde emekli 
yardımı talebinde bulunabilirler 
mi?  

Sandık mevzuatı gereğince, halen 
çalışmakta olan yani fiilen emekli olmayan 
ve   Sandığa ödemiş olduğu aidatlarını 
“aidat iadesi” usul ve esaslarına göre geri 
almış olan bir üyenin, Sandık’tan emekli 
yardımı talep etmesi hukuka uygun 
değildir. 

01/06/2012 tarihi itibariyle Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde fakat üyelik kapsamı 
dışına çıkmış olan her kişi üyeliğini devam 
ettirme hakkına sahip olmasına rağmen, 
kendi iradesi ile üyeliğini sona erdirip, 
birikmiş aidatlarını yasal faizi ile birlikte 
geri iade almış ise bu kişiye emekli yardımı 
yapılması mümkün değildir.

Bu talep ile açılmış olup da reddedilen, 
emsal niteliği taşımakta olan farklı 
mahkemelerin aynı yöndeki isabetli 
ve hukuka uygun kararları da aşağıda 
sunulmuştur. 

Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 
05.07.2013 tarih ve 2013/7 E.- 530 
K. sayılı kararı ve Denizli Bölge İdare 

HUKUKİ 
İŞLEMLERE 
YÖNELİK  SORU 
VE CEVAPLAR

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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Mahkemesi’nin 15.11.2013 tarih ve 
2013/982 E.-1231 K. sayılı onama kararı.  

Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 
05.07.2013 tarih ve 2013/8 E.- 531 K. sayılı 
kararı ve Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin 
15.11.2013 tarih ve 2013/983 E.-1218 K. 
sayılı onama kararı. 

Adana 1.İdare Mahkemesi’nin 19.01.2016 
tarih ve 2015/1517 E.-2016/25 K. sayılı 
kararı.

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 29.12.2011 
tarih ve 2011/2061 E.- 1803 K. sayılı kararı 
ve Danıştay 17. Dairesi’nin 18.12.2015 tarih 
ve 2015/2267 E.-6107 K. sayılı onama 
kararı.

Zonguldak İdare Mahkemesinin 31.12.2015 
tarih ve 2015/970 E.- 1525 K. sayılı kararı.

4-İLKSAN üyeliği sona ermiş olup 
da 120 aydan fazla birikmiş aidatı 
bulunan bir üyeye aidatlarının yasal 
faizi ile ödenmesi yerine emekli 
yardımı yapılabilirmi? 

Emekli yardımı yapılabilmesi için aranılan 
şartlardan bir diğeri olan; “Fiilen emekli 
ayrılmış olmak” şartı gerçekleşmediği için 
yapılamaz. 

Şöyle ki; İLKSAN bir sosyal yardım 
sandığıdır. Anastatünün 15 inci maddesi 
uyarınca üyelerine;
 1- Evlenme Yardımı,
2- Tabii Afet Yardımı,
3- Şehit Yardımı,
4- Ölüm Yardımı,
5- Maluliyet Yardımı,
6- Emeklilik Yardımı başlıkları altında 
karşılıksız sosyal yardım yapılmaktadır.

Üyelere bu sosyal yardımların 
yapılmasından sonra geri dönüşü yoktur. 
Adı üzerinde karşılıksız sosyal yardımdır. 

Kaynağı da üyelerden kesilen aidatlardır. 
Sandığın esas ve ana geliri aidatlarıdır.
Sandığın hayatiyetini sürdürmesi ve 
kendisinden beklenilen işlevi yerine 
getirebilmesi için aktüeryal dengenin 
korunması gerekmektedir. Aktüeryal 
dengenin korunması için de bu türden bir 
alt sınır gerekmektedir. 

Emekli olmadığı halde, emekli yardımı 
ödenmesi halinde Sandığın aktüeryal 
dengesi bozulacak ve bu bozulma sebebiyle 
emekliliğini bekleyen yüz binlerce üyenin 
mağduriyeti söz konusu olacaktır. Bu 
şekilde emekli yardımı alan üye ile 
emekliliğini bekleyen üyeler arasında eşitlik 
ilkesi uygulanmamış olacaktır. Bu durumda 
mevzuat gereğince aranılan şartları 
yerine getirememiş olan bir üyenin emekli 
yardımı talebinin haksız ve hukuka uyarlık 
göstermeyeceği açıkça görülmektedir. 

Ayrıca Sandık, genel ve katma bütçeden 
hiçbir pay almamakla birlikte, Sandığın 
geliri sadece üye aidatları ve bu aidatların 
nemalandırılmasından ibarettir. Mevzuata 
uygun olmayan haksız talepler, 256 bin 
138 İLKSAN üyesinin hakkını ihlal etmiş 
olacaktır.  

5-Sosyal Yardım ve Aidat İadesi 
ödemelerinde zamanaşımı süresi 
var mıdır? Varsa ne kadardır? 
Sandığın idari işlemlerine karşı 
iptal davası açılması gereken 
durumlarda dava açma süresi ne 
kadardır?

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 
“Zamanaşımı süresi” başlıklı 21. 
maddesinde; “Sosyal yardım ödemeleri 
ve aidatların iadesinde; İdari Yargılama 
Usulü Kanununda düzenlenen zamanaşımı 
süreleri uygulanır. Sosyal yardımlarda, 
sosyal yardımın kaynağı olan olayın 
gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise 
her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı 

dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin 
başlangıç tarihi olarak kabul edilir. “ 
denilmektedir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 13. 
maddesinde; 

1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş 
olanların idari dava açmadan önce, bu 
eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka 
suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl 
ve her halde eylem tarihinden itibaren beş 
yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının 
yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. 
Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi 
halinde, bu konudaki işlemin tebliğini 
izleyen günden itibaren veya istek hakkında 
altmış gün içinde cevap verilmediği 
takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, 
dava süresi içinde dava açılabilir. denilmek 
suretiyle, zamanaşımı süresinin beş yıl, 
dava açma süresinin ise  60 gün olduğu 
belirlenmiştir. 

6-Süresi / vade tarihi içerisinde 
ödenmediğinden yasal işlem 
başlatılıp icrai takipte olan dosya 
borcu nereye ve nasıl ödenecektir?

Üyenin borcu ile ilgili olarak açılan icra 
takibine ilişkin tebliğ edilen icra ödeme 
emrinde, icra dosyasının açıldığı İcra 
Dairesi ile İcra Dosya Numarası ve ilgili icra 
dairesinin IBAN numarası yer almaktadır.

Dosya borcu bu IBAN numarasına 
yatırılarak açıklama bölümünde; borçlunun 
adı soyadı, icra dairesi ve dosya numarası 
özellikle belirtilmelidir. Aksi halde 
dosya borcu için yapılan ödeme işleme 
alınamadığından ilgilisine geri iade edilmiş 
olacaktır. 

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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Şafak vaktidir, artık gün doğmakta,
Güneş sarsın dört yanını Türkiye’m.
Rengârenk çiçekler açmış bozkırda,
Burcu burcu kokuyorsun Türkiye’m.

Ufuklarda kucaklaşır dağlarım,
Taşra köylerimde yıkık damlarım,
Bu vatana doruklarda âşığım,
Sevda sevda yüreğimde Türkiye’m.

Doğan çocuklar, bastonlu dedeler,
Elif kızım, Oğuz oğul, nineler,
Bu topraklar vatanımdır diyenler,
Canlar fedadır yoluna Türkiye’m.

Bozkır çobanları kara sabanlım,
Yürekleri senin için atanım,
Mutluluk senin hakkın gök yiğidim,
Yayla yayla oba oba Türkiye’m.

Yürüyorken başka gider ayaklar,
Dalga dalgadır gökte al bayraklar,
Gökyüzüne akan büyük sevdalar
Yürek yürek taşıyorum Türkiye’m.

Cengâverler cenk etmiş Nemçe’de
Hakk’ı anlatmışız her seferinde,
Sonra saldırmışlar bize zalimce,
Şehitlerle destanlaşan Türkiye’m

Bak! Mavi göklerin doruklarına,
Bir sıksam toprağı avuçlarımda,
Fışkıracak biliyorum şüheda,
Süngü süngü kazandığım Türkiye’m.

Uçmak istiyorum, hep uçuvermek,
Dört yanını doyasıya seyretmek,
Tüm gücümle ona hep hizmet etmek,
Ufuklar seni bekliyor Türkiye’m.    

Osman BAŞ
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Maarif Müfettişi 

TÜRKİYE’M
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İKRAZDAKİ PARA

929.659.427,51

PORTFÖYDEKİ PARA

220.316.876,00

MEVDUATTAKİ PARA

144.366.712,78

TOPLAM NAKİT
VARLIKLARIMIZ

1.294.343.016,29
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8. DÖNEM 1. OLAĞAN 
TEMSİLCİLER KURULU 
TOPLANTIMIZ ALANYA
ANANAS OTEL’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YÖNETİM KURULUNA, 

Ankara İl Temsilcisi Tuncer YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı, 

MEB Özel Kalem Müdürü Fatih KAYA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 

MEB Müsteşar Özel Kalem Müdürü Abdulkadir ÖZKAN
Yönetim Kurulu İmza Yetkili Üyesi,

Burdur İl Temsilcisi Hüseyin TORUN
Yönetim Kurulu Üyesi,

Ordu İl Temsilcisi Metin ŞEYHOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi,

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU
Yönetim Kurulu Üyesi,

MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atif ALA
Yönetim Kurulu Üyesi,

DENETLEME KURULUNA,

Çanakkale İl Temsilcisi Resul DEMİRBAŞ
Denetleme Kurulu Başkanı,

MEB Bakan Danışmanı Uğur TECİR 
Denetleme Kurulu Üyesi,

MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı Maarif Müfettişi İsa BARIŞ
Denetleme Kurulu Üyesi,
 olarak görev dağılımı gerçekleşmiştir.

Sandığımızın 8. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu, 12 
– 13 Mayıs 2017 tarihlerinde, Antalya/Alanya’da bulunan 
İLKSAN Ananas Otel’de toplandı.

2016 Yılı Haziran ayında seçilen  İLKSAN İl temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleşen Temsilciler Kurulu Toplantımızın 
1. gün çalışmalarında Bakanlık Müsteşarımız Sn. Yusuf 
BÜYÜK’ ün Geçici Divan Başkanlığı yapmasının ardından; 
Asıl Divan Başkanlığına Aydın İl Temsilcisi Nail BAYAR, 
Divan Üyeliklerine ise Elazığ İl Temsilcisi Erkan TÖLE, 
Adana İl Temsilcisi Cihan Zeynep AKTAN ve Konya İl 
Temsilcisi Hacı ERKUŞ seçilmiştir.

Davetli misafirlerimizin protokol konuşmaları ile devam 
eden Temsilciler Kurulu Toplantımız, Bakanlığımızca 
onaylanan gündem maddeleri dahilinde çalışmalarını 
sürdürmüştür.

Yönetim ve Denetleme Kurulumuzun 2016 yılı faaliyet 
raporlarının görüşülerek ibra edilmesinin ardından 2017- 
2020 döneminde görev yapacak Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiştir.

8. Dönem 1. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında 
yapılan seçim sonucunda;

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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KURULUŞUMUZUN 74. YILINDA
 ATA’MIZIN HUZURUNDAYIZ

İLKSAN’ın kuruluşunun 74.Yıldönümü münasebetiyle 13 Ocak 2017 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Tuncer 
YILMAZ ve  Genel Müdürlük Yöneticilerimizin katılımı ile Ata’ya Saygı ziyaretinde bulunuldu.
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FİNANS DÜNYASININ 
ÖNDE GELENLERİ 
İLE GÖRÜŞMELER

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn. Tuncer YILMAZ ve Genel 
Müdürlük Yöneticilerimiz 
2017 yılı finansal planlama, 
para politikaları ve yatırım 
konularında istişare 
yapmak amacıyla portföy 
yönetim şirketlerini ve 
Borsa İstanbul’u ziyaret 
etmiş; Cumhurbaşkanı 
Baş Danışmanı Sn.Cemil 
ERTEN’in de yorumcu olarak 
katıldığı, Halk Yatırım’ın 
“Görünüm 2017” Yatırımcı 
Konferansına katılmış;  
Genel Müdürlüğümüzü 
ziyarete gelen yatırım 
şirketleri ile istişarelerde 
bulunmuşlardır. Bunların 
dışında; Üyelerimizin 
ekonomik şartlarda konut 
edinmelerini temin amacıyla 
da Garanti Mortgage 
ile işbirliği protokolü 
imzalanmıştır.

Bu kapsamda; 
ACTUS Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Barış HOCAOĞLU,
ACTUS Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Engin ÖZKAN,
ACTUS Portföy Yönetimi A.Ş. Ekonomist Sn. Gizem ÖZTOK ALTINSAÇ,

İş Portföy Genel Müdürü Sn. Tevfik ERASLAN,
İş Portföy Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Müdürü Sn. Neslihan ÖKSÜZ,
 İş Portföy Başekonomist Nilüfer SEZGİN,

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Emir ALPAY,
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bülent İMRE,
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Müge PEKER,
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Portföy Yönetim Grup Müdürü Sn. Mehmet Güçlü ÇOLAK,
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Müdürü Sn. Murat ARKARAKAŞ,

Ak Portföy Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sn. ALP KELER,
Ak Portföy Yönetim A.Ş. Pazarlama ve Satış Müdürü Sn. Cenk GÜNKUT,

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

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Sn. Hakan Hamdi VAROL,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bölge Sorumlusu Sn. Ensar FAZLIOĞLU,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İş Geliştirme ve Satış Yönetmeni Sn. Ersin KIZILÇAY,

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Murat ÇETİNKAYA,

Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Sn. Kerem Ömer ORBAY,
Garanti Mortgage Satış Koordinasyon Birim Müdürü Sn. Songül YEŞİLÇİMENLİ,
Garanti Mortgage Satış Koordinasyon Yönetmeni Sn. Özge GÖKSEL ile
bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ve Genel Müdürlük Yetkililerimiz ile birlikte; Sandığımızın faaliyetleri, üyelik 
yapısı, üyelerimize sağlanabilecek sosyal hakların geliştirilmesi ve üyelerimize 
yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında bilgilendirme 
yapmak maksadıyla okul ziyaretlerinde bulunmuşlardır. Yapılan ziyaretlerde 
üyelerimizin Sandık faaliyetlerine ilişkin soruları cevaplanmış, görüş ve 
önerileri alınmıştır.

Bu kapsamda;

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Sabri Akın İlkokulu,

Kocaeli İli, Darıca İlçesi Servet Çambol İlkokulu,

Mersin İli, Akdeniz İlçesi Nacarlı İlkokulu/Ortaokulu,

Mersin İli, Akdeniz İlçesi Ahmet Şimşek İlkokulu,

Mersin İli, Tarsus İlçesi Ayşe Mirci İlkokulu, 

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi Atatürk İlkokulu, 

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu, 

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi Işık İlkokulu,

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hüseyin Pehlivan İlkokulu, 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Süleymanpaşa İlkokulu,

Van İli, Tuşba İlçesi Ahmet Yesevi Bist İlk ve Ortaokulu, 

Çankırı İli, Şabanözü İlçesi Gümerdiğin Ortaokulu,

ziyaret edilmiştir.

Tüm bu ziyaretlerimizde bizlere eşlik eden eğitim çalışanlarımıza, 
misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İLKSAN YÖNETİMİNİN 
OKUL ZİYARETLERİ

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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Genel Müdürlüğümüz ile olan iletişiminizde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacı ile Türkiye’nin her 
yerinden ulaşabileceğiniz 444 1943 numaralı direkt hattımız hizmetinize sunulmuştur. 

Sizlerle anlık iletişim kurabilmek ve paylaşımlarımızı çoğaltabilmek amacıyla iletişimde sosyal 
medya kanallarını da aktif olarak kullanmaktayız. Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğümüz ve İkraz 
Müdürlüğümüz ile anlık iletişim kurabilmeniz adına WhatsApp hatlarımız da kullanımınıza açılmıştır. 
Bu kapsamda iletişim kanallarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Twitter adresimiz;
www.twitter.com/ilksangovtr

Facebook adresimiz;
www.facebook.com/ilksanankara

e-posta adresimiz;

ilksan@ilksan.gov.tr

İLKSAN İLE
İLETİŞİM 
KANALLARI

İkraz Müdürlüğü WhatsApp Hattımız;

0 530 061 79 60

Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü 
WhatsApp Hatlarımız;

0 530 061 79 66 – 67

Türkiye’nin 
her yerinden 

ulaşabileceğiniz 

444 1943 
numaralı hattımız 

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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KENTMER ile İLKSAN arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde; Üyelerimize 

DenizKent Bursa Projesinde inşaatı halen devam etmekte olan ve kat irtifak tapuları 

oluşturulmuş daireler, indirimli satış fiyatları üzerinden satılacaktır. DenizKent Bursa 

Projesinde satışa sunulan  dairelerin garantör bankası Denizbank olup; arzu eden 

üyelerimiz Denizbank aracılığıyla uygun koşullarda konut kredisi kullanabileceklerdir. 

Proje kapsamında sunulan dairelerin özellikleri, fiyat bilgisi ve kredi faiz oranları 

hakkında ayrıntılı bilgi için; www.ilksan.gov.tr.

KENTMER-İLKSAN 
İŞBİRLİĞİ İLE 
DENİZKENT
BURSA KONUTLARI

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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DİDİM SOSYAL 
TESİS BİNAMIZIN 
TEMEL ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ.
Mülkiyeti Sandığımıza ait olan Aydın İli 
Didim İlçesi, Altınkum Mahallesinde bulunan 
Arsa Üzerine yapılacak olan Sosyal Tesis 
Binasının temel atma töreni Didim Belediye 
Başkanı, Didim Milli Eğitim Müdürü, Didim 
Müftüsü, Bodrum Milli Eğitim Müdürü, Eğitim 
Sendikalarının Başkan ve Temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Arsa alanı 463,60 m², İnşaat alanı 2.088 m² 
olan tesisimiz; 2 bodrum katı + zemin kat + 
4 kat ve çatı katından oluşan toplam 7 katı 
ihtiva edecektir.

Toplam 41 oda ve  125 kişilik yatak kapasitesine 
sahip tesisimiz  denize ve ormana sınır olup; 
ön kısmında alakart mevcut olacaktır. 

2018 yılı içerisinde tamamlanarak, aynı yıl yaz 
sezonunda açılması planlanan tesisimizin 
inşaat ve tefrişat işlerinin bitimine müteakip, 
üyelerimiz kaliteli, konforlu, modern ve kişiye 
özel hizmet veren bir sosyal tesise sahip olmuş 
olacaklardır.
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İLKSAN
ERP 
PROJESİNE 
START
VERİLDİ

İLKSAN’ın bilgi-işlem 
altyapısının tamamen 
yenilenmesi ve teknolojik 
iletişim kanallarına açık bir 
otomasyon sisteminin tesisi 
amacı ile 2016 yılı başında 
başlatılan planlama çalışmaları 
bitirilerek uygulama aşamasına 
geçildi. 

Projenin başlatılması vesilesi 
ile İLKSAN Genel Müdürlüğünde 
düzenlenen teknik tanışma 
toplantısına katılan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ; İLKSAN ERP(Enterprise 
Resource Planning) projesinin, 
kurumun 2017 yılı faaliyet 
planlamaları açısından birinci 
öncelikleri olduğunu ve projenin 
hayata geçirilmesi ile Sandığın 
kaynaklarının daha etkin ve 
daha verimli bir şekilde tüm 
üyelerimizin istifadesine 
sunulmasını sağlayacak 
temel otomasyon altyapısının 

kurulacağını ifade ederek, Proje 
yüklenicisi İş Yazılım Genel 
Müdürü Emre YÖRÜK ve teknik 
ekibine başarılar dilemiştir. 

ISO 9001:2008 Kalite 
standardı ve TS 13298 
standartlarına uygun bir 
planlama ile hazırlanan İLKSAN 
e-sandık uygulaması ile Genel 
Müdürlükte Elektronik Belge 
Yönetim Sistemine geçilerek iş 
süreçleri kısaltılacak, kurulumu 
yapılacak modül programlarla, 
İLKSAN üyesi öğretmenlerimiz 
ve diğer eğitim çalışanlarımız, 
kurum hizmetlerine ilişkin 
başvurularını online olarak 
yapabilecekleri gibi, birikmiş 
aidatları, yardım başvurularının 
durumu ve güncel borç 
tutarlarını da anında 
öğrenebileceklerdir. 

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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YAZ TATİLİ DÖNEMİ İÇİN 
İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL 
ÜCRETSİZ MEDLİNE ACİL 
DURUM HİZMETİ
Medline ve Imc Sigorta Brokerliği İşbirliği ile İLKSAN üyelerine 
özel yaz tatili döneminde ücretsiz olarak uygulamaya 
konulacak olan Medline Acil Durum Hizmetleri tanıtım ve 
sunum toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mustafa ÇAĞLAYAN, Genel 
Müdür Yardımcımız Sn. Mintez ŞİMŞEK, Medline ve Imc 
Sigorta Brokerliği Yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla 
İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yapılan işbirliği kapsamında; Üyelerimize, Akıllı telefonlarına 
yükleyecekleri Medline Acil Mobil Uygulaması aracılığı ile 
ulaştırılacak hizmetten 30 Haziran 2017 – 30 Eylül 2017 
tarihleri arasında ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. 
30 Eylül 2017’ den sonra da devamını dileyen üyelerimiz 
ise acil sağlık yardımı uygulamalarından indirimli olarak 
yararlanabileceklerdir. Söz konusu hizmetin acil sağlık yardımı 
gerektiren her türlü hallerde, profesyonel ekipler olay yerine 
gelene kadar doktorlar tarafından telefonla verilecek acil 
yardım ve acil müdahale bilgilendirmeleri ve yönlendirme 
hizmetleri, acil tıbbi danışmanlıklar ile ilaç danışmanlığı ve acil 
ambulans hizmetlerini kapsamaktadır. 

Üyelerimiz, Akıllı telefonlarında bulunan Apple Store veya 
Google Play Store'da "Medline Acil" adıyla aratarak ulaştıkları 
uygulamayı telefonlarına indirmeleri ve uygulamayı ilk 
indirdiklerinde ana sayfada görülen “ambulans butonu 
pasif halde ve alt tarafta kayıt olmanız gerekiyor”  uyarısını 
tıkladıklarında ise açılacak olan kayıt ekranına TC kimlik 
numaralarını girip, adımları takip ederek sisteme üye olmaları 
gerekmektedir.

Sisteme üye olunduktan sonra üyeye SMS ya da kayıt 
esnasında belirtilen mail adresine doğrulama şifresi 
gönderilecek,  bu şifre ve mail adresi ile uygulamaya bir kere 
giriş yapılması gerekecektir.

Uygulamaya 1 kez giriş yapıldıktan sonra ana sayfadaki 
ambulans butonu, yani acil durumda basılması istenilen buton 
aktif hale gelecek olup, konuya ilişkin her türlü bilgi ve yardım 
444 12 12 no.lu Medline Acil Yardım hattından talep edilecektir.

Medline Anlaşmalı Hizmet Noktaları için; 

http://www.medlineacil.com/DC/file/
MedlineAnlasmaliAcilSaglikHizmetNoktalari.pdf

Medline Acil Sağlık Mobil Uygulamasını yükleyebilmek için;

http://www.medlineacil.com/DC/file/
ambulansbutontanitim.pdf
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EN GENÇ ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZDEN NEŞE 
ALTEN ŞEHADETİNİN 23. YILINDA ŞARKÖY’DEKİ 
MEZARI BAŞINDA ANILMIŞTIR
İLKSAN olarak her yıl Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirmeyi 
planladığımız şehit öğretmenlerimizi anma programlarından ilki, 
Öğretmenliğinin 25. gününde şehit edilen en genç öğretmenimiz 
Neşe ALTEN’in baba ocağının bulunduğu Tekirdağ İli Şarköy 
İlçesinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 

Genel Müdürlük Yöneticilerimiz ve Şarköy’de bulunan eğitim 
mensuplarının katılımıyla gerçekleşen Anma programı 
çerçevesinde, Şehit Öğretmenimizin annesi Nazife ALTEN evinde 
ziyaret edilmiş, Şehidimizin mezarına Türk bayrağı serilip, dualar 
okunduktan sonra anma programı Şarköy Şehit Neşe ALTEN 
İlkokulu’nun ziyareti ile sona ermiştir.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer 
YILMAZ, Genel Müdürümüz Sn. Mustafa 
ÇAĞLAYAN ve Genel Müdür Yardımcımız Sn. 
Mintez ŞİMŞEK’ten oluşan heyet, 10 Aralık 
2016 akşamı Türkiye'yi yasa boğan hain 
terör saldırısını, Şehitler Tepesinde yaptıkları 
kamuoyu açıklaması ile kınayarak patlamanın 
gerçekleştiği yere siyah çelenk ve karanfiller 
bıraktılar. Şehitler Tepesindeki anma 
merasiminin ardından, kurum mensupları 
adına Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğüne uğrayarak buradaki Emniyet 
Yöneticilerine başsağlığı ve geçmiş olsun 
dileklerini ilettiler.

TAZİYE
ZİYARETİ

EĞİTİM 
SENDİKALARI İLE 
GÖRÜŞMELER
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, 
Eğitim Sendikalarından Türk Eğitim-Sen,  
Eğitim İş ve Teç-Sen’in Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Genel Başkanları ile görüşmelerde bulunarak, 
Sendika üyelerinin İLKSAN’dan beklentileri 
ve İLKSAN’ın faaliyet alanları hakkında görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

Eğitim Sendikalarımızın değerli yöneticilerine 
desteklerinden ötürü teşekkür eder, saygılar 
sunarız.
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Ray Sigorta ve Imc Sigorta 
Brokerliği İşbirliği ile Üyelerimiz ve 
ailelerine özel olarak hazırlanan 
Tamamlayan Sağlık Sigortası 
tanıtım ve sunum toplantısı, 
Yönetim Kurulu Başkanımız, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Denetleme Kurulu Başkanımız, 
Genel Müdürlük Yöneticilerimiz, 
Değerli Temsilcilerimiz, Ray Sigorta 
ve Imc Sigorta Brokerliği Yetkilileri 
ve basın mensuplarının katılımıyla 
İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Tuncer YILMAZ, “İLKSAN&RAY 
SİGORTA Tamamlayan Sağlık 
Sigortası ile tüm Üyelerimizin çok 
cüzi fiyatlarla anlaşmalı Özel Sağlık 
Kuruluşlarından yararlanabileceğini, 
bundan sonraki çalışmalar ile de 
üyelerimizin sigorta anlamındaki 
ihtiyaçları neyse İLKSAN olarak 
bunun karşılanması için gerekenin 
yapılacağını” ifade etmiştir.

Yapılan işbirliği kapsamında 
Üyelerimiz ve aile bireylerinin 
Ray Sigorta’nın tamamlayıcı 
sağlık sigortası ürünü olan 
“Tamamlayan Sağlık Sigortası’na” 
daha uygun fiyatlarla sahip olması 
sağlanacaktır. Ayrıca Üyelerimiz, aile 
olarak sigortalanmak istediklerinde 
ilave %10 aile indiriminden 
faydalanabileceklerdir.

‘Tamamlayan Sağlık Sigortası’ 
poliçesi ile Üyelerimiz uygun prim ve 

ödeme koşullarıyla kişiye özel sağlık 
sigortası sahibi olmuş olacak ve Ray 
Sigorta’nın anlaşmalı olduğu SGK 
anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında 
ürün kapsamında olan işlemlerde 
fark ödemeden diledikleri hizmeti 
alabilecektir.

‘Tamamlayan Sağlık Sigortası’ 
ürününde orta ve küçük (medium, 
small) olmak üzere 2 farklı plan 
bulunmaktadır. Küçük planda 
(small) yatarak tedavi teminatları 
arasında limitsiz olarak ameliyat, 
tek kişilik oda-yemek, refakatçı, 
tıbbi tedavi için yatış, küçük cerrahi 
müdahaleler, yoğun bakım, koroner 
anjiyografi, kemoterapi, radyoterapi 
ve diyaliz masrafları ve bin liraya 
kadar ameliyat malzemeleri 
masraflarının karşılanması 
bulunmaktadır. Orta planda ise 
(medium) ayakta tedavide doktor 
muayenesi, röntgen, tahlil, modern 
teşhis yöntemleri ve fizik tedavi 
masrafları poliçe kapsamında 
karşılanıyor. Ayakta tedavi teminatı 
poliçe dönemi içerisinde maksimum 
8 defa kullanılabilmektedir. Ayrıca 
doktor muayenesi ile başlayan ve 
aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde 
yapılan işlemler tek vaka olarak 
değerlendirilmektedir. Görüntüleme 
ve Laboratuar İşlemleri ve Fizik 
Tedavi Teminatları SGK kuralı gereği 
tek başlarına kullanılamadığı için, 
doktor muayenesi ile kullanılma 
zorunluluğu bulunmaktadır.

İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL 
POLİÇELER İLE SAĞLIKTA 
İŞBİRLİĞİ

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Üyelerimiz için özel olarak düzenlenen “Miraç 
Kandili Umre Programı” için başvuru yapan üye ve üye yakınlarımızdan 
oluşan İLKSAN umre kafilesi, Ankara Esenboğa Havaalanından mukaddes 
beldelere yolcu edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yetkilileri ve Genel 
Müdürlük Yöneticilerinin iştirak ettiği uğurlama töreninde, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ umre yolcularımızın sağlık ve 

esenlikle gidip dönmelerini temenni etmiştir.  
Umre yolcularımız mukaddes beldelerden 2 Mayıs 2017 tarihinde yurda 

dönüş yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, 
Genel Müdürümüz Sn. Mustafa ÇAĞLAYAN ve 
tüm Genel Müdürlük çalışanlarımıza anlaşmalı 
sağlık kuruluşlarımız içerisinde yer alan Kudret 
Hastanelerinden gelen sağlık ekibi tarafından göz 
taraması, Lokman Hekim Hastanelerinden gelen 
sağlık ekibi tarafından da şeker taraması yapılmıştır.

Hizmet içi eğitim programlarımız, Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü Uzmanı Sn. 
Gürsel KARAKERİMOĞLU ve Uzman Yardımcısı 
Sn. Kadir Muhammed CEYHAN tarafından verilen 
Mevzuat Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi ile 
başlamış olup; Genel Müdürlük İş Güvenlik Uzmanı 
Sn. Şebnem DEMİRHAN gözetmenliğinde, Ankara İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yetkililerinden 
Sn. Ferhat KAYA ve Sn. Ramazan İLHAN tarafından 
verilen Yangın Farkındalık Eğitimi (Yangın Tatbikatı 
ve Eğitimi) ve İlk Yardım Temel Eğitimi ile devam 
etmiştir.

Üye memnuniyetini temel hedefimiz haline 
getirdiğimiz İLKSAN’da Sizlere en iyi hizmeti 
sunabilmek için her ay düzenlediğimiz Kalite Yönetim 

İLKSAN MENSUPLARI
1. UMRE KAFİLESİ 
UĞURLANDI

GENEL 
MÜDÜRLÜK’TEN
HABERLER
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Sistemi ve Mevzuat Eğitimleri ve Sizlere etkin iletişim kurabilmek 
amacıyla almış olduğumuz İletişim Eğitimleri ile kendimizi sürekli 
yenilemekteyiz.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluklar” kapsamında düzenlenen “Kan 

Bağışı Kampanyası”nda Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz ve Denetleme Kurulu Başkanımızın teşvikleri ve 

Genel Müdürlük personelimizin yardımsever gayretleri neticesinde 

önemli miktarda kan bağışı yapılmıştır.  

GÖZ TARAMASI

İLETİŞİM EĞİTİMİ

KAN BAĞIŞI

MEVZUAT EĞİTİMİ

YANGIN EĞİTİMİ

ŞEKER TARAMASI

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...

ŞEKER TARAMASI
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Sandığımızın gelir kaynaklarının artırılması ve 
kaynak çeşitliliği yaratılması kapsamında, GES 
(Güneş Enerjisi Santrali)  projesinde Sandığımızın 
yer almasıyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalar kapsamında özel firmaların tesisleri 
yerinde görülmüş, ilgili Kamu Kuruluşlarından 
bilgiler alınmıştır. Yapılan incelemelerde;

• Lisanslı ve Lisanssız olarak projenin yürütülebileceği,

• Lisanslı proje müracaatlarının 2013 yılında yapıldığı ve 

halen lisans beklendiği,

• Lisanslı projelerde yalnız devlete değil kendi kaynaklarını 

kullanarak üçüncü şahıslara da satış yapılabileceği, 

Lisanssız projelerde ise yalnız devlete satış yapılabileceği,

• Yeni kurulacak 1 Megawatt projenin 20.000 Metrekare 

üzerine olabileceği, kurulum yerine ve kullanılan 

malzemeye göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 

1 Megawatt projenin üretimine hazır hale getirilmesi 

maliyetini 1 Milyon-1 Milyonyüzbineuro olabileceği, 

ancak 2017 yılı sonuna yetişmesinin zor olduğu, buna 

rağmen bu tür tesisler ile görüşülmesi halinde garanti 

istenileceği,

• Kurulu olarak faaliyete geçmiş 1 Megawatt projenin 

satın alınması halinde maliyetinin 1 Milyonyüzbin -                           

1 Milyonikiyüzbineuro civarında olduğu,

• Megawatt bir tesisin yıllık getirisinin 200-250 Bindolar 

arasında olduğu,

• 1 Megawatt bir tesisin ortalama 7-7,5 yılda yatırımın geri 

ödemesini karşılayabileceği,

• Hazır alınacak bir tesiste devlet alım ve fiyat garantisinin 

10 yıllık ve brüt 0,13 Dolar olduğu,

• Santralin ekonomik ömrünün 25 yıl olduğu, bu süre 

sonunda verimi düşmüş olsa da ömür boyu elektrik 

üretebileceği,

İLKSAN olarak
hedef GÜNEŞ
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• Santralin kurulu olduğu arazi ekonomik ömür sonunda 

işletmeye kalacağı,

• Satış faturasının her ay sonu MB dolar kuru üzerinden 

kesileceği,

• Yıllık Bakım ve diğer maliyet toplamının 20 Bin Dolar 

civarında olduğu, 

tespiti yapılmıştır.

 Sandığımız tarafından teknik danışmanlık hizmeti alınarak GES 

(Güneş Enerjisi Santrali)   tesislerinin kurulumunda veya kurulu 

tesislerin alınmasında uygun arazi tespitinin yapılarak gerekli 

risk analizleri ile enerji verimliliği ve enerji tesislerinin detaylı 

olarak fizibilitesinin hazırlamasına müteakip sektör içinde yer 

alınması için çalışmalar başlatılacaktır.

 
Tuncer YILMAZ

  Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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Sandığımızın 24-25-26 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan 7. Dönem 

4. Olağan Temsilciler Kurulu toplantısında kabul edilen “Ankara, 

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde üyelerimizin ve hasta 

yakınlarının konaklamalarına imkân sağlanacak bina satın alınması 

veya kiralanması” ve 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan 8. Dönem 

1. Olağan Temsilciler Kurulu toplantısında kabul edilen “Bulunduğu 

ilden Ankara Hastanelerine sevkle gelen üyenin ve bakmakla yükümlü 

oldukları kişilerin 3 günden fazla süren tedavilerinde, tam teşekküllü 

devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya özel hastanelerden 

alınmış tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtir sağlık raporunu 

ibraz etmeleri halinde kendisi ve refakatında bulunan kişilerin en fazla 

10 güne kadar De-Ha Öğretmenevinde konaklama ücretlerinin %50 

tutarının Sandık tarafından karşılanmasını öneriyoruz.” şeklindeki 

önergeler doğrultusunda üyelerimizin kullanımına uygun misafirhane 

olarak değerlendirilebilecek Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 18 otel  

binası  ve 6 inşaat alanı Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz ve Genel Müdürlük Yöneticilerimiz tarafından yerinde 

incelemelerde bulunmuşlardır.

MİSAFİRHANELER
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Eğitim – öğretim, hayat boyu iç içe 
olduğumuz, yaşantımızın her aşamasını 
yakından ilgilendiren ve modern dünyada 
toplumların en çok değer verdiği alanların 
başında gelmektedir. Özellikle Türkiye gibi 
son istatistiklere göre on yedi milyon beş yüz 
binden fazla öğrencinin ve bir milyondan fazla 
öğretmenin yaşadığı bir toplumda, eğitim 
hayatına yönelik tartışmalar, beklentiler, 
sorunlar ve çözüm önerileri de toplumsal 
hayatta önemli bir paya sahip olmaktadır.

Veliler çocuklarını okula olumlu sosyal ve kişisel 
davranış kazanmaları, üretken bir vatandaş 
olmaları, kendi tarihlerini, geleneklerini ve 
demokratik toplumun değerlerini öğrenmelerini 
istedikleri için göndermektedirler.(DeRoche ve 
Williams,1998) Okul, öğrencilere bu değerleri 
sadece aktarmamalı aynı zamanda onların bu 
değerleri anlamaları ve onları özümseyip kendi 
doğalarının bir parçası haline getirmeleri ve 
bu değerlere göre hareket etmelerine yardımcı 
olmalıdır. (Lickona,1991)

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için velilerin 
eğitim sisteminden; okullarında velilerden bazı 
beklentilerinin olması kaçınılmazdır.

Öncelikli olarak velilerin beklentileri, okula 
severek giden, meraklı ve araştırmacı, bilgileri 

yüklemekten ziyade bilgiyi kazanma yolunu 
bilen; dostluğu, paylaşmayı, yardımlaşmayı, 
zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmiş, 
kolay vazgeçmeyen, başkalarının haklarına 
saygılı ama kendi hakkını da koruyabilen 
evlatlara sahip olmaktır. Çocuklarının eleştirel 
düşünmesine fırsat yaratan, kültürel zenginliği 
benimsemiş bir eğitim sistemi çocukların 
gelişimine mutlaka katkı sağlayacaktır. 
Yapılan bir araştırmada 2011 yılında ilköğretim 
okullarında öğrencilere kazandırılması gereken 
değerleri incelenmiş ve velilerin en çok 
benimsediği değerlerin sırasıyla; dürüstlük, 
sorumluluk, Allah’a inanma, güvenilir olma, 
vatansever, büyüklere saygılı, çalışkan, aileye 
bağlı olma, öz saygı ve azimli olma şeklinde 
olduğunu ortaya çıkartılmıştır. (Acat, B.M. ve 
Aslan, M. 2011)

Okul çocukları geleceğe hazırlamalı, 
hızla değişen ve gelişen dünyaya uyum 
sağlayan bir birey olarak yetişmelerini 
sağlamalı, girişimciliklerini özendirmeli, ilgi 
ve yeteneklerini fark etmesini sağlayarak 
geliştirebilecekleri ortam hazırlamalıdır. 

Veliler okulların fiziksel ortamlarının da 
çocuklarının eğitimlerini aksatmayacak şekilde 
dizayn edilmesi ve binaların güvenliğinin 

Tuğba ÇAKMAK 
ÇELEBİ

Personel ve İdari 
İşler Müdürlüğü 
Personeli 

FİLİZLENMEK
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sağlanmasını da talep etmektedirler. 
İlkokul çağındaki çocukların enerjilerinden 
dolayı kazaya en açık yaşta olmaları velileri 
endişelendirmektedir. Merdiven korkuluk 
boyu, merdivenlerin basamak yüksekliği, 
merdiven boşlukları için gerilecek ağ 
mekanizması, lavabo ve tuvaletlerin 
konumu, oyun alanlarının güvenlikli 
olması son derece önemlidir. Devlet okulu 
veya özel okul ayrımı yapılmaksızın her 
okulda mutlaka profesyonel bir Güvenlik 
Görevlisi bulundurulmalı ve okula veliler 
dışında tanınmayan kişilerin alımı bilgi 
dahilinde olmalıdır ve okul çevresi sürekli 
gözlemlenerek tehlike arz edecek durumlar 
raporlanmalıdır. 

İlköğretim çağındaki çocukların 
hastalıklara yatkın olması riskinden 
dolayı okul ortamında lavabo, tuvalet, 
laboratuvar, sınıf, oyun alanı ve kafeterya 
temizliğine de dikkat edilerek hijyenik 
ortam sağlanmalıdır.

Nitelikli ve kaliteli eğitim öğretim için 
velilerin beklentileri olduğu kadar okul 
yönetimi ve öğretmenlerin de velilerden 
beklentilerinin olması kaçınılmazdır.

Okul yönetimi ailenin de içinde olacağı 
bütünleşik bir sistemden yana olmalıdır. 
Okul-aile işbirliği içerisinde daha sağlıklı 
nesillere ulaşılacaktır. Aileleri okula bile 
uğramayan çocuklar daha içe dönük 
ve güvensiz tavır sergileyeceği için 
ders başarılarının da potansiyellerinin 

altında kalacağı kaygısıyla okul yönetimi, 
ailenin belli aralıklarla okul ziyaretinde 
bulunmasını, veli toplantılarını 
aksatmamasını ve verimli bir iletişim 
ortamının sağlanmasını talep edeceklerdir. 
Ebeveynlerin okul kurallarının uygulanması 
konusunda idareci ve öğretmenlere 
yardımcı olması çocuklarının disiplinli 
bir birey olarak yetişmesine zemin 
hazırlayacaktır.

Çocuklar iletişim yöntemlerinde ailelerini 
taklit ettikleri için velilerin öğretmenler 
ve okul yönetimiyle iletişimi saygı 
çerçevesinde olmalıdır. Öğretmenler 
de çocukla ilgili olumlu veya olumsuz 
her türlü durumu aileden çekinmeden 
paylaşmalıdır. Bazen ailelerden gelebilecek 
olumsuz tavırlardan çekinilmesi ile 
çocuğun durumunun örtbas edilmesinin 
çocuğa zarar vermesi kaçınılmazdır. 
Örneğin çocukta öğrenmeyle ilgili bir 
problem varsa ve bu durum aileyle 
paylaşılmamışsa gereken önlemler 
alınamaz ve ilköğretimden sonraki eğitim 
yaşamı için geç kalınmış olunabilir. Bu 
nedenle aileyle iletişim her zaman güçlü 
tutulmalıdır.

Aileler okulla veya öğretmenle ilgili 
olumsuz düşünceleri varsa bu 
olumsuzlukları çocuklarının olduğu 
ortamlarda gündeme getirmemelidir. 
Çünkü böylesi bir olumsuz düşünce 
çocuğun motivasyonunu düşürerek 

başarısızlığı ile sonuçlanabilir.

Ebeveynler ortak tutumla hareket 
etmelidir. Anne ve baba birlikte karar alırsa 
ve uygulamaya koyarsa çocuklar daha 
dengeli olacaktır. Ayrıca aileler çocuklarının 
her istediğini yapmamalıdır. Çocuklarının 
mücadele ederek hayatta kazanım sahibi 
olmasının tadına varmasını sağlamalı ve 
bu süreçte birçok deneyim sahibi olmasına 
fırsat vermelidir.

İlköğretim eğitiminde okul yönetimi ve 
velilerin beklentilerinin karşılanmasıyla 
gelişecek eğitim sistemimiz sayesinde 
15 yaşındaki çocuklara her üç yılda bir 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) tarafından yapılan “Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı” olan ve 
öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve 
becerileri değerlendiren PISA testinde 2017 
yılında OECD ortalamasının altında kalan 
ülkemizin sıralaması daha iyi duruma 
gelecektir. 

Güçlü bir nesil ve sağlam gelecek için 
eğitim ve öğretim hayatının dönüm 
noktası olan ilköğretim aşamasında 
kaliteli yetişen çocukların toplumu çağdaş 
medeniyetler seviyesine taşımasındaki 
hızı tartışmasız çok kuvvetli olacaktır. 
Bu nedenle okul yönetimi, öğretmenler 
ve ailelerin ortak sorumluluğu oldukça 
önemlidir. 

KAYNAKÇA:
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ADANA İli, Seyhan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünde görevli Sandığımız 
üyesi Erhan PALAZ, 18.07.2017 
tarihinde Genel Müdürlüğümüz 
Aidat ve Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğünü ziyaret etmiş ve 
İLKSAN hakkındaki duygu ve 
düşüncelerini bizler ile paylaşmıştır.

KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ ? 

Adana’nın Yüreğir İlçesinde 
11.02.1976 tarihinde doğdum, evli 
ve iki çocuk babasıyım. Öğretmeyi 
seven bir insanım. Maaş veya 
ekonomik kaygılarından değil ileri 
nesillere iyi bir eğitim vermek için 
öğretmenlik mesleğini seçtim. 
Bu bağlamda kendimi idealist bir 
öğretmen olarak niteliyorum.

İLKSAN ÜYELİĞİNİZ NE ZAMAN 
BAŞLADI ?

22.04.1998 tarihinde göreve 
atandım ve bu tarihten itibaren 
kesintisiz olarak üyeliğim devam 
etmektedir. Bu süre zarfında 
Kahramanmaraş ve Adana illerinin 
farklı ilçelerinde çalıştım. Sandığa 
üye olmaktan dolayı çok mutluyum.

İLKSAN’I NEREDEN TAKİP 
EDİYORSUNUZ ?

Öncelikle güncel web sitesinden 
takip ediyorum. Fırsat buldukça 
okullarımıza ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine gönderdiğiniz 
dergilerden, temsilcilerin asmış 
olduğu afişlerden takip etmeye 
çalışıyorum.

İLKSAN’IN SUNDUĞU 
KARŞILIKLI VE KARŞILIKSIZ 
YARDIMLARDAN BUGÜNE 
KADAR FAYDALANDINIZ 
MI ? İLKSAN’IN SUNDUĞU 
HİZMETLER HAKKINDA NE 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

2012 yılında Adana İl Temsilcimizin 
yönlendirmesi ve bana böyle bir 
uygulamanın olduğunu söylemesi 
ile ikraz başvurusu yapmıştım. 
Bunun dışında kamp, arsa, araç 
kampanyalarına ve sosyal yardımlara 
bir başvurum olmamakla birlikte 
Sandığı ziyaretim sırasında ilk sosyal 
yardım başvurumu gerçekleştirdim. 
Bu hizmetlerin kapsamının çok 
güzel olduğunu düşünüyorum. 
Yapılan sosyal yardım miktarının 
uygun ve iyi seviyelerde olduğunu 
söyleyebilirim. Yapılan sosyal yardım 
ödemelerinden öğretmenlerin 
yeterince bilgi sahibi olduğunu 
düşünmüyorum. Bu yüzden 
sandığımızın sunduğu hizmetlerin 
hızlı ve etkili bir şekilde duyurulması 
gerektiğini düşünüyorum. 

İLKSAN’DAN 
BEKLENTİLERİNİZ      
NELERDİR ?

Göreve yeni başlayan üyelerimize 
otel, arsa, araç kampanyaları 
hakkında hızlı ve etkili bir şekilde 
bilgi verilmeli. Sandığın sadece 
üyelerin maaşından kesilen aidatlar 

ile emekli yardımı yapan bir kurum 
gibi algılanmasından kurtulup, 
sunmuş olduğu bu güzel hizmetlerin 
kapsamının ve miktarlarının ne 
kadar iyi olduğunu etkili bir biçimde 
duyurulması gerekmektedir.

Özellikle yeni atananlar için 
yaz tatillerinde kamp, piknik 
gibi aktiviteler düzenleyerek 
öğretmenlerin birbirleriyle 
kaynaşması ve daha sosyal hale 
gelmesi için böyle bir ortamın 
sağlanmasına İLKSAN’ın 
katkıda bulunması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü İLKSAN’ın 
bunu başarabilecek güçlü bir 
yapısı, büyük bir çatısı olduğuna 
inanıyorum.

Sinema, tiyatro ve spor dallarında 
da İLKSAN üyelerine indirimli bilet 
sağlanması özellikle öğretmenlerin 
eğitici ve sosyal yönlerinin 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

AiDAT ve SOSYAL 
YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
VE  PERSONELİMİZ İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİNİZ 
VAR MI VEYA SORUN 
YAŞADINIZ MI ?

Genel Müdürlük binasına ilk girdiğim 
andan itibaren nezih ve güzel bir 
alana geldiğimi çok yoğun bir şekilde 
hissettim. Çalışan personellerinizin 
orada bulunduğum süre boyunca 
ilgileri, cana yakın duruşları ve 
yardımcı olma istekleri çok hoşuma 
gitti. İLKSAN’ın böyle güzel bir 
ortamının iyi bir Genel Müdürlük 
binasının varlığı da ayrıca beni mutlu 
etti. Yöneticisinden personeline 
kadar tüm İLKSAN çalışanlarına 
gösterdikleri cana yakın 
duruştan ötürü teşekkür ederim. 
Çalışmalarınızda başarılarınızın 
devamını dilerim.RÖ
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İLKSAN GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN
01.01.2017-30.06.2017 
TARİHLERİ ARASI
MALİ YAPISI
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Sandığın 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri arası bilançosu ve gelir tablosu ekte sunulmuştur.

Sandığın bilançosuna bakıldığında, aktif yapısının 1.332.250.120,17 TL’ sına ulaştığı ve altı aylık gelir fazlasının ise 156.198.670,06 TL’ 

sını bulduğu görülmektedir. Aynı tarihler arası baz alındığında ödenmiş sermayesi ise 999.821.990,64 TL’ sı tutarındadır.

AYRICA PORTFÖY YÖNETIMI;

PORTFÖY ŞİRKETİNİN ÜNVANI ANA PARA 30.06.2017 TARİHİ İTİBARİYLE OLUŞAN TUTAR

1- İŞ PORTFÖY A.Ş. 11.005.175,16 39.480.095,66

2- YAPI KREDİ PORTFÖY A.Ş. 20.076.678,84 54.355.899,97

3- AK PORTFÖY A.Ş. 45.000.000,00 79.652.230,88

4- ACTUS PORTFÖY A.Ş. 30.000.000,00 46.828.649,49

TOPLAM 106.081.854,00 220.316.876,00

Şeklinde oluşmaktadır.

ARSALARIMIZA BAKILDIĞINDA;

SIRA 
NO

ARSA 
YERİ

TAPU 
 KAYDI M²’Sİ ALIM 

 TARİHİ
ALIM TARİHİNDEKİ 

AKTİF DEĞERİ
30.06.2017 İTİBARİYLE 

 AKTİFTE KAYITLI DEĞERİ

1 Bolu Karacasu 5.200 1946 0,01 0,01

2 Balıkesir Burhaniye 59.043 1973 1,87 1,87

3 Aydın Akbük 324.598 1992 41.422,27 41.422,27

4 İstanbul Pendik 1.206.101 1992 80.346,36 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 776.05 1990 271.610,00 508.805,00

TOPLAM 2.629.083,84

Şeklinde olduğu
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 BINALARIMIZIN ISE, 

SIRA 
NO

BİNA 

YERİ

TAPU KAYDI M²’Sİ ALIM TARİHİ ALIM TARİHİNDEKİ

AKTİF DEĞERİ

30.06.2017 İTİBARİYLE 
 AKTİFTEKİ KAYITLI DEĞERİ

1 Ankara Kızılay 3.605 1991 10.400,00 348.216,23

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

3 Antalya Alanya 5.536 2002 6.620.000,00 6.620.000,00

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

5 Ankara D.Bahçe 2.757 2008 705.000,00 3.624.211,62

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

7 Ankara Kurtuluş 4.514     2011 1.259,98 4.372.099,98

8 Ankara Söğütözü 130     2016 429.000,00 492.691,00

TOPLAM 20.995.962,00

Şeklinde olduğu görülecektir.

2013-2016 YILLARI MALI YILSONLARI DIKKATE ALINDIĞINDA AKTIF YAPIMIZIN VE GELIR FAZLAMIZIN YÜZDE OLARAK ARTIŞI, 

AKTİF 2013 YILI
(TL)

2014 YILI
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

2015 YILI
(TL)

2016 YILI
(TL)

ARTIŞ ORANI
(%)

Banka 95.780.116,88 84.581.786,39

% 34,18

47.441.462,78 61.817.517,64

% 17,13

Portföy 143.221.215,66 215.375.738,61 238.150.068,57 207.703.481,93

İkraz 363.043.109,24 507.893.951,46 668.963.422,43 848.554.347,41

TOPLAM
   
 602.044.441,78

     
807.851.476,46 954.554.953,78 1.118.075.346,98

GELİR 
FAZLASI

97.694.779,71 178.044.838,04 %  82,24 118.881.010,61 129.881.408,60 %  9,25

Şeklinde oluştuğu izlenmiştir.
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Sandığımızın kuruluşunun 75. Yıldönümü münasebetiyle yapılacak 
etkinlikler kapsamında,  şehit öğretmenlerimizin aziz anısını 
yaşatmak adına İLKSAN 75.Yıl Şehit Öğretmenler Hatıra Ormanı 
yaptırılacaktır.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılan orman 
alanında, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Tuncer YILMAZ, Genel 
Müdür Yardımcımız Sn. Mintez ŞİMŞEK ve Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi Sn. Serkan OĞUZ’dan oluşan heyet 
tarafından yerinde incelemede bulunuldu.

Sandığımızın 24-25-26 Nisan 2016 
tarihlerinde yapılan 7. Dönem 4. Olağan 
Temsilciler Kurulu toplantısında kabul 
edilen “Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde üyelerimizin ve hasta 
yakınlarının konaklamalarına imkan 
sağlanacak bina satın alınması veya 
kiralanması” önerge doğrultusunda 

Sandığımızca üyelerimizin 
kullanımına uygun misafirhane olarak 
değerlendirilmesine ilişkin yapılan 
araştırma neticesinde; Mülkiyeti T.C 
Ziraat Bankası A.Ş’ne ait Ankara İli 
Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mahallesi 
Olgunlar Caddesi Ziraat Bank. Apt. 
No:42 (tapuda 4903 ada 26 parsel) 

ve Kavaklıdere Mahallesi Binektaşı 
Sokak No:2-4 (tapuda 4903 ada 27 
parsel) adreslerinde bulunan iki adet 
gayrimenkul Sandığımızca satın alınarak, 
gayrimenkullerimiz arasına dahil 
edilmiştir.  

İLKSAN 75. YIL
ŞEHİT ÖĞRETMENLER 
HATIRA ORMANI
YER TAHSİSİ YAPILDI

MÜLKİYETİ T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş.’NE AİT 
ANKARA İLİNDE BULUNAN İKİ ADET
GAYRİMENKUL SATIN ALINMIŞTIR. 
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GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

AİDAT VE 
SOSYAL YARDIM 
FAALİYETLERİ

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...

İLKSAN ÜYELERİ KİMLERDİR?

4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz;

• Sınıf öğretmenleri, 

• Aday / stajer / sözleşmeli sınıf  öğretmenleri,

• Özel Eğitim sınıf öğretmenleri, 

• Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları,

• Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan; 

- Milli Eğitim Müdürleri, 

- Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 

- Milli Eğitim Şube Müdürleri, 

- Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve   mimarlar ile sivil savunma 
uzmanları.  (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)

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

• Sandık işlerinde 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.
             

CİNSİYETE GÖRE ÜYE DAĞILIMI

CİNSİYET ÜYE SAYISI

KADIN 144.733

ERKEK 111.405

TOPLAM ÜYE SAYISI 256.138

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...

BAY/BAYAN ÜYE DAĞILIMI

111.405
43%

BAY
144.733
57%

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

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

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

2016 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı :    550,00 TL.
2017 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı :    550,00 TL.

Şehit Yardımı
Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları:

2016 Yılı Şehit Yardımı Miktarı      : 15.000,00 TL. 
2017 Yılı Şehit Yardımı Miktarı      : 15.000,00 TL. 

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

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

Emekli Yardımı
Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı ödenir.

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

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

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

Bu üç kalemin toplamı emekli yardım tutarını oluşturmaktadır.

SOSYAL YARDIMLAR

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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OCAK- HAZİRAN 2017 ARASI ÜYELERİMİZE YAPILAN ÖDEMELER

2017 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ÜYE SAYILARI
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AYLAR 2016 AİDAT GELİRİ 2017 AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI (%)

OCAK 12.373.096,81 13.249.209,42 7,08

ŞUBAT 15.033.702,14 13.233.565,59 -11,97

MART 13.337.002,17 13.430.129,48 0,70

NİSAN 12.659.971,52 13.193.428,09 4,21

MAYIS 12.833.468,11 13.235.198,91 3,13

HAZİRAN 12.710.690,83 13.329.961,77 4,87

TOPLAM 78.947.931,58 79.671.493,26 0,92 

2016-2017 YILLARI İLK ALTI AYLIK AİDAT GELİRLERİ ARTIŞ ORANLARI
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Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, 
üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi 
Kaza Sigortası uygulamasının, 2017-2018 döneminde de devam 
etmesine karar verilmiş ve Turkland Sigorta A.Ş. ile 28.01.2017 
tarihinde sözleşme yapılmıştır. 
Buna göre,  22-65 yaş arası Sandık üyeleri,  24 saat boyunca 
dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 10.000,00(Onbin)
TL bedel üzerinden deprem teminatı dahil,  sigorta kapsamına 
alınmıştır.

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

a) Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet 
fotokopisi)

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

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

d) Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,

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

f) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,

g) Veraset ilamı aslı. (tüm varisleri gösterir şekilde)

Not :Tüm evrakların aslı veya ilgili kurumlarca onaylanmış 

suretleri istenmektedir.

İLKSAN ÜYELERİ 7/24 GRUP FERDİ KAZA 
SİGORTASI KAPSAMINDA

2004-2017 YILLARI FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
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               2004 –HAZİRAN 2017 ARASINDA GRUP FERDİ KAZA SİGORTA KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN TABLO

SANDIK TARAFINDAN  SİGORTA ŞİRKETLERİNE
YAPILAN ÖDEMELER

SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÜYE
VARİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER

SİGORTA ŞİRKETİ SİGORTA TARİHLERİ SİGORTA 
SÖZLEŞME BEDELİ

KİŞİ BAŞI 
SÖZLEŞME 

BEDELİ

VEFAT 
SAYISI

MALUL 
SAYISI

SİGORTA 
SÜRESİNCE 

ÖDENEN

Güneş Sigorta A.Ş. 03.11.2004/ 02.11.2005 48.562,50 5.000,00 32 1 162.600,00

HDI Sigorta A.Ş 02.11.2005/ 01.11.2006 39.975,00 5.000,00 18 - 90.000,00

HDI Sigorta A.Ş 02.11.2006/ 01.11.2007 73.500,00 5.000,00 23 - 115.000,00

HDI Sigorta A.Ş 02.11.2007/ 01.11.2008 77.189,00 5.000,00 23 1 116.250,00

HDI Sigorta A.Ş 05.11.2008/ 04.11.2009 79.200,00 5.000,00 20 - 100.000,00

Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 11.12.2009/ 10.12.2010 102.501,00 5.000,00 12 - 60.000,00

Demir Sigorta 20.12.2010/ 19.12.2011 106.735,13 7.500,00 44  - 330.000,00

Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 04.01.2012/ 04.01.2013 189.000,00 7.500,00 26 3 205.875,00

Ankara Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 28.01.2013/ 28.01.2014 220.500,00 7.500,00 24 4 192.450,00

Koru Sigorta 28.01.2014/  28.01.2015 190.251,60 7.500,00 18 3 138.960,00

Koru Sigorta 28.01.2015/  28.01.2016 155.717,10 10.000,00 23 3 241.650,00

Demir Sigorta 28.01.2016/  28.01.2017 138.953,05 10.000,00 10 1 101.211,00

Turkland Sigorta 28.01.2017/  28.01.2018 122.585,76 10.000,00 3 -  30.000,00
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BENİM AİDAT TUTARIM ?
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

AİDAT 
TUTARIM
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Ankara İli Çankaya İlçesi Ahmet 
Barındırır İlkokulunda görev yapan 
değerli sınıf öğretmenimiz Gürbüz 
Şengül 18.07.2017 tarihinde Genel 
Müdürlüğümüz Aidat ve Sosyal 
Yardımlar Müdürlüğünü ziyaret 
etmiş ve İLKSAN hakkındaki 
memnuniyetini bizlerle paylaşarak 
dile getirmiştir.

KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ ? 

19 Kasım 1965 yılında Kars’ın 
Arpaçay ilçesinde doğdum. 30 
yıldır sınıf öğretmeni olarak 
yurdumun çeşitli şehirlerinde görev 
yapmaktayım. 1994 yılından beri 
Ankara’ da görev yapmaktayım.

2-İLKSAN ÜYELİĞİNİZ NE 
ZAMAN BAŞLADI?

17 Kasım 1986 yılında göreve 
başladım. İlk görev yerim Sivas ilinin 
Suşehri İlçesinin Taklak İlkokulu 
daha sonra yine Sivas İli Gemerek 
İlçesi ve daha sonra Ankara Polatlı’da 
görev yaptım. 1994 yılı itibari ile de 
Ankara’da sınıf öğretmeni olarak 
görev yapmaktayım.

3-İLKSAN’I NEREDEN TAKİP 
EDİYORSUNUZ?

Sosyal medyadan ve iletişim 
araçlarından İLKSAN hakkında 
bilgilendirmeleri takip ediyorum.

4-AİDAT ve SOSYAL 

YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

VE PERSONELİMİZ İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLERİNİZ 

VAR MI VEYA SORUN 

YAŞADINIZ MI?

İLKSAN’ ın binasına adım attığımız 

andan itibaren karşılama, hürmet, 

güler yüz en üst seviyedeydi. 

Danışmada görevli arkadaşımızdan, 

birim personeline,  birim şeflerinden 

müdürlerine kadar herkes güler 

yüzle işimiz için yardımcı oldular. 

Bürokrasinin olmadığı bir kurum 

bankalarda ya da başka herhangi 

kurumlarda görmediğimiz itibarı 

kendi kurumumuz da görüyoruz ve 

çok mutlu oluyoruz.RÖ
PO

RT
AJ

 ( 2
 )

ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ NUMARALARIMIZ
0 (312) 363 24 14  0 (505) 705 40 50

0 (312) 363 24 18  0 (505) 705 40 60

0 (312) 363 24 19  0 (506) 911 07 43

0 (312) 363 24 20  0 (506) 911 07 44

0 (312) 363 19 24  0 (507) 743 44 71

0 (312) 363 19 25  0 (507) 743 44 72

Sandığımız tarafından, üyelerimizin karşılaştığı sorulara hızlı 
yanıt verebilmek, sorunların çözümünde etkin olabilmek ve üye 
memnuniyetini arttırmak amacıyla 2012 yılı Haziran ayı itibariyle 
“Çağrı Merkezi” kurulmuştur. Çağrı Merkezimizde; özellikle ikraz, 
üyelik, sosyal yardımlar ve muhasebe ile ilgili konularda gelen 
çağrıları cevaplandırmak üzere dört personelimiz çalışmaktadır.

Çağrı merkezimizde; 2017 yılı Ocak ayından 2017 Temmuz ayına 
kadar toplam 55.417 üyemizle telefon görüşmesi yapılmıştır.
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Yıllardan beri süregelen ve insanların 
merak ettiği sorulardan biri Mısır 
piramitlerinin gizemi ve onların nasıl 
inşa edildiğidir. Çoğumuz piramitler 
hakkında çok az şey biliyor ya da 
hiçbir şey bilmiyoruz. Mısır piramitleri 
insanlara anlatılırken kimi zaman 
mucizevi bir eser olarak görülmüş 
kimi zaman da uzaylıların inşa ettiği 
düşünülmüştür. Bu yazımda sizleri 
Mısır’a piramitlere, piramitlerin tarihine 
ve gizemlerine götüreceğim.

Piramitlerin yaklaşık M.Ö. 2500’lü 
yıllarda inşa edildikleri tahmin 
edilmektedir. 1842’den 2008’e kadar 
yapılan bir araştırmada Mısır'da 
toplam 138 piramidin olduğu tespit 
edilmiştir. Üst üste konulan, tanesi 
birkaç tonu bulan milyonlarca kireç 
taşı parçasından oluşan bu yapıların, 
firavunun mumyası ile onun değerli 
hazineleri ve dönemin eşsiz sanat 
eserlerini saklamak amacıyla yapıldığı 
düşünülmektedir. Peki Mısır piramitleri 
o zamanın koşullarına göre nasıl 
inşa edilmiştir? Piramidin inşasında 
en önemli kısım, yerin ve temelin 
belirlenmesidir. Bu iş, geometri ve 
matematikte uzmanlaşan Mısırlılar 
için hiç de zor olmamıştır. Piramitleri, 
hemen yakınında kireç taşı kaynağı 
olan yerlere inşa etmişlerdir. İşçiler, 
buradan dikdörtgen biçiminde, yekpare 
olarak kestikleri taş blokları doğrudan 
kızağın üstüne yükleyerek ve piramidin 
yanına çekerek yerine yerleştirmişlerdir. 
Temele ilk taşlar koyulduktan sonra 
ise piramit yükseldikçe inşaat da 
zorlaşmıştır. Mısırlılar 2.5 tonluk taş 
blokları 140 metre yükseğe kaldıracak 
bir alet icat etmediler. Ama sadece 
aklın, bilimin ve zekanın sınırlarını 

kullanarak basit bir yöntem buldular. 
Eğer taş bloklar kaldırılamıyorsa onların 
bulundukları toprak yükseltilmeliydi. 
Böylece tümsekler yapmaya başladılar. 
Piramit yükseldikçe, onun etrafını saran 
bir yol şeklinde topraktan yükseltilerle 
çevrelediler. Kireç taşı blokları sadece 
meyilli yollardan çıkartılmakta 
zorlanıldığından çok sayıda insanın 
ortak çalışmasıyla bu işte hızlıca 
ilerliyordu. Bu şekilde sürüp giden 
inşaat yaklaşık 15-20 sene sürüyordu. 
Zaten firavunlar hayatta iken kendi 
mezarlarının yapım emrini veriyorlardı. 
Zirveye son taşlar konulduktan sonra, 
artık inşaat için yapılan toprak yolun 
temizlenmesiyle piramitler nihai 
şeklini alıyordu. Bu toprak yolların 
temizlenmesi bile en az birkaç yıl 
sürüyordu.

İnşa edilen en önemli piramitler Giza 
Piramitleri olarak bilinen Keops, 
Kefren ve Mikerinos ismindeki üç 
piramittir. Giza Platosu’nda bulunan 
bu piramitlerin en büyüğü, en eskisi 
ve en gizemlisi Keops piramididir. 
M.Ö. 2551-2560 yılları civarında 
yapıldığı düşünülen bu anıtsal 
kompleks, Dünyanın 7 harikasından 
biri olup günümüze kadar ulaşan 
tek eserdir. Yapımı yaklaşık 20 yıl 
sürmüştür. Piramidin boyu 145,75 
metredir. Mısır firavunu Kfunu adına 
anıtsal mezar olarak inşa edildiğine 
inanılır. Büyük piramidin içinde üç oda 
saptanabilmiştir. Bunlardan yapının en 
altındaki oda, muhtemelen bitirilmemiş 
haldeki piramidin üzerine inşa 
edildiği temel kayasının oyulmasıyla 
oluşturulmuş odadır. Sonradan 
yapılan “kral odası” ve “kraliçe odası” 
ise piramidal yapının üst kısmında yer 
alırlar. 

Kefren piramidi ya da Kafre piramidi, 
Mısır'ın başkenti Kahire'de Gize 
bölgesinde yer alan bir piramittir. 

Piramidin boyu 143,5 metredir. Firavun 
Kefren'in oğlu Mikerinos’un yaptırdığı 
sanılmaktadır. En önemli özelliği 
piramidin en üst bölümündeki koruyucu 
kaplamalarının bozulmadan günümüze 
kadar gelmesidir. En üstündeki taş 36 
tondur ve bu taşın oraya nasıl konduğu 
hala çözülememiştir. Keops'a göre 
daha ufak olmasına rağmen yüksek 
bir zemine oturtulduğundan daha 
büyük durur. Yerin en altında kral odası 
vardır. Piramidin en üstünde ise kraliçe 
odası vardır. Ayrıca Kefren piramidini 
koruması için yapılmış olan dev bir 
köpek heykeli (Sfenks) bulunmaktadır. 
70 metre uzunluğunda ve 30 metre 
yüksekliğinde olan Sfenks, çakal kafalı 
Anubis’in heykelidir. M.Ö. 2520 yılında 
yapılmış olan heykel tarih boyunca Nil 
nehrine bakarak, nehir yoluyla gelenleri 
karşılamaktadır. Sfenks heykeline 
Mısır’ı işgal eden Hiksos’lar tarafından 
büyük zarar verilmiştir. Daha sonra 
ülkede düzenin sağlanmasıyla beraber 
dönemin kralı tarafından yüz kısmı 
değiştirilerek firavunun (Mısır Kralı) 
sureti yaptırılmıştır.

Mikerinos Piramidi, Giza Piramitlerinin 
en küçüğüdür. Piramit 66,5 m 
yüksekliğindedir. Piramit, Mikerinos 
öldükten sonra oğlu Shepseskaf 
tarafından bitirilmiştir. Mikerinos'un, 
Kefren Piramidi ve Keops Piramidinden 
diğer bir farkı, defin odasının aşağı oda 
olmasıdır.

Mısır Piramitleri genellikle Nil nehrinin 
Batı tarafında yapılmıştır, tapınakları 
da doğu tarafında yapılmıştır. Bunun 
sebebi, tapınakları doğuşu temsil 
ederken piramitler de ölümü temsil 
etmektedir. Bu şekilde ölülerin ruhları 
bu döngüye katılabilmektedir.

Mısır Piramitlerinin gizemlerine gelince, 
İngiliz matematikçi ve astronomist olan 
John Taylor birtakım çalışmalar yapmış 

MISIR
PİRAMİTLERİ
VE GİZEMLERİ
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ve elde ettiği sonuçlar Howard Vyse 
tarafından analiz edilmiştir. Bunlardan 
bazıları;

• Keops piramidinin taban alanı dünyayı 
yataydan ikiye böldüğümüzde ortaya 
çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve 
piramidin tabanı dünyanın yarıçapı 
üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup 
noktasına denk gelir.

• Keops piramidinin taban çevresini 
yüksekliğinin iki katına bölündüğünde 
tam olarak pi=3,1416 sayısı elde 
edilmektedir.

•  Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı 
ve kuzey-güney sınırlarına kusursuz bir 
şekilde yerleştirilmişlerdir.

• Keops piramidinin üçgen şeklindeki 
dört yüzeyinin toplam alanı, piramit 
yüksekliğinin karesine eşittir.

• Keops piramidinin yüksekliğinin 
1 milyarla çarpımı tam olarak 
dünya ile güneş arasındaki 
mesafeyi(149.504.000km) 
vermektedir.

• Piramitler bir güneş saati olarak işlev 
görmektedirler. Piramitlerin Ekim ayı 
ortasında ve Mart ayının başlangıcında 
yere düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve 
yılın uzunluğunu gösterir.

• Keops piramidiyle dünyanın merkezi 
arasındaki mesafe, Kuzey kutbu ile 
arasındaki mesafeye eşittir.

• 1994 yılında mühendis olan Robert 
Bauval bir gün gökyüzünü izlerken, 
Orion’un merkezindeki en önemli üç 
yıldızın, Alnilam, Alnitak ve Mintaka’nin, 
ayni Giza piramitlerinde olduğu gibi 
bir hiza sapmasına sahip olduğunu 
farketti. İlk iki büyük yıldız, Alnilam ve 
Alnitak doğru hizadaydı ama üçüncü ve 
en küçük yıldız olan Mintaka, diğerlerine 
göre hafifçe sola kaymıştı. Bu bulgu, 
astronomi destekli yapılan gözlemlerle 
Giza piramitlerinin Orion Kuşağı olarak 
bilinen üç yıldızın yeryüzündeki kopyası 

olarak inşa edildiğini ortaya koyuyordu 
ve Mısır yıldız dinini bilenler için hiç de 
şaşırtıcı değildi. Mısırlılar, yeryüzünü ve 
yaşadıkları toprakları, gökyüzünün, yani 
ölümsüzlüğe eriştiklerinde ulaşacakları 
yerin bir kopyası olarak düşünürlerdi 
ve piramit metinlerinden dini yazıtlara 
dek her yerde bu vurgulanırdı. Mısır 
yıldız kültünde Nil, Samanyolu’na denk 
geliyordu. Samanyolu’nun çevresindeki 
özel bir gökyüzü alanı, eski Mısırlıların 
“Duat” diye adlandırdıkları “tanrıların 
mekanıydı” bunun yeryüzündeki kopyası 
da Nil’in batısına denk getirilmişti.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış bazı 
rivayetler ise şunlardır;

• Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, 
karaları ve denizleri iki eşit parçaya 
bölmektedir.

• Piramit hangi firavunun adına 
yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece 
iki kez güneş girmektedir. Bunlar kralın 
doğduğu ve öldüğü günlerdir.

• Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler 
çalışmamaktadır.

• Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir 
su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale 
gelmektedir.

• Piramidin içerisine bırakılan süt 
birkaç gün bozulmadan kalabilirken, 
beklenmeye devam edilmesi 
durumunda yoğurt haline gelmektedir.

• Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç 
ışık almasa da normale göre daha hızlı 
büyümektedir.

• Açık bir yara, piramit içerisinde çok 
daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.

• Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık 
olur.

• Giza Platosu’ndan geçen boylam, 
denizlerle karaları iki eşit parçaya böler.

Bu kadar gizemden sonra aşağıdaki yer 
alan bazı kafa karıştıran sorular bilimler 
akademisi tarafından açıklanmaya 

çalışılmaktadır. 

• Kefren Piramidinde 1975 yılında yapılan 
çalışmalar sonucunda bulunan tablette 
“Biz ne size inandık ne de Kefren’e, şahit 
olsun göklerden gelen yabancılara” 
gibi bir ifade belirmesi ne anlam ifade 
etmektedir?

• Büyük piramidin tepesindeki eksik 
kısım bir elektromanyetik alan merkezi 
mi? İçeriye giren araştırmacıların 
saatleri neden çalışmamaktadır?

• Piramitlerin yapılış hizası gökyüzünde 
bulunan Mintaka, Alnilam ve 
Alnitak yıldızlarının sırası ile derece 
farkı gözetmeksizin aynı biçimde 
dizilmesi (hata oranı sıfır ) astronomi 
de Mısırlıların iyi olduklarını 
göstermektedir. Ama sıfır hata nasıl 
olur?

• Üç piramitte dönemin kralı için yapıldığı 
bilinir. Kralların defin edildiği oda 
yalnızca iki kere güneş alır. İlk güneş, 
Kralın doğduğu gün diğer güneş ise 
tahta çıktığı gün girer. Dünyanın güneş 
etrafındaki hareketi de dikkate alınırsa 
bu olay nasıl gerçekleşmektedir?

Bu ve bunun gibi sorular bizlere 
bazı tarihçilerin ve bilim dünyasının 
savunduğu bir tezi tekrar ortaya 
atmamıza neden oluyor.

“İnsanlık, teknolojiyi ve bilimi eskiden çok 
üst düzey bir şekilde kullandı, kısım kısım 
felaketler bu teknoloji alıp götürdü ve 
tekrar başlangıç noktasına döndü.”

Tuğba TAŞKAYA

Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Kaynakça:
 
1-      www.matematiksel.org/misir-piramitlerinin-arkasındaki-esrarengiz-matematik/
2-      https://www.bilgiustam.com/misir-piramitlerinin-sirri-nedir/
3-      www.evrimagaci.org/photo/tr/piramitlere-bilimsel-bir-bakis-acisi/
4-      https://onedio.com/haber/yillardir-insanlarin-merak-ettigi-soru-misir-piramitleri-nasıl-insa-edildi--725964
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Sandık kaynaklarını etkin olarak değerlendirerek; hem üyelerimizin nakit 
ihtiyaçlarını karşılamak hem de Sandığımızı her geçen gün bir adım daha ileri 
götürmek başlıca hedeflerimiz arasındadır. İkraz hizmetinin kullanımının 
yaygınlaştırılması amacıyla, operasyonel ve bilgi işlem alt yapımızı iyileştirerek 
daha da geliştiriyoruz. Bu kapsamda;

* Üyelerimizin İkraz başvurularıyla ilgili her türlü sorularına ivedi bir şekilde vermek 
üzere 0530 061 79 60 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden anında destek 
hizmeti sağlamaya başlanması,

* Birçok kamu kurumuyla eş zamanlı ve koordineli bir şekilde çalışmaların 
yürütülebilmesi, iş ve işlemlerin daha hızlı şekilde sonuçlandırılması amacıyla 
Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) kullanılmaya başlanması, 

*  Doğum ve tüp bebek tedavisi sebebiyle üyelerimize ek olarak ikraz 
kullandırılması,

*  Maaşında icra bulunan üyelerimize kefil göstermeksizin ikraz kullandırılması,

* İnternet sitemizin, üyelerimizin daha rahat kullanabilmeleri amacıyla günümüz 
şartlarına uygun olarak kullanılırlığının arttırılması ve ikraz başvuru formlarının 
internet sitemizden üye girişi yapılarak doldurulması ile başvuruların tam ve 
eksiksiz yapılabilmesi,  ikraz ile ilgili yapılan yeniliklerdendir.

2016 yılının başında 121.619 olan ikraz kullanan üye sayısını 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde  %34 arttırarak, 162.641 üyemizin nakit ihtiyacını karşılamanın 
heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da İkraz hizmetimizdeki ivmeyi sürdürerek, üyelerimiz için çalışmaya ve daha fazla 
değer oluşturmaya devam edeceğiz.

İLKSAN 
İLE DAHA 
HUZURLU 
BİR 
GELECEĞE…

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

2003-2017/06 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 14 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE İKRAZ TÜRLERİNE GÖRE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARINA AİT TABLO

 YILLAR İKRAZ

ÖZEL 
GÜNLER 
İKRAZI

EVLİLİK 
İKRAZI

SAĞLIK 
İKRAZI

DOĞUM 
İKRAZI

TÜP BEBEK 
İKRAZI

İCRA 
İKRAZI

TATİL 
İKRAZI TOPLAM

2003 1.344 0 0 0 0 0 0 0 1.344

2004 2.466 0 0 0 0 0 0 0 2.466

2005 3.647 0 0 0 0 0 0 0 3.647

2006 4.299 0 0 0 0 0 0 0 4.299

2007 1.906 0 0 0 0 0 0 0 1.906

2008 5.586 0 17 9 0 0 0 0 5.612

2009 8.560 0 15 5 0 0 0 0 8.580

2010 11.349 0 6 11 0 0 0 0 11.366

2011 12.604 0 14 13 0 0 0 0 12.631

2012 12.557 0 20 9 0 0 0 0 12.586

2013 13.629 1.311 17 6 0 0 0 0 14.963

2014 18.550 1.337 33 4 0 0 64 0 19.988

2015 20.563 1.609 42 6 0 0 11 0 22.231

2016 21.758 3.292 130 20 25 7 276 0 25.508

2017/06 13.266 1.655 78 23 75 7 305 105 15.514

TOPLAM 152.084 9.204 372 106 100 14 656 105 162.641

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere; 2003 yılından 30/06/2017 tarihine kadar geçen süre içerisinde,

• 152.084 üyemize İkraz,

• 9.204 üyemize Özel Günler İkrazı, 

•  372 üyemize Evlilik İkrazı,

• 106 üyemize Sağlık İkrazı,

• 100 üyemize Doğum İkrazı,

• 14 üyemize Tüp Bebek İkrazı,

• 656 üyemize İcra İkrazı,

• 105 üyemize Tatil İkrazı  olmak üzere, toplam 162.641 üyemize ikraz ödemesi yapılmıştır.
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2016 YILINDA BÖLGELERE GÖRE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYISINA AİT TABLO VE GRAFİKLER

BÖLGE ADI ÜYE SAYISI

MARMARA BÖLGESİ 5.896

AKDENİZ BÖLGESİ 4.144

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4.007

EGE BÖLGESİ 3.575

KARADENİZ BÖLGESİ 3.221

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2.784

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 1.881

TOPLAM 25.508

2003-2017/06 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN 14 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE TOPLAM İKRAZ MİKTARİNA AİT TABLO VE GRAFİKLER

İKRAZ YILI İKRAZ MİKTARI (TL)

2003 2.551.200,00

2004 6.424.700,00

2005 12.690.700,00

2006 20.908.000,00

2007 10.475.000,00

2008 36.778.400,00

2009 77.850.100,00

2010 154.203.000,00

2011 200.305.800,00

2012 187.803.600,00

2013 254.666.200,00

2014 380.845.800,00

2015 481.319.200,00

2016 595.344.100,00

2017/06 363.783.200,00

TOPLAM 2.785.949.000,00

Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

4.144

3.575

5.8963.221

4.007

1.881

2.784

Toplam: 25.508
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İKRAZ BAŞVURU SÜRECİ 
1- 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, maaş bordrosu ve kimlik fotokopilerinizi de ekleyerek Genel Müdürlük adresimize 
şahsen veya posta yoluyla ulaştırmak suretiyle başvurunuzu yapabilirsiniz.

2-NE KADAR MASRAF ÖDERİM?

Damga vergisi ve ikraz hayat sigortası peşin olarak çekeceğiniz ikrazdan kesilerek kalan tutar hesabınıza aktarılır. Kefilsiz başvurularda 
bunlara ek olarak ikraz kefalet sigorta primi kesintisi yapılır. Sandığımızdan kullanacağız ikraz için dosya masrafı adı altında herhangi bir 
masraf alınmamaktadır. İkrazınızı erken kapattığınız takdirde vadesi gelmeyen aylara ait sigorta kesinti tutarları tarafınıza iade edilir.

3-İKRAZIM HESABIMA NE ZAMAN GEÇER?

İkraz ödeme günleri haftada 2 kez; Salı ve Perşembe günleridir. Başvuru evraklarınızda herhangi bir eksiklik 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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1)İkraz hizmetinden 
memnun musunuz?

İkraz hizmetinden oldukça 
memnunum. İkraz miktarının 
ve vadelerinin üyelerimizin 
istekleri doğrultusunda sürekli 
güncellenmesi üyelerimizin lehine 
olduğunu düşünüyorum. 

Başvuru evraklarını 
hazırlarken zorluk yaşıyor 
musunuz?

Evrakları hazırlarken herhangi 
bir zorluk yaşamıyorum. 
Sandığın internet sayfasındaki 
bilgilendirmeler açık ve net 
bir şekilde belirtiliyor ve İkraz 
başvurusunda izlenecek adımlar 
basit bir şekilde ifade ediliyor.

İkraz ile ilgili sorularınıza 
(telefon, e-posta, yüz 
yüze) yeterli cevap alıyor 
musunuz?

Çalışanların ilgisinden çok 
memnunum. Çalışanların çok ilgili 
ve konusuna hakim olması ayrıca 

mutluluk verici.  Tüm sorularıma 
yeterli cevap alabiliyorum. Telefon 
ile bilgi almak için  aradığımda da 
beklemeden hızlı bir şekilde bilgi 
alabiliyorum. 

İkraz Müdürlüğü 
taleplerinizi zamanında 
yerine getiriyor mu?

Hiçbir zorluk yaşamadım ve 
şimdiye kadar ki bütün taleplerim 
en kısa sürede yerine getirildi.  

İkraz hizmetini hangi 
amaçla kullanıyorsunuz?

İkrazı nakit ihtiyaçlarımdan 
daha çok yatırım yapmak için 
kullanıyorum. Çünkü diğer 
bankalardan çok uygun koşullarda 
ve dosya masrafı ödemeksizin 
ikraz kullanabiliyorum. 

İkraz kullanmayı diğer 
Sandık üyelerine tavsiye 
eder misiniz?

İkrazı herkese tavsiye ediyorum. 
Banka şubelerinde sıra 
beklemeden maaştan otomatik 

olarak kesilmesi çok iyi bir durum. 
İkrazın avantajlarını çok net 
görüyoruz. Nema oranları da 
bankalara göre oldukça uygun. 
Bu nedenlerle nakit ihtiyacı olan 
herkese ikrazı tavsiye ediyorum.

İkraz hizmetiyle ilgili görüş 
ve önerileriniz nelerdir?

Daha fazla arsa kampanyası 
yapılabilir. Arsa kampanyalarını 
çok avantajlı buluyorum. 

Tatil için otellerinizin olması 
oldukça güzel ancak otel sayısı 
arttırılabilir. 

RÖ
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RT
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 ( 3
 )

Solda;

Fahri MERT 

Milli Eğitim Bakanlığı / 
Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 
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1) İkraz hizmetinden 
memnun musunuz? Daha 
önce ikraz kullandınız mı?

Hayır ilk defa ikraz kullanıyorum. 
Ancak böyle bir uygulamanın 
olması biz öğretmenler için çok 
güzel. İkraz evraklarını eksiksiz 
olarak hazırladığım için çok 
kısa sürede ikrazın hesabıma 
aktarılacağı bilgisini aldım. 
Ben daha uzun sürecek diye 
bekliyordum. Nakit ihtiyacım için 
ikraz kullandım, ileride yatırım için 
de ikraz kullanmayı düşünebilirim.

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

Hayır. Başvuru formlarını internet 
sitesinden okul idaresine 
danışarak indirdim. Onaylarımı 
tamamladıktan sonra da elden 
evrakları getirerek başvuruda 
bulunmayı tercih ettim. İnternet 
sitesinin bilgilendirmeleri 
yeterli. Başvuru sürecini adım 
adım gösteren örnek formların 
konulması da çok yardımcı oldu.

3) Müdürlüğümüze telefon 
ya da elektronik ortamlarda 
ulaşmakta zorluk yaşadınız 
mı? Ulaştığınızda 
sorularınıza yeterli cevap 
alabildiniz mi?

İLKSAN’ı ilk defa ziyaret 
ediyorum. Evrak hazırlama 
sürecinde telefonla görüşmeler 
gerçekleştirdim. Her zaman 
karşımda beni ilgiyle dinleyen, 
sorularıma net bir şekilde cevap 
verebilen çalışanlar buldum. Her 
şeyden önce bu şekilde hizmet 
görebilmek çok büyük bir ayrıcalık. 
O nedenle tüm çalışanlara 
teşekkürlerimi iletin lütfen.

4) İkraz hizmetiyle ilgili 
yeterince bilgilendirildiğinizi 
düşünüyor musunuz?

İnternet sitesinden tüm 
sorularıma cevap bulabildim. 
Onun dışında bilgilendirme 
mesajları almamız da güzel bir 
uygulama olmuş.  Örneğin en 
son araç kampanyası ve Özel 
Günler İkrazı ile ilgili bilgilendirme 

mesajları aldım. Bu şekilde 
üyelerin daha da artarak 
bilgilendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Yazılı dışında 
görsel olarak da bilgilendirmeler, 
tanıtımlar yapılabilir.

5) İkraz hizmetini çevrenize 
tavsiye ediyor musunuz?

Kesinlikle tavsiye ediyorum. 
Özellikle banka faizlerinin 
yüksekliğinden ve ödeme 
zorluklarından şikayetçi olan 
çalışma arkadaşlarıma mutlaka 
ikrazdan bahsediyorum. Gerek 
uygun maliyet avantajı gerekse 
maaştan direkt kesilmesi 
sebebiyle, ikraz hizmeti biz üyeler 
için büyük ayrıcalık. Özellikle 
maaşında icra kesintisi olan 
üyelere, hiçbir bankada kredi 
verilmezken, ikraz kullandırılması 
Sandığımızın üyelerinin zor 
zamanlarında ne kadar yanlarında 
olduğunun en büyük göstergesidir. 
Her şey için çok teşekkür ediyorum. 
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Sağda;

Serpil SARGUT  

Öğretmen

ANKARA
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MEDİCANA SAĞLIK GRUBU
  

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU MEDICAL PARK HASTANELERİ

İLLER:  
Ankara, İstanbul (Beylikdüzü, Avcılar, 
Bahçelivler, Haznedar, Çamlıca), Samsun, 
Konya, Sivas.

İLLER: 
İstanbul (Kadıköy, Altunizade, Bakırköy, 
Kozyatağı, Maslak, Fulya, Atakent, Taksim, 
Beylikdüzü, Göktürk, Ataşehir, Etiler, 
Bahçeşehir, Zekeriyaköy, Kadıköy), Bursa 
(Gemlik, Konur), Kocaeli, Adana, Eskişehir, 
Kayseri, Muğla (Bodrum), Ankara.

İLLER:
İstanbul (Silivri), Bursa, Antalya, Mersin 
(Tarsus), Ordu, Tokat, Batman, Gaziantep, 
İzmir, Elazığ, Samsun, Uşak, Kocaeli (Gebze), 
Trabzon, Ankara, Kocaeli

İLKSAN Mensuplarının SGK ile anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarından uygun fiyatlarla ve daha etkin bir şekilde faydalanmalarını temin 
amacı ile uygulamaya konulan anlaşmalı sağlık kuruluşları hizmet ağımız, tüm illerimizi kapsayacak şekilde hızla çoğalıyor. 

Yurt genelinde İLKSAN Mensuplarına indirimli özel sağlık hizmeti sunan anlaşmalı sağlık kuruluşlarımız aşağıda sunulmuş olup; indirim 
oranları www.ilksan.gov.tr adresimizde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

BAYINDIR SAĞLIK GRUBU TÜRK KIZILAYI SAĞLIK TESİSLERİ KORU HOSPITAL

İLLER:  
Ankara (Söğütözü, Kavaklıdere), İstanbul 
(İçerenköy, Levent, Şirinevler, Beşiktaş, 
Fenerbahçe, İşkule).

İLLER: 
Kayseri, Konya, İstanbul (Kartal, Altıntepe, 
Bakırköy).

İLLER:
Ankara (Sincan, Çukurambar).

MEMORİAL HASTANELERİ KUDRET HASTANELERİ LOKMAN HEKİM HASTANELERİ

İLLER:  
Ankara, İstanbul (Şişli, Ataşehir), Antalya, 
Kayseri, Diyarbakır.

İLLER: 
Ankara (Maltepe, Kavaklıdere), İstanbul.

İLLER:
Ankara (Yenimahalle, Etlik, Kavaklıdere), Van.

ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ ÖZEL ÜMİT HASTANELERİ GÜVEN HASTANELERİ

İLLER: 
Antalya (Lara, Alanya, Side, Aspendos, Belek, 
Kemer).

İLLER:
Eskişehir

İLLER:
Ankara

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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ÖZEL CEYHAN ÇINAR HASTANESİ ÖZEL ADANA METRO HASTANESİ LIV HOSPITAL

İLLER:  Adana İLLER: Adana İLLER: Ankara

İLLER:  İzmir İLLER:  Denizli İLLER: Karabük

İZMİR ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ ÖZEL MEDİKLİNİK HASTANESİ ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ

ÖZEL TURKUAZ GÖZ 
HASTALIKLARI MERKEZİ

AKTİF YAŞAM FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYON MERKEZİ

SERVET ÜNSAL
TIP MERKEZİ

İLLER:  Ankara İLLER:  Ankara İLLER: Ankara

İLLER:  Ankara İLLER:  Ankara İLLER: Ankara (Merkez, Sincan, Keçiören), 
İstanbul (Etiler, Ataköy, Altunizade, Feneryolu, 
Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Bağcılar), 
Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli-
İzmit, Konya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ/
Çorlu

ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ
ANKARA GÜRGAN KLİNİK KADIN 
SAĞLIĞI VE TÜP BEBEK MERKEZİ

DÜNYA GÖZ
HASTANESİ

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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TÜRK DİYABET CEMİYETİ İLE 
TÜRK DİYABET VE OBEZİTE VAKFI 
İSTANBUL DR. NAZİF BAĞRIAÇIK 
KADIKÖY HASTANESİ

MAGNET
HASTANELERİ

ÖZEL ORTADOĞU
HASTANESİ

İLLER:   İstanbul İLLER: Ankara, Kayseri İLLER: Ankara

İLLER:  Mardin İLLER: Aydın İLLER: Düzce

ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ ÖZEL MEDİNOVA HASTANESİ ÖZEL DÜZCE GÜNEŞ TIP MERKEZİ

ÖZEL LEVEL 
HASTANESİ

ÖZEL BARTIN YAŞAM 
TIP MERKEZİ

İZMİR CTG DENTAL AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI MERKEZİ

İLLER:  Zonguldak İLLER:  Bartın İLLER: İzmir

VAN ÖZEL YAKUP BOZYEL AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI POLİKİNİĞİ

CEBECİ DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
POLİKLİNİĞİ (ANKARA);

İLLER:  Van İLLER:   Ankara

SAMSUN ÖZEL NEVADENT AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

ÖZEL ADANA DENTAL AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI MERKEZİ

BAYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 
KLİNİĞİ

İLLER:   Samsun İLLER:  Adana İLLER: İstanbul

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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İLKSAN üyelerine uygun fiyatlarla hizmet sunan diğer anlaşmalı kuruluşlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

İndirim: 
ULUSOY ULAŞIM’ın web sitesi “www.ulusoy.
com.tr” üzerinden yurt genelindeki tüm 
hatlar için alacakları biletlerde 1 Mayıs - 31 
Ekim tarihleri arasında %10, 1 Kasım - 30 
Nisan tarihleri arasında %15 net indirim 
sağlanacaktır.
İLLER: Tüm Türkiye

İndirim: 
SARAR Sezon Mağazalarında, SARAR’ın 
belirlediği ürünlerde, etiket fiyatları üzerinden 
% 25 indirim sağlanmaktadır.
İLLER: Tüm Türkiye

İndirim: 
Montessori Eğitim Vakfı’nın bir kuruluşu olan 
Özel Dil Bilim ve Sanat Merkezi’nde (ÖZEL BİL-
SEM) ve Ümitköy Koleji Montessori Okulu’nda 
verilecek eğitim hizmetlerinden %25 indirim 
sağlanmaktadır.
İLLER: Ankara

ULUSOY TURİZM SARAR MAĞAZALARI MONTESSORİ EĞİTİM VAKFI

GARANTİ BANKASI (MORTGAGE) VAKIFBANK ASES KART

İndirim: 
Üyelerimiz, yurdun her yerinde talep 
edebilecekleri, kat irtifakı veya kat mülkiyeti 
tapusu bulunan konutları, kendileri veya eşleri 
adına satın almak istediklerinde; peşinatını 
İLKSAN ikrazdan, Konut Kredisini ise Garanti 
Mortgage tarafından avantajlı faiz oranları, 
masraflarda özel indirimler ve 240 aya varan 
vade seçenekleri ile kullanabileceklerdir.
İLLER: Tüm Türkiye

İndirim: 
ASES Kart’lardan yıllık kredi kartı aidatı 
alınmamaktadır.
-Anlaşmalı polis evi, öğretmen evi, 
misafirhane, kantin ve sosyal tesislerde 
Ases Kredi Kartına özel %5 indirimden 
yararlanırsınız. (İndirim tutarı her yıl Aralık 
ayında başlar ve bir sonraki yılın Aralık ayına 
kadar sürer ve toplam 125 TL ile sınırlıdır.)
-ASES Kart sahiplerine daha düşük alışveriş 
faiz oranı uygulanır.
-ASES Karta başvurmak için Anlaşmalı Vakıf 
ve Sandık’ın üyesi olunması gerekmektedir.
-Tüm World Özellikleri (Kampanya ve Sunulan 
ürün özellikleri dâhil.)

İLLER: Tüm Türkiye

İndirim: 
-Yıllık 8 kez Muayene,
-Muayene sırasında istenen tahlil ve tetkikler 
(Limitsiz %100),
-Yatış ve Ameliyat harcamalarınız (Limitsiz 
%100),
-Ankara ve İstanbul’daki 21-45 yaş 
grubundaki üyeler ve yakınları için yıllık 427 
TL,
-Diğer illerdeki 21-45 yaş grubundaki üyeler ve 
yakınları için yıllık sadece 335 TL primle,
-Primlerinizi 8 eşit taksitle ödeyebilirsiniz.
İLLER: Tüm Türkiye

İLKSAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

İndirim: 
Yurt dışındaki dil okullarının eğitim ücretleri 
üzerinden, okulların sunmuş olduğu 
indirimli ücretlere ek olarak %10 indirim 
sağlanmaktadır.
İLLER: Tüm Türkiye

İndirim: 
01 Ağustos 2016 tarihinden itibaren %10 
indirim sağlanmaktadır.
İLLER: Ankara

İndirim: 
Hitit Ayaş Termal Sağlık Merkezi ile 
yapılan protokol kapsamında sağlık 
ve otel hizmetlerinden indirimli olarak 
yararlanabilecektir. 
İLLER: Ankara

GOLDEN GATE EĞİTİM 
DANIŞMANLIĞI

TÜFEKÇİOĞLU KIZ ÖĞRENCİ 
YURTLARI

HİTİT AYAŞ TERMAL SAĞLIK 
MERKEZİ (ANKARA)

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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İlk yardım, herhangi bir kaza ya 
da yaşamı tehlikeye düşüren bir 
durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi 
yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın 
kurtarılması ya da durumun daha 
kötüye gitmesini önleyebilmek 
amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç 
aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle 
yapılan ilaçsız uygulamalardır. Ilk 
yardımı ilk yardımcı sertifikası almış 
kişiler ya da bu konuda eğitimli kişiler 
yapabilir.

İlk yardımın temel uygulamaları; 
koruma, bildirme ve kurtarmadır. 
Koruma; olay yerinde olası tehlikeleri 
belirleyerek güvenli bir çevre 
oluşturmaktır. Olay yeri, hasta/
yaralı ve ilk yardımcının güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Bildirme; en hızlı şekilde 
gerekli yardım kuruluşlarına (112)  haber 
verilmesidir. 112 arandığında kesin 
yer ve adres, kim, hangi numaradan 
arıyor, olayın tanımı, hasta ya da 
yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım 
aldıkları açıklanmalıdır. Kurtarma; olay 
yerinde hasta yaralılara müdahale; 
hızlı ancak sakin ve bilinçli bir 
şekilde yapılmalıdır. Hasta/yaralının 
durumunun değerlendirilmesine bağlı 
olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk 
yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya 
dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır.

İlk yardımcının müdahalede yapması 
gerekenler hasta/yaralının durumunu 
değerlendirip korku ve endişelerini 
gidermek; hasta/yaralıya müdahalede 
yardımcı olacak kişileri organize 
etmek; hasta/yaralının durumunun 
ağırlaşmasını engellemek için gerekli 
müdahalede bulunmak; kanama, kırık, 

Temel
İlk Yardım

çıkık ve burkulma vb. durumlarda 
yerinde müdahale etmek; hasta/
yaralının yarasını görmesine izin 
vermemek; hasta/yaralıları hareket 
ettirmeden müdahale yapmak ve 
hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle 
en yakın sağlık kuruluşuna sevkini 
sağlamaktır (112).

Hasta/yaralının durumunu 
değerlendirmek (İlk yardımın 
ABCsi)

A (Airway) Solunum yolu açıklığının 
değerlendirilmesidir. Hasta/yaralının 
ağız içi kontrol edilerek yabancı cisim 
varsa işaret parmağı ile çıkarılır.

B (Breathing) Solunumun 
değerlendirilmesidir. Hasta/yaralının 
solunum yapıp yapmadığı Bak-Dinle-
Hisset yöntemiyle 10 sn. süreyle 
değerlendirilir. 

C (Circulation) Dolaşımın 
değerlendirilmesidir. Bilinci kapalı ve 
solunumu varsa; hasta/yaralının nabzı 
değerlendirilir; yetişkin ve çocuklarda 
şah damardan, 3 parmak ile 5 saniye 
kontrol edilir. bebeklerde ise kol 
atardamarından, 3 parmak ile 5 saniye 
kontrol edilir.

Temel Yaşam Desteği: Yaşam kurtarmak 
amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan 
sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş 
kişiye yapay solunum ile akciğerlerine 
oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de 
kalpten kan pompalanmasını sağlamak 
üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

1-SOLUNUM YOLU 
TIKANIKLIKLARINDA İLK YARDIM

Solunum yolunun, solunumu 
gerçekleştirmesi için gerekli havanın 
geçmesine engel olacak şekilde 
tıkanmasıdır. Solunum yolu tıkanıklığı 
kısmi ve tam tıkanma olmak üzere iliye 
ayrılır. Kısmi Tıkanma; az da olsa, bir 
miktar hava geçişinin olduğu duruma 
denir. Kişi öksürür, nefes alabilir, 
konuşabilir. İlk yardım olarak kişiye 
dokunulmaz ve öksürmeye teşvik 
edilir. Tam Tıkanmada ise hava girişinin 
tamamen engellenmiştir ve kişi nefes 
alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna 
götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır. 
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Yetişkin ve Çocuklarda Tam Tıkanmada 
İlk Yardım: Hasta ayakta ya da oturur 
pozisyonda olabilir. Bilinci kontrol edilir. 
Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 - 7 kez 
vurulur. Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız 
içerisinden kontrol edilir. Çıkmadıysa, 
arkadan sarılarak gövdesi kavranır. Bir el 
yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı 
midenin üst kısmına, göğüs kemiği 
altına gelecek şekilde konur. Diğer el 
ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle 
arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu 
hareket 5 - 7 kez yabancı cisim çıkıncaya 
kadar tekrarlanır.

2-ISI DENGESİ BOZUKLUKLARI: 
YANIKLAR, DONMALAR VE SICAK 
ÇARPMASINDA İLK YARDIM

A.YANIKLAR:

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu 
oluşan doku bozulmasına yanık 
denir. 1.Derece yanıklar: alt deride ve 
derinin yüzeyinde, kızarıklık şeklinde 
görülen doku hasarı olup bu yanıklar 
ağrılıdır ve dokuda hafif şişlik vardır. 
2.Derece yanıklarda ise derinin 1. ve 2. 
tabakasını etkilenmiştir. Deride içi su 
dolu kabarcıklar ( bül ) oluşur ve çok 
ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesiyle 
kendiliğinden iyileşir. 3. derece yanıklar 
en ağır yanıklardır ve derinin tüm 
tabakaları, kaslar, sinirler, damarlar 
etkilenir. Beyaz kuru yaradan, siyah 
renge kadar aşamaları olup ağrısızdır, 
çünkü bütün sinirler zarar görmüştür.

a.Isı ile oluşan yanıkta ilk yardım: Kişi 
hala yanıyorsa, paniğe engel olunur, 
koşması engellenir. Hasta/yaralının 
battaniye vb. ile üzeri kapatılır ve 
yuvarlanması sağlanır. Hasta yaralının 
yaşamsal bulguları değerlendirilir ve 
gerekli ise temel yaşam desteği verilir. 
En az 20 dakika, soğuk su altında 

tutulur. Ödem oluşabileceğinden yüzük, 
bilezik vb. çıkarılır. Giysiler çıkarılır. Deri 
sabunlu su ile dikkatle temizlenir.Su 
toplayan yerler patlatılmaz. Yanık üzeri 
temiz bezle örtülür, yanık üzerine hiçbir 
madde sürülmez. Hasta/yaralı battaniye 
ile örtülür. Yanık geniş ve sağlık kurumu 
uzaksa, kusma yoksa bilinci açıksa 
hasta/yaralıya ağızdan sıvı verilerek sıvı 
kaybı engellenir.

b.Kimyasal yanıklarda ilk yardım: Deriyle 
temas eden kimyasal maddenin en 
kısa sürede deriyle teması kesilmelidir. 
Giysiler çıkarılmalıdır. Bölge bol, tazyiksiz 
suyla , en az 20-25 dk. yumuşakça 
yıkanmalıdır. Daha sonra Hasta/yaralı 
battaniye vb. ile örtülmelidir.

c.Elektrik yanıklarında ilk yardım: 
Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır. Hasta/
yaralıya dokunmadan önce elektrik 
akımı kesilmelidir. Hasta/yaralının 
yaşam bulguları değerlendirilmelidir. 
Hasta/yaralı kımıldatılmamalıdır. Hasar 
gören bölge örtülmelidir.

B.DONMALAR

Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz 
kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi 
ve dokularda kanın pıhtılaşması ile 
dokuda hasar oluşmasına donma denir.

Donmalarda ilk yardım: Hasta/yaralı 
ılık bir ortama alınarak soğukla teması 
kesilir. Donmaya maruz kalan kişi 
sakinleştirilir. Kesin istirahat ettirilir 
hareket ettirilmez. Kuru giysiler giydirilir. 
Bilinci açık ise sıcak, şekerli içecekler 
verilir. Su toplamış bölgeler asla 
patlatılmaz, üstü örtülür. Donuk bölge 
asla ovulmaz, kendiliğinden ısınması ,  
çözünmesi sağlanır. El ve ayaklar doğal 
pozisyonda tutulur.

 C.SICAK ÇARPMASI

Sıcak çarpmasında ilk yardım: Hasta 
serin ve havadar bir yere alınır. Giysiler 
çıkarılır. Sırt üstü yatırılarak, kol ve 
bacaklar yükseltilir. Bulantı yoksa ve 
bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek 
için su, tuz, karbonatla hazırlanan sıvı 

ya da soda içirilir.

3-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK 
YARDIM

Bayılma (Senkop) ; beyne giden kan 
akışının azalması sonucu oluşan kısa 
süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. 
Korku, aşırı heyecan, sıcak, yorgunluk, 
kapalı ortam, kirli hava, aniden ayağa 
kalkma, kan şekerinin düşmesi, şiddetli 
enfeksiyonlar bayılmaya neden olabilir. 
Kişi bayıldı ise; etraftaki meraklılar 
uzaklaştırılır. Hasta/yaralı sırt üstü 
yatırılır ve ayakları 30 cm yukarı kaldırılır 
Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve 
korunur, sıkan giysiler gevşetilir, kusma 
varsa yan pozisyonda tutulur.

Şok: Dolaşım sisteminin yaşamsal 
organlara yeterince kan gönderememesi 
nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon 
düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım 
yetmezliği durumudur. Kardiyojenik 
(kalp kökenli), hipovolemik (vücutta sıvı 
eksikliği/kaybı), toksik (zehirlenmeye 
bağlı) ve  anaflaktik (alerjiye bağlı) olmak 
üzere farklı nedenlere bağlı gelişir. Şok; 
kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf 
nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte 
soğukluk, solukluk ve nemlilik, endişe, 
huzursuzluk, baş dönmesi, dudak 
çevresinde solukluk ya da morarma, 
susuzluk hissi, bilinç seviyesinde azalma 
olarak kendini gösterebilir.

Şokta İlk Yardım: Hasta/yaralının 
endişe ve korkuları giderilir. Mümkün 
olduğunca temiz hava soluması sağlanır. 
Hava yolunun açıklığı sağlanır. Kanama 
varsa hemen durdurulur. Şok pozisyonu 
verilir. Hasta/yaralı sıcak tutulur. Gereksiz 
yere hasta/yaralı hareket ettirilmez.

Koma: Yutkunma, öksürük gibi 
reflekslerin ve dıştan gelen uyarılara 
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karşı tepkinin azalması ya da yok 
olması ile ortaya çıkan uzun süreli 
bilinç kaybıdır. Düşme ya da şiddetli 
darbe, kafa travmaları, zehirlenmeler, 
şeker hastalığı,  aşırı alkol, uyuşturucu 
kullanımı, havale vb. ateşli hastalıklar, 
karaciğer hastalıkları komaya neden 
olabilir.Komanın belirtileri yutkunma, 
öksürük vb. tepkilerin kaybolması, sesli 
ve ağrılı uyarılara cevap vermeme hali, 
idrar ve dışkı kontrolünün kaybolmasıdır.

Komada İlk Yardım; Olay yeri 
güvenliği sağlanır. Hasta/yaralının 
yaşam bulguları değerlendirilir. Hasta/
yaralının bilinci kontrol edilir. Solunum 
yolu açıklığı sağlanır.Koma pozisyonu 
verilir.112 aranır ve hasta/yaralı sağlık 
ekipleri gelene kadar yalnız bırakılmaz.

4-GÖZE, KULAĞA VE BURNA 
YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK 
YARDIM 

A.Göze Yabancı Cisim 
Kaçmasında İlk Yardım: Toz ve 
kirpik gibi bir madde göze kaçtı ise; göz 
ışığa çevrilir göz kapaklarına bakılır. 
Nemli, temiz bir bezle çıkartılıp gözünü 
kırpıştırmasını söylenir ve göz bol su ile 
yıkanır. Göz ovulmaz. Çıkmıyorsa sağlık 
kuruluşuna yönlendirilir. Göze batan 
şey metal veya delici-kesici bir cisimse; 
gerekmedikçe hasta kımıldatılmaz ve 
göze hiçbir müdahale yapılmaz.Tıbbi 
yardım istenir.

B.Kulağa yabancı cisim 
kaçmasında ilk yardım: Kesinlikle 
sivri ve delici bir cisimle müdahale 
edilmemelidir. Su değdirilmeden tıbbi 
yardım istenmelidir. 

C.Buruna yabancı cisim 
kaçmasında ilk yardım: Burun 
duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes 
verme ile cismin atılması sağlanır. 
Çıkmazsa tıbbi yardım sağlanır.

5-ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

Zehirlenme, vücuda toksik maddenin 
girmesi sonucu normal fonksiyonların 
bozulmasıdır. Zehirlenmeler sindirim 
(yeme-içme), solunum ve cilt 
yolu (deriye temas yada hayvan 
ısırma-sokması) ile meydana gelir. 
Zehirlenmelerde bulantı, karın ağrısı, 
kusma, ishal, hareketlerde uyumsuzluk, 
havale, bilinç kaybı, nefes darlığı, 
morarma, solunum durması, nabız 
bozukluğu, kalp durması ve koma gibi 
belirtiler gözlenebilir.

Sindirim yolu ile zehirlenmede ilk 
yardım: Bilinç kontrolü yapılmalıdır. 
Sadece ağız zehirli maddeyle temas 
etmişse su ile çalkalanmalıdır. El 
ile temas etmişse el sabunlu su ile 
yıkanır. Kusma, bulantı, ishal vb. 
belirtiler değerlendirilir. Özellikle yakıcı 
maddenin alındığı durumlarda hasta 
asla kusturulmaz! Bilinç kaybı varsa 
koma pozisyonu verilir. Üstü örtülür. 112 
aranılır. Olayla ilgili bilgiler toplanarak 
kaydedilir. ( Zehirli maddenin türü, ilaç 
ya da uyuşturucu alıyor mu, hastanın 
bulunduğu saat, evde ne tür ilaçlar var )

Solunum yoluyla zehirlenmelerde 
ilk yardım: Olay yeri güvenliği 
sağlanır (Cam, kapı vb. açılarak 
ortam havalandırılır.  Hasta temiz 
havaya çıkarılır). Yaşamsal belirtiler 
değerlendirilir. Rahat nefes alabilmesi 
için yarı oturur pozisyonda tutulur. 
Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir. 
112 aranır.

Deri yolu ile zehirlenmelerde ilk 
yardım: Olay yeri güvenliği sağlanır. 
Yaşam bulguları değerlendirilir. Ellerin 
zehirli madde ile teması önlenmelidir. 
Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır. 15 

- 20 dakika boyunca deri bol suyla 
yıkanmalıdır. 112 aranır. 

6-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA 
İLK YARDIM

Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. 
Kırıklar kapalı, açık ya da parçalı olabilir. 
Kırıklarda bölgenin hareket edilmesi 
ile artan yoğun ağrı, şekil bozukluğu, 
bölgede ödem ve kanama sonucu 
morarma, işlev kaybı, hareketlerde 
kısıtlanma ve şişlik görülür.

Kırıklarda ilk yardım: Hasta/yaralı 
hareket ettirilmemeli, Ani hareketlerden 
kaçınılmalı, kırık yerine konulmaya 
çalışılmamalıdır. Kırık kolda ise; ödem 
oluşacağından yüzük, saat vb. eşyalar 
çıkartılmalıdır. Kırık olan bölgede 
hareketi önlemek gerekmektedir. Açık 
kırık varsa; tespitten önce yara üzeri 
temiz bir bezle kapatılmalıdır. Kırık olan 
bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine 
alacak şekilde karton, tahta vb. sert 
cisimle tespit edilmelidir. Tespit edilen 
bölge yukarıda tutularak dinlenmeye 
alınmalıdır. Kırık bölgede sık aralıklarla 
nabız, derinin rengi kontrol edilmelidir. 
Hasta sıcak tutulmalıdır.Tıbbi yardım 
sağlanmalıdır.

Burkulmada ilk yardım: 
Burkulma, eklem yüzeylerinin anlık 
olarak ayrılmasıdır. Burkulmalarda, 
sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem 
dolaşımı engellemeyecek şekilde 
tespit edilir. Şişliği azaltmak için bölge 
yukarı kaldırılır, soğuk uygulama 
yapılır. Hareket ettirilmez. Uzun süre 
geçmiyorsa, tıbbi yardım sağlanır.

Çıkıkta ilk yardım: Çıkık, eklem 
yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. 
Çıkıklarda, eklem bulunduğu 
şekilde tespit edilir. Çıkık yerine asla 
oturtulmaya çalışılmaz. Hasta/yaralıya 
ağızdan hiçbir şey verilmez. Bölgede; 
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nabız, deri rengi, ısı kontrol edilir. Tıbbi 
yardım sağlanır. 

7-YARALANMALARDA İLK YARDIM

Yara, doku bütünlüğünün bozulmasıdır. 
Yaralar  kesik (cam, bıçak gibi kesici 
aletlerle oluşan yaralar), ezik (taş, sopa, 
yumruk gibi sert bir cismin çarpması 
sonucu olan yaralar), delici (uzun ve 
sivri aletlerle olan yaralar) ve enfekte 
(derin ve kirli yaralar, ısırma, sokma 
sonucu olan yaralar) olmak üzere çeşitli 
şekillerde karşımıza çıkabilir. Ağrı, 
kanama ve yara kenarlarının ayrılması 
ortak özellikleridir.

Yaralanmalarda ilk yardım: 
Kanama varsa durdurulur. Batan 
cisim varsa çıkarılmaz. Yaralının sağlık 
kuruluşuna gitmesi sağlanır. Yaralı 
tetanozdan korunmak için uyarılır.

Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk 
Yardım: Hasta/yaralının bilinç kontrolü 
yapılır, hasta yaralının yaşam bulguları 
değerlendirilir, yara üzeri tercihen plastik 
poşet vb. sarılmış bez ile kapatılır, nefes 
alma sırasında yaraya hava girmesini 
engellemek, nefes verme sırasında 
havanın dışarı çıkmasını sağlamak için 
yara üzerine konan bezin bir ucu açık 
bırakılır, bilinç açık ise hasta/yaralı 
yarı oturur pozisyonda tutulur. Hasta/
yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
Hasta/yaralının yaşam bulguları sık sık 
kontrol edilir, Şok önlemleri alınır ve 
tıbbi yardım istenir (112).

Delici Karın Yaralanmalarında İlk 
Yardım: Hasta/yaralının bilinç kontrolü 
yapılır, hasta/yaralının yaşam bulguları 
kontrol edilir. Dışarı çıkan organlar içeri 
sokulmaya çalışılmaz, üzerine geniş 
ve nemli temiz bir bez örtülür. Bilinç 

yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar 
bükülmüş olarak yatırılır, ısı kaybını 
önlemek için hasta/yaralının üzeri 
örtülür. Ağızdan yiyecek ya da içecek 
bir şey verilmez. Yaşam bulguları sık sık 
izlenir ve tıbbi yardım istenir (112).

Kafatası ve Omurga 
Yaralanmalarında İlk Yardım: Bilinç 
ve diğer yaşam bulguları değerlendirilir, 
tıbbi yardım için 112 aranır. Bilinci 
açıksa; hasta/yaralının hareket 
etmemesi sağlanır. Herhangi bir tehlike 
söz konusu ise ayaklarından tutularak 
düz pozisyonda sürüklenir. Hasta/
yaralının olay yerinde, taşıma ve sevki 
sırasında; baş-boyun-gövde ekseninin 
bozulmamasına ve sarsıntıya maruz 
kalmamasına dikkat edilmelidir. Tüm 
yapılanlar ve hasta yaralı hakkındaki 
bilgiler kaydedilip, gelen ekibe 
bildirilmelidir. Hasta / yaralı asla yalnız 
bırakılmamalıdır.

8- KANAMALARDA İLK YARDIM

Kanama, damar bütünlüğünün 
bozulması sonucu kanın damar dışına 
çıkmasına kanama denir. Kanın aktığı 
bölgeye göre kanamalar; dış kanamalar, 
iç kanamalar, doğal deliklerden 
olan kanamalar (kulak, burun, ağız, 
anüs(makat) ve üreme organlarından 
olan kanamalar) olarak gruplandırılır. 

Dış kanamalarda ilk yardım: Yara 
üzerine direkt baskı yapılır, kanama 
durmazsa ikinci bir bez konarak basınç 
arttırılır, gerekirse bandaj ile sarılarak 
kanlanmış bezler kaldırılmadan 
basınç arttırılır. Kanayan bölgeye en 
yakın basınç noktasına bası uygulanır. 
Kanayan bölge yukarı kaldırılır, kanama 
kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi 
yoksa kanama bölgesini kalp hizasından 
yukarıda tutulur. Şok pozisyonu verilir, 
sık sık yaşam bulguları kontrol edilir ( 

2-3 dk. Arayla ). Uzuv kopmuşsa, tüm 
kanama durdurma uygulamaları yetersiz 
kalıyorsa, hasta/yaralının uzun mesafede 
taşınması gerekiyorsa, çok sayıda hasta/
yaralının bulunduğu ortamda tek ilk 
yardımcı varsa turnike uygulanır.

İç kanmalarda ilk yardım: 
Hasta/yaralının bilinci ve solunumu 
değerlendirilir. Üzeri örtülerek ayakları 
30 cm kaldırılır. Asla ağızdan yiyecek 
içecek verilmez. Kapalı kırık varsa, kan 
damarlarının yaralanmasını önlemek 
ve bir iç kanamaya sebep olmamak 
için hasta ya da yaralının hareketsiz 
kalması sağlanır. Hasta/yaralının Şok 
Pozisyonunda, yaşamsal değişimleri 
izlenir.

Burun kanamasında ilk yardım: 
Öncelikle sakin olunmalıdır. Hemen 
baş öne doğru eğilir. Mümkünse 
oturtulur. Burun kanatlarını sıkıştırarak 
iki parmakla sıkılır. Bu işlem yaklaşık 5 
dakika kadar devam edilir. Kanamanın 
durmaması halinde hasta ya da yaralının 
en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi 
gerekir.

Kulak Kanamasında İlk Yardım: 
Hafifse temiz bir bezle temizlenir. 
Ciddi ise; kulak tıkanmadan gazlı bezle 
kapatılır. Hasta/yaralının hareketsiz 
olarak, kanayan kulak üzerine yan 
yatması sağlanır. Kulak kanaması olası 
bir beyin kanamasının habercisi olabilir.

9. HAYVAN ISIRIKLARI VE BÖCEK 
SOKMALARINDA İLK YARDIM

Kedi - köpek ısırmalarında ilk 
yardım: Hafif yaralanmalarda yara 
5 dakika süreyle sabun ve soğuk 
suyla yıkanmalıdır. Yaranın üzeri 
temiz bir bezle kapatılmalıdır. Ciddi 
yaralanmalarda kanama varsa yaraya 
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temiz bir bezle basınç uygulanarak 
kanama durdurulmalıdır. Derhal tıbbi 
yardım sağlanmalı ( 112 ) ve hasta kuduz 
aşısı için uyarılmalıdır.

Arı sokmasında ilk yardım : 
Yaralı bölge yıkanır. Derinin üzerinden 
arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır. 
Soğuk uygulama yapılır ( soğuk su ). 
Eğer ağızdan sokmuşsa, solunumu 
güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır. 
Ağız içi sokmalarında ve alerji hikayesi 
olanlar için tıbbi yardım istenir.

Akrep sokmasında ilk yardım: 
Sokmanın olduğu bölge hareket 
ettirilmez! Yatar pozisyonda tutulur, 
yaraya soğuk uygulama yapılır, kan 
dolaşımını engellemeyecek şekilde 
bandaj uygulanır, turnike uygulanmaz. 
Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz ( 
kesilmez, emilmez vb.).

Yılan sokma / ısırmalarında 
ilk yardım: Hasta sakinleştirilip, 
dinlenmesi sağlanır. Yara su ile 
yıkanır. Yaraya yakın bölgedeki baskı 
yapabilecek eşyalar çıkarılır ( yüzük, 
bilezik, saat vb.). Yaraya soğuk uygulama 
yapılır. Yaralanan bölgeye dolaşımı 
engellemeyecek şekilde bandaj yapılır. 
Turnike uygulanmaz. Yaralı mümkün 
olduğunca hareket ettirilmez. Yara 
üzerine hiçbir müdahale yapılmaz. ( 
Kesmek, emmek vb. ) Yaşam bulguları 
izlenir. Tıbbi yardım istenir.

Deniz canlıları sokmasında 
ilk yardım: Kişi hareket ettirilmez. 
Etkilenen bölge ovulmamalıdır. Batan 
diken varsa ve görünüyorsa, çıkarılır. 
Bu hayvanların enzimleri sıcağa karşı 
dayanıksızdır. Sıcak uygulama yapılır. 
Sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

10-DİĞER ACİL DURUMLARDA İLK 
YARDIM

A.HAVALE: Adalelerin kontrol 
edilemeyen kasılmalarıdır. Havale 
beyinde yaralanma, beyinde enfeksiyon, 
yüksek ateş, bazı hastalıklar ( sara krizi ) 
gibi sebeplerle oluşabilir. 

Sara Krizinde (epilepsi nöbeti) ilk 
yardım: Olayla ilgili güvenlik önlemleri 
alınır. Kriz kendi sürecine bırakılır. Hasta 
bağlanmaya çalışılmamalıdır. Kilitlenmiş 
çene açılmaya çalışılmaz. Yabancı 
herhangi bir madde kullanılmaz ( soğan, 
kolonya vb. ). Kendini yaralamamasına 
dikkat edilir. Etraftaki zarar verebilecek 
malzemeler uzaklaştırılır. Sıkan giysiler 
gevşetilir. Kusma karşısında tetikte 
olunmalıdır. Düşme sonucu yaralanma 
varsa ilgilenilir. Tıbbi yardım istenir.

Kan şekeri düşüklüğünde ilk 
yardım: Kan şekeri düştüğünde 
terleme, hızlı nabız, titreme, yorgunluk, 
bulantı, aniden acıkma hissi, baş ağrısı, 
konuşma güçlüğü, görme bozukluğu, 
uyuşukluk, kafa karışıklığı ve şuur kaybı 
gibi belirtiler görülebilir. Hastanın 
genel durumu değerlendirilir. Bilinci 
yerindeyse; şekerli su verilir. Belirtiler 
15 - 20 dakikada geçmiyorsa sağlık 
kuruluşuna başvurulur. Bilinci kapalı 
ise; Koma pozisyonu verilerek yardım 
çağrılır. Kan şekeri düşük ya da yüksek 
olsa da 2 kesme şekerinin alınması hayat 
kurtarıcı olabilir.

B.GÖĞÜSTE KUVVETLİ AĞRI: 
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri arasında 
en sık kalp spazmı (angina pektoris) 
ve kalp krizi (miyokart enfarktüsü) 
görülür. Her ikisi de kalp kasının belli 
bir yerine gönderilen kanın azalması 
sonucu oluşur. Kalp krizinde (Miyokart 

Enfarktüsü) hasta ciddi bir ölüm korkusu 
ve yoğun sıkıntı hisseder, terleme, mide 
bulantısı, kusma gibi bulgular görülür. 
Ağrı; göğüs ya da mide boşluğunun 
herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat 
bölgesinde görülür, omuzlara, boyuna, 
çeneye ve sol kola yayılır.

Göğüs ağrısında ilk yardım: 
Hastanın yaşamsal bulguları kontrol 
edilir, hemen dinlenmeye alınır, 
sakinleştirilir. Yarı oturur pozisyon 
verilir, kullandığı ilaçları varsa almasına 
yardım edilir. Yardım istenerek (112) 
sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır, yol 
boyunca yaşam bulguları izlenir.

     
  

Uzm. Dr. Burcu ASLAN CANDIR

Özel Kudret İnternational Hospital İç 
Hastalıkları Uzmanı
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ÖĞRETMENİM
Bütün karanlığın ulu güneşi,

Her gece gönlüme dol öğretmenim.
Kim ki çıkmak ister ömür dağına,

Ancak senden başlar yol öğretmenim.

Hep çürüsün sana küfreden diller,
Kökten kopsun sana taş atan eller,
Senden küçük güzellikler, güzeller,
Sendeki bir başka hal öğretmenim.

Satır satır düşüncemde kanımsın,
Kanımın içinde başka canımsın,

Yaradandan sonra küçük tanrımsın,
Sende hikmet, kudret bol öğretmenim.

Adaletin A harfini sen yazdın,
Zorluklaları sen öğrettin, sen çözdün,

Hesabı keşfettin, atomu ezdin,
Sana tüm engeller kul öğretmenim.

Sen ağlarken ya ben nasıl güleyim?
Rehbersiz menzili nasıl bulayım?

Eline, gönlüne kurban olayım,
İşte bir canım var, al öğretmenim.

Mahzuni sızlanır övgüm az diye,
Benden neler çektin, oku, yaz diye,

Gene yatır dizlerine saz diye,
Beni ölene dek çal öğretmenim…

 ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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Şehit haberi almadığımız gün yok gibi.  
Düşündürücü olanı bunun giderek 
sıradan haber halini alıyor olması. Ateşin 
sadece düştüğü yeri yakar hale gelmesi. 

“Sarıkamış şehidi”, “Çanakkale 
şehidi”, “Kore Şehidi”, “Kıbrıs şehidi”, 
“Güneydoğu şehidi”,”15 Temmuz şehidi” 
ayrımı yapmıyoruz. Buna hakkımız yok. 
Bu vatan uğruna bu toprağa düştüler 
hepsi bir bir. 

Bitmeyecek, onlara karşı görevlerimiz. 
Kelime arıyor bulamıyorum o hakkı 
teslim için. 

O kervana Necmettin öğretmen de 
katıldı ne yazık ki.

 23 yaşındaydı. Gümüşhane’nin Torul 
ilçesine bağlı Demirkapı Köyünde doğup 
büyümüş, ilkokulu orada okumuştu. 
Geçtiğimiz Ekim ayında Şanlıurfa’nın 
Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Köyüne 
sınıf öğretmeni olarak atanmıştı. Oradan 
memleketine dönüyordu. 

16 Haziran tarihinde Tunceli-Pülümür 
karayolunda bölücü örgüt tarafından 
yolu kesildi. Aracı yakıldı. Alıkonuldu, 
bilinmeyen bir yerlere götürüldü. 
Kendisinden bir müddet haber 
alınamadı. Sonunda cansız bedeni 

Pülümür Çayı kıyısında bulundu.

Hayat hikâyesi, o son bakış, babanın 
yüz ifadesi vicdanlarda bir başka yankı 
buldu.

Tunceli halkı onun için ayağa kalktı. 
Onun için adını verdiği bulvarda yürüdü. 

Onu hiç tanımayan bir TIR şoförü, onun 
posterini canı  pahasına Türk Bayrağıyla 
yan yana Tunceli-Pülümür karayoluna 
astı…

Adı verildi, görev yaptığı Siverek’teki, 
doğup büyüdüğü Gümüşhane’deki 
okullara.

Babası inşaat işlerinde çalışarak 
onu okutmuştu. Ailesine para da 
gönderiyordu. Adıyaman'a kız istenmeye 
gidilecekti bu yaz. Olmadı, olamadı... 
İhanetin üssü haline getirilmek istenen 
Tunceli’de önü kesildi. Hayal oldu hepsi. 

Eğitim camiası olarak pek çoğumuz 
onun şahsında kendimizi gördük. 

Birebir benzerini paylaştığımız 
geçmişimizi hatırlattı bize... 

Daha bir oturdu içimize o yüzden. 

Diyor ya şairimiz: 
“İnsan büyür beşikte,
Mezarda yatmak için.
Kahramanlar can verir, 
Yurdu yaşatmak için”
Onlar vatan için öldüler.
Kalanlar vatan için yaşayacaklar. 
Gidenlerin gözleri olacak üzerlerinde. 
Yükleri ağır o yüzden ve daha zor. 
Kanının yerde kalmadığını duyduk 
teselli oldu bir nebze. 
Bu son kan olur inşallah 
Pülümür Çayına, Munzur’a, Fırat’a, 
Dicle’ye karışan… 
Ruhları şad olsun! 
Unutmayacağız, 

Ne Necmettin YILMAZ öğretmeni… 

Ne diğerlerini…

Osman ERENALP
  Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

           Maarif Müfettişi 

NECMETTİN 
ÖĞRETMEN’İN 
ARDINDAN 

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...
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Özellikle 1990 lı yılların başından itibaren 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 
gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal 
yaşama yansımaları; eğitim, sağlık, 
tarım ve sanayi başta olmak üzere bütün 
toplumsal alanları, örgütlenme ve yaşam 
tarzını önemli ölçüde değiştirmiştir. 
Bu dönemde birçok ülkede, sanayi 
toplumundan bilgi toplumuna geçiş 
bir amaç olarak belirlenmiş ve bu 
amacı gerçekleştirmek için eylem 
planları hazırlanmıştır. Bu gelişmeler 
doğrultusunda, kamu yönetimi anlayışı 
da değişmiş; kamu kurumlarının hizmet 
sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanılmaya başlanmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
batı dünyasında yaşanan gelişmelere 
paralel olarak, ülkemizde de birçok 
kamu kurumunda bilgi işlem merkezleri 
kurulmuş ve bilgiler bilgisayar ortamında 
depolanmaya başlanmış ve buna 
paralel olarak 2003 yılında “e-Dönüşüm 
Türkiye” projesi başlatılmış, bu çerçevede 
birçok kamu hizmetinin vatandaşlara, iş 
dünyasına ve diğer kamu kurumlarına 
elektronik ortamda sunumu öngörülmüş 
ve bu uygulama da kısaca e-Devlet 
olarak adlandırılmıştır.

Bir başka tanıma göre e-devlet; 
kullanıcıların elektronik ortamda 
sunulacak kamu hizmetlerine farklı 
platformlardan, güvenilir şekilde ve tek 
noktadan erişebilecekleri, vatandaş ve 
iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanmış, 
birlikte işler ve bütünleşik hizmetlerin 
sunulacağı, katılımcı, şeffaf ve hesap 
verebilir bir devlet yapısını ifade 

etmektedir. e-devletin 4 ana vurgusu 
şunladır:

1. Bilişim teknolojilerinin stratejik 
kullanımı,
2. Vatandaş ve kurumlarla elektronik 
ortamda iletişimde bulunmak,
3. Verimliliği, şeffaflığı ve kalkınmayı 
sağlamak,
4. Yeniden yapılanma.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi 
ve Eylem Planının, Türkiye’nin dijital 
dönüşümüne yön vermesi ve sosyal, 
ekonomik, çevreci gelişimine ivme 
kazandırması ve Türkiye’nin 2023 
ulusal hedefleri doğrultusunda gerekli 
kabiliyetlerinin oluşturulması ve ülke 
refahı için kaldıraç etkisinin sağlanması 
beklenmektedir. Bu bağlamda, 2016-
2019 Ulusal e- Devlet Stratejisi ve 
Eylem Planı ile kamu hizmetlerinde 
e-Dönüşümün sağlanması, kullanım, 
katılım ve şeffaflığın artırılması, hizmet 
sunum kanallarının iyileştirmesi ve 
çeşitliliğinin artırılması, e-Devlet 
hizmetlerinin kullanımının artırılması, 
e-Katılım mekanizmalarının 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda e-devlet uygulamaları, 
kamu yönetiminde ortaya çıkan 
değişim eğiliminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri birçok alanda olduğu gibi, 
kamu yönetiminde yeniden yapılanma 
konusunu ve buna paralel olarak 
kamu hizmetlerinin modernizasyonu 
çalışmalarını destekleyen bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle İLKSAN 
olarak, mevcut üye bilgi sisteminin 
yenilenmesi ve gerek başvuru sahipleri 
gerekse sandık çalışanlarına hızlı, 
etkin ve kolay kullanımının sağlanması 
amacıyla kurumumuz tarafından 
çalışmalara başlanmış ve yeni bir 
yazılım projesine başlanmıştır. Buna 
paralel olarak 2016-2019 Ulusal e-Devlet 
Stratejisi ve Eylem Planını kapsamında 
kamu hizmetlerinde e-Dönüşümün 
sağlanması, şeffaflığın artırılması, hizmet 
sunum kanallarının iyileştirmesi, e-Devlet 
hizmetlerinin kullanımının artırılması 
amacıyla üyelerimize, vatandaş odaklı 
e-Devlet kapısı üzerinden hali hazırda 
kurum olarak web sayfamız üzerinden 
sunduğumuz hizmetleri (online evrak 
sorgulama) e-dönüşüm kapsamında 
elektronik ortamda sunmayı bu 
sayede bürokrasinin azaltılması ve 
kamu kaynaklarının etkin kullanımını 
hedeflemiş bulunmaktayız.

e-Devlet Kapısı ve e-Devlet Kapısı 
üzerinden sunulan İLKSAN hizmetleri;

e-Devlet Kapısı Nedir? İLKSAN 
hizmetleri nelerdir?

e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek 
bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir 
internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu 
hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, 
kamu kurumlarına bilgi ve iletişim 
teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde 
sunmaktır.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan 
İLKSAN Hizmetleri;

E-DEVLET UYGULAMALARI VE 
E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN 
SUNULAN İLKSAN HİZMETLERİ

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

Onur BASA
Proje Yöneticisi 
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İLKSAN olarak hâlihazırda e-devlet kapısı üzerinden üyelerimizin 
kurumumuz ile yaptıkları resmi yazışmaları sorgulayabilecekleri 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama hizmetimiz 
sunulmaktadır. Bu hizmet aracılığı ile üyelerimizin kurumumuza 
yazmış olduğu yazıların son durumu, hangi müdürlükte işlem 
görmekte olduğu gibi bilgilere ulaşılmakla beraber ayrıca 
kurumumuz tarafından üyelerimize yazılan cevabı yazılara da 
bu hizmet üzerinden ulaşılarak resmi yazılarımız üyelerimize 
kâğıt ortamında evrak olarak ulaşmadan bu hizmet üzerinden 
bilgisayar ortamında çıktısı alınabilecektir.

İLKSAN olarak ilerleyen dönemlerde e-devlet kapısı üzerinden, 
üyelerimizin yıllara göre ödemiş oldukları aidat tutarlarını ve 
detay dökümlerini göre bilecekleri Üye Aidat Sorgulama hizmeti 
ile birlikte üyelerimizin sandığımızdan kullanmış oldukları ya da 
kefil oldukları ikrazlara ait detay bilgiler (ödeme planı, toplam 
borç, toplam tahsilat, erken ödeme tutarı hesaplama, kefil 
olunan ikraz ödeme ve borç bilgileri sorgulama vb.) alabilecekleri 
Üye İkraz Sorgulama hizmeti üyelerimizin kullanımına açılacaktır.

e-Devlet Kapısı ve İLKSAN Hizmetleri Nasıl Kullanılır? 

e-devlet kapısı hizmetlerine https://giris.turkiye.gov.tr adresinden 
erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, 
T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre 
elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz.

• e-devlet kapısı hizmetlerine https://giris.turkiye.gov.tr adresine 
giriş yapılarak aşağıda ki ekran da yer alan kimlik doğrulama 
bilgileri doldurularak giriş yapılabilir.

 

• Kurumumuz e-devlet kapısı üzerinde kamu kurumları başlığı 
atında yer almakta olup, A’dan Z’ye kurum listesinde İ harfi 
altında yer alan listeden ulaşılabilmektedir.

 

• Listeden İLKSAN seçildiği takdirde İLKSANın e-devlet kapısı 
üzerinden sunduğu hizmetler listelenmektedir.

• Hizmet listesinden Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak 
Doğrulama hizmeti seçilerek gelen doğrulama formu ekranında 
evrak doğrulama kodu, evrak tarihi ve güvenlik resminde 
yazan kod girilerek sorgula butonuna basıldığı takdirde evrak 
sorgulamanızı yapabilirsiniz.     
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2023 HEDEFİ 
YOLUNDA İLKSAN

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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1- Web Ana Sayfası

Web tarayıcı programlarından herhangi birisinden (Önerimiz 
Google Chrome kullanılmasıdır.) adres çubuğuna wwww.ilksan.
gov.tr adresini yazarak sayfaya ulaşınız.

Üyelerinden aldığı gücü yine üyelerine hizmet yolunda kullanan İLKSAN 2023  hedefi doğrultusunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. Bu hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen projeler gerçekleşmiştir.

Dijital Arşiv Sistemi:

Arşivlerimizde mevcut bulunan evraklarımızın her hangi bir afet durumunda hasar yada veri kaybının önüne 
geçilmesi, arşivlerimizdeki bilgilere daha hızlı ulaşımı, üyelerimizin sandığımızdan talep etmiş oldukları sosyal 
yardımları daha hızlı erişimini sağlamak  amacıyla kurumsal arşiv sistemimizdeki tüm evraklar TÜRKSAT  
A.Ş  ile yapılan çalışma neticesinde dijital ortama aktarılmış olup bu çalışma neticesinde arşiv sistemimizde 
günümüz ileri teknolojik alt yapısına kavuşmuş oldu

Fiziksel Veri Kurtarma Merkezi:

Günümüz teknolojik alt yapıda bilgiye ulaşımın kolay olduğu kadar elde bulunan bilginin korunması da bir o kadar önem arz 
etmektedir.Bu konuda ülkemizin bulunduğun konum çerçevesinde  bilgi işlem sistemlerinin her hangi bir siber saldırı veya doğal 
afet durumunda en kıza sürede yeniden çalışabilmesi ve elde bulunan bilginin aktif olarak korunması ve en az hasarda elde bulunan 
verinin korunması amacıyla kurumsal bilgi işlem alt yapısında mevcut olan sistemin bir kopyası TÜRKSAT A.Ş bünyesinde mevcut 
bulunan veri merkezine aktarılmış olup her hangi bir siber saldırı ve doğal afet durumunda üyelerimize en kısa sürede hizmete 
devam etmek için gerekli teknik ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Web Sayfası:

Günümüz teknolojinin gelişimine uygun olarak sürekli değişen ve güçlenen alt yapıya uygun olarak WEB sayfamız yeni tasarımı 
ve üyelerimize  artan hizmetleri ile yayına geçmiştir. BU hizmetler çerçevesinde yenilenen üye bilgi sistemi çerçevesinde AİDAT VE 
SOSYAL YARDIMLAR ,İKRAZ ÖN BAŞVURUSU,ÜYE KİMLİK KARTI ALIMI eklenen hizmetler ile yer almaktadır. Ayrıca Mobil uyumlu 
arayüz özelliği ile beraber mobil sistemlerde aktif erişim özelliği tanımlanmıştır.

ÜBS ŞİFRE ALMA METİNLERİ 2- Web ÜBS Giriş

Sayfada Sağ üst tarafta yer alan “Üye Girişi” bölümüne 
tıkladıktan sonra İLKSAN Üye Bilgi Sistemi olan  otomasyon.
ilksan.gov.tr sayfasın otomatik olarak açılmaktadır.

İsteğiniz doğrultusunda otomasyon.ilksan.gov.tr adresi 
üzerinden direk olarak ulaşabilirsiniz.

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...

Fatih BEYDOĞAN
Bilgi İşlem Müdürü
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3- İlk Şifre

Açılan sayfada daha önce şifre almadıysanız “İlk Şifre” 
bölümünden şifre almanız gerekmektedir. 

Eğer daha önce alınmış olan bir şifreniz mevcut ise T.C. Kimlik No 
ve Şifreniz ile “Giriş ” bölümünden kullanabilirsiniz.

Şifrenizi Unutmanız durumunda “Şifremi Unuttum” bölümünden 
yeni şifrenizi tarafımızda kayıtlı telefon numarası SMS olarak veya 
E-Posta adresine gönderilmesini talep edebilirsiniz.

4- İlk Şifre Kimlik Bilgileri Giriş

Sayfada “İlk Şifre” bölümüne tıkladıktan sonra T.C. Kimlik No , 
Adı ve Soyadı ve ekranda yer alan güvenlik doğrulama kodunu  
bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Bilgi girişi eksiksiz olarak 
girildikten sonra “Sorgula” butonuna basınız.

5- E-posta ve Tel Giriş Ekranı

Bu bölümde sizden E-Posta ve Cep Telefonu bilgileri giriniz. 
Sistem tarafından oluşturulacak şifreyi  E-Posta veya SMS olarak  
gönderilmesi için “Gönder” butonuna basınız.

6- Gelen Şifre ile Giriş Ekranı

E-posta veya SMS olarak gelen şifre bilgisi ile birlikte T.C. Kimlik 
numarasını eksiksiz girdikten son “Giriş” butonuna tıklayınız.

7- ÜBS Ana Sayfa

Başarılı şekilde giriş yaptığınızda karşınıza çıkacak ekran 
görülmektedir. 

İLKSAN Üye Bilgi Sayfasında Yapılabilecek İşlemler; 

• Üye Kimlik Kartı Çıkarma İşlemleri,
• Emeklilik, Evlilik, Şehit, Maluliyet, Doğal Afet vb. Yardımları 

Ön Başvuru Formları, 
• Aidat Tutar Bilgileri Görüntüleme İşlemleri,
• İkraz Ön Başvuru Yapabilme ve Yazdırma İşlemleri,
• Çekilen İkraz Bilgileri ve Taksit Döküm Yazdırma İşlemleri,
• Güncel İkraz Ödeme Planı,
• SMS İle Bilgilendirme Talebi İşlemleri,
• E-posta ve Cep Telefonu Bilgileri Güncelleme İşlemleri,
• İLKSAN’a Gönderilen Evrakınızın Durumu Görüntüleme 

İşlemleri,
• İndirimli Anlaşmalı Kurum İndirim Oranları ve İndirim Kodları,
• Araç Kampanyası Bilgileri ve Başvuru Yapma İşlemleri



BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...

99

ÜYE BİLGİ SİSTEMİ KİMLİK KARTI 
ÇIKARTMA METNİ

1- Web Ana Sayfası 

Web tarayıcı programlarından herhangi birisinden (Önerimiz 
Google Chrome kullanılmasıdır.) adres çubuğuna wwww.ilksan.
gov.tr adresini yazarak sayfaya ulaşınız.

2- ÜBS - Web Sayfası

Sayfada sağ üst tarafta yer alan “Üye Girişi” bölümüne tıkladıktan 
sonra İLKSAN Üye Bilgi Sistemi olan  otomasyon.ilksan.gov.tr 
sayfası da otomatik olarak açılmaktadır.

 İsteğiniz doğrultusunda otomasyon.ilksan.gov.tr adresi üzerinden 
direk olarak ulaşabilirsiniz.

3- ÜBS - Sayfası

Daha önce alınmış olan bir şifreniz mevcut ise T.C. Kimlik No 
ve Şifreniz ile “Giriş” butonuna tıklayarak Üye Bilgi Sistemi ana 
sayfasına ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada daha önce şifre almadıysanız “İlk Şifre” 
bölümünden şifre almanız gerekmektedir. 

Eğer daha önce alınmış olan bir şifreniz mevcut ise T.C. Kimlik No 
ve Şifreniz ile giriş yapıp kullanabilirsiniz.

Şifrenizi Unutmanız durumunda “Şifremi Unuttum” bölümünden 
yeni şifrenizi tarafımızda kayıtlı  telefon numarası SMS olarak veya 
E-Posta adresine gönderilmesini talep edebilirsiniz.

4-Kimlik Kartı - ÜBS Ana Sayfa

Ana Sayfada Otomatik açılır pencere yer alan “Tıklayınız” 
bölümüne tıkadığınızda Kimlik Kartı Çıkarma bölümüne kısa 
yoldan ulaşabilirsiniz.

“Tamam” butonuna bastığınızda Üye Bilgi Sistemi ana sayfasına 
ulaşabilirsiniz.

5-Kimlik Kartı - Menüden Ulaşım

Görselde yer alan Üye Bilgi Sistemi ana sayfasında tüm işlemleri 
yapabileceğini 2 bölüm yer almaktadır.

Üst tarafta yer alan “Üye İşlemleri” başlığı altında yer alan “Kimlik 
Kartı” bölümüne tıklayınız.
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6-Kimlik Kartı - Uyarı Metni

Bu bölümde Kimlik Kartı hakkında bilgilendirme metni 
bulunmaktadır. “Uyarıları Okudum Kartı İndir ” butonuna 
tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

7-Kimlik Kartı - Kimlik İndirme ve Açma

Bilgisayarınıza indirilen dosyayı görselde yer alan şekilde 
üzerine tıklayarak veya bilgisayarınıza indirilen dosyalara 
bulunduğukonumdan ulaşarak dosyayı açabilirsiniz.

8-Kimlik Kartı - Yazdırma 

Dosya açıldığında size ait bilgilerin olduğu kimlik ön ve arka yüzü 
görüntüsü gelecektir. Üst Tarafta yer alan “Yazdır” butonu ile 
çıktısını alabilirsiniz. 

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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DE-HA İNŞAAT 
YATIRIMLAR OTELCİLİK 
TURİZM BİLİŞİM TİCARET 
VE SANAYİ A.Ş.
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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.

Şirketimiz, TÜRSAB (A) Grubu Seyahat Acente belgesine sahip, 
A-D TUR Seyahat Acenteliği kapsamında; şirket şubelerinin 4 

Yıldızlı ANANAS Otel (Alanya), 3 Yıldızlı DEHA Otel (Mahmutlar-
Alanya) ve DE-HA İLKSAN Otel-Öğretmenevi (Kurtuluş-Ankara) 
şubelerinin üçüncü şahıslara, gerekse İLKSAN üyelerine 
konaklama satışı yanında,  VALS Tur Seyahat Acentesi ile yapılan 
anlaşma doğrultusunda, VALS Tur firmasının anlaşmalı olduğu 
otellerin konaklama satışları da şirketimiz acentesi tarafından 
yapılmaktadır.

Şirketimizin Alanya/ANTALYA da bulunan iki oteli ile Ankara’da 
bulunan şehir oteli, müşteri memnuniyeti, saygı, temizlik ve 
kurum kültürünü yansıtan anlayış ile çalışmakta olup, otellerin 
çalışma sistemi ile tanıtım bilgileri aşağıdaki gibidir.
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Alanya /ANTALYA

**** ANANAS OTEL

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

İLETİŞİM:  Tel: 0242 514 15 50 Pbx - www.ananasotel.com

Turizm İşletme Belgesine sahip 4 (Dört) yıldızlı Ananas otel tesisimizde 234 standart, 3 
bedensel engelli, 4 aile odası olmak üzere toplam 241 oda, 485 yatak kapasitelidir. 

Zevkle döşenmiş odaların tümünde uydu, tv, telefon, klima, mini bar, kasa, banyo, oda 
tabanında halı-seramik döşeme bulunmaktadır. 250 kişilik 1. sınıf klimalı lokanta, 140 
kişilik açık yemek alanı, 65 kişilik çok amaçlı salon, 210 kişilik çok amaçlı salon, 60 kişilik 
oyun salonu, 140 kişilik diskotek, 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.

Ananas otel şubemiz turizm alanında dış pazar ve iç pazara yaz sezonunda hitap 
etmekte olup, Herşey Dahil konaklama sisteme göre hizmet vermektedir. 

Ananas Otel Şubesi Alanya–Mersin Karayolu üzerinde, Alanya şehir merkezine 2 Km. 
mesafede Gazipaşa Havaalanına ise 43 km. Antalya hava alanına 130 km. uzaklıktadır. 
Eşsiz Akdeniz manzarası ve plaja kolay ulaşım sunan denize sıfır konumu ile aileler ve 
çiftler için ideal bir tatil yeridir.
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Alanya /ANTALYA

*** DEHA OTEL 

ADRES: Barbaros Caddesi No:46 Mahmutlar Kasabası Alanya/ANTALYA

İLETİŞİM:  Tel: 0242 528 30 50 - www.dehaotel.com

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 bar, halı döşeme bulunmaktadır. Otelde 
yemek salonu, yetişkin ve çocuk havuzu, havuz bar bulunmaktadır.

Deha otel şubesi turizm alanında dış pazar ve iç pazara yaz sezonunda hitap etmekte 
olup, Herşey Dahil konaklama sisteme göre hizmet vermektedir. 

Deha otel şubesi Alanya - Mersin Karayolu üzerinde, plaja kolay ulaşım sunan denize 
sıfır konumu ile Alanya şehir merkezine 10 Km. Gazipaşa havaalanına ise 33 Km. Antalya 

hava alanına 140 Km. uzaklıktadır.
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Kurtuluş /ANKARA

DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ

ADRES: Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş-Çankaya/ANKARA

İLETİŞİM:  Tel: 0312 431 34 11  - www.ilksandehaotel.com

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

Otel odalarında; 24 saat sıcak su, saç kurutma makinası, odalarda ücretsiz emanet 
kasa, 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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ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ

Ölü Ozanlar Derneği'nde  John Keating isimli bir 
öğretmeninin erkek lisesine atanmasıyla film başlıyor. 
Burada katı bir eğitim alan öğrencilerin edebiyata ve şiire 
bakış açılarını değiştiren, daha özgürlükçü bir anlayış 
sunan, onlara hayata farklı açılardan bakmayı başlayan bir 
öğretmenin öğrencilerine rehberlik etmesi işleniyor.

İKİ DİL BİR BAVUL

Kısa film kategorisinde geçtiğimiz yıllarda çekilen film 
Doğu'da Türkçe bilmeyen öğrencilerin olduğu bir ilkokula 
atanan sınıf öğretmenini işliyor. Sınıf öğretmeninin onlarla 
anlaşmaya çalışması aslında olayın daha çok dramatik 
yönünü gözler önüne seriyor. Filmde başrolü oynayan 
öğretmenin oraya gerçekten atanan bir sınıf öğretmeni 
olması da kısa filmin inandırıcılık boyutunu arttırıyor.

KORO (LES CHORİSTES) 

Koro ( Les Choristes) 1949 yılında Fransa'da geçen 
Barratier’in, oyuncu kadrosunu oluşturabilmek için 40 
farklı koroyu dinleyerek ve en sıradan bulduğu çocuklarla 
profesyonel yardım almadan altı ay boyunca çalışarak 
hazırlanan bir film iki dalda Oscar ödülüne aday olarak 
gösterilirken 11 ödül ve 21 adaylığı sahidir. Koro İşsiz müzik 
öğretmeni olan Clement Mathieu, teklif üzerine yatılı 
okuldaki fakir ve kimsesiz erkek öğrencilerinin bulunduğu 

bir okulda işe başlamasıyla film başlar. Mathieu, sert 

şekilde disiplin sağlamaya çalışan okulun müdürünü 

aksine en iyi bildiği iş olan müzikle öğrencilere ulaşarak 

okulun havasını tamamen değiştirir. Gözetmen olarak 

başladığı işinde öğrencilere gizli gizli müzik öğretmeye 

başlayan Mathieu, zor olsa da okul müdürünü ikna ederek 

öğrencilerle koro oluşturur.

BİRİNCİ SINIF (THE FİRST GRADER)

2010 yılında vizyona giren The First Grader filmi gerçek 

bir hikâyeden esinlenerek yazılmıştır. Filmde Kenyalı 

Kimani Maruge, İngiliz sömürgesinde olan ülkesi için çok 

şey feda etmiştir. Savaşa katılmış ve ailesi gözlerinin 

önünde öldürülmüştür. Ülkesi bağımsızlığı kazandıktan 

sonra ise eğitim almak için başlamak için yaptıkları ve 

okula girdikten sonra yaşadığı zorluklara rağmen başarıya 

ulaşmıştır. bu filmde, Kimani Maruge’nin tüm zorluklara 

rağmen eğitim hakkını elde ederek hem Kenya’ya hem de 

tüm dünyaya azmin zaferini kanıtlaması konu ediliyor. 

84 yaşında Kenyalı inatçı ve azimli bir ihtiyar olan Kimani 

Maruge,. Yıllarca ülkesinin özgürlüğü için savaşan bu yaşlı 

adam, karşısına çıkan engelleri bir bir aşmak zorunda 

kalacaktır. Öğretmen Jane Obinchu (Naomie Harris) ise 

onun bu konudaki en büyük destekçisi olacaktır. 
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•  Modern Dünyanın Bunalımı (Rene Guenon) 

•  Halkın Bilim Tarihi (Clifford D. Conner)

•  Hızırla Kırk Saat (Sezai Karakoç)

•  Duygusal Zekâ (Daniel Goleman)

•  Okul Sıkıntısı (Daniel Pennac)

•  İnsan ve İnsanlar (Çiğdem Kağıtçıbaşı)

•  Eğitim-Gençlik-Üniversite (Peyami Safa)

•  Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay)
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BONCUK TOPLAMA
“Boncuk Toplama” oyunu 

için, sınıftaki çocuklar üçerli 

gruplara ayrılır. Gruptaki 

çocuklara renkleri kırmızı, 

sarı ve mavi olan birer bardak 

verilir. Halı üzerine büyükçe bir 

daire çizilerek, içine kırmızı, 

sarı, mavi boncuklar, karışık 

olarak dökülür. Gruptakiler 

bardaklarının rengindeki 

boncukları, tek tek hızla 

toplayıp, dökmeden gelerek, 

belirlenen kavanoza boşaltırlar. 

İlk tamamlayan oyunu kazanır. 

Oyun diğer grupların da aynı 

şekilde oynamasıyla sona erer.

HEDEF VURMACA
Tahtaya iç içe 10 adet 

yuvarlaklar çiziyoruz ve en 

küçüğüne 10 dan başlayarak 

puan veriyoruz. Guruplar 

halinde çocuklar yarışıyor, 

sırayla her gruptan bir öğrenci 

kalkıp belirli bir mesafeden 

gözleri kapatılıp 10 dan 

vurmaya çalışıyor.

Ses çıkaran ve yönlendirme 

yapan gruplardan puan 

siliniyor. Böylelikle sınıfta 

sessizlik sağlanmış oluyor.

ALİ KUTUDA 
Bütün çocuklar sıra 

aralarındaki boşluklarda 

ayakta dururlar. Öğretmen ; 

"Ali kutuda." dediği zaman 

herkes çömelik vaziyet alır. 

"Ali kutudan çıktı." deyince 

herkes ayağa kalkar. Öğretmen 

bu tempo ile giderken bazı 

komutlarda değişiklik yapar. 

Bu değişiklikte yanlış yapanlar 

yerlerine otururlar. En sona 

kalan sınıfın birincisi olur.

AYNA OYUNU
Bir çocuk "ayna" olur. Başka 

bir çocuk da karşısına geçer, 

ayna olan çocuğun yaptığı 

devinimleri öykünerek aynısını 

yapar. Güldürücü devinimler 

çocukların daha çok hoşuna 

gider. Nasıl devinimler 

yapılacağı konusunda çocuk 

özgür bırakılmalıdır. İstenirse, 

bir çocuk ayna olduğunda, 

tüm çocuklar karşısına geçip 

onun devinimlerini öykünmeyle 

yaparlar.

KEDi VE FARE
Öğrenciler bir veya iki halka 

üzerinde sıralanır. Yüzleri içe 

dönüktür. Bir oyuncu kedi 

olarak seçilir. Bu dairenin 

dışında kalır, diğeri ise fare 

olarak dairenin ortasındadır. 

Kedi ; "Ben kediyim" diye 

seslenir.
Fare : "Ben de fareyim" der.

Kedi : "Seni yakalayacağım".

Fare : "Yakalayamazsın".

Oyun bundan sonra başlar 

Kedi diğer oyuncuların 

engellemelerine rağmen 

fareyi yakalamak ister. Fare 

yakalanmamak için kaçar 

Dairedeki çocuklar farenin 

kaçmasını sağlamak için ona 

yol verirler. Fare yakalanınca 

oyuna yeniden başlanır.

(1)  Bahar Sarıkaya

www.ogrenmeyoldasi.com

“Çocuk dış dünya ile ilgili merak ettiklerini öğrenmeye 
çalışırken çevresindeki bireylerden aldığı cevaplar onu 
pek tatmin etmez.  İşte çocuk anlamlandıramadığı 
ve tatmin olmadığı cevaplar sonrasında oyuna kaçar.  
Gerçeğin ne olduğunu anlamak bu kadar zorsa o zaman 
çözüm olarak yeni bir dünya kurmak kalır. Bu hayali 
dünya gerçek dünyanın izlerini taşır. Kurduğu oyunda 
bireyleri taklit eder ve henüz elde edemediklerini, 
tatmin olmayan isteklerini oyunda kendince keşfeder 
ve gerçekleştirir ya da oyun aracılığı ile deney imleyerek 
öğrenir. “(1)

Burada en önemli amacımız sıradışı oyun 
uygulamalarını paylaşıp, hem dersi daha eğlenceli hale 
getirmek ve hem de her çocuğun kendini yaşamasına 
fırsat vermektir.

Oyun
Zamanı
Oyun

Zamanı



111

BAŞARILARLA DOLU 75 YIL...

111



112

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!

*Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem 
unsurlarıdır. (Atatürk)
* Öğretmenlerim, benim için hayatta birer örnek oldular. Tıpkı onlar gibi öğretmen 
olmak, yoksul ve her türlü sıkıntılardan uzak, yine onlar gibi taktir görmek, hayatımın 
tek rüyası oldu. (E. Renan)
* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. 
Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar 
geliştirmek demektir. (Eflatun)
* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)
* Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. 
(Socrates)
* Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)
*Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)
* Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. 
(H.V. Dyke)
* Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)
* Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez.               
( Henry B. Adams)
* İyi bir öğretmen tarafsızdır; herkese direnç, kendini denetleme ve ayarlama örneği 
olur. (Maurice Moffalt)
* Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da 
bir an önce yapmalıyız; çünkü halk, her yönden yeterli bir eğitim görmezse, devlet, 
yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen, bir sanatçı 
gibi, işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. (Anton Çehov)
*Öğretmenliğin en iyi tarafı ne biliyor musunuz? Bir çocuğun yeteneğini keşfettiği 
ana şahit olmak. Dünyada bununla karşılaştırılabilecek hiçbir şey yoktur. (Stephen 
King)
* Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır, tesirlerinin nerede biteceği asla 
bilinmez. (Henry Adams)
* Öğretmen bilgeliğini değil, inancını ve şefkatini verir. (G.Willow Wilson)
* Vardığım kanaat odur ki büyük bir öğretmen büyük bir sanatkardır ve diğer büyük 
sanatkarlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma sahası insan aklı ve ruhu 
olduğu için öğretmenlik sanatların en büyüğü bile olabilir. (John Steinbeck)

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ 
ÜNLÜLERİN SÖZLERİ

GÜVENLİ GELECEK, İLKSAN İLE GELECEK!
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74. yılını geride bırakan İLKSAN, 75. yılına sizlerin destekleri ile daha umutla giriyor, unutmayalım ki 
İLKSAN hepimizin ortak enerjisidir. Bu enerjiyi iyi kullanarak birlikte güçlü yarınlar inşa etmek dileğiyle 
siz değerli üyelerimizin yeni yılını kutlar, 2018 yılının sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim.

  
Tuncer YILMAZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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