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Dilekçe
No

Dilekçe Sahibinin Adı ve Soyadı

10398

Fevzi
KORUCU
Cumhuriyet İlköğretim Okulu,Gemlik / BURSA

11311

Cemal KURT
Cumhuriyet İlköğretim Okulu,Gemlik / BURSA

11391

Gülcan EŞREFOĞLU
Cumhuriyet İlköğretim Okulu,Gemlik / BURSA

11418

Erdal SERT
Cumhuriyet İlköğretim Okulu,Gemlik / BURSA

11776

Kadriye Berna AÇAR
Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
Şahinbey / GAZİANTEP

11777

Adile YALÇINDAĞ
Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
Şahinbey / GAZİANTEP

11778

Emine DÜZENLİ
Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
Şahinbey / GAZİANTEP

11779

Selma BALCI ve Beş Arkadaşı
Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
Şahinbey / GAZİANTEP

11780

Sevilay ŞAHİN
Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
Şahinbey / GAZİANTEP

11781

Nilüfer YILDIZ
Naime Durdu Doğmuş Anaokulu
Şahinbey / GAZİANTEP

11782

Zekine KOLUAÇIK

Dilekçelerin Konusu

İlköğretim
Okulu
öğretmenlerinin zorunlu olarak
İLKSAN’ a üye yapıldıkları için, her
ay maaşlarından % 2 oranında
kesinti yapıldığı, Basında Sandığın
faaliyetleri ile ilgili bir çok
yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin
çıktığı, bunlardan da anlaşıldığı gibi,
İLKSAN’ ın üyelerinin hak ve
menfaatlerini
gereği
gibi
koruyamadığı, İLKSAN üyesi iken,
görev yerinin değişmesi nedeniyle
üyelikten çıkartılan veya, İLKSAN
üyesi değil iken yine görev yerinin
değişmesi nedeniyle zorunlu olarak
üye yapılan öğretmenlerin mağdur
oldukları, İLKSAN’ ın, şaibelerden
uzak,
üyelerinin
hak
ve
menfaatlerini gereği gibi koruyan
daha
sağlıklı
bir
yapıya
kavuşturulması gerektiği.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu,Gemlik BURSA
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Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu 07.03.2007 tarihli 20’nci toplantısında; “İLKSAN’
ın, şaibelerden uzak, üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi koruyan daha sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması gerektiği” yönündeki 10398, 11311, 11391,11418, 11776, 11777,
11778, 11779, 11780, 11781, 11782 numaralı dilekçeleri, aynı içerikli olması ve birbiriyle
bağlantısından dolayı birlikte incelemiş ve karara bağlamıştır.
Yapmış olduğu uygulama ve icraatlarıyla toplantı gündemine alınan İLKSAN (İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) 13 Ocak 1943 Tarihli, 4357 sayılı Kanunun
11. maddesine dayanılarak İlkokul öğretmenleri arasında yardımlaşmayı sağlamak amacıyla
kurulmuştur.
İlkokul öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, Milli Eğitim
İdarelerinde çalışan memurlar ve sandık işlerinde çalışan memurlar 4357 sayılı Kanunun 11.
maddesince Sandığın üyesidirler
Üye giriş ve çıkışlardan dolayı rakamlar değişse de, bu günlerde Sandığın yaklaşık
245 bin civarında kayıtlı üyesi olduğu bilinmektedir.
Aynı

idare içindeki İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden sınıf

öğretmenleri Sandığa zorunlu olarak

üye yapılırken, branş derslerine giren öğretmenler

(Türkçe, Matematik…vb.)

üyesi değildir. İlköğretim bünyesindeki Anaokulu

Sandık

öğretmenlerinin Sandığa üye olması zorunlu iken müstakil Anaokulu öğretmenleri istese de
Sandığa üye olamamaktadır.
13/4/1985 günlü, 18724 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9/4/1985 günlü; 3179
sayılı Yasa ile, eskiden Genel Kurulun görevi olan ANASTATÜ yapma ve değiştirme hakkı
Sandık Genel Kurulundan alınarak, Milli Eğitim Balkanlığına verildiğinden Sandığın idaresi,
işleyiş tarzı ve esasları, 4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi
gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Anastatü ye göre yürütülmektedir.
Sandık tarafından, üyelerinden gerekli şartları taşıyanlara, ilgili yönetmelikle
belirlenen miktarlarda ikraz, evlenme, doğal afet, şehit, ölüm, maluliyet ve emeklilik
yardımları yapıldığı bilinmektedir.
Komisyonumuza İLKSAN’ la ilgili olarak gelen dilekçelerde özetle;
- İlköğretim Okulu öğretmenlerinin zorunlu olarak İLKSAN’ a üye yapıldıkları için,
her ay maaşlarından % 2 oranında kesinti yapıldığı,
- Basında Sandığın faaliyetleri ile ilgili bir çok yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin
çıktığı, bunlardan da anlaşıldığı gibi, İLKSAN’ ın üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi
koruyamadığı,
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- İLKSAN üyesi iken, görev yerinin değişmesi nedeniyle üyelikten çıkartılan veya,
İLKSAN üyesi değil iken yine görev yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak üye yapılan
öğretmenlerin mağdur oldukları,
- İLKSAN’ ın, şaibelerden uzak, üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi koruyan
daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiği,
Belirtilerek, bu hususlara bir çözüm bulunması talep edilmektedir.
Gündem konusu hakkında İçtüzüğün 116 ncı maddesi çerçevesinde yapılan usulî
incelemede, yargıya intikal eden hususların yargı mercilerinin görev alanına girdiği için
Komisyonda

görüşülemeyeceğine

karar

verilerek,

çözülebilecek sorunlarla sınırlı olmak kaydıyla,

İdarenin

kullanacağı

inisiyatifle

başvuruların ele alınması ve esastan

incelenmeye tabi tutulması benimsenmiştir
Toplantıda; Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, İLKSAN temsilcileri ve öğretmenleri
temsilen Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Bağımsız Eğitim Sendikacıları
temsilcileri dinlenmiş, Komisyon Başkanlığının konuyla ilgili olarak yapmış olduğu
yazışmalar ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve belgeler incelenmiştir.
I- SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN AÇIKLIMALARI:
Türk Eğitim – Sen’ in Düşünce ve Görüşleri:
Türk Eğitim - Sen’ in bir eğitim sendikası olması nedeniyle, üyeleri adına konuşma
yetkileri olduğunu ancak, tüm üyelerinin İLKSAN üyesi olmadığı için, direk onlar adına bir
karar verme yerine, bu Sandığın devamından yana olan üyelerin de olduğu düşünülerek
tabanda , üyeler arasında, geniş katılımlı bir araştırma yapılarak, önce İLKSAN’ ın ne
olduğu, bugünkü yapısının nasıl olduğu, üyelerine hangi imkanları sunduğu anlatılıp, mevcut
yapısıyla devam edip etmemesi, ıslah edilmesi veya fesh edilmesi yönündeki kanaatlerinin
öğrenilmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığının teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde
gereğinin yapılması,
Sandığın lağvedilmesi yönünde karar verilmesi halinde, üyelerin mağdur edilmeyip,
birikmiş paralarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi,
Zaman zaman, Sandığın faaliyetleriyle ilgili olarak basında çeşitli iddiaların ve
haberlerin yer aldığını, İLKSAN’’ ın ilgili kurullarınca ve Milli Eğitim Bakanlığınca bu
iddiaların titizlikle ele alınıp incelenmesi ve bir yanlışlık, bir suç varsa, gereğinin yapılması
gerektiğini, böyle bir denetimin ve araştırmanın yapılıp yapılmadığını bilmediğini, İLKSAN
yetkililerinin buna açıklık getirmesi gerektiğini,
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Bu Sandığın, öğretmenlerin cebinden çıkan parayla oluşturulmuş bir kurum olmasına
rağmen anlatılanlardan, öğretmenlerin Sandığın imkanlarından yeterince faydalandırılmadığı
yönünde bir kanaat oluştuğunu, diğer yandan bu Sandığın yasayla kurulup öğretmenlerin
zorunlu olarak üye yapıldı, yine Devlet tarafından idare edilip yönetim ve denetiminin
yapıldığı, ortaya çıkan zararın ödenmesi gündeme geldiğinde ise, biz buna yardımcı olamayız
gibi bir yaklaşımı sezdiğini,
Türk Eğitim-Sen olarak kendilerinin önerilerinin; tarafız bir kuruluş vasıtasıyla çok iyi
bir denetim mekanizması oluşturularak yapılan işlerin hepsinin denetlenmesini, varsa
sorumluların ortaya çıkarılarak zararların tazmini yoluna gidilmesini,
Tüm üyelere ulaşarak yine tarafsız bir kuruluş tarafından Kurumun geleceği hakkında
ne düşündüklerinin sorularak ona göre tedbir alınması, kurumun fesh edilmesini isteyenlerin
olduğu gibi “ben buraya şu kadar para yatırdım, hiç olmazsa paramı kurtarayım” şeklinde
düşünenlerin de olabileceği için, yapılacak bu araştırmadan sonra öğretmenlerin yararına
olabilecek bir sonuca ulaşmaya çalışılması gerektiğini,
İfade etmiştir.
Eğitim – Sen’ in Düşünce ve Görüşleri:
Üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma yaparak sosyal gereksinimleri karşılamak
amacıyla 1943 yılında kurulan İLKSAN’ ın o tarihlerde bir boşluğu doldurduğu için anlamlı
olduğunu, çünkü, o zaman Emekli Sandığının olmadığını, öğretmenlerin maaşlarını genel
bütçe yerine il özel idarelerinden aldıklarını, 1985 yılına kadar Sandığın amacına uygun
şekilde faaliyetlerine devam ettiğini ancak, 1985 yılında 3197 sayılı Yasa ile İLKSAN’ ın
kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen 4357 sayılı Yasada değişiklik yapılarak

Anastatü

hazırlama, yönetim ve denetim işlerinde tamamen Bakanlığın vesayetine verildiğini, tam
olarak kendi yöneticilerini dahi seçemediğini,
Anastatüden kaynaklanan sorunlardan birinin de, temsilde adaletin olmadığını şöyle
ki; Temsilciler Kuruluna İstanbul 6.200 kişiye bir temsilci, gönderirken, Ankara’ nın 3.500
kişiye bir temsilci, Kilis’ in 250 kişiye bir temsilci Tunceli’ nin 211 kişiye bir temsilci,
gönderdiğini, doğal olarak temsilde adaletsizlik söz konusu olunca da, sınıf öğretmenlerinin
iradesinin yönetime tam olarak

yansımadığı,

bu durumun da Komisyonun gündemine

alınması gerektiğini, disiplin cezası alanların il temsilciliğine müracaat etmeleri halinde veto
edilip kabul edilmediğini, bunun demokratik teamüllere aykırı olduğunu, bir kişi öğretmenlik
yapıyorsa ve üyeliği devam ediyorsa onun, seçilmesi halinde temsilci olması gerektiğini,
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İlköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin ve anasınıfı öğretmenlerinin zorunlu
olarak

İKSAN’ a üye yapıldığını, üyeliklerinin ölüm, emeklilik veya görev yerlerinin

değişmesi halinde sona erebildiğini, Sandığın üyesi olmak veya olmamak hususunda üyelerin
kendi inisiyatiflerinin olmadığını, İlköğretim okulları bünyesindeki anasınıfı öğretmenlerinin
zorunlu olarak İLKSAN

üyesi iken aynı işi yapan müstakil anaokulu öğretmenlerinin

Sandığın üyesi olmadıklarını, İlköğretim okulundaki anasınıfı öğretmenlerinin görev yerleri
değişip müstakil anaokullarına gittiklerinde de isteseler de üye olamadıklarını, bu iki
öğretmenin emekli olması halinde İlköğretim okulunda çalışıp emekli olanla son yılda görev
yeri değişen öğretmene ödenen paranın onda bir oranında olduğunu,
Diğer bir husun da İLKSAN’ ın adının sürekli orak yolsuzluk, usulsüzlük ve
şaibelerle anıldığı, Ankara İli Sincan İlçesindeki İLKSAN’ ın arsasının TOKİ’ ye yarı fiyatına
verildiğini, İLKSAN’ a ait arsanın “verdimse ben verdim” denilerek siyasi bir boyut
kazandığını,

1990-1993

yılları

arasında

yöneticilik

yapanların

yapmış

oldukları

yolsuzluklardan dolayı yargılanıp ceza aldıklarını, en son yapılan Temsilciler Kurulunda yine
bazı iddiaların basına yansıdığını, Denetleme Kurulunun 2006 Temsilciler Kuruluna sunduğu
raporda, Genel Merkezin yapmış olduğu yanlış muhasebe kaydı üzerinden kâr gösterdiğini,
belirterek turizm otel, ve benzeri alanlardaki faaliyetlerden çekilmesi, iştiraklerini başka
alanlarda değerlendirmesinin daha akıllıca olacağını belirttiğini,
İLKSAN’ ın bir şeyi alırken pahalıya satarken ise ucuza sattığını, tüm faaliyetlerinde
bunun böyle olduğunu, İstanbul Pendik’ te alınan arsanın sadece 1024 parselinin satıldığını
çünkü, diğerlerinin birinci ikinci ve üçüncü derecede
kaldığından satılamadığını, böylelikle

Ömerli Barajı koruma havzasında

kar yerine zarar ettirildiğini, bu arsalar alınırken

kurumun kendi hukuk bürosu varken başka avukatlarla anlaşma yapılması ve para
ödenmesinin

Denetim

Kurulu

Raporlarında

da

eleştirilerek

Kurumun

çıkarlarının

gözetilmediğinin vurgulandığı, Ankara Sincan Yenikent’ te ki arsanın TOKİ’ ye verilmesinde
de aynı sürecin yaşanarak 11 trilyon TL. değerindeki arsanın 5,4 trilyon TL. ye verildiğini,
bu arsa satılmadan önce 250 bin kişiye sorulduğunda bunlardan sadece 4 bin kişinin Ankara
da TOKİ tarafından yapılacak konutlardan almak istediklerini diğer 246 bin kişinin
istemediğini belirtmelerine rağmen bunların görüşlerinin hiç dikkate alınmadığını, 1991,
1992 ve 1993 yıllarında da araba yolsuzlukları yaşandığını,
Eğitim Sen olarak kendilerinin, İLKSAN’ da ki bu uygulamalara itiraz anlamanda
1993 yılından beri mahkemeye gitmekten tutunda sayısız eylemler ve imza kampanyaları
düzenleyerek Başbakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine
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topladıkları imzaları sunduklarını, İLKSAN’ da bu kadar sıkıntı ve yolsuzluklar varken bu
günlerde bir de MEBSAN dan söz edilmeye başlandığını, buna kesinlikle karşı olduklarını,
Öncelikle İLKSAN’ ın demokratik bir yapıya kavuşturulması, Anastatünün üyeler
tarafından değiştirilmesi, temsildeki adaletsizliklerin ve kısıtlamaların kaldırılması, Milli
Eğitim Bakanlığının vesayetinden kurtarılması, üyelerin denetimine açılması ve Sandıkla
ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşılabilecek bir yapı oluşturulması gerektiğini, İLKSAN’ ın
sosyal yardımlaşma ve dayanışma için kurulan bir kurum olup ticaret yapmak maksadıyla
kurulmadığı için ticari faaliyetlerden çekilmesi gerektiğini,
Kesin çözüm olarak ta İLKSAN’ ın bir an önce fesh edilip üyelerinin paralarının da
gerçek değeri üzerinden nemalandırılarak defaeten ödenmesi gerektiğini, bu güne kadar bu
kurumu üyeler yönetmiş olsaydı “siz yönettiniz siz batırdınız, bizden ne istiyordunuz?”
denebileceğini ancak, burayı Milli Eğitim Bakanlığının yönettiğini, 450 trilyon TL. açık varsa
bunun karşılanması gerektiğini,
İfade etmişlerdir.
Eğitim Bir – Sen’in Düşünce ve Görüşleri:
Dilekçe Komisyonunda İLKSAN’ ın işlevi ve faaliyetleriyle ilgili bir toplantı
yapılmasının kendilerini memnun ettiğini, eğitim sendikalarının, eğitim çalışanlarının ve
öğretmenlerin de,

bu kuruma güveni kalmadıysa, bu kurumun hemen

feshedilmesi

gerektiğini, bunda fikir birliği olunduğunu ancak, nasıl feshedileceğinin hesabının yapılması
gerektiğini, İLKSAN’ ın bugünkü durumundan büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığının da
sorumlu olduğundan, feshinden sonra yapılacak ödemeler için, nasıl ki Konut Edindirme
Yardımlarının ödenebilmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülüyorsa,buna benzer bir çalışmanın
yapılması gerektiğini,
Üyelerinin Sandığı güvenmemesine rağmen zorunlu üye yapılmalarının ilginç
olduğunu, ilk kurulduğu yıllarda Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları olmadığı
için onun işlevini görmek gibi bir amacı olabileceğini ama, artık sosyal güvenlik
kuruluşlarının kurumsallaştığını, günümüzde,

kişilerin çeşitli

yardımlaşma sandıklarına

kendi gönül rızaları ile üye olup onlardan birtakım faydalar sağlayabileceklerini, İLKSAN’ ın
böyle yapmayıp zorunlu olarak üyeleri kendisine üye olmaya ve aidat ödemeye mahkum
ettiğini,
Üyelerinin gözünde İLKSAN’ ın hala şaibeli bir konumda olup temizlenemediğini,
burada kişilerin hedef alınmayıp topyekün Sandığın faaliyetlerinin ele alınması gerektiğini,
bugün itibariyle bir üyenin ayda 20 YTL. aidat ödeyip 25 yıl çalıştığı düşünüldüğünde biriken
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paranın yaklaşık olarak

6.000 YTL olacağını, Sandığın da emekli olan kişiye bu kadar bir

para ödediğini, o zaman Sandık bu parayı işletip değerlendirip çoğaltmayacaksa,üyeye bir
getirisi olmayacaksa, yıllarca aidat ödemenin de bir anlamı olmadığını, Sandığın yürütmüş
olduğu

işletmelerde

ve

ticaretten

zarar

ettiğini,

gayrimenkullarını

gereği

gibi

değerlendiremediğini, geriye sadece üyelerden topladığı aidatları bankaya yatırmak ve onların
faiz getirisiyle üyelerine olan yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştığını, kendisi ve
kendisi gibi düşünen kişilerin de geliri sadece banka faizinden ibaret olan bir Sandığa zorunlu
olarak üye olmak istemediklerini, bunun tabi karşılanması gerektiğini,
Sandığın kurulları oluşturulurken seçimlerin demokratik olmayıp, il ve ilçe
temsilcileri seçilirken bir çok üyenin haberlerinin olmadığını, kendisinin 20 yıllık üye
olmasına rağmen ancak bir defa bir arkadaşının haber etmesiyle oy kullanabildiğini, yani
kendisini yöneten, parasının işletildiği bir kurumda kişinin haberi olmadan temsilciler
seçilerek İLKSAN Yönetim Kurulunun oluşturulduğunu, eğitimde şiddet tartışılıp
araştırmalar yapılırken İLKSAN’ ın seçimlerinde sürekli tartışma ve kavgaların meydana
gelmesinin, Sandığın faaliyetleriyle mağdur durumda olan öğretmenleri, imaj aşınmasıyla,
diğer bir yönden de mağdur etmeye devam ettiğini,
Gelen dilekçelerde kurumun revize edilerek devamına yönelik birtakım düşünceler
olduğunu, kesinlikle bunun

kısa süreli bir

çözüm olacağını,

İLKSAN’ ın ticaret

yapamadığını, yaptığı zamanda beceremediği için açık verdiğini, ve çeşitli yolsuzluk ve
usulsüzlüklere sebebiyet verdiğini, bu durumda ticaret yaptığı zaman külfet, yapmadığı zaman
üyelerinin haklarını temin etmekte güçlük çeken bir kurumun her geçen gün açığının daha da
artarak devam ettiğini, bu nedenle bu kurumun bir an önce feshedilmesi gerektiğini.
İki yıl önce 11 bin öğretmenin katılımıyla yapmış oldukları bir araştırmada
öğretmenlerin % 80’ i

bu kuruma güvenmediklerini, % 55’ i de hemen fesh edilmesi

gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini, şu an da yine imza kampanyalarının devam etmekte
olduğunu, bittiğinde Meclise sunacaklarını, madem ki 240 bine yakın öğretmenden istemese
de her ay aidat alınıyor, o zaman bu kurumun geleceğinin ne olması gerektiği ile ilgili
İLKSAN’ ın dışında bir kuruma bilimsel bir araştırma yaptırıp üyelerinin vermiş olduğu karar
doğrultusunda gereğinin yapılması gerektiğini,
İfade etmiştir.
Bağımsız Eğitimciler Sendikası’ nın Düşünce ve Görüşleri:
Bir eğitim sendikası başkanı ve İLKSAN üyesi olarak bu konunun burada ele alınıp
konuşulmasından memnun olduğunu, burada konuşulanlardan sonra

İLKSAN’ ın,
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öğretmenlerin sırtında bir kambur olmaktan çıkıp OYAK gibi yüzakı bir kurum olmasını
umduğunu,

geçen yıl üyeleri arasında yapmış oldukları bir ankette üyelerin % 78 inin

İLKSAN’ ın kapanmasını istediklerini,
Her ay üyelerden toplanan 4 milyon YTL. nin bir bankada karşılıksız olarak, her
hangi bir promosyon verilmeden 5-6 gün bekletildiği oysa, bankaların bu gibi durumlarda
kurumlara belli bir miktar ödemede bulduklarını bildiklerini,
Alanya Ananas Otelde, 2005 yılının 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında 2.693 kişinin
bedava yiyip içip kaldıklarını, bunun denetleme raporuyla da tespit edildiğini, otel sürekli
bedavacı müşterilerle dolu olduğu için turizm acentelerinin göndermiş olduğu müşterilerin
yer olmadığı gerekçesi ile geri çevrildiği için acentelerin, Otel aleyhine, “bizim getirdiğimiz
müşterileri siz yatıramadınız, misafir edemediniz” diye

tazminat davaları açtıklarını ve

kazandıklarını, bedava kalan bu 2.693 kişinin İLKSAN’ a ait Ananas otele sığmayıp diğer
çevre otellere yerleştirildiğini ve paralarının da İLKSAN’

tarafından

yani,

kendi

aidatlarından ödendiğini, Ankara Ulus’ ta bulunan öğretmen evinin zarar ettiği halde kar
etmiş gibi gösterildiğini,
İstanbul Pendik’te alınan bir arsanın mülkiyetinin tescili işlemleri için, İLKSAN’ ın
kendi hukuk bürosu ve maaşlı avukatları olmasına rağmen başka bir avukatla, şu an
Kahramanmaraş Milletvekili olan Mehmet YILMAZCAN’ la avukatlık hizmetinin karşılığı
olarak, alınan arsanın bedelinin % 20 si karşılığı anlaşıldığını ve buna karşılık 1998 yılında
38 milyar TL. ödendiği, daha sonra arsanın etrafı yerleşime açılıp değeri artınca sayın
YILMAZCAN tarafından alınan paranın az bulunarak İLKSAN aleyhine dava açıldığını ve 2
trilyon 513 milyar TL.nın 6 yıllık faizi ile birlikte ödenmesi yönünde karar çıktığını, bu
paranın bu gün itibariyle yaklaşık olarak 20 trilyon TL. tuttuğunu, bu parayı İLKSAN dan
almak isteyen sayın Vekili, bir İLKSAN üyesi ve bir sendikacı olarak insaflı olmaya davet
ettiğini,
Benzer kuruluşlar olduğu için bir mukayese yapmak gerekirse, 1961 yılında kurulan
OYAK’ ın şu an 18 bin kişiye iş verdiğini yurt içinde ve dışında bir çok alanlarda faaliyet
gösterip üretim yaptığını ve çok karlı bir kuruluş olarak üyelerinin haklarını en iyi şekilde
koruduğunu, İLKSAN’ ın üye sayısının OYAK’ tan 24 bin daha fazla olmasına rağmen
maalesef durumun ortada olduğunu, birinin ordu yardımlaşma kurumu, diğerinin de öğretmen
yardımlaşma kurumu olduğu halde aralarında çok fark olup, ülkemizde kalemin kılıçtan
keskin olmadığının anlaşıldığını, OYAK’ ta kimse yolsuzluk usulsüzlük yapamazken
İLKSAN bir çok yolsuzlukların olduğunu,
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Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, üç
kuruşluk maaşa talim eden öğretmenlerimizin alın terinin ürünü olan İLKSAN’ da yaşanan bu
yolsuzluklara, bu kapkaça dur dememiz gerektiğini, Vekillerin bu konuda yanlarında durarak
öğretmenlerin haklarını araması, kendilerinin, gerek basın toplantılarıyla, gerek eylemlerle,
gerek imza kampanyalarıyla bu konuyu gündemde tutmaya çalıştıklarını ve Meclisten, bu
konunun çözümüyle ilgili samimi destek beklediklerini, ama bu aşamada İLKSAN’ ın
kapatılmasının zor olduğu için hiç olmazsa zorunlu üyelik şartının kaldırılması gerektiğini,
İfade etmiştir.
Tem – Sen’ in düşünce ve görüşleri:
Kendisinden önce konuşulanların birçoğuna katıldığını, tekrar olmaması açısından
değinmeyeceğini, İLKSAN’ ın işlevini yitirdiğinin doğru olduğunu, ancak, işlevini yerine
getiremiyorsa getirmesini sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiğini, 1943 yılında kurulup
bir çok emeklerin verildiği, umutların bağlandığı bir kurumun lağvedilip ortadan
kaldırılmasına gönlünün razı olmadığını, ancak kesinlikle, OYAK örneğinde olduğu gibi
verimli ve işlevsel hale getirilmesi gerektiğini, bu gün İLKSAN’ ı üyelerinin değil de Milli
Eğitim Bakanlığının yönettiğini, bunun doğru olmadığını, İLKSAN’ ın tüm eğitimcileri içine
alacak şekilde yeniden yapılandırılarak İLKSAN değil de MEBSAN olarak yeniden
düzenleyip Sanayi Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının
denetiminde bir kurum haline getirilmesi gerektiğini,
İfade etmiştir.
İLKSAN’ ın İzah ve Açıklamaları:
İLKSAN olarak bir çok soruya ve iddialara muhatap olduklarını, bu hususlarla ilgili
gerekli izah ve açıklamalarda bulunmaya çalışacağını;
Sorunların bir kısmının Anastatüden

kaynaklandığını, anastatünün Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından hazırlandığını, 2000 yılında anastatü değişikliğiyle ilgili olarak, tüm
sendika temsilcileriyle birlikte bir çalışma yaparak günün şartlarına uygun düzenlemeler
yapılarak

Bakanlığa sunulduğunu, bu günlerde tekrar bazı çalışmalar yapıldığını, ancak

bugüne kadar da istenilen değişikliklerin yapılamadığını,
Sürekli olarak bazı çevreler tarafından İLKSAN’ da yolsuzluk ve usulsüzlükler
olduğunun iddia edildiğini ancak, 1996 yılından beri de somut bir olayın ortaya çıkmadığını,
bugün çeşitli bankalarda 130 trilyon TL. nakitleri,

çeşitli taşınmazları ve 2.600.dönüm

arazilerinin olduğunu, faiz oranları yüksek iken gelirlerinin de yüksek olduğu için çarkın
rahatça döndüğünü, ancak artık faizlerin eskisi gibi yüksek olmadığından kendilerinin de
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gelirlerinin azaldığını, yıllık karda veya zararda olmalarının, emekli olanların sayısına göre
değiştiğini, az kişi emekli olunca kar edip çok kişi emekli olunca o yıl zarar ettiklerini,
Antalya Alanya da biri üç yıldızlı diğeri dört yıldızlı iki tane otelleri olduğunu ve bu
otellerin kendi bünyelerinde bulunan

De-Ha Şirketi tarafından kiralanıp işletildiğini,

Ankara Sincan da bulunan arsayı TOKİ’ ye, 5 trilyon 400 milyar TL.ye öğretmenlere
konut yapılması için sattıklarını, ayrıca 130 işyeri bulunan bir ticaret merkezinin de
kendilerine, maliyetine verileceği için, bunun bir avantaj olduğunu, aksi yönde yapılan
değerlendirmelerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu arsa satılmadan önce tüm üyelere,
Ankara, İstanbul ve İzmir de konut yapılması halinde talep edip etmeyecekleri sorulduğunda
4 bin kişinin, Ankara da yapılması halinde konut edinmek istediklerini belirtmeleri üzerine
bu işi başlattıklarını ve şuan oranın değerinin çok artarak üçe dörde katlandığını,
İstanbul da bulunan arsanın 1992-1993 gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle alınmış
olup o tarihte tapularının alınmadığını, toplam 800 dönüm olan arsanın 400 dönümünün
İLKSAN’ ın diğer 400 dönümünün de

üçüncü kişilere ait

olduğundan tapu tescilinin

yapılması için izalei şuyu davası açıldığını ve İLKSAN üzerine tapu tescilinin yapıldığını,
tapu tescil işlemleri için, o zaman Ankara Barosuna kayıtlı olup şuan Kahramanmaraş
Milletvekili olan Mehmet Yılmazcan ve avukat Halime Nuray Turcan ile arsa bedelinin % 20
si karşılığında avukatlık sözleşmesi yapıldığını, sonuçta tapu tescil davasının Sandık lehine
sonuçlandığını ve Mehmet Yılmazcan ile Nuray Turcan a sözleşme gereğince 38 milyar TL.
ücret ödediğini, aradan dört yıl on ay geçtikten sonra, Maraş Barosu hakem kuruluna dilekçe
vererek “ben paramı alamadım, az aldım…” diyerek Sandık aleyhine dava açtığını, davayı
kazandığını, devam eden süreçte TBMM de, 5043 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanunun kabul edilmesi ve Geçici 21. maddesinin vermiş olduğu hakla
da, bugün itibariyle Sandıktan yaklaşık 20 trilyon alacağı olduğunu, kendilerinin de ilgili
yasanın Geçici 21. maddesinin

Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek Yargıtay’a

başvurduklarını ve Yargıtay’ ın da konuyu ciddi bularak Yasanın Geçici 21. maddesini
Anayasa Mahkemesine taşıdığını ve yargılama sürecin devam ettiğini, konunun tüm
boyutuyla yargının vermiş olduğu kararlar çerçevesinde şekillendiğini,
Temsilciler

kurulu

seçimlerinin

ve

diğer

kurulların

nasıl

seçileceği

ve

oluşturulacağının Anastatüde belirlendiğini ona göre seçimlerin yapıldığını, temsilde adalet
ilkesinin bu şekilde yerine getirildiğini,
Üyelerin maaşlarının % 2 sini her ay, 4357 sayılı Kanun ve Anastatü gereğince aidat
olarak kesildiğini bunun da 22 ile 16 YTL. arasında değiştiğini, bu şekilde aidat yatırarak
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emekli olan bir üyeye 7,5 – 8 bin YTL. ikramiye ödediklerini, katsayıya bağlı olduğu için
bunun her yıl değiştiğini, bunu haricinde karşılıksız olarak evlenme, şehit, ölüm, tabi afet
yardımı yaptıklarını, 2006 yılında Sandığın toplam gelirinin 79 trilyon TL. olup yine 2006
yılında emekli olan 8.313 kişiye toplam 58 trilyon TL. para ödendiğini, şuan, emekli
sayısında çok fazla bir artış olmadığı taktirde ödemelerde bir sıkıntı olmayacağını,
Sendikaların İLKSAN’ ın kapanmasını istediklerini, kendilerinin yapmış olduğu
hesaplamaya göre, Sandığın kapanması halinde, üye olan 246.029 kişiye toplam 1 katrilyon
223 trilyon TL. para ödenmesi gerektiğini, şuan tüm taşınmazları da satsalar bu miktara
ulaşmalarının mümkün olmadığını, aradaki farkın ödenmesi için hazineden 450 trilyon
kaynak aktarılmasının gerektiğini,
İfade etmişlerdir.
II- HÜKÜMET TEMSİLCİSİNİN AÇIKLAMALARI:
Milli Eğitim Bakanlığı’ nın Düşünce ve Görüşleri:
Kendisinin hem Milli Eğitim Bakanlığı adına hem de, bir dönem önce İLKSAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu için İLKSAN la ilgili de bilgi vereceğini belirtip söze
başlayarak; İLKSAN’ ın birinci derecede bir ticari kuruluş olmayıp, kurumun gelirlerinin %
91 nin banka faizlerden oluştuğunu, 2005 – 2006 yılındaki toplam gelirdeki aidatların
oranının % 59’ a tekabül ederken diğer gelirlerin ise ancak % 5 civarında olduğunu, aidatlarla
toplanan paraların bankalara yatırıp buradan alınan paralarla üyelerin ikramiye ve diğer
sosyal yardımlarının dağıtıldığını,

son dört yılda ekonomideki reel

faizlerin düşmesi

nedeniyle İLKSAN’ ın da buna bağlı olarak gelirlerinin azaldığını, üyelere ödenen evlenme,
ölüm, emeklilik ve diğer sosyal yardımların, gelirlere oranla daha fazla olmasından dolayı, şu
an açık verildiğini ve bu açığın her geçen gün de arttığını,
İki yıl boyunca, reel olarak, sadece Didim’ de ki tesise para harcanıp, diğer
harcamaların tamamının evlenme yardımı, doğal afet yardımı, ölüm yardımı, şehit yardımı,
maluliyet yardımı, emeklilik yardımı, aidat iadesi ve ikraz, artı, 126 personelin maaş
ödemesinden ibaret olduğunu, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadığını,
İLKSAN’ ın sürekli olarak, Bakanlık merkez denetim elemanları tarafından rutin
olarak iki yılda bir denetlediğini, yolsuzluk veya usulsüzlüklerle ilgili bir ihbar geldiğinde
mutlaka, Sayın Bakanın, Sayın Müsteşarın ilgili müfettişleri görevlendirdiğini, bugüne kadar
kendilerine intikal etmiş herhangi bir usulsüzlük ve yolsuzluk ihbarı yapılmadığını,
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Zorunlu olarak, görev yeri değişikliği nedeniyle üyeliklerine son verilen üyelerin
mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kanunda ve anastatü

de değişiklik yapılması

gerektiğini, bunun için Bakanlıkta gerekli çalışmaların yapıldığını, bu doğrultuda, üç büyük
eğitim sendikasının genel başkanlarının Milli Eğitim Bakanı ile yapmış oldukları görüşmede
İLKSAN’ ın organizasyon yapısının değiştirilmesi ve daha aktif, daha verimli bir hale
getirilmesi yönünde Bakanlıkta gerekli çalışmaların yürütüldüğünü,
İfade etmiştir.

III- KOMİSYONUN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELERİ:
Komisyonumuzca, gerek ilgili kuruluşlarla yapılan yazışmalar, gerek toplantıda
konuşulup tartışılan hususlar ve

gerekse yapılan diğer incelemeler ve araştırmalar

neticesinde;
- Geniş bir kesimi ilgilendirdiği için, İLKSAN’ ın, yapmış olduğu faaliyetleriyle ve
icraatlarıyla kamuoyunda sürekli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla adının anılır olduğu,
eğitim camiasının bir kuruluşunun sürekli bu gibi şaibelerle anılmasının ve gündeme
gelmesinin öğretmenlerimizi ve Milli Eğiti Bakanlığını yıprattığı,
-Öğretmenler

arasında

sosyal

yardımlaşma

amacıyla

kurulan

İLKSAN’

ın

kaynaklarının, özel sektör mantığıyla, kar edecek şekil de, profesyonel kişilerce değil de,
ilgisiz, bilgisiz ve ehliyetsiz kişilerce yönetiliyormuş imajının doğduğu,
- İLKSAN’ ın karlarının sadece % 5’ i nin yapmış olduğu işletme faaliyetlerinden
geldiği, diğer tüm gelirinin bankalardaki parasının faizinden ibaret olduğu,
- Son yıllarda banka faiz oranlara düştüğü için buna bağlı olarak İLKSAN’ ın da
gelirlerinin azaldığı, gelirlerle gider arasındaki farkın her geçen gün arttığı, şuan Sandığın
taşınmazlar da dahil olmak üzere tüm malvarlığı paraya çevrilip mevcut üyelerinin hak
edişleri verilmek istense 450 trilyon TL. ek kaynağa ihtiyaç olduğu,
- Eğitim camiasında faaliyet gösteren eğitim sendikalarının çoğunluğu, İLKSAN’ ın
bir an önce fesh edilip üyelerin birikmiş paralarının ödenmesini, bazı sendikalar ise, gerekli
revizyonların yapılıp demokratikleşme ve şeffaflaşma sağlandıktan sonra sandığın
faaliyetlerine devam etmesini istedikleri,
- İLKSAN’ ın, 4357 sayılı Kanunun 11. maddesine dayanılarak İlkokul öğretmenleri
arasında yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulduğu ve İlkokul öğretmenleri, İlköğretim
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Okullarındaki anasınıfı öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, Milli
Eğitim İdarelerinde çalışan memurlar ve sandık işlerinde çalışanlar Sandığın zorunlu üyesi
olup her ay maaşlarının % 2’ si oranında aidat ödemek zorunda oldukları,
- Sandığın idaresi, işleyiş tarzı ve esasları, 4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı Kanunla
değişik 14. maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Anastatü ye göre
yürütüldüğünden İLKSAN’ ın Milli Eğitim Bakanlığının vesayeti altında bulunduğu,
Anlaşılmıştır.
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet YILMAZCAN Komisyonumuz tutanaklarında
isminin geçtiğini ve şahsıyla ilgili bazı iddiaların dile getirildiğini belirterek 21.03.2007
tarihinde Komisyonumuza göndermiş olduğu bilgi notunda:
İLKSAN tarafından İstanbul’ da alınan arsanın tapu tescil işlemleri için, 1996 tarihli
“gayri-menkullerin İLKSAN adına tapuya tesciline ilişkin ilamın kesinleştiği tarihteki rayiç
bedelinin % 20 sinin vekalet ücreti olarak ödenmesinin” taraflar arasında kararlaştırıldığını,
Çok çetrefilli ve uzun dava süreci neticesinde 3.300.000.m2 arsanın İLKSAN adına
tescilinin sağlanıp vekalet ücret sözleşmesine göre ilamın kesinleştiği tarih olan 17.07.1998
de arsanın bedelinin Pendik Kıymet Takdir Komisyonunca 16,5 trilyon TL. , İstanbul Baro
Hakem Kurulunca 12,5 trilyon TL.Hakem Kurulunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmesi üzerine ,Pendik Asliye Hukuk Mahkemesince de 12,5 trilyon TL. olarak belirlenip
rayiç bedelinin % 20 sine tekabül eden 2.523.000.000.000. TL. nin avukatlık ücreti olarak
ödenmesine hükmettiğini,
İlgili mahkemede davanın kabul gerekçesinin iddia edildiği gibi, Avukatlık Kanunun
da yapılan değişiklik olmayıp, taraflar arasındaki “vekalet Ücret Sözleşmesi” olduğunu,
Avukatlık Kanunun 164. maddesinde yapılan son değişiklik teklifinde kendisinin de
imzasının olduğunu ancak bu değişikliğin yeni esaslar getirmeyip 2001 yılındaki değişikliği
daha anlaşılabilir hale getirerek 53 bin avukatı ilgilendirdiğini, İLKSAN’ la ilgili basında ve
Komisyonda değişik sendika temsilcilerinin dile getirmiş oldukları

iddiaların asılsız

olduğunu, bu durumun bağımsız yargı tarafından verilen kararlardan da anlaşıldığını,
İfade etmiştir.
Karar:
1. “İlköğretim Okulu öğretmenlerinin zorunlu olarak İLKSAN’ a üye yapıldıkları için,
her ay maaşlarından % 2 oranında kesinti yapıldığı, İLKSAN üyesi iken, görev yerinin
değişmesi nedeniyle üyelikten çıkartılan veya, İLKSAN üyesi değil iken yine görev yerinin
değişmesi nedeniyle zorunlu olarak üye yapılan öğretmenlerin mağdur edilmemeleri” ve bazı
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sendika temsilcilerince dile getirilen “İLKSAN’ ın fesh edilerek üyelerin hak edişlerinin
defaten ödenmesi” hususlarıyla ilgili olarak:
Üyeliğin ve aidat ödemenin 4357 sayılı Kanun gereği olduğundan, İLKSAN’ ın
kuruluşu ve işleyişiyle ilgili bahse konu Kanunda eğitim sendikalarının da görüş ve
düşünceleri doğrultusunda gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin çalışmaların bir an
önce bitirilmesi tavsiye edilerek, kanun değişikliği gerektiren her iki hususla ilgili olarak
bu aşamada

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM

İçtüzüğünün 116 ve 117. maddeleri uyarınca Komisyonumuzca başka bir işlem
yapılamayacağına,
2. Sorunların bir kısmının Anastatüden

kaynaklandığı, “Anastatüde

bazı

değişiklikler yapılması gerektiği” hususuyla ilgili olarak:
Anastatü yapma, değiştirme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında olduğu için, İLKSAN
ve tüm sendika temsilcileriyle birlikte gerekli çalışmanın yapılarak,

günün şartlarına

uygun olar Anastatüde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
3. “Sandığın faaliyetleri ile ilgili bir çok yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin çıktığı,
bunlardan da anlaşıldığı gibi, üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi koruyamadığı,
İLKSAN’ ın, şaibelerden uzak, üyelerinin hak ve menfaatlerini gereği gibi koruyan daha
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiği” hususuyla ilgili olarak:
Anastatüye göre Kurumun yönetim ve Denetiminde Milli Eğitim Bakanlığı söz
sahibi olduğu için, Kurumla ilgili iddia edilen tüm yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin ve
diğer

tüm faaliyetlerinin, ciddiye alınarak denetlenmesi ve gerekli idari tedbirlerin

ivedilikle alınmasına,
3071 sayılı Kanun ve Meclis İçtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince, itiraz yolu açık
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
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Toplantıya Katılmadı

Yahya AKMAN
Şanlıurfa Milletvekili
Başkan

Alaettin GÜVEN
Kütahya Milletvekili
Başkanvekili

Kenan ALTUN
Ardahan Milletvekili
Sözcü

Toplantıya Katılmadı

Ali TEMÜR
Giresun Milletvekili
Katip Üye

Abdülmecit ALP
Bursa Milletvekili
Üye

Mustafa EYİCEOĞLU
Mersin Milletvekili
Üye

Mahmut GÖKSU
Adıyaman milletvekili
Üye

Muharrem CANDAN
Konya Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Cahit CAN
Sinop Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Faruk KOCA
Ankara Milletvekili
Üye

Toplantıya Katılmadı

Şevket ARZ
Trabzon Milletvekili
Üye

Zeynep Damla GÜREL
İstanbul Milletvekili
Üye

Ali Rıza GÜLÇİÇEK
İstanbul Milletvekili
Üye
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