Zorunlu sömürüye dur dedik

Mecburi üyeliği kaldırdık

S

osyal ve hukuki bir hak olarak her tür üyeliğin tercihe açık
olmasını savunarak, mecburi üye yapılan eğitim çalışanlarının iradesine konulan ipoteği kaldırmak için 2 ve 3. Dönem

Toplu sözleşmelerde, zorunlu üyelik uygulamasına son vererek
özgürlükçü ve demokratik bir yöntem olarak “isteğe bağlı üyelik”
uygulamasına geçilmesini sağladık.
Üyeliği gönüllü hale getirdiğimiz 2012-2015 şubat atamaları dahil üç yıllık sürede atanan 12.449 sınıf öğretmeninden sadece
5.316’sı sandığa üye olmuş, sınıf öğretmenlerinin ancak %42’si
sandığa üye yapılabilmiştir. Bunun anlamı on sınıf öğretmeninden altısı sandığa üye olmamış, tasarruflarını emanet etmek istememişlerdir.
Bu tabloya rağmen kuruma ve üyeye verdikleri zararı dert etmeyen İLKSAN yönetimi ise kendi yetersizliklerinin ortaya çıkmasından korktuğu için “isteğe bağlı üyelik” hükmünü dava ederek,
üyeyi düşünmeyi ve korumayı değil, zarar hanesini sürekli büyüten yönetimlerini sürdürmeyi önemsediğini bir kez daha ortaya
koymuştur.
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Ü

yelerinin “kara gününde derdine derman olsun, küçük
birikimlerinden büyük kazançlar elde edilsin” diye kurulan, ancak; yıllara ve değişen dünyaya ayak uyduramayan,

sosyo-ekonomik değişimleri takip edemeyen 1943 model anla-

İ

yışla yönetilmeye çalışılan İLKSAN için kaçınılmaz son görünmek-

LKSAN’ın tüm portföyünü oluşturan arsalar, araziler, binalar

tedir.

ve banka mevduatının toplamı 2014 yılı faaliyet raporunda yer

Zorunlu üyelik dayatmasıyla her üyenin maaşından ortalama 45

alan bilançoya göre 845 milyon TL’dir, yani tüm mal varlığı 1

TL kesinti yapan, mali kaynakları yönetmedeki sorunlu anlayışıyla
her geçen gün zararı büyüyen, bir süre sonra üyelerine karşı mali

Seçim; Birileri için sadece

sorumluluklarını yerine getiremeyecek olan İLKSAN’da en akılcı

Biraz daha geçim

çözüm bu serüvene dur demektir.

milyar lirayı bile bulmamaktadır. Kısacası sandığın mali yapısı, aidat iadelerini de emeklilik yardımlarını da karşılamaktan uzaktır.
2015 Temmuz ayı itibarıyla 265 bin üyesi bulunan İLKSAN’ın mevcut sandık üyelerine sadece yasal faizli birikmiş aidatlarının iadesi
için ödemesi gereken toplam tutar; 1 milyar 405 milyon TL’dir.

Zorunlu sömürüye kayıtsız kalma;

SANDIK sandıkta düzelir sanma

2015 Temmuz ayı itibarıyla 10 yıl ve üzeri sandık üyeliği bulunan
186.030 üyeye, üyeliğinin sona ermesi halinde, emeklilik yardımı
esaslarına göre ödenmesi gereken toplam tutar 3 milyar 445
milyon TL’dir.
Bu durumda Sandığın açığı 2 milyar 600 milyon TL’dir ve üyele-

E

ğitim çalışanlarının haklarını, alın teriyle elde ettikleri

N

isan ayında yapılacak seçimler; üyenin zararının katlanarak artmasını engellemeyecek, eski alışkanlıklar devam
edecek, mali şaibeler sürecek, bataklığı kurutmak bir

kazançları koruma ve artırma mücadelesi veren yetkili
sendika olarak; üyelerimiz başta olmak üzere tüm sandık

üyelerinin haklarının iadesini sağlamak, daha fazla zarar etmelerini ve tüm mali haklarını bilinmez bir sürece sürüklenmesini

yana açığın daha da büyümesine göz yumulacaktır.

engellemek, İLKSAN’ı sorumsuzca yönetenler üzerinde kamuo-

Yetkili sendika olarak, Türkiye’de ve dünyada artık örneği bulun-

yu baskısı oluşturmak amacıyla, temsilcilik seçimlerinde oy kul-

mayan İLKSAN’ın uğratıldığı zararın her geçen gün arttığını, yöne-

lanmamak suretiyle İLKSAN’ı boykot etmeye çağırıyoruz.

tilemez, fayda üretemez bir kuruma dönüştüğünü, idari ve mali
içerikli raporlarla defalarca ortaya koyduk.

Bu erime ve mali bilançodan sonra seçim demek; yöneticilerin

Zorunlu üyelik hükmüne dayalı olarak kendi rızaları olmaksızın

sefahatinin sürmesi; üyenin zararının giderek büyümesi; mev-

zorla sandık üyesi yapılan eğitim çalışanlarının mevcut zararları-

cut haklarının ödenmesinin de riskli hale gelmesi demektir. Bu

nın daha da artmasını engellemeyi, yetkili sendika olarak sorum-

sefer “sandık”sız bir tercihte bulunalım “sandığımıza” sahip çı-

luluklarımız arasında gördük.

kalım.

rin alacaklarının %76’sı ödenememektedir. Bu haliyle İLKSAN iflas
etmiş bir şirkettir.

