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İLKSAN

il/ilçe temsilciliği seçimleri birçok açıdan tarihi bir öneme sahiptir. Bu seçim İLKSAN’ın
usulsüzlüklerine ve iflasına ya son verme ya da devam etmesine göz yumma arasında
bir tercih olacaktır. Vereceğiniz oyla İLKSAN’ın geleceğini siz belirlemiş olacaksınız.

İLKSAN arazileri peşkeş çekilen ve ticari kuruluşları zarar eden bir kuruluş olarak zihinlere kazındı. 1996 yılından bu
yana Türk Eğitim Sen’li üyelerin yönettiği İLKSAN’da da, durum yine içler acısıdır. 2009 yılında Türk Eğitim Sen Genel
Başkanı “İLKSAN’ın mal varlığı ve mevcut parasının üzerine 600-700 milyon TL daha gerekmektedir” derken 2011
yılına gelindiğinde “Kapattığınız zaman üyelere mevzuat gereği vermeniz gereken parayı ödemek için 1 milyar
TL daha üzerine koymanız lazım” demektedir. Kısacası açık iki yılda 300 milyon TL artmıştır. Bu durum İLKSAN’ın
yönetilemediğini ve iflasa doğru gün saydığının en bariz örneğidir.
İLKSAN’ın geleceği bu seçim sonuçlarına göre şekillenecek yeni genel kurul, 2013–2017 yılları arasında görev
alacak ve yeni yönetimi belirleyecektir.

Seçimde Eğitim-Bir-Sen’li bir adaya oy vermek;
21. yüzyılda İLKSAN üyeliğini bırakın uygulanmasını, akıl, mantık ve hukuk dışı olan zorunlu üyeliğe dur demektir.
Dağ başında, 6.5 Milyon TL’ye ne satılabilen ne de kiralanabilen atıl iş merkezi yapmakla kalmayıp boş binayı
beklememek için üstüne üstlük yıllık 75 bin liralık güvenlik bedeli ödeyen ticari zekaya (!) dur demektir.
Sürekli açığı büyüyen İLKSAN’ın daha fazla irtifa kaybetmesine dur deyip, kayıp 1.1 milyar TL’nin ve üzerinde
oynanan muhasebe kayıtlarının hesabını sormaktır.
Sandığın otellerinde ücretsiz ağırlanan 2693 kişinin Türk Eğitim Sen’ li İLKSAN yöneticilerine hesabını sormaktır.
11 milyon TL’lik İLKSAN Yenikent arsasını 6 milyon TL’ye peşkeş çekmekle kalmayıp, “verdikse devlete verdik”
diyebilecek kadar ölçüyü kaçıranlara dur demektir.
Gelirlerinin yüzde 98.23’ü faiz ve aidat geliri olan bir kurumun, bütün ticari yatırımlarının genel gelirlere katkısı
yüzde 1.77 iken, zarar eden işletmeleri sübvanse etmeye dur demektir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen 16 yıldır İLKSAN’ı yöneten zihniyet; yönetsel başarısızlıklarını alanlarda sağa sola
çamur atarak örtmeye çalışmakta, eğitim çalışanlarından halen oy isteyebilmektedir.
Bu nedenle mücadelemiz; öncelikle İLKSAN’daki savurganlığı önlemek, suiistimalleri gün yüzüne çıkarmak,
sorumlular hakkında gerekli yasal yaptırımları istemek ve hesap vermelerini sağlamaktır.
Eğitim- Bir-Sen olarak kısa vade de hedefimiz zorunlu üyeliğe son vermektir. Zarar eden işletmeleri
kapatmak, şeffaf bir yönetim sergilemek, üyelerin ödemiş oldukları aidatlarının emeklilik müktesebine
göre hesaplanarak bir defada ve nakden ödenmesini sağlayacak şekilde tasfiye edilmesi için uğraşmaktır.
Bu kapsamda hükümetle görüşmeler yapıp, gerekli finansmanı bulmaya ve kurumun devlet garantisi
kapsamında değerlendirilmesini sağlamaya çalışarak ileride mağdur olacak olan 275 bin üyenin
birikimlerinin heba olmasını engellemek ve üyelerin geleceğini garanti altına almaktır.

28 Nisan’da yapılacak seçimde “sandığın hesabını sandıkta sormak için”
Eğitim-Bir-Sen adaylarına oy verelim ve çöküşe dur diyelim.

