T.C.
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü
Sayı

: B.08.2.İYK.0.01.02.01/
İL/ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ
İLE
“OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ” ÖĞRETMENLERİNİN
DİKKATİNE!

ÖNEMLİ : İlk ataması 14.09.2009 tarihinde yapılanlar ile bundan sonra
ataması yapılacak olanlardan İLKSAN aidatı kesilmeyecek, kesilmesi halinde
ise bu tutar aynen iade edilecektir!

¾

Düzenli olarak aidat kesintileri devam eden “okul öncesi eğitimi” öğretmenlerinin;
a) Üyeliğini devam ettirmek istemeyenlerden, müracaat etmeden önce yasal faiz
ile bugün emekli olmaları halinde alacakları emekli yardımı tutarını
inceledikten sonra durumlarını değerlendirerek karar vermeleri ile,
b) Üyeliğini devam ettirmek isteyenlerde, çalıştıkları her yıl için alacağı emekli
yardımının artacağını ve “üye” olarak sosyal yardım ve tüm haklardan
yararlandırılacağı hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.

LÜTFEN İNCELEYİN!
•
•

Aidat kesintisini sonlandırmak isteyen ile,
Aidat kesintisini devam ettirmek isteyen “okul öncesi eğitimi” öğretmeninin
emekliye ayrılması halinde alacağı tutar aşağıda bilgi amacıyla örneklendirilmiştir.

¾ ÖRNEK HESAPLAMA:
ÖRNEK 1- YASAL FAİZ İLE ÖDENMESİ HALİNDE!
Üyelik
Birikmiş aidat
Yasal faiz
yılı

15

1.328,45

20

1.812,94

25

2.032,37

829,80
1.233,36
1.514,57

Ödenecek tutar

2.158,25
3.046,30
3.546,94

ÖRNEK 2- EMEKLİ YARDIMI OLARAK ÖDENMESİ HALİNDE!
*Eylül 2009 tarihinde emekliye ayrılması halinde ise;
Üyelik
Birikmiş aidat
Yaklaşık ödenecek
yılı
emekli yardımı tutarı

15

1.328,45

20

1.812,94

25

2.032,37

6.914,73
9.529,15
10.660,93

BİLGİ İÇİN: Örneklendirme Eylül 2009 ayı dahil edilerek yapılmış olup; emekli tarihine kadar birikmiş
aidatının artacağı ve son ödediği aidat tutarının değişeceği göz önünde bulundurulduğunda Emekli
Yardım tutarında artış olacaktır!
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UYGULANACAK YASAL FAİZ : Hesaplamalar; yürürlükte bulunan 3095 Sayılı yasa
ile 4489 Sayılı yasa ile değiştirilmesinden sonraki yasal faiz oranlarına göre
yapılacak olup; faiz oranları aşağıda belirtilmiştir.
UYGULANACAK YASAL FAİZ ORANLARI
Başlangıçtan – 3095 sayılı yasanın yürürlük tarihine kadar
19.12.1984 – 31.12.1997 tarihleri arası
01.01.1998 – 31.12.1999 tarihleri arası
01.01.2000 – 30.06.2002 tarihleri arası
01.07.2002 – 30.06.2003 tarihleri arası
01.07.2003 – 31.12.2003 tarihleri arası
01.01.2004 – 30.06.2004 tarihleri arası
01.07.2004 – 30.04.2005 tarihleri arası
01.05.2005 – 31.12.2005 tarihleri arası
01.01.2006 – itibariyle

%5
%30
%50
%60
%55
%50
%43
%38
%12
%9

A) AİDAT KESİNTİSİNİ SONLANDIRMAK İSTEYENLER:
¾ Müracaatlar;
Üyeliğini devam ettirmek isteyenler ile üyelikten ayrılmak isteyenler
01.11.2009 tarihinden itibaren 3 ay (90 gün) içerisinde Sandık Genel Müdürlüğüne
form dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
¾ Ödemeler;
01.01.2010 tarihinden itibaren başlayacaktır.
¾ Hesaplamalar;
1) İlk kesilen aidat tarihi başlangıç aidatı olarak dikkate alınarak; aidat kesilen tarihler
üzerinden birikmiş aidatlarına, “yukarıda belirtilen yasal faiz oranları” uygulanarak
hesaplama yapılacaktır.
2) Ödenecek tutardan, varsa daha önce almış olduğu evlenme, doğal afet
yardımı ve diğer borçları mahsup edilecektir.
U

U

U

B) AİDAT KESİNTİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTEYENLER:
¾

Aidat kesintisini devam ettirmek isteyen “Okul Öncesi Eğitimi” öğretmenleri üye
olarak kabul edilecek olup;

¾

Sandığın sosyal yardımlarından (evlenme-doğal afet-emekli yrd. vs.), ikraz ve diğer
haklardan yararlanacaklardır.

HH
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