
İHTİYAT SANDIĞI YASASI 

 
( 34/1993,65/1993, 1/1995, 18/2000, 25/2001, 50/2002, 47/2003, 68/2003 30/2004,  41/2004 ve 

74/2007, 27/2008, 6/2010 ve 4/2012  Sayılı Yasalar) 

 

 

Madde 10 (5) altında Yapılan Tüzük 

 

 

Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Yasası’nın 10’uncu 

maddesinin (4)’üncü fıkrasının kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü 

yapar; 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurallar 

 

Kısa İsim 

07/03/2005 

R.G. 31 

EK III 

A.E. 113 

04/10/2006 

R.G. 164 

EK III 

A.E. 560 

28/03/2008 

R.G. 57 

EK III 

A.E. 242 

19/08/2010 

R.G. 144 

EK III 

A.E. 539 

03/07/2012 

R.G. 123 

EK III 

A.E. 393 

01/10/2014 

R.G. 200 

EK III 

A.E. 589 

22/12/2014 

R.G. 253 

EK III 

A.E. 760 

25/03/2020 

R.G. 50 

EK III 

A.E. 216 

 

  

1. Bu Tüzük,  İhtiyat Sandığı Avans Tüzüğü olarak isimlendirilir. 

 



Tefsir 

 

 

2.A.E. 

760/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.E. 

760/14 

2.A.E. 

760/14 

 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; “Avans” İhtiyat 

Sandığı Yasası’nın 10’uncu maddesinin (1)’inci ve (5)’inci 

fıkralarındaki kurallar gereğince iştirak sahiplerine verilecek 

miktarı anlatır.  

“Avans Senedi”, İştirak sahibinin İhtiyat Sandığı Yasası ve bu 

Tüzük kurallarına göre Daire ile karşılıklı olarak imzaladığı senedi 

anlatır. 

“Daire” İhtiyat Sandığı Dairesi’ni anlatır. 

“Fon” İhtiyat Sandığı Yasası’nın 4’üncü maddesi kuralları 

gereğince kurulan Fonu anlatır. 

“İştirak Sahibi” müstahdem sıfatı ile İhtiyat Sandığı Yasası’nın 

5’inci ve 6’ncı maddesi kuralları uyarınca İhtiyat Sandığı 

kapsamına alınanları anlatır. 

“Masraf”, verilen avans  karşılığı alınan faiz ve diğer giderleri 

anlatır.  

“Müdür”, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü’nü anlatır.  

“Takvim Yılı”, Her yılın 01 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında 

geçen süreyi anlatır. 

“Yetki Belgesi”, İştirak sahibinin, işverenini İhtiyat Sandığı 

Dairesi’ne avans taksitlerini yatırması için yetkilendirdiğini 

belirten belgedir. 

“Yönetim Kurulu”, İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesi 

kuralları gereğince kurulan Kurulu anlatır.  

 

Amaç 
 

3. Bu Tüzüğün amacı, iştirak sahiplerine İhtiyat Sandığı  

Yasası’nda ve bu Tüzükte  öngörülen koşullara bağlı    

 olarak avans alma olanağı sağlamaktır. 

 

Kapsam 

3.A.E.  

760/14 

 

4. Bu Tüzük, İhtiyat Sandığı’na en az iki yıl prim ve  

depozit yatırımı bulunan ve başvuru sırasında  

fiilen çalışmakta olan iştirak sahiplerini kapsar.   

   

İKİNCİ BÖLÜM 

Avans İçin Başvuru, Avans Miktarı ve Geri Ödeme 

 

Avans İçin 

Başvuru 

 

5. Bu Tüzüğün 4’üncü maddesi kapsamında sayılan iştirak       

sahipleri, dairece hazırlanan başvuru formunu doldurmak suretiyle 

daireden avans talebinde bulunabilirler. 

         Başvuru sahiplerine dairece alındı belgesi verilir. 

 

Avans Miktarı 

4. A.E. 

760/14 

34/1993 

 65/1993 

 1/1995 

 18/2000 

 25/2001 

6. (1)Bir iştirak sahibi, İhtiyat Sandığı Yasası’nın 9’uncu     

maddesinin (2)’nci fıkrasına göre hesaplanan prim ve depozitler 

toplamının en fazla yarısını avans olarak çekebilir. 

(2) Bu Tüzük kurallarına uygun olarak bir iştirak sahibinin avans 

başvurusu Yönetim Kurulu’nun onayına bağlı olup, başvurusu 

değerlendirilirken iştirak sahibine İhtiyat Sandığı Yasası’nın 

9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca başvuru tarihinden 



 50/2002 

 47/2003 

 68/2003 

 30/2004 

 41/2004 

74/2007 

27/2008 

60/2010 

4/2012 

önceki bir yılın prim, depozit ve faiz toplamının on katı tutarına 

kadar avans verilir. 

      Ancak, başvuru tarihinden önceki takvim yılında çalıştığı 

sürelerin prim ve depozit yatırımı yapılmayan iştirakçiler ile 

başvuru tarihindeki takvim yılı içerisinde eksik yatırımı bulunan 

iştirakçilere yapılacak avans ödemelerinde yukarıdaki (1)’inci 

fıkra kuralları uygulanır. 

(3)Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralara göre   

     verilecek avans miktarı her halükarda bir önceki  

     yıl sonu oluşan prim toplamını aşamaz. 

         

Avans İptali  7. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan avans talebi 30 gün içinde 

iştirak sahibi tarafından senedi düzenlenip alınmaz ise iptal edilir. 

 

Avansın  

Geri Ödenmesi  

Faiz ve Teminat 

5.A.E. 

760/14 

8.  (1) Avans alan bir iştirak sahibi, almış olduğu avansı mali durumu 

ve talep ettiği avans miktarı da göz önünde bulundurularak, 

kademeli olarak 15,000.-TL’ye kadar en çok otuzaltı aya, 

15,001.-TL – 30,000.-TL arası için en çok kırksekiz aya ve 

30,001.-TL ve üzeri için en çok altmış aya kadar eşit 

taksitlerle geri öder. 

 

(2) İştirak sahipleri her takvim yılı içerisinde bir kez avans 

başvurusunda bulunabilir. Başvuru yapıp avans alan bir 

iştirakçinin ayni takvim yılı içindeki diğer başvuruları işleme 

konmaz. 

 

(3) İştirak sahibinin prim ve depozitlerinin toplamı, iştirak 

sahibine verilen avans ödemesinin teminatını oluşturur ve 

avansın belirlenen eşit taksitlerle ödenmemesi halinde, iştirak 

sahibinin borcuna mahsup edilir ve hesabı kapatılır. 

 (4) (A) Avansın geri ödenmesinde uygulanacak faiz miktarı,  

              Yönetim Kurulunca saptanır ve koşullara göre yeniden    

              düzenlenebilir. 

       (B) Avansın geri ödenmesinde, azalan bakiye üzerinden faiz   

              işlemi yapılır. 

(5) Avans senedini ve yetki belgesini imzalayan iştirak sahibi, 

senetteki ve yetki belgesindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

 

Avansın Geri 

Ödenmemesi 

4 A.E 

589/14 

9. 

 

Daire tarafından saptanan eşit taksitlerle ödenmesi gereken avans 

miktarlarının, taksit süresi içinde ödenmemesi halinde, vade 

sonunda, avans borcu ve faizleri, teminat olarak tutulan prim ve 

depozit miktarlarından mahsup edilmek suretiyle avans hesabı 

kapatılır. Avans borcu bu şekilde kapatılan bir iştirak sahibinin 

vade sonu kapatma işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre 

ile avans talebi işleme konmaz. 

              Ancak, iştirak sahiplerinin çalıştığı kurum, kuruluş ve 

işyeri tarafından sehven yapıldığı kanıtlanan işlemler sonucu 

iştirak sahiplerinin cezalı duruma düşmesi halinde, konunun 

Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek işlemin sehven 

hatalı yapıldığının görülmesi halinde cezaları kaldırılır. 



 

Masraf 10. İştirak sahibine verilmesi onaylanan avans miktarı üzerinden 

Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda evrak masrafı alınır 

. 
Başvuruların  

Değerlendirilmesi 
11. Başvuru forumlarının değerlendirilmesi, fonun nakit akım 

tablosuna göre yapılır. 

 

Taksitlerin 

Ödenmesi  

6. A.E. 

760/14 

34/1993 

 65/1993 

 1/1995 

 18/2000 

 25/2001 

 50/2002 

 47/2003 

 68/2003 

 30/2004 

 41/2004 

74/2007 

27/2008 

60/2010 

4/2012 

12.        

 

(1) İştirak sahibinin ödeyeceği taksit miktarı, her ay iştirak                              

sahibi veya işvereni tarafından İhtiyat Sandığı’na yatırılır. 

 

(2) Daire, İhtiyat Sandığı Yasası ve bu Tüzük kuralları gereği 

yatırılması gereken avans taksitlerinin tahsilatları için 

gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgenin elektronik 

ortam, internet ve benzeri teknolojik yöntemlerle 

gönderilmesi ve/veya yatırılması gereken avans taksitlerin 

ödemelerinin elektronik ortam, internet ve benzeri 

teknolojik yöntemlerle yapılması hususunda gerçek ve 

tüzel kişileri zorunlu kılmaya yetkilidir. 

 

(3) Bir iştirak sahibi, avans borcunu ödeme süresinde İhtiyat 

Sandığı Yasası’nın 9’uncu maddesinde belirtilen 

nedenlerden dolayı iştirak sahibi olmaktan çıkarsa, fark 

ödemesine veya birikimlerinin dörtte birini almaya hak 

sahibi olur ve birikimlerini talep ederse, ödeme anında 

Daireye olan avans borcu, faizi ile birlikte mahsup edilir. 

    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici ve Son Kurallar 
Geçici Madde 1. 

Yeniden Avans 

Müracaatı Yapma 

Hakkı. 

7 A.E. 

589/14 

 

 

 

Geçici Madde 2. 

Dördüncü Kez 

Vade Sonu 

Kapatma İşlemi 

Nedeni İle 

Sürekli 

Cezalı Duruma 

Düşenler 

7.A.E. 

760/14 

Geçici Madde 3. 

İştirakçilerin 

Takvim Yılı 

İçindeki 

 Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

halen cezalı durumda olan ve avans alamayan iştirak sahipleri ceza 

süreleri dolduğu tarihten itibaren Tüzüğün 9’uncu maddesi 

kuralları uyarınca değerlendirilir.  

 

 

 

 

 

Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürülüğe girdiği tarihten önce 

dördüncü kez vade sonu kapatma işlemi nedeni ile cezaya girip bir 

kez daha avans alamayacak olan iştirak sahipleri bu (Değişiklik) 

Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Esas Tüzüğün 

9’uncu maddesi kuralları uyarınca tekrardan değerlendirilir. 

 

 

 

 

Bu (Değişiklik) Tüzüğü ile değiştirilen Esas Tüzüğün 8’inci 

maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları, bu (Değişiklik) Tüzüğünün 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

avans alan iştirakçilere uygulanır. 



Başvuruları 

Hakkında 

7.A.E 

760/14 

 

 

 

Geçici Madde 4. 

 

İştirak 

Sahiplerinin 

Mart 2020 – 

Haziran 2020 

Ayları 

Arasındaki 

Avans 

Taksitlerinin 

Ödenmesi 

 

3.A.E 

216/20 
 

 Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Corona 

Virüsü (Covid-19)’nden halkın korunması amacıyla Bakanlar 

Kurulu tarafından alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik 

sıkıntıların aşılabilmesi için iştirak sahiplerinin bu Değişiklik 

Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aldıkları avans 

miktarlarına mahsuben Daireye ödemesi gereken Mart 2020 – 

Mayıs 2020 (her iki ay da dahil) ayları arasındaki taksit borçları 

dondurulur ve ödenmeyen bu taksitler borcun vade hitamına 

eklenerek iştirak sahibinden vadesinde ödenmiş gibi tahsil edilir. 

Yürütme 

Yetkisi 

 

13. Bu Tüzük, Çalışma İşleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

 

Yürürlükten  

Kaldırma 

RG114 

14.10.1994 

EK III 

A.E.503 

RG86 

30.06.1995 

EK III 

A.E. 450 

RG53 

14.05.2002 

EK III 

A.E. 295 

 

14.  Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak halen 

yürürlükte bulunan, “İhtiyat Sandığı Avans Tüzüğü” yürürlükten 

kaldırılır 

Yürürlüğe  

Giriş 

15. 

 

Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 

yürürlüğe girer. 
 

 

 


