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Dünya’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

İhtiyat Fonu Uygulamaları

Giriş

S

osyal güvenlik bireyleri hayatın getirdiği çeşitli
sosyal risklere karşı koruyan sistemler bütünüdür. Modern anlamda sosyal güvenlik sistemi sanayi
devriminin olumsuz koşullarını düzeltme amacıyla
Almanya’da doğmuş, önce Avrupa’ya daha sonra ise
kademeli olarak tüm dünya ülkelerine yayılmıştır.1
Sosyal güvenlik sistemleri ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Günümüzde dünya’da uygulanan
sosyal güvenlik sitemleri işçi sigortası modeli2, halk
sigortası modeli3, işçi ve halk sigortası modelinin bir
arada uygulandığı karma model, devletçe bakılma
1 Modern anlamda sosyal güvenliğin doğuşu konusunda bkz. Sait DİLİK, Sosyal Güvenlik,
Ankara, 1992 s.46 vd. Gürhan FİŞEK, Şerife TÜRCAN ÖZSUCA, Mehmet Ali ŞUĞLE, Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi, 1946-1996, Sosyal Sigortalar Kurumu Yayın No: 598, Ankara,
1998, s. 2 vd. , Ali Nazım SÖZER, Sosyal Devlet Uygulamaları, Türkiye İşçi Emeklileri Yayını,
İzmir, 1997, s.3 vd., Aynı yazar, “Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma ve Şili Modeli”,
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl:4 Sayı:10 Yusuf ALPER, Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Sigortalar (SSK), Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını No:15, Bursa, 1997,
Ali GÜZEL Ali Rıza OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku Yenilenmiş 10. Bası Beta Yayınları İstanbul Ekim 2004, s. 14 vd. Müjdat ŞAKAR, Sosyal Sigortalar Uygulaması Der Yayınları,
İstanbul 2004 s. 18 vd. Can TUNCAY, Ömer EKMEKÇİ, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri,
11. Bası Şubat 2005 s.19 vd., Meryem KORAY, Sosyal Politika, İmge Yayınevi, Kasım,2005
İkinci Baskı, s. 298 vd.
2 İşçi sigortaları modeli ilk olarak Almanya’da 1881 yılında uygulanmaya başlamış olup,
öncelikle işçileri korumayı amaçlayan ve işçi ve işveren tarafından ödenen primlerle finanse
edilen sosyal güvenlik sistemidir. Dönemin Alman Başbakanı Bismarck tarafından hazırlandığı için Bismarck Modeli olarak da anılmaktadır. SÖZER, a.g.m., s. 2

4 SÖZER, a.g.m.,s. 1 -4 arası , Suat UĞUR, Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik
Programlarının Yeri ve Gelişimi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, Yayın
No:244, Haziran 2004, s. 69 vd

3 Halk sigortası İngiltere’ de uygulanmaktadır. Beveridge tarafından geliştirildi. Bu
sistemde sadece çalışanlar değil, ülkede ikamet eden herkes kapsam altına alınmaktadır
ve sosyal riskler için prim ödemektedir. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer riskler için sigorta
sistemi uygulanır. Sağlık ise devletçe bedelsiz sunulur. Bkz. SÖZER, a.g.m., s. 2

6 Sitem Danimarka, Yeni Zelanda gibi ülkelerde uygulanmaktadır. SÖZER, a.g.m., s. 3
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yöntemi, ihtiyat fonu ve özel sigorta modeli olarak
sıralanabilir.4 Bunlardan işçi sigortaları halk sigortası, ihtiyat fonu ve özel sigorta sistemi katılımcılar
ile bazı durumlarda devletin, bağımlı çalışanlarda
ise ayrıca, işverenlerin ödedikleri primler ile finanse
edilmektedir.5 Devletçe bakım sistemi ise tüm sosyal
risklerin sigorta sistemi dışında devletçe karşılandığı, vergilerle finanse edilen bir sosyal güvenlik sistemidir.6 Karma model ise işçi sigortaları, halk sigortası
modelinin karışımı olarak ortaya çıkmaktadır.7 Özel
sigorta modeli ise ağırlıklı olarak, başta Şili olmak
üzere Latin Amerika ülkelerinde uygulanmaktadır.
Özellikle malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları çalışanların ve işverenlerinin özel sigorta şirketlerine
ödedikleri, ve sözü edilen şirketler tarafından fonlandırılan primlerle finanse edilmektedir.8

5 SÖZER, a.g.m., s. 1-4
7 Hollanda sosyal güvenlikte karma modeli uygulamaktadır. Bkz. SÖZER, a.g.m, s.3
8 SÖZER, a.g.m., s.4 vd.
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Tüm bu modeller içerisinde devletin herhangi bir katılımının olmadığı özel sigortalara en yakın ve liberal
model ihtiyat fonlarıdır. Gelişmekte olan ülkelerde
çeşitli nedenlerle sosyal güvenliğin tüm sigorta kollarını ve şartlarını uygulamak mümkün olamamıştır.
Bazı ülkeler, nüfuslarını bazı risklere karşı koruyabilmek adına sosyal güvenliğin tüm ilke ve şartlarının
uygulanmadığı, ancak temel düzeydeki risklerin kısmen kapsanabildiği ve primlerle finanse edilen ihtiyat fonları kurmuşlardır. Bugün ihtiyat fonları dünyada on sekiz ülkede halen uygulanmakta ve çalışanlara
kısmi sosyal güvenlik sağlamaktadırlar. Çalışmamızın
birinci bölümünde Dünya’daki ihtiyat fonlarının doğuşu, genel özellikleri, kapsamı, finansmanı, sağladıkları yardımlar ele alınmış, belirtilen kurumları sosyal
sigorta fonlarından ayıran özellikler ortaya konmaya
çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde tamamlayıcı bir sosyal güvenlik kurumuna dönüşen Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) İhtiyat Sandığı incelenmiştir. Belirtilen çerçevede söz konusu sandığın
kuruluşu, gelişimi, kapsamı, finansmanı, yönetimi,
sağladığı yardımlar ile ülke ekonomisindeki yeri ele
alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise ihtiyat
fonlarının sosyal sigorta fonlarına göre avantajlı ve
dezavantajlı yönleri incelenmiştir. Çalışmamız sonuç
kısmı ile sona ermektedir.

I- Dünya’da İhtiyat Fonları
A- İhtiyat Fonlarının Kuruluşu ve Genel
Özellikleri
İhtiyat fonları9 kamu tarafından işletilen, işçilerin ve
işverenlerinin ödedikleri primleri belirli durumlarda
genellikle toptan veya faiziyle birlikte geri alabilmelerine imkan tanıyan zorunlu tasarruf programlarıdır.10 Esasen ihtiyat fonu sistemi genellikle eski
İngiliz kolonisi olan ülkelerde de, kolonilerin bağımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra, kurulmuştur.11
Malezya’da ve Singapur’da ihtiyat fonlarının oluşumunda İngiltere’nin büyük etkisinin olduğu söylenebilir. Gerçekte bu dönemde İngiliz hükümetinin
eski kolonilerde herhangi bir sosyal güvenlik sistemi
9 SÖZER, adı geçen makalesinde ihtiyat fonlarını,“Koruyucu Fon Modeli” başlığı altında
incelemektedir.bkz. SÖZER, a.g.m., s. 5-6 UĞUR’da eserinde uygulamayı aynı ad altında
incelemektedir. Bkz. UĞUR, a.g.e., s. 69 vd. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ise belirtilen
fon modeli “Singapur Emeklilik Modeli” altında “Providend Fon” adıyla ele alınmıştır. Bkz.
DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT
Müsteşarlığı, DPT Yayını No: 2592 ÖİK:604, Ankara 2001 s.20, İngilizcesi “Provident Fund”
olan kurumları tarafımızca Türkçe’ye “İhtiyat Fonu” olarak çevrilmiştir. Nitekim K.K.T.C.’de
1970’li yıların başında faaliyete geçen ve halen varlığını ek sosyal sigorta kurumu olarak sürdüren kurumun adı da “İhtiyat Sandığı”’dır. Bkz. II. Bölüm
10 SÖZER, makalesinde ertelenmiş ücret olarak adlandırılan fondaki birikimin zorunlu tasarruf olarak nitelendirildiğini, söz konusu kurumun ülkemizdeki kıdem tazminatı ve zorunlu
tasarruf kurumlarının yerini aldığını ifade etmektedir. Bkz. SÖZER, a.g.m., s. 4
11 Roger BEATTIE, “Pension systems and prospects in Asia and the Pacific” International
Social Security Review, Cilt: 51, Sayı: 3 1998, s.63, David C. LINDEMAN, “Provident funds
in Asia: Some lessons for pension reformers”, International Social Security Review, Cilt: 55,
Sayı:4, 2002 s.55,
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kurma niyeti yoktur. Bununla beraber soğuk savaş
döneminde eski kolonilerin sosyalizmden etkilenmemesi amacı, sosyal sigorta programlarının kurulması
sürecini hızlandırmıştır.12 Fonların ortak özelliği ise
finansmanın işçi ve işveren tarafından sağlanması ve
devlete yük getirmemesidir.13 İhtiyat fonlarını ülkelere göre ilk kuruluş yılları Tablo:1’de verilmiştir.
Tablo:1 İhtiyat Fonlarının Uygulandığı Ülkeler ve
Kuruluş Yılları
Ülke Adı

İlk İhtiyat Fonu’nun Kurulduğu Yıl

Burundi

1992

Fiji

1966

Hindistan

1952

Endonezya

1951

Kribati

1976

Malezya

1951

Nepal

1962

Singapur

1953

Solomun Adaları

1973

Sri Lanka

1958

Hong Kong

1995

Vanuatu

1986

Batı Samoa

1972

Gambiya

1981

Kenya

1965

Swaziland

1975

Tanzanya

1975

Uganda

1967

Kaynak: Social Security Administration Office of Policy Office of
Research, Evaluation, and Statistics, Social Security Programs Throughout the World (SSPTW): Asia and the Pacific, 2004 http://
www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2004-2005/asia/ssptw04asia-1.pdf (Erişim Tarihi:02.04.2006)Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and
Statistics, Social Security Programs Throughout the World (SSPTW): Africa, 2003 http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/
ssptw/2003/africa/ssptw04africa 1.pdf (Erişim Tarihi:02.04.2006)

Tablo:1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere,
ihtiyat fonlarının büyük çoğunluğu 1950-1980 yılları arasında kurulmuştur. İhtiyat fonu uygulaması
günümüzde 18 ülkede uygulanmaktadır. İngiltere
Asya’daki son kolonisi Honkong’u Çin’e devretmeden
önce de, adı geçen kolonisinde zorunlu ihtiyat fonunu kurmuştur.14 Hemen belirtelim ki Hong Kong da
12 Stephan HAGGARD, The Evolution of Haggard, The Evolution of Social Contracts in Asia,
http://politics.soc.ntu.edu.tw/news/930604.pdf. (Erişim Tarihi:02.08.2006) s.10
13 HAGGARD, a.g.m., s. 10
14 Chak Kwan CHAN “Protecting the ageing poor or strengthening the market economy: the
case of the Hong Kong Mandatory Provident Fund”,Internatıonal Journal Of Socıal Welfare,
Welfare , 2003 s. 127
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kurulan ihtiyat fonu diğer ülkelerdeki uygulamalarla
aynı adı taşımaktadır. Ancak işleyiş açısından diğer
ülkelerdeki gibi kamu eliyle değil, özel sektör eliyle
yürütülmektedir.15
Kişiler sosyal sigorta programları çerçevesindeki
emeklilik programlarında ileride emekli olduklarında
alacakları emekli aylığını tahmin edebilirken, ihtiyat
fonlarında emekli olacak kişinin aylığı sadece fona
ödediği primler ile sınırlıdır ve kendisine ödenecek
aylık hakkında katılımcının fikri yoktur.16 Dolayısıyla
ihtiyat fonlarınca sigortalıya ya da ölümü halinde hak
sahiplerine yapılacak ödemelerin sosyal koruma için
uygun değillerdir.17 Daha önce de vurgulandığı üzere
fonlar mevcut durumlarıyla daha çok tasarruf sandığı
gibi işlev görmektedirler.18 Fonda biriken para toptan
olarak sigortalının emekliliğinde ya da yasada belirlenen koşularda sigortalıya faizi ile birlikte verilmektedir. Emeklilik durumunda bazı ihtiyat fonları fonda
sigortalı adına biriken tutarı emekli aylığı şeklinde
verme seçeneğini de sigortalılarına sunmaktadırlar.
Bazı ihtiyat fonlarının sigortalının ölümü halinde geride kalanlara emekli aylığı verdiği de görülmektedir.19 Bazı fonlar üyelerinin klasik sosyal güvenlik ihtiyaçları dışında ev, eğitim gibi ihtiyaçlarını da dikkate
alarak kredi de vermektedir.20 İhtiyat fonları, bir çok
yönüyle Şili’de kurulan özel emeklilik fonlarına benzemektedir.21 Kişinin emekli aylığı toplamı sisteme
kendisinin ve işvereninin yatırdığı primler ile bunların faiz gelirinden oluşmaktadır.

B- İhtiyat Fonlarının Finansmanı
Sosyal sigorta programları iki yöntem ile finanse
edilmektedir. Bunlardan birincisi fon (biriktirim),
ikincisi ise dağıtım yöntemidir. Fon (biriktirim) yönteminde giderler için, gelirlerin finansmanında, gelirlerin tahsilinden giderlerin yapılacağı tarihe kadar
fon oluşturulmakta22 ve uzun dönemde elde edilecek
gelirler, gelecek dönemlerdeki ihtiyaçlar için kulla-

15 Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and
Statistics,SSPTW, Asia. s.68
16 ILO, a.g.e., s. 99
17 BEATTİE, a.g.m., s. 68
18 SÖZER, a.g.m., s. 4
19 Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSPTW Asia s.3
20 Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, a.g.e., s. 4-5
21 International Labour Organization (ILO), Pension Schemes , Social Security Series, No:4
1998, s. 94
22 Bkz. DİLİK, a.g.e., s.247 vd., TUNCAY, EKMEKÇİ, a.g.e., s. 163 vd.

nılmaktadır.23 Fon yönteminde her nesil sadece kendi
sosyal güvenliğini sağlarken, neslin tehlikesiz geçen
dönemlerinden tehlikeye maruz kaldığı dönemlere gelir transferi söz konusu olmaktadır.24 Söz konusu yöntemde sosyal transferlere yer yoktur.25 Bir
başka anlatımla, kişinin sosyal güvenliği hesabında
biriken parası ile sınırlıdır. Belirtilen özelliği nedeniyle yöntem daha çok özel sigortalara uygundur.26
Enflasyonun yüksek oranda seyrettiği, sık sık devalüasyonlara başvurulan ülkelerde, biriktirim yöntemi
sosyal güvenlik fonlarının değer kaybetmesine yol
açmaktadır.27 Bireysel fon sistemi dayanışma ilkesine
aykırılık teşkil etmektedir ve bu özelliği ile günümüz
sosyal güvenlik anlayışına uygun değildir.28 Dağıtım
yönteminde ise belirli dönemde yapılması gereken
sosyal güvenlik harcamaları, aynı dönem içerisinde
toplanan gelirlerle finanse edilmektedir.29 Dolayısıyla
genç kuşaklardan toplanan primlerle, yaşlı nüfusun
sosyal sigorta giderleri karşılanmaktadır. Böylelikle,
nesiller arası gelir dağılımı da gerçekleşmektedir.30
İhtiyat fonları’nın temel gelir kaynağı, işçi ve işverenlerden toplanan primlerdir. Fonlar, sağladıkları
yardımların finansmanında fon (biriktirim) yöntemini
kullanmaktadırlar. Bu yönleriyle fonlar, finansmanda
dağıtım yöntemini uygulayan sosyal sigorta fonlarından ayrılırlar. İhtiyat fonlarının çoğunda, fon (biriktirim) yönteminin uygulanması nedeniyle kuşaklar
arası dayanışma esası yoktur. Hesaplar bireyselleştirildiğinden bireyler arası dağıtım da meydana gelmemektedir.31 Oysa mali bakımdan böyle bir yöntemin uygulanması sosyal güvenlik sistemlerinin dayanışma ve riskleri dağıtma ilkelerine aykırıdır.32 İhtiyat
fonlarında her birey, hesabında biriken tutar ve faizi
kadar güvenceye sahiptir. Kişilerin, fonda biriken parasının ölümüne kadar yetmemesi ya da ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine düşük toptan ödeme yapılması ihtimali oldukça yüksektir. Dolayısıyla
fonlar bireylere yeterli sosyal güvenliği sağlamaktan
uzaktır. İhtiyat fonları, sosyal sigorta programlarının

temel araç olduğu ülkelerde , daha çok tamamlayıcı
sosyal güvenlik kurumu olma özelliğine haizdir. Hem
ihtiyat fonları sosyal sigorta emeklilik programları
gibi, devlet garantisindedir. Ancak sosyal sigortaların
finansmanında çoğu ülkede devlet katkısı mevcutken, ihtiyat fonlarının finansmanında devlet katkısı
hiç bulunmamaktadır.33
İhtiyat fonları, Fiji, Singapur ve Malezya dışında bağımsız çalışanları kapsamamaktadır. Uyguladıkları
prim oranları ise genellikle düşüktür. Tablo:2’de çeşitli ülkelerde ihtiyat fonlarının, uyguladıkları prim
oranları gösterilmiştir.
Tablo:2 İhtiyat Fonları’nın Prim Oranları
Ülke Adı

Primler %
Sigortalı
Prim Hissesi

İşveren Prim
Hissesi

Bağımsız
Çalışanlar

Burundi

5

5

Fiji

8

8*

8

Hindistan

12

3,67

-

Endonezya

2

3,7

-

7,5

7,5

50M$5000M$
arası

Kribati
Malezya

11

12

Nepal

10

10

-

Singapur

20

13

6-8 (Yaşa
bağlı)

Solomun
Adaları

5

7,5

-

Sri Lanka

8

12

-

Hong Kong

5

5

-

Vanuatu

4

6

-

Batı Samoa

5

5

-

Gambiya

5

10

-

Kenya

5

5

-

Swaziland

5

5

-

Tanzanya

10

10

-

Uganda

5

10

-

* İşverenler isteğe bağlı olarak %22’ye kadar ek prim ödeyebilmektedir
23 Yusuf ALPER, “Sosyal Sigortalar Finansmanında Değişiklik, Sosyal Digortalardd Yeniden
Yapılanma Semineri, Antalya, 224-27 Eylül 1999, Çimento Müstahsilleri Sendikası Yayını,
Ankara, 2000, s. 129 UĞUR, a.g.e., s. 53
24 ALPER, a.g.t., s. 130
25 KORAY, a.g.e., s. 303
26 KORAY, a.g.e, s.303
27 Cahit TALAS, Toplumsal Ekonomi, 7. Baskı, İmge Kitapevi, Haziran 1997, s. 445,
aktaran, UĞUR, a.g.e., s. 54
28 UĞUR, a.g.e., s. 52
29 Ayrıntılı bili için bkz.. TALAS, a.g.e., s. 443, DİLİK, a.g.e., s. 246 vd., TUNCAY, EKMEKÇİ,
a.g.e., s. 163, vd., UĞUR, a.g.e.,s. 50
30 ALPER, a.g.t., s.128
31 ILO, a.g.e., s. 94,99, UĞUR, a.g.e., s.69
32 TALAS, a.g.e., s. 444

Kaynak: Social Security Administration Office of Policy Office of
Research, Evaluation, and Statistics, SSPTW, Asia, Social Security
Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and
Statistics, SSPTW, Africa, ILO, a.g.e.’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tablo:2’nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere,
sigortalı prim oranlarının %2 ile %20, işveren prim
oranlarının ise %3,7 ile 12 arasında değiştiği görülmektedir.
33 ILO, a.g.e., s. 99
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C- İhtiyat Fonlarının Sağladıkları
Yardımlar ve Sosyal Sigorta Fonlarından
Farklı Yönleri
İhtiyat fonları sağladıkları yardımlar konularında birbirine yakın uygulamalara sahiptirler. Bununla beraber, yararlanma şartları yönüyle diğerlerinden farklılık göstermektedir. Tablo:3’te belirtilen farklılıkları
gösterebilmek için, ihtiyat fonlarının, toptan ödeme
ya da emekli aylığı bağlama sağlama koşulları hakkında özet bilgi verilmiştir.
Tablo:3 Çeşitli Ülkelerde İhtiyat Fonu Uygulamaları
(2003-2004)
Ülke Adı

Emeklik
Yaşı

Malullük
Yardımı

Ölüm
Yardımı

Burundi
Fiji
Hindistan
Endonezya
Kribati
Malezya
Nepal
Singapur
Solomun Adaları
Sri Lanka
Hong Kong
Vanuatu
Batı Samoa
Gambiya
Kenya
Swaziland
Tanzanya
Uganda

55
55 c
55 c
55 d
50 f
55
55 g
55
50 h
55 b c - ı
65
55
55 c -i
55- l
55 c
55 c-m
55 c-n
55

Xa
X
Xa
Xa
Xa
X
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
X a –j
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Xa
X
Xa
Xe
Xa
X
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
X a –k
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Kaynak: Social Security Administration Office of Policy Office of
Research, Evaluation, and Statistics, SSPTW,Asia , Social Security
Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and
Statistics, SSPTW, Africa, ILO, a.g.e. ‘den yararlanılarak hazırlanmıştır.

a- İşçi işveren primleri yasal faizi ile birlikte ödenmektedir. b- SriLanka’da erkekler 55, kadınlar 50
yaşında birikimlerini geri almaktadırlar. c- Sigortalı
eğer ülkeden sürekli ayrılırsa istediği yaşta birikimlerini alabilmektedir. d- Herhangi bir yaşta göç halinde, devlet memuru olma ya da askerlik hizmetine
başlama ya da en az beş yıllık fon üyesi olma kaydıyla 6 aydan fazla işsiz kalma halinde primler faiziyle beraber çekilebilir. e-Sigortalının ve işverenin
ödedikleri primler 50 milyon Rp nin (1 ABD$=9100
Rp) üstünde ise aylık maaş bağlanabilir. f-Herhangi
bir yaşta sürekli göç ya da kadının evlenmesi halinOcak 2007
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de primler faiziyle beraber ödenir. Kişinin 45 yaşını
doldurması ve iş hayatından çekilmesi halinde de biriken primler faizi ile birlikte ödenebilir. g-Emeklilik
yaşının dolması ya da istihdamın sona ermesi halinde fonda biriken para faiziyle toptan çekilir. h- İşten çıkma ve göç halinde tamamı ödenir.İşten sürekli
ayrılma nedeniyle 40 yaşında erken emeklilik mümkündür. ı- İşyeri kapanırsa, kadın sigortalı evlenirse,
emeklilik yaşının dolmasıyla emekli olunması durumunda fonda biriken para alınabilir. i- 50 yaşında ve
beş ve daha fazla işsiz olunduğunda biriken paranın
tamamının çekilmesi mümkündür. j- Sigortalı emekli
aylığı şeklinde de biriken parasını çekebilir. k- Ölüm
yardımı azaltılarak verilir. l- 45 yaşından sonra iki yıl
işsiz kalındığında fonda biriken para toplamı sigortalıya verilir. m- Sigortalı 45 yaşını doldurduğunda
iş hayatından ayrılırsa birikimlerini erken çekebilir.
n- 55 yaşın altında 6 aydan fazla süren bir işsizlik
halinde sigortalı birikimlerini çekebilir.
Tablo:3’ün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere,
emeklik yaşı, bir başka anlatımla fonda sigortalı adına biriken paranın faiziyle birlikte ödenme zamanı,
bütün ülkelerde yaş şartına bağlanmıştır. Bununla
birlikte yurt dışına sürekli göç etme, belirli süreden
beri işsiz kalma ya da iş hayatından erken çekilme
ya da kadın sigortalının evlenmesi halinde de fonda biriken tutarlar sigortalıya yasal faizi ile birlikte
ödenmektedir. Tüm ülkelerde sigortalının maluliyeti
halinde kendisine, ölümü halinde ise hak sahiplerine
fonda biriken tutarlar faizi ile birlikte geri ödenmektedir. Endonezya’da ise sigortalının ödediği primlerin
50 milyon Rupi, bir başka anlatımla 5500 ABD dolarını
geçmesi halinde geride kalanlara aylık şeklinde de
ödeme yapılabilmektedir.
İhtiyat fonlarının primlerinin diğer ülkelere göre yüksek olduğu Singapur’da ihtiyat fonunda sigortalı için
biriken paralar dört fonda toplanmakta ve emeklilik
yanında, sağlık, konut, eğitim alımı gibi ihtiyaçlar
için de kullanılmaktadır.34 Malezya’da ise İşçi İhtiyat
Fonu (EPF), üç zorunlu bireysel hesabı yönetmektedir. Üç hesap da yaşlılık, ölüm ve maluliyet yardımları için kullanılmakla beraber, her bir hesabın ek kullanım alanı farklılık arz etmektedir. Birinci tür hesap
yatırımların finansmanında, ikinci tür hesap konut
satın alınması ve eğitim masraflarının finansmanında, üçüncü tür hesap ise, hayati hastalıklar ve protez
34 Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics (SSPTW),Asia. s. 166 vd.

alımları için kullanılmaktadır.35 Sigortalı, emeklilik
dışında sağlık, konut alımı, çocuklarının eğitimi vb.
nedenlerle fonda biriken parasını 55 yaşını beklemeden çekebilmektedir.36 İhtiyat fonu benzeri uygulamaların başka amaçlarla da kurulduğu görülmektedir. Örneğin, Çin’de 1991 yılında Şanghay’da kurulan
ve 1999 yılında ülke geneline yayılan kentsel ihtiyat
fonu, konut üretimine yöneliktir. İşçi ve işverenler
fona işçinin önceki yıla ait ücretinin en az %5’ini fona
ödemektedirler.37
Yukarıda incelenen konular çerçevesinde ihtiyat fonlarının sosyal sigorta programlarından farklı yanları
Tablo:4’te özetlenmiştir.
Tablo:4 İhtiyat Fonlarının Sosyal Sigorta
Fonlarından Farklı Yanları
İhtiyat Fonları

Sosyal Sigorta Fonları

Sigorta prim oranları
genellikle düşüktür.

Sigorta prim oranları
yüksektir.

Sigortalılar ve kuşaklar
arasında dayanışma yoktur.

Sigortalılar ve kuşaklar
arasında dayanışma vardır.

Çoğunlukla sağlık sigortasını
kapsamamaktadır.

Sağlık sigortasını da
kapsamaktadır.

Sigortalılar fonda biriken
paralarını eğitim, sağlık,
konut vb. ihtiyaçları için toplu
olarak çekebilmektedirler.

Sigortalılar ihtiyaçları
için fondan para
çekememektedir.

Finansmanında devlet katkısı
bulunmamaktadır.

Finansmanında genellikle
devlet katkısı da vardır.

Belirli yaşın doldurulması ya
da kanunda belirtilen şartlar
altında ödemeler genellikle
toplu olarak veya maaş
olarak bağlanmaktadır.

Emeklilik için prim ödeme
gün sayısı ile yaş şartının
tamamlanması ile aylık
bağlanmakta, aylık
bağlanması için gerekli
koşulların sağlanmaması
halinde ödenen pirimler
toptan ödeme olarak
ödenmektedir.

Sigortalının maluliyeti
halinde kendine, ölümü
halinde hak sahiplerine faizi
ile toptan ödenmektedir.
Ender olarak aylık
bağlanmaktadır. Aylık
sigortalının biriken primleri
ve faiz toplamı ile sınırlıdır.

Sigortalının maluliyeti
halinde kendisine, ölümü
halinde ise hak sahiplerine
gerekli prim ödeme şartı
ve sigortalılık süresi şartını
doldurmaları kaydıyla
aylık bağlanmaktadır. Aylık
sigortalının biriken primleri
ile sınırlı değildir.

Genellikle eski İngiliz
kolonisi olan 18 ülkede
faaliyet göstermektedir.

Eski İngiliz kolonisi dışındaki
ülkelerde kuruludur.

Kaynak: Social Security Administration Office of Policy Office of
Research, Evaluation, and Statistics, SSPTW,Asia , Social Security
Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and
Statistics, SSPTW, Africa, ILO, a.g.e. ‘den yararlanılarak hazırlanmıştır.

II- K.K.T.C.’nde İhtiyat Sandığı
Uygulaması
A- K.K.T.C.’nde İhtiyat Sandığı
Uygulamasının Kuruluşu ve Gelişimi
Günümüzde bazı ihtiyat fonlarının maaş esaslı işleyen
emeklilik programlarına dönüştürüldüğü görülmektedir. Bununla beraber K.K.T.C.’nde sosyal sigorta programından önce kurulan İhtiyat Sandığı’nın, bugün de
faaliyetlerini zorunlu tasarruf sandığı olarak devam
ettirdiği görülmektedir. K.K.T.C.’nde İhtiyat Sandığı
hali hazırda zorunlu sosyal sigorta kurumlarına ek
bir sosyal güvenlik programı niteliğini de taşımaktadır. İhtiyat Sandığı’nın kökleri ise, diğer ülkelerle
aynıdır. Kıbrıs İngiliz yönetimindeyken 1946’da çıkarılan İhtiyat Sandığı Kanunu ile herhangi bir emeklilik menfaati almayan devlet işçileri adı geçen kanun
kapsamına alınmıştır.38 1956 yılında çıkarılan Sosyal
Sigorta Kanunu ile adada çalışanlara yönelik modern
anlamda bir sosyal güvenlik sistemi kurulmuştur.39
Belirtilen sistem adada yaşayan Türkler için 1963 yılına kadar geçerliliğini korumuştur. 1963-1976 yılları
arası Kıbrıs Türkleri için sosyal güvenceden yoksun
olan bir dönemdir.40 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan önce
Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde ülkede henüz
zorunlu sosyal sigorta programları kurulmamışken,
mevcut sosyal güvencesizliğe bir çözüm olarak İhtiyat Sandığı uygulamasının yürürlüğe konduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra ise Kıbrıs Türk Federe
Devleti Meclisi tarafından çıkarılan 16/1976 sayılı
yasayla Kıbrıslı Türklere geniş haklar tanıyan modern
Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe girmiştir.41 1976
yılında Sosyal Sigortalar Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle beraber İhtiyat Sandığı’nın görevi sona ermemiştir. Bu kez İhtiyat Sandığı uygulaması tamamlayıcı
bir emeklilik programı ya da tasarruf sandığı olarak
38 Goverment Employee Provident Fund, Chapter 308 of The Law, Printed By C.F. Roworth
Limited, 54 Grafton Way,London W.1.1959, http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/ifasil/CAP308.pdf K.K.T.C. Mahkemeleri Erişim (Erişim Tarihi:06.09.2006)
39 Bkz. Social Insurance, Chapter .354 of The Law Printed By C.F. Roworth Limited, 54
Grafton Way,London W.1.1959 http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/ifasil/CAP354.
pdf K.K.T.C. Mahkemeleri Erişim (Erişim Tarihi:06.09.2006)

35 Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, Asia s. 130 vd.

40 K.K.T.C. Sosyal Sigortalar Dairesi Erişim Sayfası, www.K.K.T.C.ssd.org (Erişim Tarihi:06.09.2006),

36 Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics, Asia. s. 131

41 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, (12/1979, 9/1981, 43/1982, 26/1985, 36/1988,
14/1990, 20/1991, 45/1998, 22/2001, 32/2002, 9/2003, 56/2003 sayılı Yasalar ile değiştirilmiş
şekliyle Sayı 16/1976, http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/Yasalar/16-1976b.doc
K.K.T.C. Mahkemeleri Erişim (Erişim Tarihi:06.09.2006)

37 Yukun ZHU, “Recent developments in China’s social security reforms”, International Social Security Review, Cilt: 55, Sayı:4 2002 s. 52
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K.K.T.C. sosyal güvenlik sistemindeki yerini almıştır.42
Modern anlamda sosyal sigortalar yasasının çıkması
ile birlikte diğer ülkelerin tersine, Kuzey Kıbrıs’ta
İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne dönüştürülmemiş ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden ayrı ek
bir tasarruf sandığı olarak işlevine devam etmiştir.
K.K.T.C.’nin 1983 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından günümüze kadar da aynı yapı korunmuş,
hatta 1993 yılında, yeni İhtiyat Sandığı Kanunu yürürlüğe girmiştir.43

Bunun dışında herhangi bir işveren tarafından bir iştirak günü içinde, dört saatten az istihdam (kısmi süreli istihdam); kişisel hizmetin sadece normal mesai
saatleri dışında veya içerisinde gerekli olduğu hallerde
bir cemiyet, kulüp, hayır kurumu, okul ve diğer benzeri teşekkül veya müessesenin sekreter veya kâtibi sıfatıyla yapılan iş, normal mesai saatleri dışında kitabet
görevi yapılmasında sadece kısmen hizmet gerektiren
işlerde çalışanlar uygulamanın kapsamı dışındadır (İhtiyat sandığı Yasası’na ekli I. Cetvel 2. Kısım).

B- K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’nın Kapsamı,
Yönetimi ve Finansmanı

Tablo:5’te K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’na kayıtlı kişi sayıları ile aktiflerin yüzde payları verilmiştir.

İhtiyat Sandığı kurallarına bağlı olmak üzere, kazanç temin eden ve kendisine, ölümü halinde dul
eşine ve yetim çocuklarına asgari İhtiyat Sandığı
Yasası’nda tanımlanan emeklilik menfaati sağlayan
herhangi bir işte çalışmayan her kişi, İhtiyat Sandığı
Yasası uyarınca İhtiyat Sandığına girmek zorundadır.
(İhtiyat Sandığı Yasası m.5/1-A). Hemen belirtelim ki
emeklilik menfaati deyimi K.K.T.C. Sosyal Sigortalar
Kanunu’na göre bağımlı ya da bağımsız çalışanlara
bağlanan menfaati değil, Emeklilik Yasası kuralları
uyarınca K.K.T.C.’de istihdam edilen asıl ve sürekli
kadrolardaki kamu görevlilerine uygulanan emeklilik
hak ve menfaatlerini anlatır. (İhtiyat Sandığı Yasası
m.2). Emeklilik yaşını aşan kişiler, İhtiyat Sandığı
Yasası’nın kapsamının dışında kalır. Sözü edilen yaş,
Sosyal Sigortalar Yasası’nda ön görülen emeklilik yaşıdır. Ancak bir kişinin, İhtiyat Sandığına yazılı başvurusu üzerine ve emeklilik yaşından sonra da istihdam edilmeye devam edildiği sürece İhtiyat Sandığı
kapsamında tutulması sağlanır. (İhtiyat Sandığı Yasası
m.5/2).
K.K.T.C. tarafından istihdam da dahil olmak üzere
açık ve zımmi, yazılı veya sözlü bir istihdam veya çıraklık sözleşmesi uyarınca Kıbrıs’ta istihdam; bir işçinin mahkûmiyeti halinde hapis cezası çekerken veya
yasal tutukluluğu sırasında K.K.T.C. merkezi hapishanelerinde ücret karşılığında yaptığı iş, işverenin ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından yapılan iş, İhtiyat Sandığı Yasası’nın kapsamı içerisindedir
(İhtiyat sandığı Yasası’na ekli I. Cetvel 1. Kısım).
42 K.K.T.C. Sayıştay Başkanı Soner VEHBİ ile 21. Maliye Sempozyumu’nda yapılan görüşme (11.05.2006 Tarihli)
43 Bkz. K.K.T.C.,İhtiyat Sandığı Yasası, Sayı: 34/1993 (65/1993, 1/1995, 18/2000,
25/2001, 50/2002, 47/2003 Ve 68/2003 30/2004 ve 41/2004 sayılı Yasalarla değiştirilmiş
şekliyle) http://www.mahkemeler.net/mahkeme-web-t/birlestirilmis/34-1993.doc (Erişim
Tarihi:06.09.2006)
Ocak 2007
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Tablo 5: K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’na Kayıtlı Kişi
Sayıları İle Aktiflerin Yüzde Payları (2002-2004)
2002

2003

2004

İhtiyat
Sandığı’na
Kayıtlı Kişi
Sayısı

144.194

150.273

158.561

Hesabı Olan
Fiili Kişi Sayısı

63.619

64.361

68.269

Aktif İştirakçi
Sayısı
(Yatırımı Olan)

26.045

29.954

33.588

Aktif
İştirakçilerin
Fiili İştirakçiler
İçerisindeki
Payı (%)

40.9

46.5

49.2

Kaynak: K.K.T.C. Devlet Planlama Örgütü (D.P.Ö.), 2003-2004 Yılı
Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler http://www.devplan.
org/Macro-eco/2-12.pdf (Erişim Tarihi 31.01.2006).

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere
K.K.T.C. İhtiyat Sandığına prim ödeyen aktif iştirakçi
sayısının, hesabı olan fiili kişi sayısına oranı 2004 yılı
itibariyle %49,2’dir.
İhtiyat Sandığının yönetim kurulu, Bakanlar Kurulu’nca
iki yıllığına atanacak dokuz üyeden44 oluşmaktadır.
Yönetim kurulunda işçi ve işverenlerin temsilcileri
çoğunluktadır (İhtiyat Sandığı Yasası m.12/2).
44 İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
“Bakanın önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı iki temsilci; Ancak iki temsilciden
biri Bakan tarafından Başkan olarak önerilir. Maliye işleriyle görevli Bakanın önereceği ve
Bakanlar Kurulunun onaylayacağı bir temsilcisi ;Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı bir temsilci;En çok üyeye sahip işveren sendikasının önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı iki temsilci; En çok iştirak sahibi üyesi
bulunan iki İşçi Sendikası Federasyonunun önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı
iki temsilci; İkinci en çok iştirak sahibi üyesi bulunan İşçi Sendikası Federasyonunun önereceği ve Bakanlar Kurulunun onaylayacağı bir temsilci.” (İhtiyat Sandığı Yasası m.12/3)

Yasada belirtilen hallerde kullanılmak üzere, İhtiyat
Sandığı Fonu kurulmuştur. (İhtiyat Sandığı Yasası m.4)
Biriken paranın karlı alanlarda verimli şekilde işletilmesini amaçlayan (İhtiyat Sandığı Yasası m.4/2) Fon,
mali, ticari, zirai, sınai ve hizmet sektörü ile ilgili
girişimlerde bulunabilir. İşletmeler kurulabilir. Mevcut işletme veya şirketlere iştirak edebilir. Kıymetli
evrak (bono, tahvil) alabilir. Banka kurabilir ve sigortacılık yapabilir; Hazine Malları Yasasında öngörülen
kurallar çerçevesinde taşınır ve taşınmaz mal alım ve
satımı yapabilir (İhtiyat Sandığı Yasası m.4/3).
K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’nın finansmanı işçi ve işveren
primleri ile sağlanmaktadır. İşçinin primi işçiye ödenen ücretin %5’inden az olamaz. Prim miktarı, Bakanın
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca Resmi Gazete’de
yayımlanacak bir kararname ile saptanmaktadır (İhtiyat Sandığı Yasası m.8/1). Prim işveren tarafından
ücretinden kesilir ve iştirak sahibi hesabına yatırılır.
İştirak sahibi, ücret almasına hak kazandıran her ay
için İhtiyat Sandığı’na prim yatırır. Prim miktarı işçiye ödenen ücretin %5’inden az olamaz. Ancak, bu
miktar Yasa, toplu sözleşme veya başka bir mevzuat
gereğince artırılabilir ve artırılmış miktar daha az
miktarın yerini alır. Yatırılacak prim miktarı, iştirak
sahibinin ücretinden iştirak sahibi hesabına, işveren
tarafından kesilir (İhtiyat Sandığı Yasası m.8/2). İşveren, çalışan hesabına, Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlanacak kararnamesi ile saptanan ve müstahdeme ödenen ücretin
%5’inden az olmayan miktarda depozit (prim) yatırır.
Ancak; bu miktar, Yasa, toplu sözleşme veya başka
bir mevzuat gereğince artırılabilir ve artırılmış miktar, daha az miktarın yerini alır (İhtiyat Sandığı Yasası
m.8/3). İşveren çalışan kişinin ücretinden, primi keser
ve istihdam edilen kişi hesabına kendisinin yatırmakla
mükellef olduğu depozit ile birlikte, işçinin çalışmış olduğu ayı izleyen en geç 1 ay içerisinde Sandığa yatırır
(İhtiyat Sandığı Yasası m.8/4).

C- Sağlanan Yardımlar
İhtiyat Sandığı iştirakçilerine işteki çalışma sürelerine ve işten ayrılma nedenlerine göre kendi hesaplarına yatan işçi ve işveren payları ödenmektedir. İki
yıllık hizmetini tamamlamadan istihdam edilen kişi
olmaktan kendi isteğiyle çıkan bir iştirak sahibi, İhtiyat Sandığına yatırılan primlerinin tümünü faizleri
ile birlikte alabilir (İhtiyat Sandığı Yasası m.9/1-a).

İki yıllık hizmetini tamamlayan ve istihdam edilen
kişi olmaktan kendi isteğiyle çıkan veya bu maddenin
(2)’nci fıkrasında belirtilen nedenler dışında işveren
tarafından işine son verilen bir iştirak sahibi, kendi
primleri ile işverenin kendisi için yatırdığı depozitlerinin tümünü faizleriyle birlikte alabilir (İhtiyat Sandığı Yasası m.9/1-b).
İş Yasası’nda işverenin bildirimsiz fesih hakkını doğuran hallerin (hastalık hariç) gerçekleşmesi halinde
iştirak sahibi, İhtiyat Sandığına yatırılan primler toplamına ek olarak kendi hesabına yatırılan depozitlerden, hizmet yıllarına göre düzenlenen ve Kanunda
belirtilen yüzdeliklere göre yararlanır.45 İhtiyat Sandığı ile ilişkisi kesilirken primlerine ek olarak depozitlerden doğan hakkı da faizleriyle birlikte ödenir.
İki yılını tamamlamayan sadece prim faizi ile birlikte
ödenir (İhtiyat Sandığı Yasası m.9/2).
İştirak sahibinin sağlık durumu dolayısıyla istihdam
edilen kişi olmaktan çıkması ve çalışarak hayatını kazanamayacağının sağlık kurulu raporuyla saptanması, iş azlığı nedeniyle işten çıkarılan ve 6 ay geçici
işsizlik süresi içinde iş bulamaması, kadın iştirakçinin
evlenme veya doğum nedeniyle istihdam edilen kişi
olmaktan kendi isteğiyle çıkması46, öğrenim47 emeklilik hakkı kazandıran bir göreve geçme ya da atanma,
askerlik (bedelli askerlik hariç) ödevinin yerine getirilmesi amacıyla48 işten ayrılma halinde kendi iştirak
primlerinin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü,
faizleriyle birlikte ödenir (İhtiyat Sandığı Yasası m.9).
Emeklilik yaşını aşan iştirak sahibine, başvurusu halinde, hesabına yatırılan prim ve depozitlerin tümü,
faizleri ile birlikte kendisine ödenir (İhtiyat Sandığı
Yasası m.9/9). İhtiyat Sandığı Yasası’nın öngördüğü
asgari prim ve depozitlerin üzerinde yatırım yapan
iştirakçinin, en az on yıl bu şekilde yatırım yapması koşuluyla, fazladan yatırılan prim ve depozitleri,
çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, talebi halinde, faizleri ile birlikte ödenir (İhtiyat Sandığı Yasası
m.10/2). İhtiyat Sandığına en az on beş yıl yatırım
45 İki yılı tamamlayan %25,üç yılı tamamlayan %30,dört yılı tamamlayan %40,beş yılı tamamlayan %50,altı yı1ı tamamlayan %60,yedi yılı tamamlayan %70,sekiz yı1ı tamamlayan
%80,dokuz yılı tamamlayan %90,on yılı tamamlayan %100 oranında depozit alır.
46 Ancak evlenme veya doğum nedeniyle iştirak sahibi olmaktan çıkan ve İhtiyat Sandığından ödenme talebinde bulunan bir kadın müstahdemin, evlenme veya doğum tarihinden
önceki son üç ay ve evlenme veya doğum tarihinden sonraki ilk üç aylık süreleri kapsayacak
şekilde toplam 6 aylık bir süre içinde işten ayrılmış olması koşuldur. (İhtiyat Sandığı Yasası
m.9/5)
47 Ancak öğrenime başlama tarihinden önceki son üç ay ve öğrenim tarihinden sonraki ilk
üç aylık bir süre içinde işten ayrılmış olması ve devamlı sürede öğrenci olduğunu öğrenim
göreceği eğitim kuruluşundan alacağı bir belge ile kanıtlaması koşuldur. (İhtiyat Sandığı
Yasası m.9/6)
48 Ancak askerlik ödevine başlamadan önceki son üç ay içinde işten ayrılması koşuldur.
(İhtiyat Sandığı Yasası m.9/8)
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Tablo:6 K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’ndan Yapılan Ödemelerin Nevine Göre Dağılımı (2002-2004) (YTL.)
2002

2003

2004

Miktar

Pay %

Miktar

Pay %

Miktar

Pay %

Prim

6.034.910

33.6

14.287.968

32.7

20.938.787

36.7

Depozit

7.956.543

44.4

21.669.009

49.6

31.576.970

55.3

Faiz

3.953.203

22.0

7.760.867

17.7

4.575.072

8.0

Toplam

17.944.356

100.0

43.717.844

100.0

57.090.829

100.0

Ödeme Yapılan

4720

5476

4288

Kaynak: K.K.T.C. D.P.Ö., a.g.e., s.213

yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde, bir
defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin dörtte
biri ödenir. Bu fıkra uyarınca birikiminin dörtte birini
alan iştirakçi, beş yıl süreyle avans alamaz (İhtiyat
Sandığı Yasası m.10/3).
K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’ndan yapılan ödemelerin çeşidine göre Tablo:6’da verilmiştir.
Tablo:6’nın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere
K.K.T.C. İhtiyat Sandığı 2004 yılında 4288 kişiye ödeme yapmıştır. Söz konusu kişilerin, 2.862’si iş azlığı,
624’ü kendi isteğiyle ayrılma 275’i yaş haddinden
emekliye ayrılma, 401’ine emeklilik statüsüne geçme nedenleriyle, 126’sına da diğer nedenlere dayanarak ödeme yapılmıştır.49

D- K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’nın Ülke
Ekonomisine Katkısı
Günümüzde K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’nın birikimleri
gayri safi milli hasılanın (G.S.M.H.) neredeyse üçte
biri oranındadır. Fonunun askerlik, emeklilik, öğrencilik, hamilelik nedenleriyle işlerinden ayrılanlara
yaptığı ödemelerin toplamı ise G.S.M.H.’ nın %3’üne
ulaşmaktadır.50 Fon Türkiye’nin bir zamanlar kuramadığı İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) ya da kurup
da devam ettiremediği Memur Yardımlaşma Kurumu
(MEYAK) türünde modern ek bir sosyal sigorta kurumudur. 51K.K.T.C. İhtiyat Sandığı ekonomi içerisindeki yeri, işletilmesi ve sigortalılarına verdiği hizmetlerle sosyal devletin gerçekleştirilmesindeki önemli

Tablo:7 İhtiyat Sandığı’nın Birikim Durumu,
Birikimlerini Dağılımı ve G.S.M.H.’ya Oranı (2002-2004) (YTL.)
Mevcut

Toplam Mevcut
İçindeki Oranı

Mevcut

Toplam
Mevcut
İçindeki
Oranı

0,22

77.851.511

0,20

85.649.106

0,17

44.748.150

0,15

38.749.470

0,10

37.163.593

0,08

Verilen Krediler (TL)

131.608195

0,43

210.572.972

0,53

290.590.606

0,59

Krediler Döviz

31.891.139

0,10

29.502.719

0,07

29.358.319

0,06

Gayrimenkul ve
Menkul Mallar

5.727.757

0,02

6.279.420

0,02

6.404.689

0,01

7.250

0,00

7.250

0,00

7.250

0,00

Devlet Tahvili (TL.)

16.591.455

0,05

29.503.396

0,07

38.978.467

0,08

Devlet Tahvili (Döviz)

5.971.833

0,02

3.878.388

0,01

2.787.528

0,01

304.350.244

1,00

396.345.126

1,00

490.939.558

1,00

Mevcut

Toplam Mevcut
İçindeki Oranı

TL Mevcudu

67.804.465

Döviz Durumu

İştirakler

Toplam Mevcutlar
Toplam Mevcutlar/
G.S.M.H.

0,215

0,208

0,195

Kaynak: K.K.T.C. D.P.Ö., a.g.e., s.214 ve K.K.T.C., D.P.Ö. Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler,
http://www.devplan.org/Frame-tr.html (Erişim Tarihi:01.09.2006)’dan faydalanılarak hazırlanmıştır.
50 K.K.T.C. D.P.Ö., a.g.e.,’deki verilerden tarafımızca hesaplanmıştır.
49 K.K.T.C.D.P.Ö., a.g.e., s.214
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51 SÖZER, a.g.e., , s.181

işlevleriyle, ek bir sosyal sigorta kuruluşu olarak,
Türkiye’ye ve diğer ülkelere örnek teşkil edecek niteliktedir.

1- İhtiyat Fonlarınca Yapılan Toptan Ödemenin
Şehirden Köylere Dönen Kişilerin Toplu Para
İhtiyacını Karşılaması

İhtiyat Sandığı’nın ülke ekonomisine katkısını daha
iyi ortaya koyabilmek için birikim durumu ile birikimlerin nasıl değerlendirildiğini ve birikimlerin G.S.M.H.’ya oranını vermek yerinde olacaktır.
Tablo:7’de K.K.T.C. İhtiyat Sandığı’nın 2002-2004
yılları arası birikimlerinin dağılımı ve birikimlerinin
G.S.M.H.’ya oranı gösterilmiştir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kentlerinden
köye dönen işçilerin gelir sağlayıcı yeni işler yapmasında toplu paraya ihtiyaçlarının olabileceği ifade
edilmektedir.52 Bu durumda çalışanlara emekli aylığı
vermek yerine toptan ödeme yapılması daha uygun
olacaktır. Toptan alınan paranın yeni işler yaratmada
kullanılması da ekonomiyi canlandırabilecektir. Toptan ödemenin, köylerine geri dönen işçilere emekli
aylığı vermeye göre, daha pratik olduğu da söylenebilir.53 Gerçekten de birikimlerin toplu şekilde ödenmesi, şehirlere uzak köylerde oturan kişilerin emekli
aylığı almak için her ay şehirlere gidip, masraf yapmasını engelleyecektir. Böylece, kurumların maaş
dağıtımındaki masrafı da ortadan kalkmaktadır.

Tablo:7’nin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere,
2004 yılı itibariyle İhtiyat Sandığı’nın toplam mevcutları G.S.M.H.’nın %19,5’u kadardır. İhtiyat Sandığı
birikimlerinin yarısından kısmı kredi şeklinde verilmektedir. Sandığın 2002-2004 yılları arasında T.L. ve
döviz birikimlerinin azaldığı, kredi ve devlet tahvili
mevcudunun ise arttığı görülmektedir.

III- Gelişmekte Olan Ülkelerde
İhtiyat Fonlarının Sosyal Sigorta
Fonlarına Göre Avantajlı ve
Dezavantajlı Yönleri
Hemen belirtelim ki ihtiyat fonları modern sosyal
güvenlik sistemine geçişte birer basamak, bir başka
anlatımla ara dönem uygulamalarıdır. Hükümetler ihtiyat fonlarını toplumun tümüne yayılabilecek sağlık
ve emeklilik programları kuruluncaya kadar bir araç
olarak kullanmaktadırlar. Sağladıkları yardımlar itibariyle çoğu ihtiyat fonu uygulamasının modern anlamda sosyal güvenlik araçlarından uzakta olduğu görülmektedir. Belirtilen nedenle ihtiyat fonlarının sosyal koruma anlamında dezavantajlı yönlerinin fazla
olduğu söylenebilir. Bununla beraber özellikle yeni
bağımsızlığını elde etmiş ülkelerde ihtiyat fonlarının
sosyal sigorta fonlarına göre bazı avantajları da bulunmaktadır. Aşağıda ihtiyat fonlarının sosyal sigorta
fonlarına göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri ele
alınmıştır.

A- İhtiyat Fonlarının Sosyal Sigorta
Fonlarına Göre Avantajlı Yönleri
Gelişmekte olan ülkelerde ihtiyat fonlarının sosyal sigorta fonlarına göre avantajlı yönleri kişilerin toptan
para ihtiyacını karşılaması ve yönetim maliyetlerinin
düşüklüğü başlıkları altında incelenebilir.

2- Yönetim Maliyetlerinin Düşüklüğü
İhtiyat fonlarının sosyal sigorta fonlarına göre bir diğer önemli avantajı, yönetim maliyetlerinin düşüklüğüdür. Örneğin, sosyal güvenliğin ihtiyat fonları
ile sağlandığı Malezya ve Singapur’da, yönetim maliyetlerinin prim gelirlerine oranı, sırasıyla %1.54 ve
%0.95 iken, sosyal güvenliğin sosyal sigorta kurumları eliyle sağlandığı Filipinler ve Tayland’da yönetim
maliyetlerinin prim gelirlerine oranı sırasıyla %13.9
ve %3.9’dur.54

B- İhtiyat Fonlarının Sosyal Sigorta
Fonlarına Göre Dezavantajlı Yönleri
Gelişmekte olan ülkelerde ihtiyat fonlarının sosyal
sigorta programlarına göre dezavantajlı yönleri, sigortalıların ihtiyaçları için ara dönemlerde para çekebilmesi, enflasyonun birikimleri eritmesi, fonların
yönetimindeki idari güçlükler ve kayıt dışı istihdam
başlıkları altında inceleyebiliriz.
1- İhtiyat Fonlarının Sosyal Riskleri Kapsamaması
İhtiyat Fonlarının her şeyden önce ihtiyat fonları
Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün “Sosyal Güvenliğin
Asgari Normları Hakkındaki 102 Sayılı Sözleşmesi”nde
52 ILO, a.g.e., s. 95
53 ILO, a.g.e., s.95
54 Mukul G. ASHER, “Southeast Asia’s social security systems: Need for a system-wide
perspective and professionalism”, International Social Security Review, Cilt: 55, Yıl:4, 2002,
s.77
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kabul edilen dokuz temel riski karşılamamaktadır.
Maluliyet, yaşlılık ya da ölüm halinde hak sahiplerine
yapılan toptan ödemeler oldukça düşüktür. Uluslar
Arası Çalışma Örgütü’nün sözleşmeleri ile verilecek
edimlerin tutarı ya işçinin önceki kazançlarına ya da
sıradan bir erkek işçinin aldığı ücret düzeyine bağlı
olacaktır. İhtiyat fonlarının sağladığı yardımların düşüklüğü belirtilen hükme de ters düşmektedir.55 İhtiyat Fonu’nda toplanan fonların emeklilikte dönüşüm
oranı sigortalının önceki kazançlarının %40’ı kadardır.
Bunda sigortalının topladığı primleri ara dönemde çekmesi kadar bazı ülkelerde prim oranlarının düşüklüğü
de etkilidir.56 Anılan sözleşme risk halinde sigortalıya,
periyodik ödemeyi desteklemektedir. İhtiyat fonlarının toptan ödeme şeklinde yaptığı yardımlar, anılan
sözleşmenin gereklerini yerine getirmemektedir.57
2- Sigortalının Primleri Ara Dönemde İhtiyaçlarını
Karşılamak İçin Çekebilmesi
Ara dönemlerde çeşitli nedenlerle (örneğin ev almak
için) sigortalının fondan parasını çekmesi, emeklilik
döneminde sigortalılara verilecek ödeneği azaltmaktadır. İhtiyat fonlarının sigortalılara ya da hak sahiplerine verdiği toptan ödemenin gelir yaratıcı bir
işte kullanılıp kullanılmadığı takip edilememektedir.
Dolayısıyla ihtiyat fonlarınca sigortalılara ya da hak
sahiplerine yapılan toptan ödemenin genellikle kısa
dönemli, çocukların eğitimi, sağlık gibi nedenlerle
harcandığı tahmin edilmektedir.58
3- Enflasyonun Birikimleri Eritmesi
Gelişmekte olan ülkelerde ihtiyat fonlarının en
önemli dezavantajı enflasyondur. Enflasyon ihtiyat
fonlarında biriken primlere uygulanan faiz oranının
enflasyonun altında kalması ve belirtilen nedenle
toptan ödeme durumunda paranın değerinin primin
ödendiği güne göre düşmesine neden olmaktadır.59
Örneğin Hindistan’da 1985-1997 yılları arasında nominal faiz oranı %12 civarında seyrederken, İşçi İhtiyat Fonu (EPF) fonlarını yıllık ortalama %2,63 faizle

değerlendirmiştir.60 Enflasyonun ihtiyat fonlarının
işlevleri üzerine iki türlü etkisi mevcuttur.61 Bunlardan birincisi faiz oranının enflasyonun altında
kaldığını ve primlerinin yeterince değerlenmediğini
düşünen sigortalının parasını çeşitli nedenler ileri sürerek (eğitim, işten ayrılma, konut alımı) fondan kredi şeklinde çekmesidir. Örneğin, Hindistan’da 19951996 yıllarında biriken İşçi İhtiyat Fonu’nun ödemelerinin sadece %17,7’si emeklilik, hastalık ve ölüm
nedeniyle dağıtılmıştır. Geri kalan %82,3’lük ödeme
ise sigortalıların fonlarını faiz oranını düşüklüğünü
dikkate alarak birikimlerini erken çekmeleri nedeniyle yapılmıştır.62 Enflasyonun ihtiyat fonları üzerine
ikinci olumsuz etkisi ise emekliliğinde toptan ödeme
alan sigortalının, enflasyon nedeniyle parasının eriyeceğini düşünüp, yaşlılık hali için biriken parasını
hemen harcamasıdır.
4- İdari Güçlükler ve Kayıt Dışı İstihdam
İhtiyat fonlarının kolaylıkla işletilebilir şekilde kurulmasına karşılık, sigortalı kayıt ve hesaplarının tutulmasında, kredi faiz oranlarının tespitinde, sigorta
primlerinin tahsilinde, yardımların verilmesinde çeşitli idari güçlükler yaşanmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde kişinin çalışma hayatı boyunca birden çok
sigorta numarası alması, geçmişte kısa süreli çalışmalar ve aktif olmayan hesaplar ihtiyat fonlarının
diğer idari güçlükleridir.63 Örneğin Hindistan ve Sri
Lanka’da her işverene bir numara verilerken, işçilere numara verilmemesi kişisel bazlı ihtiyat fonlarının
avantajlarını azaltmaktadır.64
İhtiyat fonlarının en önemli sorunlarından birisi de
kayıt dışı istihdamdır. Asya’da ihtiyat fonlarının kapsadığı nüfus yaygın enformel sektör nedeniyle oldukça düşüktür.65 Örneğin Hindistan’da işgücünün
sadece %10’u ihtiyat fonları ve emeklilik programları
kapsamındadır.66
60 Ranadev GOSWAMI, “Old Age Protection in India:Problems and Prognasis, ” International Social Security Review, Cilt: 55, Sayı:2 2002, s.105-106
61 DİXON, a.g.m., s.200, ILO, a.g.e., s.99

55 Bkz. Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102
Sayılı Sözleşme madde:65-67 ve Malullük, Yaşlılık, Ölüm Yardımları 128 Sayılı Sözleşmesi,
madde :26-28 aktaran, BEATTİE, a.g.m., s.72 ve dn. 11

62 A. SHAH, Isuues in Pension System Reform in India, Mumbai, Indra Gandhi Institute for
Research Development, 2000, aktaran GOSWAMİ,a.g.e., s.105 dn.7

56 BEATTİE, a.g.m., s.73

63 ILO, a.g.e.,. s.98, ASHER, a.g.m.,s.84

57 John DIXON, National Provident Funds: The Challenge of Harmonizing Their Social Security, Social and Economic Objectives., Policy Studies Review, Spring/Summer93, Cilt: 12
Sayı:1/2, s.198

64 WASANA KARUNARATHNE, Ranadev GOSWAMİ “Reforming formal social security systems in India and Sri Lanka” International Social Security Review, Cilt: 55, Sayı:2002, s.96

58 ILO, a.g.e., s. 98

65 R.K.A. SUBRAHMANYA, “Income security for older people:An Asian perspective” International Social Security Review, Cilt: 55, Sayı:1 2002 s.64

59 DIXON, a.g.m., s.200

66 GOSWAMİ, a.g.e., s.96
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Bazı ülkelerde ihtiyat fonları başta enflasyon gibi
olumsuz etkileri nedeniyle sosyal sigorta fonları
haline getirilmişlerdir. İhtiyat fonları Irak’ta 1964,
Dominik’te 1976, Gana’da 1991, Nijerya’da 1994,
Hindistan’da 1995 yılında sosyal sigorta şeklinde
işleyen programlara dönüştürülmüştür.67 Malezya,
Singapur ve Fiji’nin ise sigortalılara emekliliklerinde toptan ödeme vermek yerine belirli süreyle aylık
bağlama seçeneği sunmaya başladıkları görülmektedir.68 Bununla beraber Malezya ve Singapur’da bireysel hesaplara dayalı ihtiyat fonlarının yaşlıları yoksulluk riskine karşı korumada yetersiz kaldığı ifade
edilmektedir.69 İhtiyat fonlarına devlet desteğinin
olmaması, sosyal güvenliğin finansmanının bireylere
bırakılması, esnek işgücü piyasaları ve yetersiz işgücü koruması ve uygulaması ile birleştiğinde, düşük
işgücü maliyeti nedeniyle ülkelerin rekabet gücünü
de arttırmaktadır.70 Bununla beraber ödeneklerinin
de primlerin düşüklüğü ile paralellik göstermesi sosyal korumanının kapsamını ihtiyat fonlarının olduğu
ülkeler açısından daraltmaktadır.

SONUÇ
Sosyal güvenlik, bireyleri meydana gelebilecek sosyal risklere karşı koruyan sistemler bütünüdür. Sosyal
güvenlik sistemleri, yardım sağladığı kesimlere ve
devletin finansmanına katılıp katılmamasına ya da
finansman yöntemlerine göre çeşitlilik gösterirler.
İhtiyat Fonları çalışanın sosyal güvenliğini neredeyse
tamamen kendi birikimlerine bırakan ve genellikle
eski İngiliz kolonisi ülkelerde yaygın olan bir tür zorunlu tasarruf sandığı modelidir. İşleyiş itibariyle bireysel emeklilik fonlarına benzeyen sistem, kişilerin
fona yatırdıkları parayı emekliliklerinde, herhangi bir
şekilde işten ayrıldıklarında ya da konut, eğitim gibi
ihtiyaçları anında çekebilme imkanı da getirmektedir. Fonlara kesilen primler de genellikle sosyal sigorta primlerine göre düşüktür. Devlet katkısının
olmaması ve prim oranlarının düşüklüğü nedeniyle
ihtiyat fonu sitemini uygulayan ülkeler, işgücü maliyeti açısından rakip ülkelere karşı önemli avantaj
67 ILO, a.g.e., s.96
68 BEATTİE, a.g.m., s.68 vd.
69 Kevin CARAHER, “There is more to a decent income in lengthening old age than individual savings: A discussion of income security for old age in Singapore and Malaysia” 4th
International Research Conference on Social Security, “Social security in a long life society”
Antwerp, 5-7 May 2003, s. 15-16 www.issa.int (Erişim Tarihi:01.03.2006)
70 Mukul ASHER, “The future of retirement protection in Southeast Asia, Indonesıa, Malaysıa, Phılıppınes, Sıngapore, Thaıland”, International Social Security Review, Cilt: 51, Sayı:1
1998 , s. 26

sağlamaktadırlar. İhtiyat Fonlarında dayanışma esası
yoktur ve sigortalılar, belirli yaşı doldurduklarında
ya da eğitim, emeklilik, sağlık gibi nedenlerle fonda biriken paralarının toplu olarak çekebilmektedirler. İhtiyat Fonları Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün
“Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki 102
Sayılı Sözleşmesi”nde kabul edilen dokuz temel riski
hem nicelik hem de nitelik olarak kapsamamaktadır.
Günümüzde bazı ülkelerde ihtiyat fonları zorunlu
sosyal sigorta programlarına dönüştürülmüştür. Bir
başka anlatımla kişilere emekliliklerinde emekli aylığı bağlayan, hatta sağlık yardımı yapan kurumlar haline gelmişlerdir. İhtiyat fonları temel sosyal güvenlik
programı olarak halen on sekiz ülkede uygulanmaktadır. Bunun yanında K.K.T.C. de ilk başta temel sosyal
güvenlik rejimi olan İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar
Fonu’nun kurulması ile tamamlayıcı sosyal güvenlik
kurumu halini almıştır. G.S.M.H.’nın %20’lerine ulaşan fon büyüklüğü K.K.T.C. ekonomisine önemli bir
katkı da sağlamaktadır.
İhtiyat fonları genellikle gelişmekte olan ülkelerde
kurulmuştur. Bu noktada belirtilen kurumların sosyal
sigorta fonlarına göre dezavantajları daha fazladır.
İhtiyat fonlarının tüm sosyal riskleri karşılamaması,
fonlarda biriken paranın ihtiyaçlar için çekilebilmesi
ve sürekli azalması, yanında sigortalıların birden fazla numara alması, hesapların bireysel tutulmaması
gibi idari güçlükler fonların dezavantajları arasındadır. Fonların yeterli yardımı sağlamaması çalışanların
kayıtlı çalışmak yönündeki isteklerini azaltmakta ve
kayıt dışı istihdamı arttırmaktadır. Bununla beraber,
fonların sosyal sigorta fonlarına göre avantajlı yönleri
de bulunmaktadır. Yasalardaki şartları sağlayıp, toplu
parasını alanların parayı köylerinde yeni iş kurması
için kullanması, toptan ödemenin emekli aylıklarının dağıtımındaki güçlüğü de ortadan kaldırması ve
yönetim maliyetlerinin düşüklüğü fonların avantajlı
yönleridir.
İhtiyat Fonları özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından modern anlamda sosyal güvenliğe geçişte sadece bir basamaktır. Ancak ihtiyat fonları mevcut haliyle modern sosyal güvenlik sisteminin ilkelerinden
ve sağladığı yardımlardan hala çok uzaktadır. Fonlar mevcut halleriyle daha çok birer tasarruf sandığı
görünümündedirler. Ancak K.K.T.C.’de olduğu gibi,
temel sosyal sigorta rejimini tamamlayıcı olmaları
halinde olumlu sonuçlar meydana getirebilirler.
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