
 

 

BİLGİLENDİRME 

 

İKRAZ BAŞVURULARINDA; TALEP ETTİĞİNİZ İKRAZ 

TUTARINDAN; DAMGA VERGİSİ, HAYAT SİGORTASI PRİMİ 

VE KEFALET SİGORTASI PRİMİ PEŞİN OLARAK TAHSİL 

EDİLMEKTEDİR. ÖRNEK ÖDEME TABLOSUNDA YER ALAN 

TOPLAM MALİYET BÖLÜMÜ, İKRAZIN NEMALI TOPLAM 

TUTARI İLE YAPILAN KESİNTİLERİN (DAMGA VERGİSİ, 

HAYAT SİGORTASI VE KEFALET SİGORTASI PRİMLERİ) 

TOPLAMINDAN OLUŞMAKTADIR. 

 

ÖNEMLİ DUYURU! 

 

İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMENİZ İLE EKLİ 

BELGELERİNİ TAM VE EKSİKSİZ OLARAK DÜZENLEYİP 

ONAYLATTIKTAN SONRA, EVRAKLARINIZIN EKİNE 

MUVAFAKATNAMENİZİ VE GÜRGAN SAĞLIK 

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ’DEN ALINAN TÜP BEBEK TEDAVİ 

RAPORUNU EKLEMEYİ UNUTMAYINIZ.  

 

 

    SAYGILARIMIZLA 

       İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 



 

 

TÜP BEBEK İKRAZI BAŞVURU ADIMLARI 

1. ADIM 
 

 

 

www.ilksan.gov.tr adresinde yer alan İkraz İstek Form ve 

Taahhütnamesi ile ekli belgelerinin tam ve eksiksiz olarak doldurulması 

ve onaylatılması. 

 
  

2. ADIM 
 

 

 

İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile ekli belgelerinin, Demirkapı 

Sk. No:24 06340 Demirlibahçe Mamak/Ankara adresinde bulunan Genel 

Müdürlüğümüze şahsen, posta, kargo, aps vs. yolu ile ulaşması. 
 

 

3. ADIM 
 

 

 

İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile ekli belgelerinin incelenerek, 

üyenin ikraz kullanıp kullanamayacağının belirlenmesi. 

 
 

4. ADIM 
 

 

 

İkrazı onaylanan üye bilgilerinin Gürgan Sağlık Hizmetleri LTD. 

ŞTİ’ye iletilmesi.  Gürgan Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ’den üyenin tüp 

bebek tedavi raporu ile ilgili olumlu dönüş yapılması halinde, onaylanan 

ikrazın, Gürgan Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ hesabına havale edilmesi. 
 

 

 

http://www.ilksan.gov.tr/


BORÇLU İMZASI

MÜŞTEREK VE 

MÜTESELSİL 

BORÇLUNUN DAİRE 

AMİRİNİN ADI-

SOYADI-UNVANI ile 

ISLAK İMZASI ve 

KURUM 

MÜHRÜNÜN EKSİK 

OLMAMASI 

GEREKMEKTEDİR.

KİŞİSEL BİLGİLERİN 

TAM VE EKSİKSİZ 

DOLDURULMASI 

GEREKMEKTEDİR.

1-İKRAZ TÜRÜ ve 

TUTARI

2-VADE

3-IBAN 

NUMARASI

EKSİK 

OLMAMALIDIR.

KİŞİSEL 

BİLGİLERİN TAM 

VE EKSİKSİZ 

DOLDURULMASI 

GEREKMEKTEDİR.

BORÇLUNUN 

DAİRE AMİRİNİN 

ADI-SOYADI-

UNVANI ile ISLAK 

İMZASI ve KURUM 

MÜHRÜNÜN EKSİK 

OLMAMASI 

GEREKMEKTEDİR.

MÜŞTEREK VE 

MÜTESELSİL 

BORÇLU İMZASI

MÜŞTEREK VE 

MÜTESELSİL 

BORÇLUNUN 

EŞİNİN İMZASI

1 NUMARALI

BÖLÜME İKRAZIN

TOPLAM MALİYET 

TUTARI ;2

NUMARALI

BÖLÜME  TIRNAK

İÇİNDE BELİRTİLEN 

İFADE 

YAZILACAKTIR. 

MÜŞTEREK VE 

MÜTESELSİL 

BORÇLUNUN, 

BORÇLUNUN EŞİ 

OLMASI 

DURUMUNDA, BU 

BÖLÜM BORÇLU

TARAFINDAN 

İMZALANACAKTIR.



 

 
T.C. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  
 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI  

İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ 
Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası 

   T R                         

İK
R

A
Z

  Türü İkraz  (      ) Evlilik İkrazı ( ) Aile Destek İkrazı (      )                        Sağlık İkrazı  (      ) 

Vade 
12 Ay 
 (    ) 

18Ay 
 (    ) 

24 Ay 
(    ) 

36 Ay 
(    ) 

48 Ay 
(    ) 

18 Ay (   ) 12 Ay (  ) 18 Ay (    )     24 Ay (    ) 12 Ay (   )     18 Ay (    )     24 Ay (    ) 

İKRAZ 
TUTARI 
 

 

………………….   TL  (Talep Edilen İkraz Tutarı Yazılacaktır) 

 
              

BORÇLU BİLGİSİ MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU BİLGİSİ 
Adı - Soyadı  Adı - Soyadı  
T.C. Kimlik No   T.C. Kimlik No   

  Saymanlık No    Saymanlık No  
Emekli Sicil No  Emekli Sicil No  
Telefon/ e-posta   Telefon/ e-posta  
İş Adresi  İş Adresi  
Ev Adresi  Ev Adresi  
E-Posta, SMS 
Gönderimi ve Sesli 
Arama Yapılmasını 

    Onaylıyorum    Onaylamıyorum   E-Posta, SMS 
Gönderimi ve Sesli 
Arama Yapılmasını 

Onaylıyorum Onaylamıyorum         

 

O
N

A
Y

 Borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve  
 imzasının borçluya ait olduğunu, tasdik ederim.  

Müşterek ve müteselsil borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve 
 İmzasının müşterek ve müteselsil borçluya ait olduğunu, tasdik ederim. 

  
 O

N
A

Y
 

 

 
 
 

Mühür - İmza 

 DAİRE AMİRİ  
 

 
 
 

Mühür - İmza 
ADI-SOYADI  ADI-SOYADI  

UNVANI  UNVANI  
     

           Yukarıda talep ettiğim ikrazın, ödeme tarihinde belirlenecek neması ile birlikte, belirlediğim vade ve miktarda, beyanda bulunduğum bilgilerimi ve doğruluğunu 
kabul ettiğim banka hesabıma İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN) tarafından havale edilmesini; İkraz Yönetmeliği 
gereğince, ikraza uygulanacak nema oranını (evlilik ikrazı hariç), toplam nemalı borç tutarı üzerinden adıma ikraz hayat sigortası yapılmasını ve sigorta prim tutarının 
(üyenin kendisinin kritik hastalıklarının tedavisi sebebiyle kullanılacak olan sağlık ikrazı hariç), gönderilecek havaleye ilişkin havale masrafının, ikrazın damga vergisinin 
ve aynı türe ait devam eden ikraz borcumun  olması halinde, bu ikrazıma ait borç bakiyesinin  adıma gönderilecek ikrazdan peşin olarak tahsil edilmesini; 
evlilik ikrazı talep etmem halinde ise Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği gereğince almaya hak kazandığım evlenme yardımından feragat ettiğimi  “borçlu” sıfatıyla 
kabul ettim.   
         İş bu borcuma / borcumuza  ait  taksit tutarının bağlı bulunduğum / bulunduğumuz merkez saymanlığına İLKSAN tarafından bildirilerek her ay almakta olduğum/ 
olduğumuz  tüm maaş, ek ders ücreti, ikramiye, temettü ve her türlü alacağım/ alacağımız maaşım / maaşımız üzerinde haciz olsa dahi kesilmesini, kesinti yapılamaması 
halinde bizzat ödemeyi, tayin durumunda; saymanlık numaramı/ numaramızı, atanmış olduğum/ olduğumuz görev yerindeki mutemede ve İLKSAN’ a, üyelikten 
ayrılmam / ayrılmamız halinde ise; yeni adres ve görev yerimi İLKSAN’ a bildirmeyi, İLKSAN’ dan doğabilecek sosyal yardım ve diğer alacaklarımın/ alacaklarımızın 
ikraz borcuma / borcumuza  mahsup edileceğini, söz konusu borcun teminatı olarak çalıştığım / çalıştığımız kurumdan alacağım / alacağımız  tüm maaş, ek ders ücreti, 
ikramiye, temettü ve her türlü alacaklarımın/ alacaklarımızın  toplamı üzerinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün rehin ve 
mahsup hakkı bulunduğunu;      
          Ayrıca; görevde iken almış olduğum / olduğumuz  ikrazın taksit ödemeleri maaşımdan / maaşımızdan kesilmeye devam ederken emekliye ayrılmam / ayrılmamız 
halinde, İLKSAN’ dan alacağım/ alacağımız sosyal yardımların ikraz borcumu / borcumuzu karşılamaması durumunda, taksitleri düzenli olarak her ay İLKSAN’ ın banka 
hesabına yatıracağımı / yatıracağımızı, taksitleri zamanında ödemediğim/ ödemediğimiz takdirde herhangi bir duyuru ve tebligata gerek kalmaksızın ikraz taksitlerimin / 
taksitlerimizin Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağım / alacağımız “emekli maaşımdan/ maaşımızdan” her ay düzenli olarak kesilerek İLKSAN hesaplarına aktarılmasını 
veya icra dairelerince emekli maaşıma / maaşımıza haciz konulmasını,       

          İkraz borcumu / borcumuzu yukarıda belirtilmiş olan vade ve miktarda aksatmadan, “borçlu” ve “müşterek ve müteselsil borçlu” olarak ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi, 
bir taksitinin dahi borçlu tarafından ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksit ile birlikte müteakip taksiti müşterek ve müteselsil borçlunun ödeyeceğini, müşterek ve 
müteselsil borçlunun da ödememesi halinde; borcumun / borcumuzun muaccel hale geleceğini, bu durumda borcumun / borcumuzun tamamının Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü hakkındaki kanunun ilgili hükümlerinde belirlenen gecikme zammı, yargılama gideri ve diğer giderlerle birlikte ödeyeceğimi/ ödeyeceğimizi, ihtilaf halinde Ankara 
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını “borçlu” / “müşterek ve müteselsil borçlu” sıfatı ile beyan, kabul ve taahhüt ederim / ederiz. 

BORÇLU 
                                                                                                                             …/…/20.. 

İMZA                
 
 
 

  MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLU      

1- ………………………     TL   (Talep Edilen İkrazın Toplam Maliyet Tutarı Yazılacaktır) 
2- “Müşterek ve Müteselsil Borçlu olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim”  

ifadesi aşağıdaki boşluğa el yazısı ile yazılacaktır. 
 

   …………………………………………………………………………………………                             …/…/20.. 

İMZA  
            
 
 

 

ÖNEMLİ NOT: 1-) Bilgi eksiklikleri ile mühür ve imzaları eksik olan formlar işleme alınmamaktadır. 
2-) İş bu form ve tablolarda bahsi geçen "nema" tabiri 4357 sayılı kanunun 11.Maddesinde bahsi geçen İLKSAN gelir payını ifade eder. 

Eşimin yukarıda belirtilen toplam maliyet tutarına Müşterek ve Müteselsil Borçlu olmasına onay veriyorum. 
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL BORÇLUNUN EŞİNİN ONAYI 
(Eşlerin birbirine müşterek ve müteselsil borçlu olması durumunda bu 
bölüm borçlu tarafından imzalanacaktır). 

ADI-SOYADI: 
 

…/…/20.. 
İMZA                
 
 



 

 

 
 

 

MUVAFAKATNAME 

 

 

 

  İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğinin “Yapılacak 

İşlemler” başlıklı 16/5 maddesi “Kabul edilen ikraz, üyenin aracı kurumdaki hesap numarasına havale 

edilir, havale edildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır” şeklinde olmasına rağmen, İlkokul 

Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’ndan ………………………tarih ve ……………………. 

no’lu İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile ……………………………………………no’lu hesabıma 

gönderilmesini talep ettiğim ……………… TL (…………………………………..) İkrazın net tutarının 

Gürgan Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.’nin T.GARANTİ BANKASI AYRANCI Şubesinde bulunan 

(TR83 0006 2001 2840 0006 2940 24) no’lu hesabına  tüp bebek tedavi bedeli olarak havale edilmesini 

gayrikabili rücu olarak muvafakat ederim. …./…./…. 

 

 

 

 

 Adı Soyadı / İmza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

İKRAZ KULLANACAK ÜYELERİN UYACAKLARI KURALLARA AİT AÇIKLAMALAR 

GENEL ŞARTLAR     

1.İkraz isteğinde bulunan üyelerde; 

1.1. Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması, 

1.2. Sandıktan daha önce ikraz alıp, haklarında icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olmak, 

1.3. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik bulunmamak, 
1.4. Müşterek ve müteselsil kefaletinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan üyeler için  ikraz borcunun tamamı ödenmiş olmak, 

1.5. Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak 4/A ve 4/B statüsünde çalışan bir kişiyi müşterek ve müteselsil borçlu göstermek, 

1.6. Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması, 
1.7. Primi kendisinden tahsil edilmek üzere, faizli ikraz tutarı üzerinden ikraz kefalet sigortası kapsamına girmeyi kabul eden üyelerden müşterek ve müteselsil borçlu 

göstermesi istenmez. 

İKRAZ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    

1. İkraz taleplerinin değerlendirilmesinde;  

1.1. Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması, 

1.2. Sandıktan daha önce ikraz almış ise,  borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin %25(yüzdeyirmibeş) inin ödenmiş olması,  
1.3. Genel Müdürlükçe istenen belgelerin eksiksiz düzenlenmesi,  

1.4. İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile eklerinin usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması, borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlu kurum amiri onay 

bölümünü tasdik eden amirin ad-soyad, unvan, ıslak imza ve mührünün olması, gerekmektedir. 
1.5. Başvurularda, daha önce ikraz almamış üyelere öncelik verilir. Daha önce ikraz almış ve taksitlerinin en az %25’i ödenmiş ise kalan taksitlere erken ödeme indirimi 

yapılarak istenilen miktardan mahsup edilir. Böylece var olan borç kapatılır, damga vergisi ve sigorta prim kesintileri yapıldıktan sonra kalan miktar hesaba aktarılır. 

1.6. Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ve uygulamaya konulan ikraz çeşitlerinin hepsi için talepte bulunabilir.  

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER  

1.İkraz alacak üyelerden; 

1.1. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları, kurum amirinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi, 

1.2. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı, maaş bordroları, (Genel Müdürlüğümüze ulaşan başvuruların ekinde bulunan maaş 

bordroları saymanlıklardan alınan veriler ile karşılaştırılarak başvurular işleme alınmaktadır). 
1.3. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun T.C. bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri, 

1.4. Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu (Acıbadem Sigorta Taksitli Kredi Hayat Sigortası Formu), 

1.5. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu istenir. 
2. Evlilik İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden bu belgelere ek olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği 

istenir. 

3. Sağlık İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden bu belgelere ek olarak;  
a) Tedavi görenler için son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi altında 

olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu,  

b) Doğum yapanlar için, doğumu müteakip son üç ay içerisinde ilgili sağlık kuruluşundan alınmış doğum raporu, 
c) Tüp bebek tedavisi görenler için, Uzman Doktor Raporu, istenir. 

4. Doğal afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden bu belgelere ek olarak; 

a) Hasara uğrayan ev üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi ile olayın gerçekleştiği yerin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen hasar tespit raporu, 
b) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyası hasara uğramış ise Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından 

düzenlenen hasar tespit raporu, istenir. 

5. İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ikraz istek form ve taahhütnamesi ile maaş bordrolarının Disiplin Amiri veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması 
istenir. 

YAPILACAK İŞLEMLER 

1. İkraz havaleleri haftada iki gün (Salı –Perşembe ) olarak yapılır. (Yönetim Kurulu Kararı) 
2. Talebi kabul edilen ve İkraz hayat sigortası kapsamına giren üyeler, primi üyeden tahsil edilmek üzere, Sandık tarafından nemalı ikraz tutarı üzerinden İkraz hayat 

sigortası kapsamında sigorta ettirilir. (Doğum ve Tüp Bebek tedavisi dışında kullanılacak olan Sağlık ikrazı hariç). 

3. Kabul edilen ikraz, üyenin aracı kurumdaki hesap numarasına havale edilir, havale edildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır.   
4. İkrazın neması; üyenin hesabına havale edildiği günden itibaren başlar. 

İKRAZ ÖDEME TARİHİ VE ÖDEME ŞEKLİ 

-İkrazı hesabına havale edildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı, adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, sigorta primi ve ikrazın Genel Müdürlük 
hesaplarına iade edildiği tarihe kadarki nema üyeden tahsil edilerek kapatılır. 

TAKSİT ÖDEME VE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ   

1. İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından 
Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır.  

2. Üyenin ikraz borcuna ait ilk taksiti maaşından kesildikten sonra üye, vadesi gelmemiş taksitleri için erken ödeme yapabileceği gibi borcun tamamını da kapatabilir. 

Üye, borcuna karşılık vadesi gelmemiş kaç taksiti ödeyeceğini Genel Müdürlük Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne iletir. Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü erken 
ödenen gün sayısını dikkate alarak, faiz indirimi yapar. Üyeye ödeyeceği miktarı bildirir. Üye bu miktarı Genel Müdürlüğün ilgili banka hesap numarasına yatırır.. 

 3. Evlilik ikrazının taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi yapılmaz. 

4. İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vs.) üye kendisine bildirilen 
vadelerde taksitlerini Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırır. 

GECİKMELERDE UYGULANACAK İŞLEMLER  

1. İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde,  (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen 
vadelerde taksitlerini ödemez ise ödenmeyen süre ve miktar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen 

gecikme zammı uygulanır.  

2.İkraz alan üyenin,  bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum borçlu üyeye yazılı olarak bildirilir ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu 
belirtilen sürede taksiti ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun 

maaşından da kesilememesi halinde; borcun tamamı için icra takibi yapılır 

CEZAİ SORUMLULUK  

1.Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen üyenin ikraz başvurusu ret edilerek bağlı bulunduğu İl Valiliğine / Genel 

Müdürlüğüne bildirilir. Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine, haklarında idari ve cezai soruşturma açılan üyelerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai 

soruşturma sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz. 
2. Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle ikraz verilmez. 

BİLGİ NOTU : 
1.İhtilaf halinde Sandığın kayıtları esas alınır. 

2. Damga Vergisi Kanunu gereği; ikrazın nemalı tutarı üzerinden binde 9,48 Damga Vergisi kesilecektir. 

3. Evlilik ikrazının taksit ödemelerinde aylık 4 TL masraf alınır. 
4. Bu formun Web sitemizdeki (www.ilksan.gov.tr) üye bilgisi sistemine giriş yapılarak veya formlar bölümünden çıktısının alınarak başvuru kılavuzunda anlatıldığı gibi 

doldurulup, ekleri ile birlikte Demirkapı Sk. No:24 06340 Demirlibahçe/Mamak/ANKARA adresine şahsen, posta, kargo, APS vs. yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.   

5. Eksik bilgi ve belge içeren ikraz başvuruları, eksiklikleri tamamlanıncaya kadar işleme alınmayacaktır. 

6. Kurum Tel: 0312 363 24 14 / 229-230-232-233-234-317-330 Faks: 0312 319 32 35 Kurumsal Hat: 0505 705 40 50 ve 0505 705 40 60 

 

http://www.ilksan.gov.tr/


T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
Sandığınız  ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere dairemizde görevli,  

………………………….T.C.Kimlik numaralı ……………………………….’ın tatbiki 
imzası aşağıdaki gibidir. 

İş bu tatbiki imza huzurumda atılmıştır. 
 
DİKKAT!... ÖNEMLİDİR!... 
 
Yukarıda tatbik imzası bulunan kişinin HALEN FİİLEN İŞİNİN 

BAŞINDA OLDUĞU tasdik olunur. 
Bilgilerinize arz ederim ……/……/20.. 
 
NOT: HALEN AÇIKTA OLAN KİŞİLERİN TASDİK EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR. 
 
        Daire Amiri  
        

Ad-Soyad : 
Unvan       :  
Mühür-İmza  : 
 

                                                            T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
Sandığınız  ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere dairemizde görevli,  

………………………….T.C.Kimlik numaralı ……………………………….’ın tatbiki 
imzası aşağıdaki gibidir. 

Müşterek ve müteselsil 
borçlu tatbiki İmza 

Müşterek ve müteselsil 
borçlu tatbiki İmza 

Müşterek ve müteselsil 
borçlu tatbiki İmza 

   
 
 

İş bu tatbiki imza huzurumda atılmıştır. 
 
DİKKAT!... ÖNEMLİDİR!... 
 
Yukarıda tatbik imzası bulunan kişinin HALEN FİİLEN İŞİNİN 

BAŞINDA OLDUĞU tasdik olunur. 
Bilgilerinize arz ederim ……/……/20.. 
 
NOT: HALEN AÇIKTA OLAN KİŞİLERİN TASDİK EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR.

    
        Daire Amiri  
        

Ad-Soyad : 
Unvan       :  
Mühür-İmza  :  

Borçlu tatbiki İmza Borçlu tatbiki İmza Borçlu tatbiki İmza 
   

 
 



(İKRAZ HAYAT SİGORTASI FORMU)



 

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Doküman No     :FR.36 

Revizyon No      :01 

Revizyon Tarihi :02/02/2015 

İKRAZ HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET FORMU 

Yayın Tarihi       :01/02/2013 

Sayfa No            :1/1 

Değerli üyelerimiz,  

 Bu anket ile amacımız; sizlere sunulan ikraz hizmetinin etkinliğini ölçmek ve ikraz ile 

ilgili değerli görüş ve önerilerinizi almaktır. Anket sonuçları, gelecek yıllarda daha kaliteli 

hizmet üretmemize temel oluşturacaktır.  

Soruları yanıtlayarak sağlayacağınız katkı ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.  

                   
                                                                                           Değerler  
 Sorular 
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İkraz hizmetinden memnunum.           

Başvuru evraklarını hazırlarken zorluk yaşıyorum.          

İkraz ile ilgili sorularıma (telefon, mail, yüzyüze) yeterli cevap 
alıyorum. 

          

İkraz Müdürlüğü, ikraz ile ilgili problemlerimi  hızlı bir şekilde 
çözebilmektedir. 

         

İkraz Müdürlüğü taleplerimi zamanında yerine getirmektedir.           

İkraz nakit ihtiyaçlarımı karşılamada çok faydalı oluyor.           

İkraz kullanmayı diğer Sandık üyelerine tavsiye ediyorum.           

Görüş ve Önerileriniz:  
 
 
 

 

1.Yaşınız ?       

a) 18-24  b)25-32  c) 33-41  d) 42 yaş ve üstü     

      

2. Medeni Durumunuz?  

a) Evli    b) Bekar   

 

3.Cinsiyetiniz ?      
a) Kadın  b) Erkek 

 

4. Eğitim Durumunuz ?       

a) İlköğretim    b) Lise c) Önlisans    d) Lisans        e) Lisansüstü     

  

5. Sandık üyeliğindeki süreniz?  

   a) 0-5 yıl     b) 6-12 yıl     c) 13-20 yıl    d) 20 yıl üstü 

                 

 

 

    Tarih : …../…../…… 


