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Sayı:679 

İHTİYAT SANDIĞI YASASI 
(34/1993,65/1993,1/1995,18/2000, 25/2001, 50/2002,47/2003,68/2003,30/2004, 

41/2004, 74/2007, 27 /2008, 6/2010 ve 4/2012 Sayılı Yasalar) 

Madde 8(6)(D) Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İhtiyat Sandığı Yasasının 8'inci 
maddesinin (6)'ncı fıkrasının (D) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki 
Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 
5.12.2013 

R.G. 197 

EK 111 
A.E. 640 

31.7.2014 

R.G. 163 

EK 111 

A.E. 490 

22.09.2014 

R.G. 195 

EK 111 

A.E. 570 

13.2.2015 

R.G. 24 

EK 111 

A.E. 132 

02.07.2015 

R.G. 106 

EK 111 

A.E. 448 

06.11.2017 

R.G. 106 

EK 111 

A.E. 667 

11.07.2018 

R.G.18 

EK 111 
A.E. 110 

17.09.2019 

R.G. 129 

EK 111 
A.E . 674 

26.02.2020 

R.G.30 

EK 111 
A.E. 135 

25.03.2020 

R.G. 50 

EK 111 

A.E. 217 

12.04.2020 

R.G 64 

EK 111 

A.E. 261 

17.04.2020 

R.G. 68 

EK 111 
A.E. 262 

1. Bu Tüzük, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik 
No: 11) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" 
olarak anılan Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi Tüzüğü 
ile birlikte okunur. 



24.07.2020 
R.G. 143 
EK 111 
A.E. 482 
11.08.2020 
R.G. 150 
EK 111 
A.E. 520 
11.08.2020 
R.G. 150 
EK 111 
A.E. 525 

Esas Tüzük Geçici 
lS'inci 

Maddesinin 

Değiştirilmesi 

Esas Tüzüğe 

Geçici 20'nci 
Maddesinin 
Eklenmesi 

Geçici Madde 20 

Hava limanında 
Faaliyet Gösteren 
İşyerlerine 
Yapılacak 

İstihdam Destek 
Ödemesi 
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2. Esas Tüzük, Geçici lS'inci Maddesinin (l)'inci fıkrası 

kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (l)'inci fıkra eklenmek 
suretiyle değiştirilir: 

(1) 30/09/2020 tarihine kadar (30/09/2020 de dahil) Sosyal 
Sigortalar Dairesi resmi İnternet sitesi olan 
www.ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu bir 
tamam ve eksiksiz bir şekilde doldurup online başvuru 

yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir yasa 
altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya 
dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi 

istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına 

bağımsız çalışanlara işye rlerinin halen aktif olması 

koşuluyla Temmuz 2020 - Ekim 2020 ayları için (her iki ay 
da dahil) aylık 2,000 TL'den toplam 8,000 TL destek 
ödemesi yapılır. Ancak bir işverene ait birden fazla işyeri 

olması halinde i şveren tek bir işyeri için başvuru yapabilir. 
Her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılır . 

3. Esas Tüzük, Geçici 19'uncu Maddesinden hemen sonra Geçici 

20'inci madde eklenmek suretiyle değiştirilir: 

(1) Ercan Devlet Havalimanında faaliyet gösteren işyerlerinin 
(inşaat faaliyetleri hariç) işverenlerine, istihdamın 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde bulunan çalışanlarına ödenmek üzere 
Temmuz 2020 - Aralık 2020 arası dönemlere (her iki ay da 
dahil) mahsuben her çalışanı için aylık 1500 TL istihdam 
destek ödemesi yapılır. 

(2) Bu madde kapsamında istihdam destek ödemesi 
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yapılabilmesi için kapsam dahilinde olan işverenlerinin 

11/10/2020 tarihine kadar (11/10/2020 tarihi de dahil) 
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web partalı olan e-ihtiyat 
portalında bulunan başvuru formunu bir tamam ve eksiksiz 
bir şekilde doldurup online başvuru yapması ve yukarıdaki 
(l)'inci fıkra kapsamında olan çalışanlarını beyan edip 
aldığı ödemeyi hak sahibi olan çalışanlarına ödeyeceğini 

taahhüt etmesi koşuldur . 

(3) Bu madde kapsamında istihdam destek ödemesi 
yapılabilmesi için ödeme alacak çalışanların yürürlükteki 
herhangi bir yasa altında yaşlılık veya malüllük aylığı veya 
dulluk maaşı almaması, Sosyal Sigortalar Dairesi'nden 
işsizlik ödeneği almaması, Sosyal Sigortalar Dairesi ve 
İhtiyat Sandığı Dairesi'nde söz konusu işyerinde 
çalıştığını gösteren kayıtların yapılmış ve ödeme 
tarihinde aktif çalışan olması ile yukarıda belirtilen ve 
ödemenin yapılacağı tarihlerde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyet sınırları içerisinde bulunması koşuldur. 

Sosyal Sigortalar Dairesi veya İhtiyat Sandığı Dairesi'nin 
herhangi birine kaydı olmayan çalışanlar bu madde 
kapsamında yapılacak istihdam destek ödemesi kapsamı 
dışındadırlar. 

(4) Bu madde kapsamında verilecek istihdam destek 
ödemesi için kapsamdaki işverenin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankada işveren 

adına açılmış olan bir banka hesabına ait hesap ismi, 
hesap numarası, İBAN/UBAN numarası veya talep 
edilecek diğer her türlü bilgiyi beyan etmesi zorunludur. 
Verilecek olan istihdam destek ödemesi işverenin beyan 
ettiği banka hesabına Daire tarafından yatırılır. 

(5) İşverenler, bu madde kapsamında kendisine yapılacak 
istihdam Destek ödemelerinin kapsam dahilindeki 
çalışana ödendiğini gösteren kayıt ve belgelerini tutmak 
ve Daire tarafından talep edilmesi halinde Daireye ibraz 
etmek zorundadır. Daire tarafından işverenlerin hak 
sahibi çalışana eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi 
halinde işverene bu madde kapsamında ödenen tüm 
istihdam destek ödemeleri yasal faizleri ile birlikte geri 
talep edilir. İşverenler talep edilen bu miktarları Dairenin 
talebinden itibaren 15 gün içerisinde Daireye ödemek 
zorundadır. İşverenlerin bu miktarları süresi içerisinde 
Daireye geri ödememesi halinde ise işverenler hakkında 
yasal yollara başvurulabilir. 



Yürütme Yetkisi 

Yürürlüğe Giriş 
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(6) Bu madde kapsamında yapılacak istihdam destek 
ödemeleri aylık olarak yapılacak olup Merkezin 
çalışmalarının yürütülmesi ve işleyişi açısından Daire 
tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. 

(7) Bu madde kapsamında yapılacak İstihdam Destek 
Ödemelerinin uygulamasında ve bu maddede sayılan 
herhangi bir koşulla ilgili tereddüt ve uyuşmazlık ortaya 
çıkması halinde bahse konu tereddüt ve uyuşmazlık Kurul 
tarafından karara bağlanır. Kurulun bu kararı gerekçeli bir 
şekilde başvuruyu yapan işverene ve çalışana yazılı olarak 
bildirilir. 

(8) Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda bu 
Tüzüğün S'inci, 18'inci ve 19'uncu madde kuralları 

uygulanmaz. 

4. Bu Tüzük, çalışma işleri ile görevli Bakanlık tarafından 

yürütülür. 

5. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 
yürürlüğe girer. 


