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YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ YASASI KAPSAMINDA İŞVERENLERİN 

ÇALIŞANININ DURUŞU İLE İLGİLİ BİLDİRİM ZORUNLULUĞU HAKKINDA YASA 
GÜCÜNDE KARARNAME 

GENEL GEREKCE 
Covid- 19 vırusunun neden olduğu, dünyanın birçok ülkesine yayılan ve Dünya Sağlık 

Örgütünce de Pandemi olarak tanımlanan hastalık, ülkemizi de etkilemiş ve bu nedenle bu 

hastalık ile mücadele kapsammda 14 Mart 2020 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu özel 

sektörde, birçok iş yerinin faaliyetlerini durdurmuş ve kapalı olmasma karar vermiştir. Bu 

gelişmeler neticesinde ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş ve ekonominin olağan işleyişi 

bir süreliğine durmuş, çalışma yaşam111111 önemli bir parçası olan istihdam servislerinin 

işlevselliği kalmamış ve bu süreçte işsiz kalan tüm sigortalılarm iş bulma imkanları ortadan 

kalkmıştır. 

KKTC çalışma hayatı içerisinde yabancı iş gücü sayısal olarak önemli bir orana sahiptir. Bu 

yabancı uyruklu çalışanlar da ülkemize işverenler tarafmdan Yabancıların Çalışma İzinleri 

Yasası kapsammda getirilmiş ve gelinen aşamada bu çalışanların önemli bir kısm111111 işsiz 

kalma olasılığı bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bu yabancı uyruklu çalışanlardan bir kısmı 

KKTC'den çıkış yapmış olup; önemli bir kısmı da diğer ülkelerin almış oldukları önlemlerden 

dolayı ülkeden çıkamamış, imkan bulması halinde çıkış yapabilecektir. 

Ayrıca bu çalışanlarm önemli bir oranı yine Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası'na istinaden 

KKTC'ye gelmelerini sağlayan işverenlerin temin ettiği lojmanlarda ikamet etmeye devam 

etmekte ve son dönemde bakanlığımız çok sayıda işletmede kayıtlı olan çalışanlara ücret 

desteği sağlayarak hem kendilerinin hem de işverenlerinin mağduriyetlerini önlemeye 

çalışmaktadır. 

Yukarıda belirtilen gerekçelerden hareketle 4 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile Bakanlar Kurulu 

kararı ile faaliyetlerine ara verilen işletmelerin tekrardan faaliyetlerine başlamış olmasını da 

dikkate alarak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar düzelinceye kadar, Yabancıların Çalışma 

İzinleri Yasası kapsamında ülkemizde bulunan çalışanların işverenleri ile iş ilişkilerinin devam 

etmesinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarımız yanında Yabancıların Çalışma İzinleri 

Yasası'nm da bir gereği olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu Yasa Gücünde Kararname ile hem işverenlerin geçici süreliğine Yabancıların Çalışma 

İzinleri Yasası kapsammda ülkemizde bulunan çalışanlarını belli kurallar çerçevesinde 

durdurmalarının düzenlenmesi, hem de KKTC'deki çalışma hayat111111 sorunsuz bir şekilde 

devamının sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Kararnamenin kısa ismini düzenlemektedir. 

Madde 2. Kararnamenin amacını düzenlemektedir. 

Madde 3. Kararnamenin kapsamını düzenlemektedir. 

Madde 4. İşverenlerin çalışanın duruşu ile ilgili bildirim şekilleri düzenlemektedir. 

Madde 5. Kararnamenin yürütme yetkisini düzenlemektedir. 

Madde 6. Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir. 
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Sayı : 66/2020

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ YASASI KAPSAMINDA 
İŞVERENLERİN ÇALIŞANININ DURUŞU İLE İLGİLİ BİLDİRİM 
ZORUNLULUĞU HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Anayasa'nın 112'nci maddesinin 
kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar: 

Kısa İsim 

Amaç 

Kapsam 

İşverenler 
Tarafından 

Verilecek 
Duruş 

Bildirgelerinin 
Bildirim 
Şekilleri 

1. Bu Yasa Gücünde Kararname, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası 
Kapsamında İşverenlerin Çalışanının Duruşu ile İlgili Bildirim 
Zorunluluğu Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak 
isimlendirilir. 

2. Bu Yasa Gücünde Kararname, ülkemizdeki çalışma hayatının 

sorunsuz bir şekilde devamının sağlanması için işverenlerin geçici 
süreliğine Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında 
ülkemizde bulunan çalışanlarını belli kurallar çerçevesinde 
durdurmalarını düzenlenmeyi amaçlar. 

3. 14 Mart 2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik ile ilgili dairelere 
kayıtlı çalışanı bulunan tüm işyerlerinin işverenlerini kapsar. 

4. İşverenler aşağıda belirtilen haller hariç 14 Mart 2020 tarihi ile 30 
Haziran 2020 tarihleri arasında işyerinde çalışan hiçbir çalışanı için 
işten duruş bildirgesi veremeyecek ve işten durduramayacaktır. 

(1) İşverenlerin yurtdışına çıkış yapan çalışanları için vereceği 
duruş bildirgeleri 
Ayrıca işveren, bu kararname süresince veya kararname sona 
erdiği tarihten itibaren çalışanının yurtdışına çıktığını 

belgelemesi halinde, çalışanının tüm alacaklarını aldığına dair 
imzalı beyanı birlikte, çalışan ile işverenin karşılıklı imzaladığı 
duruş beyannamesi tarihli duruş verebileceklerdir. 

(2) İşyerinin faaliyetlerini durduran işverenlerin işyerının 
faaliyetlerini durdurduğunu gösteren Vergi Dairesi 'nden alacağı 
belge ile birlikte vereceği duruş bildirgeleri 

(3) Yabancıların Çalışma İzinleri yasası kapsamında yatay geçiş 
yapacağı yeni işvereni tarafından çalışma izin işlemleri için 
müracaat yapılması halinde yatay geçiş onayı almış çalışanı için 
alınacak duruş bildirgeleri. 

(4) İşverenin vefatı halinde ölüm belgesi ile birlikte verilecek duruş 
bildirgeleri 
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Yürütme 
Yetkisi 

Yürürlüğe 

Giriş 

5. Bu Yasa Gücünde Kararnameyi çalışma işleriyle görevli Bakanlık 

yürütür. 

6. Bu Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 

başlayarak yürürlüğe girer. 


