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EK III
TEBLİĞ VE İLANLAR 

(1149)

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 Sayıl ı Yasalar) 

Madde 8(6)(D) Altında Yapı lan 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 

1. Bu Tüzük, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değiş i klik) 
Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan 

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü ile birlikte 
okunur. 

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 
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Esas Tüzüğe 
Geçici 14'üncü, 
Geçici 15'inci ve 
Geçici 16'ıncı 
Maddelerin 
Eklenmesi 

Geçici Madde 14 

Uygulaması 

Devam Edecek 
Teşvik 

Uygulamaları 

Geçici Madde 15 

İşverenlere 
Yapılacak Destek 
Ödemesi 

2. Esas Tüzük, Geçici 13'üncü Maddesinden hemen sonra aşağıdaki 

yeni Geçici 14'üncü, 15'inci ve 16'ncı maddeler eklenmek 

suretiyle değiştirilir: 

(1) Basın sektöründe faaliyet gösteren işverenlere bu 

Tüzüğün 22'nci maddesinin (5) ve (6)'ıncı fıkraları ile 

23'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamında verilen 

teşvik uygulamaları 01.04.2020 tarihinden itibaren aynı 

koşullarla devam eder. 

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı engelli çalışan 

istihdam eden işverenlere bu Tüzüğün 22'nci maddesinin 

(B)'inci fıkrası kapsamında verilen teşvik uygulamaları ile 

engelli çalışana bu Tüzüğün 23'üncü maddesinin (3)'üncü 

fıkrası kapsamında verilen ücret desteği uygulamaları 

01.04.2020 tarihinden itibaren aynı koşullarla devam 

eder. 

(3) Kendi işini kuran ve Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ilk kez 

kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan/işveren olarak 
kayıt yapan girişimcilere bu Tüzüğün 24'üncü maddesi 

kapsamında verilen girişimci desteği uygulamaları 

01.04.2020 tarihinden itibaren aynı koşullarla devam 

eder. 

(4) Halihazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı çalışan 

istihdam eden işverenlere bu Tüzüğün 21'inci ve 22'inci 

maddeleri tahtında teşvik almaya hak kazanan çalışanları 

için yine bu Tüzüğün Geçici 16'ıncı maddesi altında Sosyal 

Güvenlik/Sosyal Sigorta prim desteği almaya hak 
kazandıkları aylarda İhtiyat Sandığı yatırımları için 

durumlarına göre kapsamında oldukları işveren katkısı 

veya tam sosyal güvenlik yatırım desteği verilmeye 

devam eder. 

(1) Bu (Değişiklik) Tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren 30 gün içerisinde 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 
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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 
işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla Temmuz 2020 ve 

Ağustos 2020 ayları için aylık 2,000 TL'den toplam 4,000 

TL destek ödemesi yapılır. Ancak bir işverene ait birden 

fazla işyeri olması halinde işveren tek bir işyeri için 

başvuru yapabilir. Her işveren için sadece bir destek 

ödemesi yapılır. 

(2) Bu madde kapsamında yapılacak olan destek ödemeleri, 

merkezin bütçe olanakları, bu madde kapsamındaki 

sektörlerin mevcut durumu ve destek ödemelerinin 

devamının gerekliliği çerçevesinde Kurul'un alacağı 

kararlar doğrultusunda Kurul tarafından belirlenen 

miktar ve sürelerle devam edebilir. 

(3) Bu madde kapsamında yapılacak destek ödemeleri aylık 

olarak yapılacak olup Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından 

belirlenen tarihlerde yapılır. Bu madde kapsamında 

yapılacak destek ödemesi ile ilgili işlemler Sosyal Sigortlar 

Dairesi tarafından yürütülür. 

(4) Bu madde amaçları bakımından işyerindeki çalışan sayısı 

değerlendirilirken, bu (Değişiklik) Tüzüğü'nün yürürlüğe 

girdiği tarihte Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili işveren 

adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınır. 

(5) İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışana bu 

madde kapsamında destek ödemesi yapılabilmesi için 

işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın 

Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi'ne 

borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu 

yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi 

koşuldur. 

Ancak işverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp 

sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım 

borcu olması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde 

işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk 

ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenir. 

(6) Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 

işyerleri, marketler, kasaplar, eczaneler, klinikler, döviz 

büroları, emlak büroları, benzin istasyonları, gece 
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Geçici Madde 16 

İşverenlere 

Verilecek Sosyal 
Sigorta/Sosyal 
Güvenlik Prim 
Desteği 

kulüplerini ve kuyumcular bu madde kapsamını 

dışındadırlar. 

(7) Bu madde kapsamında yapılacak destek ödemeleri için 

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından belirlenecek liste ile 

birlikte Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılacak 

yazılı talep üzerine İstihdam Destek Merkezi'nin bütçe 

olanakları ve mevduat durumuna göre İhtiyat Sandığı 

Dairesi ita amiri tarafından talep edilen miktar hak 

sahiplerine destek ödemesi yapılabilmesi için İstihdam 

Destek Merkezi'nden Sosyal Sigortalar Dairesi'nin beyan 

edeceği bir banka hesabına aktarılır. 

(8) Bu madde kapsamında yapılacak Destek Ödemelerinin 

uygulamasında ve bu maddede sayılan herhangi bir 

koşulla ilgili tereddüt ve uyuşmazlık ortaya çıkması 

halinde, müracaatın reddedilmesinden itibaren (1) ay 

içerisinde Bakanlığa itirazda bulunabilir. Bahse konu 

tereddüt ve uyuşmazlık Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık 

Müdürü, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü, Sosyal Sigortalar 

Dairesi Hukukçuları ve İhtıyat Sandığı Dairesi 

Hukukçu'sundan oluşan değerlendirme kurulu tarafından 

karara bağlanır. Değerlendirme kurulunun bu kararı 

gerekçeli bir şekilde başvuruyu yapan işverene itirazın 

yapıldığı tarihten itibaren en geç (2) ay içerisinde yazılı 

olarak bildirilir. 

(1) Sosyal Sigortalar Dairesi'nin belirlemiş olduğu bordro ile 

başvuru yapan işverene istihdam ettiği her çalışanı için 

Temmuz 2020 - Ocak 2021 (her 2 ay da dahil) aylarına ait 

Sosyal Sigortalar Dairesi'ne yatırmakla yükümlü olduğu 

Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin 16/1976 Sayılı 

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı 

Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa 

Gücünde Kararname ile 73/2007 Sosyal Güvenlik Yasası 

Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği 

Hakkında Yasa Gücünde Kararname tahtında işveren 

tarafından ödenmesi gereken ilgili aya ait bordroda 

belirtilen toplam prime esas kazancın % S'lik kısmını 

Sosyal Sigortalar Dairesi'ne yatırdıktan sonra geriye kalan 

orana tekabül eden miktar kadar Sosyal Sigorta/Sosyal 

Güvenlik Prim Desteği verilir. 
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Yürütme Yetkisi 

Yürürlüğe Giriş 

(2) İşverene bu madde kapsamında Sosyal Sigorta/Sosyal 
Güvenlik prim desteği verilebilmesi için işverenin Sosyal 
Sigortalar Dairesi'ne borcu olmaması, borcu olması 

halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini 
düzenli ödemesi koşuldur. 

(3) Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 
işverenler, döviz büroları, GSM operatörleri, kumarhane 
(casino), bet ofisleri, gece kulüpleri ve bu Tüzüğün Geçici 
14'üncü maddesinin (1), (2) ve (3)'üncü fıkraları 

kapsamında destek almaya devam eden çalışanlar bu 
madde kapsamının dışındadırlar. İşverenler bu Tüzüğün 
Geçici 14'üncü maddesinin (1), (2) ve (3)'üncü fıkraları 
kapsamında destek almayan çalışanları için bu madde 
kapsamında verilecek Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik 
Prim Desteği'ne başvuru yapabilir. 

(4) Bu madde kapsamında yapılacak destek ödemeleri için 
Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından hesaplanacak miktar 
yazılı olarak İhtiyat Sandığı Dairesi'ne bildirilir. Sosyal 
Sigortalar Dairesi tarafından talep edilen miktar İstihdam 
Destek Merkezi'nin bütçe olanakları ve mevduat 
durumuna göre 3 işgünü içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi 
ita amiri tarafından hak sahiplerine destek ödemesi 
yapılabilmesi için İstihdam Destek Merkezi'nden Sosyal 
Sigortalar Dairesi'nin beyan edeceği banka hesabına 

aktarılır. 

3. Bu Tüzük, çalışma işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

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


