KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

RESMÎ GAZETE
Sayı : 64

EK III
TEBLİĞ VE İLANLAR

12 Nisan, 2020

Sayı : 261
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)(0)

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

1.

Bu Tüzük, Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü
olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan Yerel İşgücü
istihdamının Desteklenmesi Tüzüğü ile birlikte okunur.
11.07.2018
R.G.18
El< 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

06.11.2017
R.G. 106
EK 111
A.E. 667

(645)
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Esas Tüzüğe
Geçici
9'uncu,
Geçici
l0'uncu,
Geçici ll'inci
ve Geçici
12'nci
Maddelerin
Eklenmesi

2.

Esas Tüzük, Geçici 8'inci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici
9'uncu, Geçici lO'uncu, Geçici ll'inci ve Geçici 12'nci maddeler eklenmek
suretiyle değiştirilir:
"Geçici
Madde

9.

(1)

Çalışanlara

Verilecek
İstihdam

Destek
Ödemesi

Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar
Kurulu tarafından alınan tedbirler, genel
ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki faaliyetin tamamen durdurulması
veya işyerinin faaliyetine ara verilmesi
nedeniyle çalışamayan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde bulunan sigortalı çalışanlara
işyerindeki

istihdamının

sürdürülebilirliğini

sağlamak amacıyla

2020 Nisan ayı için 1,500
TL istihdam destek ödemesi yapılır.
(2)

Bu madde kapsamında yapılacak olan
istihdam destek ödemeleri, merkezin bütçe
olanakları,
bu
madde
kapsamındaki
sektörlerin mevcut durumu ve istihdam
destek ödemelerinin devamının gerekliliği
çerçevesinde
l<urul'un alacağı
kararlar
doğrultusunda Kurul tarafından belirlenen
miktar ve sürelerle devam edebilir.

(3)

Bu madde kapsamında istihdam destek
ödemesi yapılabilmesi için kapsamdaki
sigortalı
çalışanların
işverenlerinin
bu
(Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı
Dairesi resmi web portalı olan e-ihtiyat
portalına yukarıdaki (l)'inci fıkra kapsamında
olan çalışanlarının kaydını yaparak başvuruda
bulunması koşuldur. Bu fıkra kapsamında
çalışanlarının kaydını yapan işverenler kaydını
yaptığı çalışanlarını işyerinin tekrar faaliyete
başladığı ve istihdam destek ödemelerinin
bittiği tarihten itibaren 2 ay süre ile
durdurmayacağını kabul eder.

(4)

(A)

Bu madde kapsamında istihdam destek
ödemesi yapılabilmesi için ödeme
alacak
çalışanların
yürürlükteki
herhangi bir yasa altında emeklilik,
yaşlılık veya malüllük aylığı veya dulluk
maaşı
almaması,
Sosyal Sigortalar

647
Dairesi'nden işsizlik ödeneği almaması,
14 Mart 2020 tarihinde yukarıdaki
(l)'inci fıkra kapsamında faaliyetlerine
ara verilen işyerinde fiilen çalışması,
Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat
Sandığı Dairesi'nde söz konusu işyerinde
çalıştığını gösteren kayıtların yapılmış ve
ödeme tarihinde aktif çalışan olması ile
yukarıda belirtilen tarihlerde Kuzey
sınırları
Cumhuriyeti
Türk
Kıbrıs
içerisinde bulunması koşuldur.
(B)

Yukarıdaki

(A)

bendi

kapsamındaki

sigortalı çalışan kişinin

14 Mart 2020
tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından
alınan tedbirler nedeniyle faaliyetine
ara verilen işyerinde fiilen çalışıp
çalışmadığı veya emeklilik, yaşlılık veya
malüllük aylığı veya dulluk maaşı alıp
tereddüt ve
konularında
almadığı
ortaya çıkması halinde
uyuşmazlık
Çalışma Dairesi veya Sosyal Sigortalar
Dairesi veya İhtiyat Sandığı Dairesi
müfettişlerinden alınacak yazılı görüş ve
değerlendirmeler doğrultusunda bahse
konu tereddüt ve uyuşmazlık Çalışma
İşleriyle Görevli Bakanlığın Müsteşarı
Çalışma
tarafından karara bağlanır.
Müsteşarının
Bakanlığın
Görevli
İşleriyle
bu kararı gerekçeli bir şekilde başvuruyu
yapan işverene ve ilgili çalışana yazılı
olarak bildirilir.
(5)

Bu madde kapsamında yapılacak istihdam
destek ödemesi için kapsamdaki sigortalı
Kuzey Kıbrıs Türk
işverenının
çalışanın
bir bankada
gösteren
Cumhuriyetinde faaliyet
hesabına
banka
bir
olan
açılmış
çalışanı adına
ile ilgili
hesap
numarası,
hesap
ait hesap ismi,
her
diğer
edilecek
diğer bilgileri veya talep
zorunludur.
türlü bilgiyi beyan etmesi
Yapılacak olan istihdam destek ödemesi
işverenin beyan ettiği çalışanına ait banka
hesabına veya çalışan adına Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankaya
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Daire

tarafından yatırılır.

(6)

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

(7)

(A)

Bu madde gereğince yapılacak istihdam
destek ödemesi kapsamında olan
işyerleri;

(a)

Bakanlar Kurulu tarafından alınan
tedbirler, genel ekonomik kriz
sebeplerle
zorlayıcı
veya
faaliyeti tamamen
işyerindeki
durdurulan veya faaliyetine ara
sigortalı
işyerlerinin
verilen
çalışanları .

(B)

Bu madde gereğince yapılacak istihdam
destek ödemesi kapsamı dışında olan
i şyerleri;

(a)

ile
kararı
Kurulu
Bakanlar
eden
devam
faaliyetlerine
işyerlerinde çalışanlar .

(b)

Mali sektörde faaliyet gösteren
işyerlerinin çalışanları.

Bu alt bend amaçları bakımından
"Mali Sektör", bankaları, sigorta
acenteleri ve sigorta şirketlerini,
kooperatifleri, kredi şirketlerini,
finans ve danışmanlık şirketlerini,
muhasebe
bürolarını,
döviz
bürolarını ve benzeri işyerlerini
anlatır.

(c)

faaliyet
sektöründe
Eğitim
gösteren işyerlerinin çalışanları.
amaçları
bend
alt
Bu
Sektörü",
"Eğitim
bakımından
okulları,
özel
üniversiteleri,
dershaneleri, eğitim ve öğretim
kurum
yürüten
faaliyeti
gereksinimli
(Özel
kuruluşları
bireylere eğitim veren merkezler
hariç) ve benzeri işyerlerini anlatır.
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(ç)

faaliyet
sektöründe
Turizm
gösteren işyerlerinin çalışanları.
amaçları
bend
alt
Bu
Sektörü",
"Turizm
bakımından
casinoları, gece kulüplerini, bet
ofislerini, sanal bet ofislerini,
ve benzeri
yurtlarını
öğrenci

(d)

Sağlık

işyerlerini anlatır.

faaliyet
sektöründe
gösteren işyerlerinin çalışanları .
amaçları
bend
alt
Bu
Sektörü",
"Sağlık
bakımından
laboratuvarı, özel hastahaneleri,
ecza
eczaneleri,
klinikleri,
işyerlerini
depolarını ve benzeri
anlatır.

(e)

Gıda

sektöründe faaliyet gösteren

işyerlerinin çalışanları.

Bu

alt

bend

amaçları

"Gıda

Sektörü",
marketleri, market tedarikçilerini,
ve benzeri
kasapları
fırınları,
bakımından

işyerlerini anlatır .

(f)

ve narenciye sektöründe
işyerlerinin
gösteren
faaliyet

Tarım

çalışanları.

(g)
(h)
(ı)

(i)

Hayvancılık

sektöründe

faaliyet

gösteren işyerlerinin çalışanları.
Ev hizmetlerinde çalışanlar
ve
istasyonları
Benzin
tedarikçilerinde çalışanlar .
GSM operatörlerin de çalışanlar .

(8)

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.

(9)

Bu

yapılacak
kapsamında
madde
ve
18'inci
S'inci,
Tüzüğün
bu
başvurularda
uygulanmaz.
kuralları
19'uncu madde
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Geçici Madde

10.

(1)

Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar
Kurulu tarafından alınan tedbirler, genel
ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki faaliyetin tamamen durdurulması
veya işyerinin faaliyetine ara verilmesi
nedeniyle çalışamayan Kuzey Kıbrıs Türk
Tüzük
bu
bulunan
Cumhuriyeti'nde
için
ayı
Nisan
2020
kapsamındaki girişimcilere
.
yapılır
1,500 TL istihdam destek ödemesi

(2)

Bu madde kapsamında yapılacak olan
istihdam destek ödemeleri, merkezin bütçe
kapsamındaki
madde
bu
olanakları,
sektörlerin mevcut durumu ve istihdam
destek ödemelerinin devamının gerekliliği
kararlar
Kurul'un alacağı
çerçevesinde
doğrultusunda Kurul tarafından belirlenen
miktar ve sürelerle devam edebilir.

(3)

Bu madde amaçları

İşverenlere

Verilecek
İstihdam

Destek
Ödemesi

bakımından işyerlerindeki

çalışan sayısı değerlendirilirken ,

14 Mart 2020
ilgili
Dairesi'ndeki
tarihinde Sosyal Sigortalar
dikkate
işveren adına kayıtlı çalışan sayısı
alınır.

(4)

Bu madde kapsamında istihdam destek
ödemesi yapılabilmesi ıçın kapsamdaki
girişimcilerin bu (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web partalı olan
e-ihtiyat

(5)

portalına başvuru yapması koşuldur .

Bu madde kapsamında istihdam destek
ödemesi yapılabilmesi için ödeme alacak
girişimcinin yürürlükteki herhangi bir yasa
altında emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı
veya dulluk maaşı almaması, Sosyal Sigortalar
Dairesi'nde işveren veya kendi nam ve
hesabına bağımsız çalışan olarak kaydının
bulunması ve yukarıda belirtilen tarihlerde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
içerisinde bulunması koşuldur .
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(6)

Bu madde kapsamında yapılacak istihdam
destek ödemesi için kapsamdaki girişimcinin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet
gösteren bir bankada kendi adına açılmış olan
bir banka hesabına ait hesap ismi, hesap
numarası, hesap ile ilgili diğer bilgileri veya
talep edilecek diğer her türlü bilgiyi beyan
etmesi zorunludur. Verilecek olan istihdam
destek ödemesi girişimcinin beyan ettiği banka
hesabına veya girişimci adına Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bir bankaya
Daire tarafından yatırılır.

(7)

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

(8)

Sağlık

sektöründe, tarım ve narenciye
sektöründe, hayvancılık sektöründe faaliyet
gösteren işverenler, avukatlar, mimar ve
mühendisler, emlak şirketleri ile Bakanlar
Kurulu kararı ile faaliyetlerine devam eden
diğer
işyerlerinin
işverenleri
bu madde
gereğince verilen istihdam destek ödemesi
kapsamı dışındadır.

Bu fıkra amaçları bakımından "Sağlık
Sektörü", laboratuvarı, özel hastahaneleri,
klinikleri, eczaneleri, ecza depolarını ve benzeri
işyerlerini anlatır .

(9)

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.

(10)

Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda
Bu Tüzüğün S'inci, 18'inci ve 19'uncu madde
kuralları uygulanmaz.
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Geçici Madde
Muhasipler
Tıbbi Tahlil
Laboratuvar!
arı ile
Benzin

11.

(1)

istasyonların

a Verilecek
Sosyal
Güvenlik
Prim Teşvik
Ödemesi

Muhasiplere, Tıbbi Tahlil Laboratuvarları ve
işverenlere
işleten
istasyonu
benzin
sosyal
itibaren
tarihinden
01.04.2020
güvenlik prim teşvik ödemesi yapılır. Bu
kapsama girip prim teşvik ödemesine hak
tarihine
istihdam
işverenlere
kazanan
bakılmaksızın istihdam ettikleri Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinde bulunan her sigortalı
çalışanı için 500 TL sosyal güvenlik prim teşvik
ödemesi

(2)

yapılır.

Bu madde kapsamında yapılacak, sosyal
güvenlik prim teşvik ödemesi merkezin bütçe
olanakları, bu madde kapsamındaki sektörlerin
mevcut durumu ve Sosyal Güvenlik Prim teşvik
ödemelerinin devamının gerekliliği halinde
Kurul'un alacağı kararlar doğrultusunda Kurul
tarafından belirlenen miktar ve sürelerle
devam edebilir.

(3)

Bu madde amaçları bakımından işyerlerindeki
14 Mart 2020
tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili
işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate
çalışan sayısı değerlendirilirken,

alınır.

(4)

Bu madde kapsamında sosyal güvenlik prim
teşvik ödemesi yapılabilmesi için kapsamdaki
işverenler bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan eihtiyat

(5)

portalına başvuru yapması koşuldur.

Bu madde kapsamında yapılacak sosyal
güvenlik prim teşvik ödemesi süresi 3 (üç)
aydır.

(6)

Bu madde kapsamında sosyal güvenlik prim
ödemesi yapılabilmesi için ödeme alacak
işverenin yürürlükteki herhangi bir yasa altında
emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı veya
dulluk maaşı almaması, Sosyal Sigortalar
Dairesi'nde ve İhtiyat Sandığı Dairesi'nde

teşvik

işveren
çalışan

veya kendi nam ve hesabına bağımsız
olarak kaydının bulunması ve yukarıda
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belirtilen tarihlerde
Cumhuriyeti sınırları

Kuzey Kıbrıs Türk
içerisinde bulunması

koşuldur.

(7)

Bu madde kapsamında yapılacak sosyal
güvenlik prim teşvik ödemesi için kapsamdaki
işverenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
faaliyet gösteren bir bankada işveren adına
açılmış olan bir banka hesabına ait hesap ismi,
hesap numarası, hesap ile ilgili diğer bilgileri
veya talep edilecek diğer her türlü bilgiyi beyan
etmesi zorunludur. Verilecek olan sosyal
güvenlik prim teşvik ödemesi işverenin beyan
ettiği banka hesabına veya işveren adına Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren
bir bankaya Daire tarafından yatırılır .

(8)

Bu madde kapsamında yapılacak sosyal
güvenlik prim teşvik ödemesi aylık olarak
çalışmalarının
Merkezin
olup
yapılacak
yürütülmesi ve işleyişi açısından Daire
tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.

(9)

Bu madde kapsamında yapılacak sosyal
güvenlik prim teşvik ödemesi 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.

(10)

Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda
Bu Tüzüğün S'inci, 18'inci ve 19'uncu maddesi
kuralları uygulanmaz .
Ancak işverenin sosyal güvenlik prim
teşvik ödemesi almak için başvuru yaptığı ayın
Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primleri ile
İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerini tam ve
zamanında yatırmış olması koşuldur.
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Geçici Madde

12.

(1)

sektöründe faaliyet gösteren işverenlere
bu Tüzüğün 22'nci maddesinin (5) ve (6)'ncı
fıkraları ile 23'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası
verilen teşvik uygulamaları
kapsamında
01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile
devam eder.

(2)

Bu madde kapsamında yapılacak olan teşvik
ödemeleri, merkezin bütçe olanakları ve teşvik
gerekliliği
devamının
ödemelerinin
kararlar
alacağı
Kurul'un
çerçevesinde
doğrultusunda devam edebilir.

Basın

Sektörüne
Verilecek
Teşvik
Uygulamaları

çalışma işleri

Basın

ile görevli

Yürütme
Yetkisi

3.

Bu Tüzük,

Yürürlüğe

4.

Bu Tüzük, Resmi Gazete' de
girer.

Giriş

Bakanlık tarafından

yayımlandığı

tarihten

yürütülür.

başlayarak yürürlüğe

