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ｈｔｙａｔ＠ ｓａｎｄｉｉ＠ 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 ｓ｡ｹｬ＠ Yasalar) 

Madde 8{6)(D) ａｬｴｮ､｡＠ ｙ｡ｰｬ｡ｮ＠ Tüzük 

Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠ ｙ｡ｳ｡ｳｮｮ＠ 8'inci maddesinin 

ＨＶＩＧｮ｣＠ ｦｫｲ｡ｳｮｮ＠ (D) bendinin kendisine ｶ･ｲ､ｩｩ＠ yetkiye dayanarak ｡｡､｡ｫｩ＠ ｔ￼ｺ￼￼＠ yapar: 

ｋｳ｡＠ ｳｩｭ＠

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 
EKiii 
A.E. 448 
06.11.2017 
R.G . 106 
EK 111 
A.E. 667 
11.07.2018 
R.G . 18 
EK 111 

1. Bu Tüzük, Yerel ｧ￼｣￼＠ ｳｴｩｨ､｡ｭｮｮ＠ Desteklenmesi Ｈｄ･ｩｩｫｬｩｫＩ＠ ｔ￼ｺ￼￼＠

olarak isimlendirilir ve ｡｡､｡＠ "Esas Tüzük" olarak ｡ｮｬ｡ｮ＠ Yerel ｧ￼｣￼＠

ｩｳｴｩｨ､｡ｭｮｮ＠ Desteklenmesi ｔ￼ｺ￼￼＠ ile birlikte okunur. 

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 65 
EK 111 
A.E 261 
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Esas ｔ￼ｺ￼￼ｮ＠
Geçici 9'uncu, 
Geçici 
l0'uncu, 
Geçici ll'inci 
ve Geçici 
12'nci 
Maddelerinin 
ｄ･ｩｴｩｲｩｬｭ･ｳｩ＠

2. Esas Tüzük, Geçici 9'uncu, Geçici lO'uncu, Geçici ll'inci ve Geçici 12'nci 

maddeleri ｫ｡ｬ､ｲｬｭ｡ｫ＠ ve yerine ｡｡､｡ｫｩ＠ yeni Geçici 9'uncu, Geçici 

lO'uncu, Geçici ll'inci ve Geçici 12'nci maddeler konmak suretiyle 

､･ｩｴｩｲｩｬｩｲＺ＠

"Geçici 
Madde 
ￇ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲ｡＠

Verilecek 
ｳｴｩｨ､｡ｭ＠

Destek 
Ödemesi 

9. (1) Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar 

Kurulu ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｡ｬｮ｡ｮ＠ tedbirler 

neticesinde ｩｹ･ｲｩｮｩｮ＠ faaliyetine ara 

verilmesi veya genel ekonomik kriz 

nedeniyle ekonomik ｡､｡ｮ＠ ｳｫｮｴ＠ ｹ｡｡ｹ｡ｮ＠

ve Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde 

bulunan ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲ｡＠ ｩｹ･ｲｩｮ､･ｫｩ＠

ｩｳｴｩｨ､｡ｭｮｮ＠ ｳ￼ｲ､￼ｲ￼ｬ･｢ｩｬｩｲｬｩｩｮｩ＠ ｳ｡ｬ｡ｭ｡ｫ＠

｡ｭ｡｣ｹｬ｡＠ 2020 Nisan ｡ｹ＠ için 1,500 TL 

istihdam destek ödemesi ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(2) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olan 

istihdam destek ödemeleri, merkezin bütçe 

ｯｬ｡ｮ｡ｫｬ｡ｲＬ＠ bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠

sektörlerin mevcut durumu ve istihdam 

destek ödemelerinin ､･ｶ｡ｭｮｮ＠ ｧ･ｲ･ｫｬｩｬｩｩ＠

çerçevesinde Kurul'un ｡ｬ｡｣｡＠ kararlar 

､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

miktar ve sürelerle devam edebilir. 

(3) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam destek 

ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için kapsam dahilinde 

olan ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲｩｮｩｮ＠ bu 

Ｈｄ･ｩｩｫｬｩｫＩ＠ ｔ￼ｺ￼￼ｮ￼ｮ＠ ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｧｩｲ､ｩｩ＠

tarihten itibaren 21 gün içerisinde ｨｴｩｹ｡ｴ＠

ｓ｡ｮ､＠ Dairesi resmi web ｰｯｲｴ｡ｬ＠ olan e-

ihtiyat ｰｯｲｴ｡ｬｮ｡＠ ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (l)'inci ｦｫｲ｡＠

ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ olan ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮｮ＠ ｫ｡ｹ､ｮ＠

yaparak ｢｡ｶｵｲｵ､｡＠ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠ Bu 

ｦｫｲ｡＠ ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮｮ＠ ｫ｡ｹ､ｮ＠

yapan ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ＠ ｫ｡ｹ､ｮ＠ ｹ｡ｰｴ＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠

Türk Cumhuriyeti ｹｵｲｴｴ｡＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠

ｩｹ･ｲｩｮｩｮ＠ tekrar faaliyete ｢｡ｬ｡､＠ veya 

istihdam destek ödemelerinin ｢ｩｴｴｩｩ＠ tarihten 

itibaren 2 ay süre ile ､ｵｲ､ｵｲｭ｡ｹ｡｣｡ｮ＠ kabul 

eder. 

(4) (A) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam 

destek ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için 

ödeme alacak ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠ yürürlükteki 

herhangi bir yasa ｡ｬｴｮ､｡＠ emeklilik 
ｭ｡｡Ｌ＠ ｹ｡ｬｬｫ＠ veya malüllük ｡ｹｬ＠

veya dulluk ｭ｡｡＠ ｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠ Sosyal 
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Sigortalar Dairesi'nden ｩｳｩｺｬｩｫ＠ ､･ｮ･ｩ＠

｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠ 14 Mart 2020 tarihinde 

ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (l)'inci ｦｫｲ｡＠ ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠

olan ｩｹ･ｲｩｮ､･＠ fiilen ｡ｬｭ｡ｳＬ＠ Sosyal 

Sigortalar Dairesi ve ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠

Dairesi'nde söz konusu ｩｹ･ｲｩｮ､･＠

｡ｬｴｮ＠ gösteren ｫ｡ｹｴｬ｡ｲｮ＠ ｹ｡ｰｬｭ＠

ve ödeme tarihinde aktif ｡ｬ｡ｮ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠

ile ｹｵｫ｡ｲ､｡＠ belirtilen ve ödemenin 

ｹ｡ｰｬ｡｣｡＠ tarihlerde Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti ｳｮｲｬ｡ｲ＠ içerisinde 

｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(B) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠

｡ｬ｡ｮｮ＠ ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (A) bendinde 

ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ ｫｯｵｬｬ｡ｲ､｡ｮ＠ herhangi birine 

uyGun olup ｯｬｭ｡､＠ ｫｯｮｵｬ｡ｲｮ､｡＠

tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠

halinde ￇ｡ｬｭ｡＠ Dairesi veya Sosyal 

Sigortalar Dairesi veya ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠

Dairesi ｭ￼ｦ･ｴｴｩｬ･ｲｩｮ､･ｮ＠ ｡ｬｮ｡｣｡ｫ＠ ｹ｡ｺｬ＠

ｧｲ￼＠ ve ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｭ･ｬ･ｲ＠

､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ bahse konu tereddüt ve 

ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli 

ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠ ｍ￼ｳｴ･｡ｲ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara 

｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli 

ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠ ｍ￼ｳｴ･｡ｲｮｮ＠ bu ｫ｡ｲ｡ｲ＠

gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 

ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ilgili ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak 

bildirilir. 

(5) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemesi için kapsamdaki ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠

｡ｬ｡ｮｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｩｮｩｮ＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir 

bankada ｡ｬ｡ｮ＠ ｡､ｮ｡＠ ｡ｬｭ＠ olan bir banka 

ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ait hesap ismi, hesap ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＬ＠

hesap ile ilgili ､ｩ･ｲ＠ bilgileri veya talep 

edilecek ､ｩ･ｲ＠ her türlü bilgiyi beyan etmesi 

zorunludur. ｙ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olan istihdam destek 

ödemesi ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ beyan ･ｴｴｩｩ＠ ｡ｬ｡ｮｮ｡＠ ait 

banka ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ veya ｡ｬ｡ｮ＠ ｡､ｮ｡＠ Kuzey 

ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet 

gösteren bir bankaya Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

ｹ｡ｴｲｬｲＮ＠
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(6) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemeleri ｡ｹｬｫ＠ olarak ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olup 

Merkezin ｡ｬｭ｡ｬ｡ｲｮｮ＠ yürütülmesi ve 

ｩｬ･ｹｩｩ＠ ｡ｳｮ､｡ｮ＠ Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

tarihlerde ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(7) (A) Bu madde ｧ･ｲ･ｩｮ｣･＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

istihdam destek ödemesi ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠

olan ｩｹ･ｲｬ･ｲｩ［＠
(a) Bakanlar Kurulu ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

｡ｬｮ｡ｮ＠ tedbirler neticesinde 

ｩｹ･ｲｩｮ､･ｫｩ＠ faaliyetine ara 

verilen ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠

｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

(b) ｂ｡ｳｮ＠ sektöründe faaliyet 

gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠

｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

Bu alt bend ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠

｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠ Ｂｂ｡ｳｮ＠ Sektörü" 

günlük olarak ｹ｡ｹｭｬ｡ｮ｡ｮ＠ ve 

ücretli olarak ｳ｡ｴｬ｡ｮ＠ gazeteleri, 

ｂ｡ｳｮ＠ ｋ｡ｲｴ＠ ｔ￼ｺ￼￼＠ ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠

ｵｹ｡ｲｮ｣｡＠ en az 2 ｢｡ｳｮ＠ ｫ｡ｲｴ＠

sahibi ｡ｬ｡ｮ＠ bulunan internet 

gazetelerini, radyo ve televizyon 

ｫｵｲｵｭｬ｡ｲｮ＠ ve benzeri 

ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

(c) Muhasebe ｢￼ｲｯｬ｡ｲｮ､｡＠

｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

(ç) Taksi ｩｬ･ｴｭ･ｬ･ｲｩｮ､･＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲ＠

(B) Bu madde ｧ･ｲ･ｩｮ｣･＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

istihdam destek ödemesi ｫ｡ｰｳ｡ｭ＠

､ｮ､｡＠ olan ｩｹ･ｲｬ･ｲｩ［＠
(a) Bakanlar Kurulu ｫ｡ｲ｡ｲ＠ ile 

faaliyetlerine devam eden 

ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮ､･＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

(b) Mali sektörde faaliyet gösteren 

ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

Bu alt bend ｡ｭ｡ｾ｡ｲ＠

｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠ "Mali Sektör", 

｢｡ｮｫ｡ｬ｡ｲＬ＠ sigorta acenteleri ve 

sigorta ｩｲｫ･ｴｬ･ｲｩｮｩＬ＠

kooperatifleri, kredi ｩｲｫ･ｴｬ･ｲｩｮｩＬ＠

finans ve ､｡ｮｭ｡ｮｬｫ＠

ｩｲｫ･ｴｬ･ｲｩｮｩＬ＠ döviz ｢￼ｲｯｬ｡ｲｮ＠ ve 
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benzeri ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

(c) ｅｩｴｩｭ＠ sektöründe faaliyet 

gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠

｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

Bu alt bend ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠

｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠ Ｂｅｩｴｩｭ＠ Sektörü", 

üniversiteleri, özel ｯｫｵｬｬ｡ｲ＠

｡ｮｬ｡ｴｲ Ｎ＠

(ç) Turizm sektöründe faaliyet 

gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

Bu alt bend ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠

｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠ "Turizm Sektörü", 

gece kulüplerini, sanal bet 

ofislerini, ｲ･ｮ｣ｩ＠ ｹｵｲｴｬ｡ｲｮ＠ ve 

benzeri ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩ＠ ｡ｮｬ｡ｴｲ Ｎ＠

(d) ｓ｡ｬｫ＠ sektöründe faaliyet 

gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮ ｩ ｮ＠ ｡ｬ｡ｮ ｬ ｡ｲＮ＠

Bu alt bend ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠

｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠ Ｂｓ｡ｬｫ＠ Sektörü", 

ｬ｡｢ｯｲ｡ｴｵｶ｡ｲＬ＠ özel hastahaneleri, 

klinikleri , eczaneleri, ecza 

､･ｰｯｬ｡ｲｮ＠ ve benzeri ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩ＠

｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

(e) ｇ､｡＠ sektöründe faaliyet 

gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

(f) 

(g) 

(h) 
ＨＩ＠

Bu alt bend ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠

｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠ Ｂｇ､｡＠ Sektörü" , 

marketleri, tedarikçileri, ｦｲｮｬ｡ｲＬ＠

ｫ｡ｳ｡ｰｬ｡ｲ＠ ve benzeri ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩ＠

｡ｮｬ｡ｴｲ Ｎ＠

Ancak ｧ､｡＠ sektörü 

içerisinde yer alan tedarikçilerin 

cirosunun %80'ini otel ve 

restoranlara ｹ｡ｰｴ＠ ｳ｡ｴｬ｡ｲ､｡ｮ＠

elde ･ｴｴｩｩｮｩ＠ Kurul'un talep 

･､･｣･ｩ＠ belgelerle ispatlayanlar 

bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

istihdam destek ödemesinin 

ｫ｡ｰｳ｡ｭ＠ dahilinde 

､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｩｲｬ･ｲＮ＠

ｔ｡ｲｭ＠ ve narenciye sektöründe 

faaliyet gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲ ｩ ｮｩｮ＠

｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

ｈ｡ｹｶ｡ｮ｣ｬｫ＠ sektöründe faaliyet 

gösteren ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

Ev hizmetlerinde ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲ Ｎ＠

Benzin ｩｳｴ｡ｳｹｯｮｬ｡ｲ＠ ve 
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Geçici Madde 

Casino 
ￇ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ｡＠

Verilecek 
ｳｴｩｨ､｡ｭ＠

Destek 

Ödemesi 

10. 

tedarikçilerinde ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

(i) GSM operatörlerinde ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲＮ＠

(8) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ ｳｴｩｨ､｡ｭ＠

Destek Ödemelerinin ｵｹｧｵｬ｡ｭ｡ｳｮ､｡＠ ve bu 

maddede ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ herhangi bir ｫｯｵｬｬ｡＠ ilgili 

tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠

halinde bahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠

Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ Kurulun bu 

ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 

ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(9) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

｢｡ｶｵｲｵｬ｡ｲ､｡＠ bu ｔ￼ｺ￼￼ｮ＠ S'inci, 18'inci ve 

19'uncu madde ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠ uygulanmaz. 

(1) Casinolarda 14 Mart 2020 tarihinde fiilen 

｡ｬ｡ｮ＠ ve Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde 

bulunan ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲ｡＠ ｩｹ･ｲｩｮ､･ｫｩ＠

ｩｳｴｩｨ､｡ｭｮｮ＠ ｳ￼ｲ､￼ｲ￼ｬ･｢ｩｬｩｲｬｩｩｮｩ＠ ｳ｡ｬ｡ｭ｡ｫ＠

｡ｭ｡｣ｹｬ｡＠ 2020 Nisan ｡ｹ＠ için 800 TL istihdam 

destek ödemesi ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(2) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olan 

istihdam destek ödemeleri, merkezin bütçe 

ｯｬ｡ｮ｡ｫｬ｡ｲＬ＠ bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ sektörün 

mevcut durumu ve istihdam destek 

ödemelerinin ､･ｶ｡ｭｮｮ＠ ｧ･ｲ･ｫｬｩｬｩｩ＠

çerçevesinde Kurul'un ｡ｬ｡｣｡＠ kararlar 

､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

miktar ve sürelerle devam edebilir. 

(3) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam destek 

ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için kapsam dahilinde 

olan ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲｩｮｩｮ＠ bu 

Ｈｄ･ｩｩｫｬｩｫＩ＠ ｔ￼ｺ￼￼ｮ￼ｮ＠ ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｧｩｲ､ｩｩ＠

tarihten itibaren 21 gün içerisinde ｨｴｩｹ｡ｴ＠

ｓ｡ｮ､＠ Dairesi resmi web ｰｯｲｴ｡ｬ＠ olan e-

ihtiyat ｰｯｲｴ｡ｬｮ｡＠ ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (l)'inci ｦｫｲ｡＠

ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ olan ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮｮ＠ ｫ｡ｹ､ｮ＠

yaparak ｢｡ｶｵｲｵ､｡＠ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲ Ｎ＠ Bu 

ｦｫｲ｡＠ ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮｮ＠ ｫ｡ｹ､ｮ＠

yapan ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ＠ ｫ｡ｹ､ｮ＠ ｹ｡ｰｴ＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠

Türk Cumhuriyeti ｹｵｲｴｴ｡＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠

ｩｹ･ｲｩｮｩｮ＠ tekrar faaliyete ｢｡ｬ｡､＠ veya 

istihdam destek ödemelerinin ｢ｩｴｴｩｩ＠ tarihten 

itibaren 2 ay süre ile ､ｵｲ､ｵｲｭ｡ｹ｡｣｡ｮ＠ kabul 
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eder. 

(4) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam destek 
ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (l)'inci 
ｦｫｲ｡＠ ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠ ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠

ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲｩｮｩｮ＠ maliye ｩｬ･ｲｩｹｬ･＠ görevli 
ｂ｡ｫ｡ｮｬ｡＠ ｫ｡ｲ＠ olan yükümlülüklerini bir 
tamam yerine ｧ･ｴｩｲｭｩ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(5) (A) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam 
destek ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için 
ödeme alacak ｡ｬ｡ｮｬ｡ｲｮ＠ yürürlükteki 
herhangi bir yasa ｡ｬｴｮ､｡＠ emeklilik 
ｭ｡｡Ｌ＠ ｹ｡ｬｬｫ＠ veya malüllük ｡ｹｬ＠

veya dulluk ｭ｡｡＠ ｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠ Sosyal 
Sigortalar Dairesi'nden ｩｳｩｺｬｩｫ＠ ､･ｮ･ｩ＠

｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠ 14 Mart 2020 tarihinde 
ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (l)'inci ｦｫｲ｡＠ ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠

olan ｩｹ･ｲｩｮ､･＠ fiilen ｡ｬｭ｡ｳＬ＠ Sosyal 
Sigortalar Dairesi ve ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠

Dairesi'nde söz konusu ｩｹ･ｲｩｮ､･＠

｡ｬｴｮ＠ gösteren ｫ｡ｹｴｬ｡ｲｮ＠ ｹ｡ｰｬｭ＠

ve ödeme tarihinde aktif ｡ｬ｡ｮ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠

ile ｹｵｫ｡ｲ､｡＠ belirtilen ve ödemenin 
ｹ｡ｰｬ｡｣｡＠ tarihlerde Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 
Cumhuriyeti ｳｮｲｬ｡ｲ＠ içerisinde 
Ｎ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(B) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠

｡ｬ｡ｮｮ＠ ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (A) bendinde 
ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ ｫｯｵｬｬ｡ｲ､｡ｮ＠ herhangi birine 
uygun olup ｯｬｭ｡､＠ ｫｯｮｵｬ｡ｲｮ､｡＠

tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠
halinde ￇ｡ｬｭ｡＠ Dairesi veya Sosyal 
Sigortalar Dairesi veya ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠

Dairesi ｭ￼ｦ･ｴｴｩｬ･ｲｩｮ､･ｮ＠ ｡ｬｮ｡｣｡ｫ＠ ｹ｡ｺｬ＠

ｧｯＮＭｵ＠ ve ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｭ･ｬ･ｲ＠

､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ bahse konu tereddüt ve 
ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli 
ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠ ｍ￼ｳｴ･｡ｲ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara 
｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli 
ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠ ｍ￼ｳｴ･｡ｲｮｮ＠ bu ｫ｡ｲ｡ｲ＠

gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 
ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ilgili ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak 
bildirilir. 

(6) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 
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Geçici Madde 
ｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ･＠

Verilecek 
istihdam 
Destek 
Ödemesi 

destek ödemesi için kapsamdaki ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠

｡ｬ｡ｮｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｩｮｩｮ＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir 

bankada ｡ｬ｡ｮ＠ ｡､ｮ｡＠ ｡ｬｭ＠ olan bir banka 

ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ait hesap ismi, hesap ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＬ＠

hesap ile ilgili ､ｩ･ｲ＠ bilgileri veya talep 

edilecek ､ｩ･ｲ＠ her türlü bilgiyi beyan etmesi 

zorunludur. ｙ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olan istihdam destek 

ödemesi ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ beyan ･ｴｴｩｩ＠ ｡ｬ｡ｮｮ｡＠ ait 

banka ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ veya ｡ｬ｡ｮ＠ ｡､ｮ｡＠ Kuzey 

ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet 

gösteren bir bankaya Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

ｹ｡ｴｲｬｲＮ＠

(7) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemeleri ｡ｹｬｫ＠ olarak ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olup 

Merkezin ｡ｬｭ｡ｬ｡ｲｮｮ＠ yürütülmesi ve 

ｩｬ･ｹｩｩ＠ ｡ｳｮ､｡ｮ＠ Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

tarihlerde ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(8) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ ｳｴｩｨ､｡ｭ＠

Destek Ödemelerinin ｵｹｧｵｬ｡ｭ｡ｳｮ､｡＠ ve bu 

maddede ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ herhangi bir ｫｯｵｬｬ｡＠ ilgili 

tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠

halinde bahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠

Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ Kurulun bu 

ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 

ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(9) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

｢｡ｶｵｲｵｬ｡ｲ､｡＠ bu ｔ￼ｺ￼￼ｮ＠ S'inci, 18'inci ve 

19'uncu madde ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠ uygulanmaz. 

11. (1) Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Bakanlar 

Kurulu ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｡ｬｮ｡ｮ＠ tedbirler 

neticesinde ｩｹ･ｲｩｮｩｮ＠ faaliyetine ara 

verilmesi veya genel ekonomik kriz 

nedeniyle ekonomik ｡､｡ｮ＠ ｳｫｮｴ＠ ｹ｡｡ｹ｡ｮ＠

ve Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde 

bulunan bu Tüzük ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｬ･ｲ･＠

2020 Nisan ｡ｹ＠ için 1,500 TL istihdam destek 

ödemesi ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(2) Bu marlde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olan 

istihdam destek ödemeleri, merkezin bütçe 

ｯｬ｡ｮ｡ｫｬ｡ｲＬ＠ bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠

sektörlerin mevcut durumu ve istihdam 
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destek ödemelerinin ､･ｶ｡ｭｮｮ＠ ｧ･ｲ･ｫｬｩｬｩｩ＠

çerçevesinde Kurul'un ｡ｬ｡｣｡＠ kararlar 

､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 
miktar ve sürelerle devam edebilir. 

(3) Bu madde ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠ ｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠

ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮ､･ｫｩ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠

､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｩｲｫ･ｮＬ＠ 14 Mart 2020 tarihinde 
Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili ｩｶ･ｲ･ｮ＠
｡､ｮ｡＠ ｫ｡ｹｴｬ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠ dikkate ｡ｬｮｲＮ＠

(4) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam destek 
ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ ｮ＠ kapsamdaki 
ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠ bu Ｈｄ･ｩｩｫｬｩｫＩ＠ ｔ￼ｺ￼￼ｮ￼ｮ＠

ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｧｩｲ､ｩｩ＠ tarihten itibaren 21 gün 
içerisinde ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠ Dairesi resmi web 
ｰｯｲｴ｡ｬ＠ olan e-ihtiyat ｰｯｲｴ｡ｬｮ｡＠ ｢｡ｶｵｲｵ＠

ｹ｡ｰｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(5) (A) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam 

destek ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için 

ödeme alacak ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠ yürürlükteki 
herhangi bir yasa ｡ｬｴｮ､｡＠ emeklilik 

ｭ｡｡Ｌ＠ ｹ｡ｬｬｫ＠ veya malüllük ｡ｹｬ＠ veya 

dulluk ｭ｡｡＠ ｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠ Sosyal 
Sigortalar Dairesi'nde ｩｶ･ｲ･ｮ＠ veya 
kendi nam ve ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ｢｡ｭｳｺ＠

｡ｬ｡ｮ＠ olarak ｫ｡ｹ､ｮｮ＠ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ve 

ｹｵｫ｡ｲ､｡＠ belirtilen ve ödemenin 
ｹ｡ｰｬ｡｣｡＠ tarihlerde Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti ｳｮｲｬ｡ｲ＠ içerisinde 
｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(B) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｧｲｭ｣ｮｮ＠

ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (A) bendinde ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠

ｫｯｵｬｬ｡ｲ､｡ｮ＠ herhangi birine uygun 
olup ｯｬｭ｡､＠ ｫｯｮｵｬ｡ｲｮ､｡＠ tereddüt ve 

ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠ halinde 
ￇ｡ｬｭ｡＠ Dairesi veya Sosyal Sigortalar 
Dairesi veya ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠ Dairesi 

ｭ￼ｦ･ｴｴｩｬ･ｲｩｮ､･ｮ＠ ｡ｬｮ｡｣｡ｫ＠ ｹ｡ｺｬ＠ ｧｲ￼＠

ve ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｭ･ｬ･ｲ＠ ､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠

bahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠

ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠

ｍ￼ｳｴ･｡ｲ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠

ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠

ｍ￼ｳｴ･｡ｲｮｮ＠ bu ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir 
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･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve 

ilgili ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(6) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemesi için kapsamdaki ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠

Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet 

gösteren bir bankada kendi ｡､ｮ｡＠ ｡ｬｭ＠

olan bir banka ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ait hesap ismi, hesap 

ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＬ＠ hesap ile ilgili ､ｩ･ｲ＠ bilgileri veya 

talep edilecek ､ｩ･ｲ＠ her türlü bilgiyi beyan 

etmesi zorunludur. Verilecek olan istihdam 

destek ödemesi ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠ beyan ･ｴｴｩｩ＠

banka ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ veya ｧｩｲｩｩｭ｣ｩｮｩｮ＠ ｡､ｮ｡＠

Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet 

gösteren bir bankaya Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

ｹ｡ｴｲｬｲ Ｎ＠

(7) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemeleri ｡ｹｬｫ＠ olarak ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olup 

Merkezin ｡ｬｭ｡ｬ｡ｲｮｮ＠ yürütülmesi ve 

ｩｬ･ｹｩｩ＠ ｡ｳｮ､｡ｮ＠ Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

tarihlerde ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(8) (A) Bakanlar Kurulu ｫ｡ｲ｡ｲ＠ ile faaliyetlerine 

ara verilen ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲｩ＠ ile 

taksi ｩｬ･ｴｭ･ｬ･ｲｩｮｩｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲｩ＠ bu 

madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡､ｲｬ｡ｲＮ＠

(B) ｓ｡ｬｫ＠ sektöründe, ｴ｡ｲｭ＠ ve narenciye 

sektöründe, ｨ｡ｹｶ｡ｮ｣ｬｫ＠ sektöründe 

faaliyet gösteren ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ＠ ve 

Bakanlar Kurulu ｫ｡ｲ｡ｲ＠ ile faaliyetlerine 

devam eden ､ｩ･ｲ＠ ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩｮ＠

ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲｩ＠ bu madde ｧ･ｲ･ｩｮ｣･＠ verilen 

istihdam destek ödemesi ｫ｡ｰｳ｡ｭ＠

､ｮ､｡､ｲＮ＠

Bu ｦｫｲ｡＠ ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠ ｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠

Ｂｓ｡ｬｫ＠ Sektörü", ｬ｡｢ｯｲ｡ｴｵｶ｡ｲＬ＠ özel 

hastahaneleri, klinikleri, eczaneleri, 

ecza ､･ｰｯｬ｡ｲｮ＠ ve benzeri ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮｩ＠

｡ｮｬ｡ｴｲＮ＠

(9) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ ｳｴｩｨ､｡ｭ＠

Destek Ödemelerinin ｵｹｧｵｬ｡ｭ｡ｳｮ､｡＠ ve bu 

maddede ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ herhangi bir ｫｯｵｬｬ｡＠ ilgili 

tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠

halinde hahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠
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Geçici Madde 
Avukatlara, 
Mimarlara ve 
Mühendislere 
Verilecek 
ｳｴｩｨ､｡ｭ＠

Destek 
Ödemesi 

12. 

Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ Kurulun bu 

ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 

ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(10) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

｢｡ｶｵｲｵｬ｡ｲ､｡＠ Bu ｔ￼ｺ￼￼ｮ＠ S'inci, 18'inci ve 

19'uncu madde ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠ uygulanmaz. 

(1) Meslekleri ile ilgili ｢｡ｬ＠ ｢ｵｬｵｮ､ｵｫｬ｡ｲ＠ birlik ve 

odalara ｫ｡ｹｴｬ＠ olan, Sosyal Sigortalar 

Dairesi'nde ｩｶ･ｲ･ｮ＠ veya kendi nam ve 

ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ｢｡ｭｳｺ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ olarak ｫ｡ｹｴｬ＠

bulunan, ｹ｡ｮｮ､｡＠ en fazla bir ｡ｬ｡ｮ＠

istihdam eden ve Kuzey ｋ ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti'nde bulunan avukatlar, 

mimarlar ve mühendisleri bu Tüzük 

ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ olan ｧｩｲｩｩｭ｣ｩ＠ ｴ｡ｮｭ＠ ､ｮ､｡＠

､･･ｲ ｬ ･ｮ､ｩｲｩｬ･ｲ･ｫ＠ 2020 Nisan ｡ｹ＠ için 1,500 

TL istihdam destek ödemesi ｹ｡ｰｬｲ Ｎ＠

(2) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olan 

istihdam destek ödemeleri, merkezin 

bütçe ｯｬ｡ｮ｡ｫｬ｡ｲ Ｌ＠ bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠

sektörlerin mevcut durumu ve istihdam 

destek ödemelerinin ､･ｶ｡ｭｮｮ＠ ｧ･ｲ･ｫｬｩｬｩｩ＠

çerçevesinde Kurul'un ｡ｬ｡｣｡＠ kararlar 

､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

miktar ve sürelerle devam edebilir. 

(3) Bu madde ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠ ｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠

ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮ､･ｫｩ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠

､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｩｲｫ･ｮＬ＠ 14 Mart 2020 tarihinde 

Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili ｩｶ･ｲ･ｮ＠

｡､ｮ｡＠ ｫ｡ｹｴｬ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠ dikkate ｡ｬｮｲＮ＠

(4) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam destek 

ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için kapsamdaki 

ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ bu Ｈｄ･ｩｩｫｬｩｫＩ＠ ｔ￼ｺ￼￼ｮ￼ｮ＠

ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｧｩｲ､ｩｩ＠ tarihten itibaren 21 gün 

içerisinde ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠ Dairesi resmi web 

ｰｯｲｴ｡ｬ＠ olan e-ihtiyat ｰｯｲｴ｡ｬｮ｡＠ ｢｡ｶｵｲｵ＠

ｹ｡ｰｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲ Ｎ＠

(5) (A) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ istihdam 

destek ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için 

ödeme alacak ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ yürürlükteki 

herhangi bir yasa ｡ｬｴｮ､｡＠ emeklilik 
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ｭ｡｡Ｌ＠ ｹ｡ｬｬｫ＠ veya Malullük ｡ｹｬ＠ veya 

dulluk ｭ｡｡＠ ｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠ Sosyal 

Sigortalar Dairesi'nde ｩｶ･ｲ･ｮ＠ veya 

kendi nam ve ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ｢｡ｭｳｺ＠

｡ｬ｡ｮ＠ olarak ｫ｡ｹ､ｮｮ＠ ｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ve 

ｹｵｫ｡ｲ､｡＠ belirtilen ve ödemenin 

ｹ｡ｰｬ｡｣｡＠ tarihlerde Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti ｳｮｲｬ｡ｲ＠ içerisinde 

｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(B) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠

ｹｵｫ｡ｲ､｡ｫｩ＠ (A) bendinde ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠

ｫｯｵｬｬ｡ｲ､｡ｮ＠ herhangi birine uygun 

olup ｯｬｭ｡､＠ ｫｯｮｵｬ｡ｲｮ､｡＠ tereddüt ve 

ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠ halinde 

ￇ｡ｬｭ｡＠ Dairesi veya Sosyal Sigortalar 

Dairesi veya ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠ Dairesi 

ｭ￼ｦ･ｴｴｩｬ･ｲｩｮ､･ｮ＠ ｡ｬｮ｡｣｡ｫ＠ ｹ｡ｺｬ＠ ｧｲ￼＠

ve ､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｭ･ｬ･ｲ＠ ､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠

bahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠

ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠

ｍ￼ｳｴ･｡ｲ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲ Ｎ＠

ￇ｡ｬｭ｡＠ ｬ･ｲｩｹｬ･＠ Görevli ｂ｡ｫ｡ｮｬｮ＠

ｍ￼ｳｴ･｡ｲｮｮ＠ bu ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir 

･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve 

ilgili ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(6) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemesi için kapsamdaki ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠

Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet 

gösteren bir bankada kendi ｡､ｮ｡＠ ｡ｬｭ＠

olan bir banka ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ait hesap ismi, hesap 

ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＬ＠ hesap ile ilgili ､ｩ･ｲ＠ bilgileri veya 

talep edilecek ､ｩ･ｲ＠ her türlü bilgiyi beyan 

etmesi zorunludur. Verilecek olan istihdam 

destek ödemesi ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ beyan ･ｴｴｩｩ＠ banka 

ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ veya ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ ｡､ｮ｡＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠

Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir 

bankaya Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ ｹ｡ｴｲｬｲＮ＠

(7) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 

destek ödemeleri ｡ｹｬｫ＠ olarak ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olup 

Merkezin ｡ｬｭ｡ｬ｡ｲｮｮ＠ yürütülmesi ve 

ｩｬ･ｹｩｩ＠ ｡ｳｮ､｡ｮ＠ Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen 

tarihlerde ｹ｡ｰｬｲＮ＠
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Esas ｔ￼ｺ￼･＠
Geçici 
13'üncü 
Madde 
Eklenmesi 

(8) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ istihdam 
Destek Ödemelerinin ｵｹｧｵｬ｡ｭ｡ｳｮ､｡＠ ve bu 
maddede ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ herhangi bir ｫｯｵｬｬ｡＠ ilgili 
tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠

halinde bahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠
Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ Kurulun bu 
ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 
ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(9) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

｢｡ｶｵｲｵｬ｡ｲ､｡＠ Bu ｔ￼ｺ￼￼ｮ＠ S'inci, 18'inci ve 
19'uncu madde ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠ uygulanmaz. 

3. Esas Tüzük, ｡｡､｡ｫｩ＠ yeni Geçici 13'üncü madde eklenmek suretiyle 
､･ｩｴｩｲｩｬｩｲＺ＠

Geçici Madde 13. 
ｔ｢｢ｩ＠ Tahlil 
ｌ｡｢ｯｲ｡ｴｵｶ｡ｲｬ｡ｲ＠

ile 
Benzin 
ｳｴ｡ｳｹｯｮｬ｡ｲｮ｡＠

Verilecek 
Sosyal Güvenlik 
Prim ｔ･ｶｩｫ＠

Ödemesi 

(1) ｔ｢｢ｩ＠ Tahlil ｌ｡｢ｯｲ｡ｴｵｶ｡ｲｬ｡ｲ＠ ve benzin 
istasyonu ｩｬ･ｴ･ｮ＠ ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ･＠ 01.04.2020 
tarihinden itibaren sosyal güvenlik prim 
ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｹ｡ｰｬｲＮ＠ Bu kapsama girip prim 
ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesine hak kazanan ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ･＠

istihdam tarihine ｢｡ｫｬｭ｡ｫｳｺｮ＠ istihdam 
ettikleri Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde 
bulunan her ｳｩｧｯｲｴ｡ｬ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ için 500 TL 
sosyal güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(2) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫＬ＠ sosyal 
güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi merkezin 
bütçe ｯｬ｡ｮ｡ｫｬ｡ｲＬ＠ bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡ｫｩ＠
sektörlerin mevcut durumu ve sosyal 
güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemelerinin 
､･ｶ｡ｭｮｮ＠ ｧ･ｲ･ｫｬｩｬｩｩ＠ çerçevesinde Kurul'un 
｡ｬ｡｣｡＠ kararlar ､ｯｲｵｬｴｵｳｵｮ､｡＠ Kurul 
ｴ｡ｲ｡ｦｮ､ｾｮ＠ belirlenen miktar ve sürelerle 
devam edebilir. 

(3) Bu madde ｡ｭ｡ｬ｡ｲ＠ ｢｡ｫｭｮ､｡ｮ＠

ｩｹ･ｲｬ･ｲｩｮ､･ｫｩ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠

､･･ｲｬ･ｮ､ｩｲｩｬｩｲｫ･ｮＬ＠ 14 Mart 2020 tarihinde 
Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki ilgili ｩｶ･ｲ･ｮ＠
｡､ｮ｡＠ ｫ｡ｹｴｬ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ ｳ｡ｹｳ＠ dikkate ｡ｬｮｲＮ＠

(4) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ sosyal güvenlik prim 
ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ ｮ＠

kapsamdaki ｩｶ･ｲ･ｮｬ･ｲ＠ bu Ｈｄ･ｩｩｫｬｩｫＩ＠

ｔ￼ｺ￼￼ｮ￼ｮ＠ ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ ｧｩｲ､ｩｩ＠ tarihten 
itibaren 30 gün içerisinde ｨｴｩｹ｡ｴ＠ ｓ｡ｮ､＠

Dairesi resmi web ｰｯｲｴ｡ｬ＠ olan e-ihtiyat 
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ｰｯｲｴ｡ｬｮ｡＠ ｢｡ｶｵｲｵ＠ ｹ｡ｰｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(5) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ sosyal 

güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemelerinin süresi 3 

(üç) ｡ｹ､ｲＮ＠

(6) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ sosyal güvenlik prim 

ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｹ｡ｰｬ｡｢ｩｬｭ･ｳｩ＠ için ödeme 

alacak ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ yürürlükteki herhangi bir 

yasa ｡ｬｴｮ､｡＠ emeklilik ｭ｡｡Ｌ＠ ｹ｡ｬｬｫ＠ veya 

malüllük ｡ｹｬ＠ veya dulluk ｭ｡｡＠ ｡ｬｭ｡ｭ｡ｳＬ＠

Sosyal Sigortalar Dairesi'nde ve ｨｴｩｹ｡ｴ＠

ｓ｡ｮ､＠ Dairesi'nde ｩｶ･ｲ･ｮ＠ veya kendi nam 

ve ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ｢｡ｭｳｺ＠ ｡ｬ｡ｮ＠ olarak ｫ｡ｹ､ｮｮ＠

｢ｵｬｵｮｭＮＺ＾ｳ＠ ve ｹｵｫ｡ｲ､｡＠ belirtilen ve 

ödemenin ｹ｡ｰｬ､＠ tarihlerde Kuzey ｋ｢ｲｳ＠

Türk Cumhuriyeti ｳｮｲｬ｡ｲ＠ içerisinde 

｢ｵｬｵｮｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

(7) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ sosyal 

güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｮ＠

kapsamdaki ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ Kuzey ｋ｢ｲｳ＠ Türk 

Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir 

bankada ｩｶ･ｲ･ｮ＠ ｡､ｮ｡＠ ｡ｬｭ＠ olan bir banka 

ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ ait hesap ismi, hesap ｮｵｭ｡ｲ｡ｳＬ＠

hesap ile ilgili ､ｩ･ｲ＠ bilgileri veya talep 

edilecek ､ｩ･ｲ＠ her türlü bilgiyi beyan etmesi 

zorunluc!ur. Verilecek olan sosyal güvenlik 

prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ beyan ･ｴｴｩｩ＠

banka ｨ･ｳ｡｢ｮ｡＠ veya ｩｶ･ｲ･ｮ＠ ｡､ｮ｡＠ Kuzey 

ｋ｢ｲｳ＠ Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet 

gösteren bir bankaya Daire ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠

ｹ｡ｴｲｬｲＮ＠

(8) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ sosyal 

güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｡ｹｬｫ＠ olarak 

ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ olup Merkezin ｡ｬｭ｡ｬ｡ｲｮｮ＠

yürütülmesi ve ｩｬ･ｹｩｩ＠ ｡ｳｮ､｡ｮ＠ Daire 

ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ belirlenen tarihlerde ｹ｡ｰｬｲＮ＠

(9) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠ sosyal 

güvenlik prim ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi ｵｹｧｵｬ｡ｭ｡ｳｮ､｡＠

ve bu maddede ｳ｡ｹｬ｡ｮ＠ herhangi bir ｫｯｵｬｬ｡＠

ilgili tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠ ortaya ｫｭ｡ｳ＠

halinde bahse konu tereddüt ve ｵｹｵｭ｡ｺｬｫ＠

Kurul ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ karara ｢｡ｬ｡ｮｲＮ＠ Kurulun bu 

ｫ｡ｲ｡ｲ＠ gerekçeli bir ･ｫｩｬ､･＠ ｢｡ｶｵｲｵｹｵ＠ yapan 
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Yürütme 
Yetkisi 
ｙ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠

ｇｩｲｩ＠

ｩｶ･ｲ･ｮ･＠ ve ｡ｬ｡ｮ｡＠ ｹ｡ｺｬ＠ olarak bildirilir. 

(10) Bu madde ｫ｡ｰｳ｡ｭｮ､｡＠ ｹ｡ｰｬ｡｣｡ｫ＠

｢｡ｶｵｲｵｬ｡ｲ､｡＠ Bu ｔ￼ｺ￼￼ｮ＠ S'inci, 18'inci ve 
19'uncu maddesi ｫｵｲ｡ｬｬ｡ｲ＠ uygulanmaz. 

Ancak ｩｶ･ｲ･ｮｩｮ＠ sosyal güvenlik prim 
ｴ･ｶｩｫ＠ ödemesi alabilmesi için Ocak 2020 
devresine ait Sosyal Güvenlik primlerini tam 
ve ｺ｡ｭ｡ｮｮ､｡＠ ｹ｡ｴｲｭ＠ ｯｬｭ｡ｳ＠ ｫｯｵｬ､ｵｲＮ＠

4. Bu Tüzük, ｡ｬｭ｡＠ ｩｬ･ｲｩ＠ ile görevli ｂ｡ｫ｡ｮｬｫ＠ ｴ｡ｲ｡ｦｮ､｡ｮ＠ yürütülür. 

5. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de ｹ｡ｹｭｬ｡ｮ､＠ tarihten ｢｡ｬ｡ｹ｡ｲ｡ｫ＠ ｹ￼ｲ￼ｲｬ￼･＠ girer. 


