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SOSYAL SİGORTA GECİKME ZAMMI ORANLARININ YENİDEN  

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA  
 

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki 
Yasayı yapar: 

  
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Sosyal Sigorta Gecikme Zammı Oranlarının Yeniden 

Düzenlenmesine İlişkin Yasa olarak isimlendirilir. 
  
Kapsam 
16/1976 
    12/1979 
      9/1981 
    43/1982 
    26/1985 
    36/1988 
    14/1990 
    20/1991 
    45/1998 
    22/2001 
    32/2002 
      9/2003 
    18/2003 
    56/2003 
    12/2005 
      8/2006 
    62/2006 
    29/2007 
    16/2008 
    42/2008 
 

2. Bu Yasa, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 64’üncü maddesinde 
düzenlenen aylığın sürekliliği ve 90’ıncı maddesinde düzenlenen primlerin 
ödenmesinde uygulanacak gecikme zamlarının yeniden düzenlenmesini 
kapsar. 
 

   
Amaç 
16/1976 
    12/1979 
      9/1981 
    43/1982 
    26/1985 
    36/1988 
    14/1990 
    20/1991 
    45/1998 
    22/2001 
    32/2002 
      9/2003 
    18/2003 
    56/2003 

3. Bu Yasanın amacı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 64’üncü 
maddesinde düzenlenen ve feragatleri nedeniyle aylıkları durdurulan 
sigortalıların, işten ayrıldıktan sonra tekrar aylıklarının ne zaman 
bağlanacağı ve fazladan çalışılan ek sürelerinin dikkate alınarak maaş 
ayarlaması yapılması ile 90’ıncı maddesinde düzenlenen primlerin süresi 
içinde ve tam olarak ödenmemesi hallerinde uygulanacak gecikme 
zamlarında indirim yapılmasını düzenlemektir. 



 2

    12/2005 
      8/2006 
    62/2006 
    29/2007 
    16/2008 
    42/2008 
 
  
Kıbrıs Türk 
Sosyal 
Sigortalar  

4. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 64’üncü maddesinde düzenlenen 
aylığın sürekliliği aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir: 

Yasasındaki 
Aylığın 
Sürekliliğinin 
Yeniden 
Düzenlenmesi 

“Aylığın 
Sürekliliği 

64. Bu Yasaya göre, sigortalılıktan dolayı bağlanan yaşlılık 
aylığını almakta iken, bu Yasaya tabi surette sigortalı olunan 
veya olunmayan veya diğer yasa ve kurallara tabi surette 
emeklilik hakkı kazandıran veya kazandırmayan bir işte 
çalışmaya başlayanların bu Yasaya göre bağlanan yaşlılık 
aylıkları, ancak yazılı feragatlerinin bulunması koşulu ile 
durdurulur ve ödenmeye devam edilmez.  Feragatleri 
nedeniyle yaşlılık aylığı durdurulan sigortalıların aylıkları, 
işten ayrılmaları ve yazılı talepleri halinde, işten ayrılmalarını 
takip eden günden itibaren yeniden hesaplanarak bağlanır.  

   Ancak sigortalıların feragatleri nedeniyle durdurulan 
süreye ait yaşlılık aylıkları hiçbir şekilde ödenmez. 

   Bu Yasaya göre bağlanan yaşlılık aylıkları ödenmeye 
devam edilenlerin, diğer yasa ve kurallara göre emeklilik 
hakkı kazandıran bir işte çalışmalarından doğan emeklilik 
durumları anılan diğer yasa ve kurallar itibarıyla düzenlenir. 

   Bu Yasaya göre feragatleri nedeniyle aylıkları 
durdurulan veya bağlanan yaşlılık aylıkları ödenmekte iken 
bu Yasaya tabi sigortalı olunan bir işte çalışanlar hakkında: 

  (1) İşten ayrılarak yazılı istekleri üzerine yeniden 
bağlanacak yaşlılık aylıkları, işten duruş tarihine kadar 
olan sigorta primlerinin ödenmiş olması koşulu ile bu 
Yasanın 62’nci maddesi kuralına göre hesaplanır ve bu 
aylık, ödenmiş olan son aylıktan fazla ise saptanan 
yeni aylık üzerinden ödenmeye devam olunur. 

  (2) Bu Yasada yazılı iş kazaları ile meslek hastalıkları, 
hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
hak ve mükellefiyetleri devam eder. 

    Ancak, yaşlılık aylığı almakta iken bu Yasanın 
4’üncü maddesinin (1)’inci veya (2)’nci fıkraları 
kapsamında çalışanlar için malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları priminin 1/3 (üçte bir) oranındaki hisse 
miktarını sigortalı, 2/3 (üçte iki) oranındaki hisse 
miktarını işveren; (3)’üncü veya (4)’üncü fıkraları 
kapsamında çalışmakta olanlar için de malüllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin tümünü 
sigortalı öder.” 
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Kıbrıs Türk 
Sosyal 
Sigortalar  

5. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 90’ıncı maddesinin (2)’nci 
fıkrasının üçüncü paragrafında düzenlenen primlerin ödenmesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenir: 

Yasasında   
Primlerin 
Ödenmesinin 
Yeniden 
Düzenlenmesi 

 “(3) Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, 
ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten başlayarak 
bir aylık süre için % 3 ve bundan sonraki her ay  için  
% 2 gecikme zammı uygulanır. Ay kesirleri tam ay 
olarak hesaplanır. Gecikme zammı yalnız prim 
alacaklarına uygulanır.” 

    
Geçici Madde 
Bu  
Yasanın 
Yürürlüğe 
Girdiği 
Tarihten Önce 
Feragatleri ile 
Yaşlılık Aylığı 
Durdurulanların 
Tekrardan 
Aylıklarının 
Bağlanması ile 
İlgili Kurallar 

1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce feragatleri nedeniyle yaşlılık 
aylıkları başvuru tarihlerinden sonraki aydan itibaren bağlanmış olan 
sigortalılara, Sosyal Sigortalar Dairesine altı ay içerisinde şahsen 
başvurmaları halinde işten ayrılmalarını takip eden günden itibaren 
ödenmemiş olan yaşlılık aylıkları ödenir. 

   
Yürütme 
Yetkisi 

6. Bu Yasayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik işleriyle Görevli Bakanlık 
yürütür. 

  
Yürürlükten 
Kaldırma 
R.G. I 
Bölüm II 
A.E.118 
10.07.2009 

7. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Sosyal Sigorta 
Gecikme Zammı Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa 
Gücünde Kararname, bu kararname altında yapılan işlemlere halel 
gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 

  
Yürürlüğe Giriş 8. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başından 

başlayarak yürürlüğe girer. 
  

 
 
 


