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Saç ve Güzellik Hizmetleri sektöründeki  

şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik  

FİNANSAL DESTEK PROGRAMI 

''İŞLETMELERE CAN SUYU DESTEĞİ - II'' 

 
 

BAŞVURU REHBERİ 
 
 

1. ARKA PLAN 
 
PROGRAM HAKKINDA 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu finansal destek programı, sektör özelinde gerekli 
koşulları yerine getiren şahıs, mikro ve küçük işletmelere, COVID-19 salgınının yarattığı etki 
sebebiyle yaşanan olası nakit akışı sorunlarına yönelik finansal destek sağlayacaktır.  
 
Destek programı, 'Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO)' ve/veya 'Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO)' ve başvuru koşullarını yerine getiren tüm şahıs, mikro ve küçük işletmelere 
açıktır. Program, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Northern Ireland-Cooperation Overseas 
(NI-CO) tarafından yürütülen 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi kapsamında Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve YAGA ile işbirliği halinde 
yönetilecektir.  
 
AMAÇ 

Finansal destek programının amacı, ekonominin yeniden canlandırılmasına destek olmak ve 

normalde kendi ayakları üzerinde durabilecek şahıs, mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini 

durdurmak zorunda kalmalarını engellemektir. Bu amaç çercevesinde, Kıbrıs Türk toplumu 

içerisinde Saç ve Güzellik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve gerekli koşulları yerine 

getiren şahıs, mikro ve küçük işletmelere finansal yardım sağlanacaktır. Saç ve Güzellik 

hizmetleri sektörü,  Finansal Destek Programı İşletmelere Can Suyu Desteği – II kapsamında 

destek saglanacak tek sektör olacaktır. 

 
2. FİNANSAL DESTEK 

 

Proje yönetim ekibi, her bir başvuru sahibinin ödemesini aşağıdaki koşullar doğrultusunda 

gerçekleştirecektir.1   

➢ (Direktörler dahil) 3 ila 5 kişi istihdam eden işletme başına 18,000 TL  
➢ (Direktörler dahil) 1 ila 2 kişi istihdam eden işletme başına 12,000 TL 
 

 
 
1 Programa katılımın öngörülen seviyenin altında olması durumunda, ödenecek destek miktarı en fazla %10 
oranında arttırılabilir.  
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3. BAŞVURU PROSEDÜRÜ 

 
YALNIZCA www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu vasıtasıyla yapılan 
başvurular kabul edilecektir.  
 
Her başvuru sahibinin, başvuru koşullarını yerine getirdiğini gösteren tüm destekleyici 
belgeleri programın Yönetim Bilgi Sistemine (YBS) yüklemesi gerekmektedir. Her bir başvuru 
sahibi, işletme başına YALNIZCA BİR BAŞVURU yapabilecektir. 
 
YBS'ye yüklenmesi gereken destekleyici belgeler şunlardır: 
 

1. Kıbrıs Türk kimlik kartının taranmış görüntüsü- kimliğinizin her iki yüzünü de 
tarayarak yüklemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız. 

2. A4 Faal İşveren Formu. Bu belge internet ortamında mevcuttur ve sosyal sigortalar 
dairesinin internet sitesinden indirilebilir – doğru belgeyi yüklediğinizden lütfen emin 
olunuz. 

3. Hesap sahibinin adının ve IBAN veya UBAN numarasının yer aldığı Banka Hesap bilgileri 
– Lütfen, yüklenen belgede hesap sahibinin adının ve IBAN veya UBAN numarasının 
yer aldığını kontrol ediniz. 

 
Başvuru sürecinde programla ilgili sorulması muhtemel soruların cevaplarını ve ek bilgileri  
www.isdestek.eu adresinde yer alan ''Soru-Cevap'' belgesinde bulabilirsiniz. Programa ilişkin 
diğer tüm sorular, en geç 12 Kasım 2020 tarihine kadar info@inovatif.eu adresine 
gönderilebilir. Bu soruların cevapları 16 Kasım 2020 tarihine kadar www.isdestek.eu 
adresinde yer alacak ''Soru-Cevap 2'' belgesinde verilecektir.  
 
Online Başvuru Formu'nu göndermek için SON TARİH, 23 Kasım 2020, Kıbrıs saati ile 
15:00'dır. Son başvuru tarihi/saatinden sonra gönderilecek başvurular kabul edilmeyecektir. 
Başvuruların son dakikaya bırakılmaması ve son başvuru tarihi öncesinde yapılması önemle 
tavsiye edilir. 
 

4. TEMEL UYGUNLUK KRİTERLERİ 
 
Yerel paydaşların da desteğiyle hazırlanan ve aşağıda sunulan finansal destek çağrısına yönelik 
çerçeve üzerinde mutabık kalınmıştır. Her bir başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken 
temel kriterler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 
 

1. Gerçek kişi/tüzel kişi olmak2  
2. Kıbrıs'ın kuzey kesiminde kurulmuş olmak 
3. İşletme sahibinin/sahiplerinin Kıbrıs Türk kimlik kartına sahip olması  
4. Toplam istihdam edilen kişi sayısının (işletme Direktörleri de dahil olmak üzere) 5 veya 

daha az olması 
5. ''Karantinanın'' gerçekleştiği tarihte (14 Mart 2020 öncesinde) faaliyette olmak 

 
2 Tüzel kişilik olduğu müddetçe bu kriterler şahıslar ve/veya işletmeler için geçerlidir. 

about:blank
about:blank
mailto:info@inovatif.eu
http://www.isdestek.eu/
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6. (Yasa uyarınca) 'Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO)' veya 'Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın (KTTO)' halihazırda üyesi olmak. 

 
Not: Her bir başvuru sahibinin, yukarıdaki kriterleri yerine getirdiğini gösteren tüm destekleyici 
belgeleri programın YBS sistemine yüklemesi ve (başvuru formunun bir parçası olan) buradan 
ulaşılabilecek PRAG 2.6.10.1.1'de belirtilen durumlardan herhangi birini taşımadığını teyit 
etmesi gerekmektedir. 
 

5. UYGUN SEKTÖRLER  
 
Yukarıdaki temel kriterlere ek olarak, bütçe kısıtları nedeniyle, şu an için Kıbrıs Türk toplumu 
ekonomisi açısından kritik durumda olan kilit sektörlerin önceliklendirilmesi gerekmektedir. 
AB ve yerel paydaşlarla yapılan istişare neticesinde, Saç ve Güzellik hizmetleri sektörü en 
yüksek öncelikli sektörlerden birisi olarak belirlenmiştir.  
 

Dolayısıyla, Finansal Destek Programı İşletmelere Can Suyu Desteği – II (KTEZO ve KTTO’ya 
üyelikte tanımlanan şekliyle); 
 

➢  ‘SAÇ ve GÜZELLİK’ hizmetleri sektörüne odaklanacak  ve örnek olarak aşağıdakileri 
kapsayacaktır; ancak, bunlarla sınırlı değildir:  

o Kuaför ve/veya Berber Salonları  
o Dövme Salonları  
o Tırnak Bakım ve Onarım Salonları  
o Güzellik Salonları 

 
Programa öngörülenin üstünde başvuru olması halinde aşağıdaki ek öncelik kriterleri 
uygulanacaktır: 
 

1. 2 yıl içerisinde kurulmuş start-up/yeni işletmeler; 
2. Kadınların sahibi olduğu ve desteklediği işletmeler; 
3. (30 yaş altı) genç girişimcilerin sahibi olduğu ve desteklediği işletmeler; 
4. Kıbrıs Türk toplumu içerisinde 3 coğrafi öncelik bölgesinde (Morphou/Güzelyurt, 

Lefka/Lefke, Trikomo/İskele) yer alan işletmeler. 
 
Bu öncelik kriterleri, yukarıda yer alan tercih sırasına göre ve yalnızca programa 
öngörülenden fazla başvuru olması halinde uygulanacaktır. Önceliklendirmeye rağmen 
programa yapılan başvuruların öngörülen seviyenin üstünde olması halinde, kriterleri yerine 
getiren tüm başvuru sahipleri finansmanın tamamı kullanılacak şekilde eşit ödeme alacaktır - 
bu durumda, ödemeler uygun oranda azaltılacaktır. 
 

6. SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ & FİNANSAL DESTEĞİN VERİLMESİ 
 
Kriterleri yerine getiren uygun başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilmesi halinde 
belirtmiş oldukları adreslere e-posta ve/veya telefon numaralarına SMS gönderilmesi yoluyla 
bilgilendirilecektir.  

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.6.10.1.1


 

4 
  

 
Online başvurunun yapılmasını takiben her bir başvuru sahibine otomatik olarak bir SMS 
ve/veya e-posta gönderileceğini ancak bunun başvurunun kriterlere uygun olduğu ya da 
yardımın verileceği anlamına gelmediğini lütfen unutmayınız.  
 
Her bir başvuru sahibine, doğrulama sürecinin sonucunu belirten ve Program Kurulu 
tarafından onaylanmış ek bir bilgilendirme SMS'i ve/veya e-postası gönderilerek başvurunun 
uygun olup olmadığı belirtilecektir. 
 
Ödemeler, banka transferi aracılığıyla YALNIZCA Online Başvuru Formunda belirtilmiş olan 
banka hesaplarına yapılacaktır. Online Başvuru Formunda belirtilen banka hesabı bilgileri, 
işletmeye veya Kıbrıs Türk kimliği taşıyan işletmenin Direktör(ler)ine ait olmalıdır. 
 
Başvuruları uygun bulunmayan başvuru sahipleri bize sonuçların paylaşılmasının ardından bir 
hafta içerisinde info@inovatif.eu adresinden ulaşarak başvurularının uygun bulunmama 
sebepleriyle ilgili ayrıntılı bilgi talep edebilirler.  
 

7. KARARLARIN VERİLMESİ 
 
Finansal desteğin verilmesiyle ilgili bütün kararlar başvuru sahiplerinin temel uygunluk 
kriterlerini yerine getirmelerine ve bunun NI-CO ve KTEZO tarafından doğrulanmasına, 
Doğrulama Komitesi tarafından denetlenmesine ve Program Kurulu tarafından 
onaylanmasına bağlı olacaktır. Program Kurulu'nun kararları NİHAİDİR. 
 

mailto:info@inovatif.eu

