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Esas Tüzük, Geçici 26'ncı Maddesi kaldırılmak ve yerine 
aşağıdaki yeni Geçici 26'ncı madde konmak suretiyle değiştirilir: 

Basın sektöründe faaliyet gösteren ve bu tüzüğün 22'inci 
maddesinin (S)'inci ve (6)'ncı fıkraları kapsamında tam sosyal 
güvenlik yatırım desteği alan işverenlere yapılacak destek 
ödemesi süresi 60 aya uzatılır. Destek ödemesi almaya hak 
kazanan işverenlere yapılacak destek ödemeleri 60 aylık süre 
tamamlanana kadar bu tüzüğün S'inci, 18'inci ve 22'inci 
maddelerindeki koşullara uygun olarak devam ettirilir. 

Esas Tüzük, Geçici 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (B) 
bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (B) bendi konmak 
suretiyle değiştirilir: 

(B) Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından bu madde ve 
Esas Tüzüğün Geçici 27'nci maddesi altında istihdam 
Destek Merkezi bütçesine aktarılan kaynak miktarı 

istihdam Destek Merkezi tarafından Mart 2023 ayından 
başlayarak gelir-gider dengesine göre Maliye işleriyle 
Görevli Bakanlığa geri ödenir. 

Esas Tüzük, Geçici 31'inci Maddesinden hemen sonra 
aşağıdaki yeni Geçici 32'nci Madde eklenmek suretiyle 
değiştirilir: 

(1) Bu (Değişiklik} Tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde Daireye başvuran ve kendi dahil en 
az 1 en fazla S kişi istihdam eden ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde yürürlükteki herhangi bir yasa altında 
emeklilik maaşı veya yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya 
dulluk maaşı almayan ve aşağıda sayılım sektörlerde 
faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı 
girişimcilere ekim 2022 - Aralık 2022 devrelerine ait 
olmak üzere başvuru tarihinden itibaren Sosyal 
Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin %50'si kadar Sosyal 
Güvenlik Destek ödemesi yapılır. lşyerinde birden fazla 
işveren olması halinde her bir işverene ayrı ayrı Sosyal 
Güvenlik Destek ödemesi yapılır. Bu kapsama girip Sosyal 
Güvenlik Destek ödemesi almaya hak kazanan kendi nam 
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ve hesabına bağımsız çalışanlara ve işverenlere yapılacak 
ödemelerde, ödeme tarihi itibariyle Kıbrıs Türk Sosyal 
Sigortalar Yasası veya Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca 
işverenlerin yaşına göre öngörülen en düşük prim 
basamağına denk gelen kazanç esas alınır. 

Ancak işverenin Sosyal Güvenlik destek ödemesi 
alabilmesi için Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ve İhtiyat 

Sandığı Dairesi'ne borcu olmaması veya borcu varsa bu 
borcun yapılandırılmış olması ve taksitlerini düzenli 
ödemesi koşuldur. 

(2) Bu madde amaçları bakımından işyerlerindeki çalışan 

sayısı değerlendirilirken, bu (Değişiklik) Tüzüğün 

yürürlüğe girdiği tarihte Sosyal Sigortalar Dairesi'ndeki 
ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınır. 

Sosyal Güvenlik Destek ödemesi alınabilmesi için 
işyerinde kayıtlı olan kişi sayısının işverenler ve 
çalışanların tümü dahil toplam 5 kişiyi geçmemesi 
koşuldur. 

{3} Bu madde altında sosyal güvenlik destek ödemesi 
kapsamında olan işyerleri; 
{A) Meyhaneler ve restoranlar 
{B) Barlar, cluplar ve diskolar 
{C) Kafeler ve pastahaneler 
(Ç) Sinema ve tiyatro salonları 
{D) Spor salonları 
{E) İnternet kafeler 
{F) Sanatsal faaliyet yapan işyerleri 
{G) Berberler, kuaförler ve güzellik salonları 
{H) Turizm ve seyahat acenteleri 
{I) Taksiler 
(1) Toplu tıışıma faaliyeti yapan işyerleri 
{J) Oteller, tatil köyleri, bungalovlar ve pansiyonlar 

(K) Vakıflar 
{l) Grafik tasarım, reklam ajansları ve reklam hizmeti 

veren işyerleri 
{M) Tarım, ~ayvancılık, narenciye ve seracılık faaliyeti 

yapan lşyerleri 

(4) Bu madde altında sosyal güvenlik destek ödemesi 
kapsamı dışında olan işyerleri; 
{A) Bu Tüzüğün diğer maddeleri altında teşvik 

ödemesi almaya devam eden işyerleri 
{B) Avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri 
{C) Benzin istasyonları ve tedarikçileri 
{Ç) Bilgisayar yazılım ve bilişim hizmetleri 
(D) Üniversiteler, özel okullar ve dershaneler 
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(E) Etütler, kreşler ve özel dersler 
{F) Bet ofisler 
(G) Her türlü danışmanlık hizmetleri 
(H) Emlak ve gayrimenkul işleri 
(1) E-ticaret faaliyeti yapan işyerleri 
(i) Finans ve yatırım faaliyeti yapan işyerleri 
(J) Gıda imalatı, ithalatı-ihracaatı yapan işyerleri 
(K) Muhasebe büroları ve iş takip hizmeti veren 

işyerleri 

(L) Mühendislik ve mimarlik hizmetleri 
(M) Öğrenci yurtları 
(N) Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerleri 
(O) Sendika, dernek ve birlikler 
(Ö) Sigorta acenteleri ve her türlü sigorta aracılık 

hizmetleri 
(P) Su taşımacılığı 
(R) Süt ve süt ürünleri imalat ve satış faaliyeti yapan 

işyerleri 

(S) Masaj salonları 
(Ş) Kumarhaneler (Casinolar) 
(T) Basın sektöründe faaliyet gösteren işyerleri 
(U) Yukarıdaki (3)'üncü fıkrada sayılan işyerleri dışında 

kalan tüm işyerleri 

(5) Bu Tüzüğün Geçici l'inci maddesi kapsamında sosyal 
güvenlik destek ödemesi almaya hak kazanan ve 
yukarıdaki (3)'üncü fıkrada sayılan sektörlerde faaliyet 
gösteren girişimcilerin bu madde altında tekrardan 
başvuru yapmalarına gerek yoktur. Geçici l'inci madde 
altında sosyal güvenlik destek ödemesi alan ve bu 
maddenin kapsamında olan girişimcilere, Geçici l'inci 
madde altında almaya hak kazandıkları sosyal güvenlik 
destek ödemesi süresinin bitiminden itibaren bu madde 
kuralları altında Aralık 2022 devresine kadar sosyal 
güvenlik destek ödemesi verilmeye devam edilir. 

(6) Bu madde altında verilecek sosyal güvenlik destek 
ödemesi süresi hiçbir koşulda Aralık 2022 devresini 
geçmeyecektir. 

Yürütme Yetkisi 5. Bu Tüzük, çalışma işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür. 

Yürürlüğe Giriş 6. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 
yürürlüğe girer. 
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