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Ocak Ayında Kurulan Şirket Sayısı

%33,6 arttı 
2021 Ocak ayında; b�r öncek� aya göre kurulan ş�rket sayısı %33,6 kurulan kooperat�f sayısı %19,3 
oranında artarken kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %17,3 oranında azaldı.  B�r öncek� aya göre 
kapanan ş�rket sayısında %69,9 kapanan kooperat�f sayısında %68,4 kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında %35,4 oranında azalış oldu.  

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Altınöz Odamızı 

Ziyaret Etti... 

Yen�den Refah Part�s� Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
ALTINÖZ, Tokat İl Başkanı 

Al� Osman Daldal, Turhal İlçe Başkanı 
Erdem Kurnaz, d�ğer �lçeler�n �lçe 
başkanları ve teşk�lat yönet�c�ler� 
b�rl�kte Yönet�m Kurulu Başkanımız 

Ömer Çenes�z'� makamında z�yaret 
ett�ler. 
 Yen�den Refah Part�s� Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet ALTINÖZ 
z�yarette Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Ömer Çenes�z'e part�ler� ve çalışmaları 
hakkında b�lg�ler verd�. 

Damızlık Manda Düvesi 
Yetiştiricilerine %50 Hibe Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık 
manda  düves �  ye t � ş t � r � c � l e r � n �n 
�şletmeler�nde yen� �nşaat yapımı veya 
kapas � t e  a r t ı r ımı / rehab � l � t a syon 
çalışmalarına, damızlık d�ş� manda ve 
manda boğası �le yem karma ve dağıtma 
mak�nes� alımlarına, h�beye esas alım 
tutarlarının yüzde 50's� oranında destek 
verecek. Bakanlık tarafından hazırlanan 
" D a m ı z l ı k  M a n d a  D ü v e s � 
Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Desteklenmes�ne 
İl�şk�n Uygulama Esasları Tebl�ğ�", 
R e s m �  G a z e t e ' d e  y a y ı m l a n a r a k 
yürürlüğe g�rd�.

 Tebl�ğle, damızlık manda 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapan modern büyükbaş 
hayvancılık �şletmeler�n�n kurulmasını, 
ü lken�n  bu  a landak�  �h t �yac ın ın 
karş ı lanmasını ,  manda sayıs ının 
a r t ı r ı lmas ın ı ,  e t - sü t  ü re t �m�nde 
ver�ml�l�ğ�n ve kal�ten�n yükselt�lmes�n�, 
k ı r s a l  a l a n l a r d a  � s t � h d a m ı n 
gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak yatırımların 
desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar 
b e l � r l e n d � .  B u n a  g ö r e ,  t e b l � ğ 
kapsamındak� desteklerden, yen� yatırım 
projeler�nde �nşaat yapımı, hayvan alımı 
�le mak�ne, alet ve ek�pman alımı olarak 
bel�rlenen projeler�n üçüyle b�rl�kte 
başvuran damızlık manda yet�şt�r�c�ler� 
b�rl�ğ� üyeler�ne, rehab�l�tasyon veya 
kapas�te artırımı projeler�nde konuya 
� l � ş k � n  C u m h u r b a ş k a n ı  K a r a r ı 
kapsamındak� manda yet�şt�r�c�l�ğ� 
yatırım konularından en az b�r�n� �ht�va 
eden projeyle başvuran yatırımcılara 
destek ver�lecek. Damızlık manda 
y e t � ş t � r � c � l e r �  b � r l � k l e r � n � n 
başvurularında, b�rl�ğe üyel�k şartı 
aranmayacak.
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Ciro Kaybı Desteği İçin Başvuru Süreci Başladı....
Bakan Pekcan, Tw�tter hesabından, y�yecek ve �çecek h�zmet� faal�yet�nde bulunan �şletmelere 
ver�lecek desteğe �l�şk�n değerlend�rmede bulundu.Y�yecek, �çecek h�zmet� faal�yetler�nde 
bulunan ve yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) salgınından olumsuz etk�lenen �şletmelere 
sağlanacak c�ro kaybı desteğ� ödemeler� �ç�n başvuru sürec�n� başlattıklarını bel�rten Pekcan, 
"İşletmeler�m�z c�ro kaybı desteğ� başvurularını bugünden �t�baren 31 Mart saat 23.59'a kadar 
e-Devlet üzer�nden yapab�leceklerd�r." �fades�n� kullandı.



  02Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

Ciro Kaybı Desteği 
İçin Başvuru Süreci Başladı....
Bakan Pekcan, Tw�tter hesabından, y�yecek ve �çecek 

h�zmet� faal�yet�nde bulunan �şletmelere ver�lecek 
desteğe �l�şk�n değerlend�rmede bulundu.

 Y�yecek, �çecek h�zmet� faal�yetler�nde bulunan ve 
yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) salgınından olumsuz 
etk�lenen �şletmelere sağlanacak c�ro kaybı desteğ� 
ödemeler� �ç�n başvuru sürec�n� başlattıklarını bel�rten 
Pekcan, "İşletmeler�m�z c�ro kaybı desteğ� başvurularını 
bugünden �t�baren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet 
üzer�nden yapab�leceklerd�r." �fades�n� kullandı.
Destek esasları bel�rlenm�şt�
 "Y�yecek ve İçecek H�zmet� Faal�yetler�nde 
Bulunan İşletmelere Koronav�rüs Salgını Neden�yle 
Ver�lecek C�ro Kaybı Desteğ� Hakkında Cumhurbaşkanı 
Kararı" 6 Şubat'ta Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
g�rm�şt�.
 17 Şubat'ta yayımlanan "Y�yecek ve İçecek H�zmet� 
Faal�yetler�nde Bulunan İşletmelere Koronav�rüs Salgını 
Neden�yle Ver�lecek C�ro Kaybı Desteğ� Programı ve 
Uygulama Esasları Hakkında Tebl�ğ" �le de söz konusu 
desteğ�n ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar T�caret Bakanlığı 
tarafından bel�rlenm�şt�.
 Tebl�ğde destek programından yararlanma 
koşulları, hang� kes�me ver�leceğ� ve nasıl b�r süreç 

�zlenerek k�ş�ler�n destekleneceğ�, başvuruların yapılma 
şekl� ve �t�raz hususları açıklığa kavuşturuldu.
 Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ve tebl�ğ 
uyarınca, 2019 takv�m yılından önce ya da 2019 takv�m 
yılında başladığı �ş�ne devam eden ve 27 Ocak 2021 
�t�barıyla faal mükellefiyet� bulunan, 2019 takv�m yılındak� 
c�rosu 3 m�lyon l�ra ve altında olup söz konusu yıldak� 
c�rosuna oranla 2020 takv�m yılındak� c�rosu yüzde 50 ve 
üzer�nde b�r oranda azalan, y�yecek ve �çecek alanında 
faal�yet gösteren (NACE 56 genel faal�yet sınıflandırması 
koduna sah�p) katma değer verg�s� mükellefiyet� olan 
�şletmelere esas faal�yet konusu üzer�nden yalnız b�r kez 
faydalanmak üzere 2 b�n l�radan az ve 40 b�n l�radan fazla 
olmamak üzere c�rosunun azalan tutarının yüzde 3'ü 
oranında c�ro kaybı desteğ� ödemes� yapılacak.
 Daha önce yürürlüğe g�ren gel�r kaybı desteğ� �le 
c�ro kaybı desteğ�n� b�rl�kte hak eden �şletmelere ödemeler, 
gel�r kaybı desteğ� mahsup ed�lerek yapılacak. C�ro kaybı 
desteğ�n�n gel�r kaybı desteğ�nden fazla olması hal�nde, 
fazlaya �l�şk�n tutar hak sah�b�ne ödenecek.
 C�ro kaybı desteğ� başvuruları, bunu alma hakkına 
sah�p �şletmeler�n yasal tems�lc�ler� tarafından e-Devlet 
üzer�nden "C�ro Kaybı Desteğ� Başvurusu" başlığı altındak� 
h�zmet kullanılarak bugünden �t�baren 31 Mart 2021 
Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapılab�lecek.

T�caret Bakanlığının, �stenmeyen t�car� elektron�k 
�let�ler�n önüne geçmek amacıyla hayata geç�rd�ğ� 
T�car� Elektron�k İlet� Yönet�m S�stem� (İYS) 

sayes�nde vatandaşlar söz konusu mesajlara �l�şk�n onay ya 
da ret hakkını kullanab�l�yor.
 T�caret Bakanlığı tarafından hayata geç�r�len İYS,  
tüket�c�ler� rahatsız eden SMS, sesl� arama ve e-posta g�b� 
t�car� elektron�k �let�ler�n engellenmes�ne yönel�k 
vatandaşların terc�hte bulunab�lmes� �mkanı sağlıyor. 150 
b�n�n üstünde t�car� elektron�k �let� onayı olan h�zmet 
sağlayıcılara, mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeler� �ç�n 
ver�len süre 31 Aralık 2020'de sona erd�.
 Vatandaşlar, 7 Ocak'ta h�zmete açılan İYS �le 
onaylarını e-Devlet s�stem�nde yer alan İYS bölümünden 
veya "www.�ys.org.tr" adres�nden kontrol etmeye ve onay 
terc�hler�n� değ�şt�rmeye başladı. 16 Şubat �t�barıyla da 
vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması üzer�ne, 
h�zmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan mevcut 
ver�ler onaylı sayıldı.
 Ayrıca, vatandaşlar bu tar�hten sonra da d�led�kler� 
tar�hte İYS üzer�nden t�car� elektron�k �let� terc�hler�n� 
değ�şt�reb�lecek.
Vatandaşlar söz konusu s�stemde cep telefonu numarası ve e-

posta b�lg�s�n�n hang� �şletmelerde olduğunu öğreneb�l�yor, 
verd�kler� onay ya da ret terc�hler� �le sadece �sted�kler� 
�şletmelerden �let� alab�l�yor.
- T�car� �let� onayı 150 b�n�n altındak�ler �ç�n son tar�h 31 
Mayıs
Öte yandan, 150 b�n ve altında t�car� elektron�k �let� onayı 
olan h�zmet sağlayıcılar �ç�n onay yükleme sürec� 31 
Mayıs'ta dolacak. Söz konusu yüklemeler sonrası bu 
onayların vatandaş tarafından kontrol ed�lme son tar�h� �se 15 
Temmuz 2021 olarak tesp�t ed�ld�. Vatandaşlar bu onaylarını 
d a  1  H a z � r a n - 1 5  Te m m u z  d ö n e m � n d e  k o n t r o l 
edeb�lecek.Ayrıca, onay ver�ler�n�n de saklandığı İYS, 
h�zmet sağlayıcıların arş�v ve onay yükünü de azaltmış 
oluyor.  İYS üzer�nden alınan onaylarda �spat yükümlülüğü 
İYS'ye geç�yor. 
- 2 m�lyondan fazla k�ş� İYS'de �let� onaylarını kontrol ett� 
T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün yaptığı açıklamada, 
bugüne kadar 2 m�lyondan fazla vatandaşın "www.�ys.org.tr" 
veya e-Devlet kapısı üzer�nden s�steme g�rerek onaylarını 
kontrol ett�ğ�n� b�ld�rm�şt�. İYS h�zmete açıldığı andan 
�t�baren vatandaşlar tarafından 32,2 m�lyon ret ve 300 b�ne 
yakın onay �şlem� gerçekleşt�r�ld�.

Ticaret Bakanlığının “İleti Yönetim Sistemi” Sayesinde 
İstenmeyen Mesaj Trafiği Son Buluyor....
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Yen�den Refah Part�s� Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
ALTINÖZ, Tokat İl Başkanı Al� Osman Daldal, Turhal İlçe 
Başkanı Erdem Kurnaz, d�ğer �lçeler�n �lçe başkanları ve teşk�lat 

yönet�c�ler� b�rl�kte Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� 
makamında z�yaret ett�ler. 
Yen�den Refah Part�s� Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ALTINÖZ 
z�yarette Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'e part�ler� ve 
çalışmaları hakkında b�lg�ler verd�. 

 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de  Yen�den Refah 

Part�s� Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ALTINÖZ �le �l ve �lçe 

yönet�c�ler�ne gerçekleşt�rd�kler� z�yaretten dolayı teşekkür ederek 

odamız çalışmaları ve �lçem�z ekonom�s� hakkında b�lg�ler verd�. 

 Karşılıklı görüş alış ver�ş� �le devam eden z�yaret�n sonunda 

Yen�den Refah Part�s� Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ALTINÖZ 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'e b�r k�tapçık hed�ye ett�.

 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de Yen�den Refah 

Part�s� Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ALTINÖZ �le �l ve �lçe 

yönet�c�ler�ne Turhal Şeker Fabr�kası Kurucu Müdürü merhum 

Muammer Tuksavul tarafından kaleme alınmış olan "Doğudan Batıya ve 

Sonrası" k�tabı �le günümüz Türkçes�ne çevr�len ve odamız tarafından 

basımı gerçekleşt�r�len Turhal'ın �lk Müftüsü merhum H. Mustafa 

B�lgen'�n Osmanlıca el yazması eser� "Tar�h� Süreçte Turhal" �s�ml� 

k�tabı hed�ye ett�.

Ocak Ayında Kurulan

Şirket Sayısı 
Yüzde 33,6 Arttı...

2021 Ocak ayında; b�r öncek� aya göre kurulan ş�rket sayısı 
%33,6 kurulan kooperat�f sayısı %19,3 oranında artarken 
kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %17,3 oranında 
azaldı.  B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket sayısında %69,9 
kapanan kooperat�f sayısında %68,4 kapanan gerçek k�ş� 
t�car� �şletme sayısında %35,4 oranında azalış oldu. 
Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı ayına göre 
%8,1 artış görüldü.
 2021 yılı Ocak ayında, 2020 yılı Ocak ayına göre 
kurulan ş�rket sayısı %8,1 oranında arttı, kurulan 
kooperat�f sayısı %13,2 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %16,4 oranında azaldı.
 2021 yılı Ocak ayında, kapanan ş�rket sayısı 
2020 yılının aynı ayına göre %55,1 kapanan kooperat�f 
sayısında %96,6 kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında %24,2 oranında azalış oldu.
2021 yılı Ocak ayında Ardahan'da ş�rket kuruluşu 
gerçekleşmed�
 2021 yılı Ocak ayında kurulan toplam 11.428 
ş�rket ve kooperat�fin %87,1'� l�m�ted ş�rket, %12'� anon�m 
ş�rket, %0,9's� �se kooperat�f oldu. Ş�rket ve kooperat�fler�n 
%36,9'u İstanbul, %9,8's� Ankara, %6,3'sı İzm�r'de 
kuruldu. Bu ay Ardahan'da ş�rket kuruluşu gerçekleşmed�.
2021 Ocak ayında kurulan ş�rketler�n sermayeler�n�n 
toplamı, b�r öncek� aya göre %16,11 oranında arttı
 2021 yılı Ocak ayında 11.428 ş�rket ve 
kooperat�f kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 9.954 
l�m�ted ş�rket, toplam sermayen�n %70,1'unu, 1.372 
anon�m ş�rket �se %29,9's�n� oluşturdu. Ocak ayında 
kurulan ş�rketler�n sermayeler�n�n toplamı, Aralık ayına 
göre %16,11 oranında arttı.
2021 Ocak ayında ş�rket ve kooperat�fler�n 4.085'� 
t�caret,  1.987's� �malat ve 1.285'� �nşaat sektöründe 
kuruldu. 1.156 gerçek k�ş� t�car� �şletmes� �se t�caret 
sektöründe kuruldu.
 2021 Ocak ayında ş�rket ve kooperat�fler�n 
4.085'� t�caret,  1.987's� �malat ve 1.285'� �nşaat sektöründe 
kuruldu. 2021 Ocak ayında kurulan gerçek k�ş� t�car� 
�şletmeler�n�n; 1.156'sı toptan ve perakende t�caret 
motorlu taşıtların ve motos�kletler�n onarımı, 646'sı �nşaat, 
278'� �malat sektöründe.
 Bu ay kapanan ş�rket ve kooperat�fler�n; 308'� 
toptan ve perakende t�caret, motorlu taşıtların ve 
motos�kletler�n onarımı, 143'ü �malat, 119'u �nşaat 
sektöründe.
 Bu ay kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletmeler�n�n 
1.283'ü toptan ve perakende t�caret, motorlu taşıtların ve 
motos�kletler�n onarımı,  484'ü �nşaat,  328'� �malat 
sektöründed�r.
2021 Ocak ayında kurulan 99 Kooperat�fin 39'u 
İşletme Kooperat�fi
 2021 Ocak ayında kurulan 99 Kooperat�fin 39'u 
İşletme Kooperat�fi, 35'� Konut Yapı Kooperat�fi,  12's� 
Tarımsal Kalkınma Kooperat�fi olarak kuruldu.
2021 yılı Ocak ayında 935 adet yabancı ortak sermayel� 
ş�rket kuruldu.
 2021 yılı Ocak ayında kurulan 935 yabancı ortak 
sermayel� ş�rket�n 499'u Türk�ye, 60'ı İran, 33'ü Sur�ye 
ortaklı olarak kuruldu.
 Kurulan 935 yabancı ortak sermayel� ş�rket�n 
92's� anon�m, 843'ü l�m�ted ş�rket oldu. 2021 yılı Ocak 
ayında kurulan ş�rketler�n 128'� Bel�rl� b�r mala tahs�s 
ed�lmem�ş mağazalardak�  toptan t �caret ,  62 's� 
Gayr�menkul acenteler� ve 44'ü İşletme ve d�ğer �dar� 
danışmanlık faal�yetler� sektöründe kuruldu.
 Kurulan yabancı ortak sermayel� ş�rketler�n 
toplam sermayeler�n�n % 91,48'�n� yabancı sermayel� 
ortak payını oluşturdu.

Yeniden Refah Partisi 
Genel Başkan Yardımıcısı
 Mehmet Altınöz Odamızı Ziyaret Etti... 
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 Damızlık Manda Düvesi Yetiştiricilerine 

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düves� 
yet�şt�r�c�ler�n�n �şletmeler�nde yen� �nşaat yapımı veya 
kapas�te artırımı/rehab�l�tasyon çalışmalarına, damızlık 

d�ş� manda ve manda boğası �le yem karma ve dağıtma mak�nes� 
alımlarına, h�beye esas alım tutarlarının yüzde 50's� oranında 
destek verecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Damızlık Manda Düves� 
Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Desteklenmes�ne İl�şk�n Uygulama Esasları 
Tebl�ğ�", Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 Tebl�ğle, damızlık manda yet�şt�r�c�l�ğ� yapan modern 
büyükbaş hayvancılık �şletmeler�n�n kurulmasını, ülken�n bu 
alandak� �ht�yacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, 
et-süt üret�m�nde ver�ml�l�ğ�n ve kal�ten�n yükselt�lmes�n�, kırsal 
alanlarda �st�hdamın gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak yatırımların 
desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlend�.

 Buna göre, tebl�ğ kapsamındak� desteklerden, yen� 
yatırım projeler�nde �nşaat yapımı, hayvan alımı �le mak�ne, alet ve 
ek�pman alımı olarak bel�rlenen projeler�n üçüyle b�rl�kte 
başvuran damızlık manda yet�şt�r�c�ler� b�rl�ğ� üyeler�ne, 
rehab�l�tasyon veya kapas�te artırımı projeler�nde konuya �l�şk�n 
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındak� manda yet�şt�r�c�l�ğ� yatırım 
konularından en az b�r�n� �ht�va eden projeyle başvuran 
yatırımcılara destek ver�lecek.

 Damız l ık  manda  ye t � ş t � r � c � l e r �  b � r l �k le r �n �n 
başvurularında, b�rl�ğe üyel�k şartı aranmayacak.

Başvuru Yer�, İstenecek Belgeler ve Zamanı

 Desteklemeden yararlanmak �steyen yatırımcılar, 
Bakanlıkça bel�rlenen ve �nternet sayfasında duyurulan süre �ç�nde 
yatırımı yapacağı yerdek� �l müdürlüğüne müracaat edecek.

Başvurular, yapıldığı yıl �ç�n geçerl� olacak. İstenecek belgeler, 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehber�nde 
bel�rt�lecek.

 Aynı konudak� yatırımlarda, d�ğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının fa�z �nd�r�m� ve h�be desteğ� n�tel�ğ�ndek� 
destekler�nden faydalanan yatırımcıların başvuruları 
değerlend�r�lmeyecek.

Başvuru sah�b�, damızlık manda yet�şt�r�c�l�ğ� ve ahır yapımı 
konularında Bakanlık veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 
uygulanan fa�z �nd�r�m� veya h�be desteğ� programlarından 
yararlanmadığına, yararlanmış �se konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı 
Kararı kapsamındak� h�be desteğ�n�n �ptal ed�leceğ�n� kabul 

ett�ğ�ne da�r noter tasd�kl� taahhütname verecek.

Yatırım Konuları ve H�be Oranları

 Tebl�ğ kapsamında yen� �nşaat yapımı veya kapas�te 
artırımı/rehab�l�tasyon konusunu kapsayan �nşaat yatırımına 
h�beye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50's� oranında destek 
ver�lecek. Ayrıca, damızlık d�ş� manda ve manda boğası, yem 
karma ve dağıtma mak�nes� �le gübre sıyırıcı alımlarına h�beye 
esas alım tutarlarının yüzde 50's� oranında h�be desteğ� sağlanacak.

Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, gerçek veya 
tüzel k�ş�ler h�be desteğ�nden b�r kez yararlandırılacak.

 H�beye esas yatırım konularına a�t tutarların üst sınırı, 
bütçe �mkânları d�kkate alınarak merkez proje değerlend�rme 
kom�syonu tarafından bel�rlenecek ve �l müdürlükler�ne 
b�ld�r�lecek.

Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, ayn� veya nakd� 
katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Destekten, Projes� Onaylanan ve Yatırımını Tamamlayanlar 
Yararlanacak

 Konuya �l�şk�n karar kapsamında uygulanacak h�be 
desteğ�nden, projes� onaylanan ve burada bel�rt�len süre �ç�nde 
yatırımını tamamlayanlar yararlanacak.

 Yatırımcılar,  kred�  veya verg�  teşv�kler�nden 
faydalanab�lecek.

 H�be, kapas�te artırımı/rehab�l�tasyon projes� �nşaatı, 
hayvan alımı �le mak�ne ve alet-ek�pman alımı konularından en az 
b�r�n� kapsayacak.

 Yatırım, yer tesp�t tutanağının düzenlend�ğ� tar�h 
�t�barıyla başlayacak ve aynı takv�m yılı �ç�nde tamamlanacak. 
Yatırımların son tamamlanma tar�h� �lg�l� takv�m yılının kasım 
ayının son �ş günü olacak.

Term�n planına göre yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen, süres� 
�ç�nde yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan 
vazgeçen yatırımcının projes� �ptal ed�lecek ve bunlar h�be 
desteğ�nden yararlandırılmayacak.

 Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yapılacak ödemeler, 
Bakanlığın �lg�l� yıl bütçes�ne tahs�s ed�len ödeneklerden 
karşılanacak.

 Ödemeler, banka aracılığıyla yapılacak. Uygulama �ç�n 
bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2's� oranında h�zmet 

Hizmet İhracatı İçin Yeni Bir 
Genel Sekreterlik Kuruldu... 
T�caret Bakanlığının "Elektr�k Elektron�k ve H�zmet İhracatçıları B�rl�ğ�n�n Unvanının Değ�şt�r�lmes� ve H�zmet İhracatçıları B�rl�ğ� 
Kurulmasına İl�şk�n Tebl�ğ'de Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ�" Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

 T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, h�zmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca h�zmet �hracatı �ç�n faal�yet 
gösterecek yen� b�r Genel Sekreterl�k kurduklarını duyurdu.

Bakan Pekcan, Tw�tter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkem�ze sağladığı döv�z get�r�s� ve toplam �hracatımızdak� payı �le en öneml� 
sektörler�m�zden b�r� hal�ne gelen h�zmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca h�zmet �hracatı �ç�n faal�yet 
gösterecek yen� b�r Genel Sekreterl�k kurduk. H�zmet İhracatçıları B�rl�ğ�´n�n sekretarya h�zmetler� artık bu yen� Genel Sekreterl�k 
tarafından yürütülecek, h�zmet sektörümüz tıpkı �malat sektörler�m�z g�b� ayrı b�r Genel Sekreterl�kle daha etk�n b�r şek�lde h�zmet etme 

�mkanına kavuşacak. Hayırlı olsun" �fades�ne yer verd�. 

Yüzde 50 Hibe Desteği Sağanacak 
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Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 
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