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Halkbank ve Türk�ye Seyahat 
Acentaları B�rl�ğ� (TÜRSAB) 
arasında "TÜRSAB Üyes� Seyahat 

Acentalarına Destek Paket�" protokolü 
�mzalandı. İmza tören�ne Halkbank Genel 
Müdürü Osman Arslan ve TÜRSAB 
Yönet�m Kurulu Başkanı F�ruz Bağlıkaya 
katıldı.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 
seyahat acenteler�ne finansman desteğ� 
ver�leceğ�n� söyled�. 
Buna göre, Halkbank tarafından, tur�zm 
sektörü seyahat acenteler�ne, t�car� 
faal�yetler�nde kullanılmak üzere 6 ay 

anapara ödemes�z döneml� 36 aya kadar 
vadelend�r�leb�lecek 100 b�n l�raya kadar 
nak�t �şletme kred�s� sunulacak.
Halkbank ve Türk�ye Seyahat Acentaları 
B�rl�ğ� (TÜRSAB) arasında �mzalanan 
anlaşmaya göre: azam� 100 b�n l�ra l�m�tl� 
ve azam� 1 yıl vadel� TL tem�nat mektubu 
düzenlemes� �mkanı sağlanacak.
Paketten yararlanan acentelere Halkbank 
d�j�tal kanallarından ücrets�z EFT havale 
�mkanı sunulacak.
TÜRSAB'a kayıtlı 10 b�ne yakın seyahat 
acentes�n�n paketten faydalanması 
beklen�yor.

Tarımsal faal�yetlerde modern basınçlı 
b � r e y s e l  s u l a m a  s � s t e m l e r � 
kullanımının yaygınlaştırı lması 
amacıyla 1 m�lyon TL.ye kadar sulama 
yatırımına %50 h�be desteğ� ver�lecek. 
Başvurular 01 Mart �t�bar�yle30 gün 
�ç�nde yapılab�lecek. Kırsal Kalkınma 
Destekler� Kapsamında B�reysel 
Sulama S�stemler�n�n Desteklenmes� 
Hakkında Tebl�ğ (No: 2021/7) 25 
Şubat 2021 Tar�hl� ve 31406 Sayılı 
Resm� Gazete'de yayınlandı. 
Modern b�reysel sulama s�stemler� 
�ç�n 5 yıl h�be desteğ� ver�lecek
 Tarımsal faal�yetler �ç�n 
gel�şt�r�len modern basınçlı b�reysel 
sulama s�s temler�n�n üret �c� ler 
t a r a f ı n d a n  k u l l a n ı m ı n ı n 
yaygınlaştırılarak; daha kal�tel� ve 
pazar �stekler�ne uygun üret�m 
yapılmasını sağlamak, kırsal alanda 
ü r e t � c � l e r � n  g e l � r  d ü z e y � n � n 
yükselt�lmes� �ç�n b�reysel sulama 
s�stemler�n�n desteklenmes�ne �l�şk�n 
usul ve esasları bel�rlemek amacıyla 
ç ıkar t ı lan  Tebl �ğ ,  30/1/2021 – 
31/12/2025 tar�hler� arasında, kırsal 
alanda ekonom�k ve sosyal gel�şmeye 
katkı sağlamak �ç�n bel�rlenm�ş 
b � r eyse l  su l ama  s � s t emle r �n �n 
desteklenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları 
kapsıyor.
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S�gorta pr�m teşv�kler� �le �lg�l� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk'tan açıklama geld�. Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından �şverenlere sağlanan s�gorta 
pr�m teşv�k� alınan kararla yıl sonuna kadar devam edecek. Sosyal Güvenl�k Kurumu'nun 

bel�rled�ğ� şartlara göre �st�hdamın artırılması amacıyla �şyerler�ne sağlanan s�gorta teşv�k� �le �lg�l� 
karar Resm� Gazete'de yayımlandı. S�gorta pr�m destek süres� alınan kararla uzatıldı. Bakan Zehra 
Zümrüt Selçuk Tw�tter'dan yaptığı açıklamada, 51 �l ve 2 �lçede üret�m ve �st�hdamı artırmak �ç�n 
s�gorta pr�m teşv�k süres�n�n 31 Aralık 2021 tar�h�ne kadar uzatıldığını b�ld�rd�. Cumhurbaşkanı 
Kararı Resm� Gazete'n�n mükerrer sayısında yayımladı.

HALKBANK’TAN 
SEYAHAT ACENTELERİNE 
FİNANSMAN DESTEĞİ 

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 95,8 OLDU...
Ekonom�k güven endeks� Ocak ayında 96,2 �ken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 95,8 değer�ne 
düştü. Ekonom�k güven endeks�ndek� düşüş, reel kes�m (�malat sanay�), h�zmet ve �nşaat sektörü güven 
endeksler�ndek� düşüşlerden kaynaklandı.
 Reel kes�m güven endeks� b�r öncek� aya göre Şubat ayında %0,3 oranında azalarak 108,7 
değer�n�, h�zmet sektörü güven endeks� %1,4 oranında azalarak 100,4 değer�n�, �nşaat sektörü güven 
endeks� %1,3 oranında azalarak 83,1 değer�n� aldı. Tüket�c� güven endeks� %1,5 oranında artarak 84,5 
değer�n�, perakende t�caret sektörü güven endeks� %0,4 oranında artarak 108,9 değer�n� aldı.

BİREYSEL SULAMA 
SİSTEMLERİ HİBE 
DESTEK TEBLİĞİ 
YAYINLANDI...

18 - 22 Ocak 2021

SİGORTA PRİM 
TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI 
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Halkbank Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ� (TÜRSAB) üyes� 
seyahat acenteler�ne, t�car� faal�yetler�nde kullanmak üzere 6 ay 
anapara ödemes�z döneml�, 36 aya kadar vadelend�r�leb�lecek 100 

b�n TL'ye kadar finansman desteğ� sağlayacak.

 Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyes� Seyahat 
Acentalarına Destek Paket�" protokolü �mzalandı.Protokol tören�nde 
konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa b�r süre önce 
Ankara T�caret Odası (ATO) S�gortacılık H�zmetler� Meslek Kom�tes� 
üyes� �şletmelere yönel�k b�r destek paket� açıkladıklarını �fade ederek, 
ş�md� �se tur�zm sektörüne �l�şk�n b�r çalışma �çer�s�nde olduklarını 
söyled�.ATO Yönet�m Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın kend�ler�n� bu 
çalışmada yalnız bırakmadığını �fade eden Arslan, Baran'a gösterd�ğ� katkı 
ve törene katılımı �ç�n teşekkür ett�.

 H a l k b a n k  o l a r a k  T ü r k � y e  e k o n o m � s � n � n  g ü c ü n ü 
koruyab�lmes�nde öneml� sorumluluklar üstlend�kler�n� �fade eden Arslan, 
meslek gruplarına ve sektörlere özel finansman h�zmetler� gel�şt�rmeye 
devam ett�kler�n� kaydett�.

 Arslan, sözler�ne şöyle devam ett�:

 "Bugün ülkem�z�n gel�şmes�nde k�l�t öneme sah�p olan tur�zm 
sektörüne yönel�k �ş b�rl�ğ� �ç�n b�r aradayız. Tur�zm sektörü yen� t�p 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgınının neden olduğu küresel düzeydek� 
kısıtlamalar neden�yle en çok etk�lenen sektörlerden b�r�s� olmuştur. 
Pandem�n�n yaygınlaşmasını durdurmak ve salgını kontrol altına almak 
amacıyla neredeyse tüm ülkeler önlem amaçlı seyahat ve sokağa çıkma 
kısıtlamaları uygulamaya koydu. Seyahat hareketl�l�ğ�n�n azalması hem 
küresel düzeyde hem de ülkem�zde tur�zm sektörünün olumsuz 
etk�lenmes�n� beraber�nde get�rd�. Ancak geld�ğ�m�z nokta �t�barıyla hem 
b�z�m hem de sektörün geleceğe yönel�k poz�t�f ve umut yüklü b�r bakış 
açısı olduğunu bel�rtmek �ster�m."

" 1 0  B İ N E  Y A K I N  S E Y A H A T  A C E N T E M İ Z İ N 
F AY D A L A N A B İ L E C E Ğ İ N İ  Ö N G Ö R M E K T E Y İ Z "
 Arslan, ülkeler�n aşılama gayretler�n�n seyahatlerde 2021 
yılında yoğunluk olacağını gösterd�ğ�n� �fade ederek, Halkbank olarak 
sektörü finanse edecekler�n� söyled�.

 Halkbank olarak tur�zm sektöründek� firmaların finansman 
�ht�yaçlarına destek sağlayab�lmek �ç�n Kred� Garant� Fonu (KGF) 
Tem�natlı Tur�zm Destek Paket�'n� devreye aldıklarını hatırlatan Arslan, 
şöyle konuştu:

 "Ş�md� tur�zm sektörünün en öneml� paydaşlarından olan 
seyahat acenteler� �ç�n, TÜRSAB'la b�rl�kte b�r protokol �mzalıyoruz. Bu 
protokol uyarınca b�r üst l�m�t oluşturmuştuk, bunu daha önce 75 b�n TL 
üst l�m�t olab�l�r düşünces�ndeyd�k ama bu sabah sayın başkanımız F�ruz 
Bey ve sayın t�caret odası başkanımızla yaptığımız değerlend�rmede 
prens�p olarak bu 75 b�n l�m�t� 100 b�n TL üst l�m�t olarak uygulama kararı 
aldık. Dolayısıyla bu üst l�m�t çerçeves�nde 'TÜRSAB Üyes� Seyahat 
Acenteler�ne Destek Paket�' sayes�nde acenteler�n finansman �ht�yaçlarını 

uygun şartlarda karşılamayı ve tur�zm sezonu önces� hazırlıklarına destek 
olmayı hedefl�yoruz. Bu tab� prens�p b�r l�m�tt�, bazı firmalar gerekl� 
koşul lar  sağlandığı  takd�rde bunun daha üzer �nde elbet te 
yararlanab�leceklerd�r. Paket kapsamında TÜRSAB üyes� seyahat 
acenteler�n�n �ht�yaç ve talepler�ne göre 6 ay ana para ödemes�z, 36 aya 
varan vadel� nak�t �şletme kred�s�, b�z�m t�car� markamız olan Paraf KOBİ 
Kart, tem�nat mektubu ve t�car� kred�l� mevduat hesabı talepler�ne yanıt 
verm�ş olacağız. Ayrıca paketten faydalanan TÜRSAB üyeler�ne d�j�tal 
kanallarımızdan ücrets�z EFT/havale yapma �mkanlarını da sağlamış 
olacağız. Bu destek paket�nden 10 b�ne yakın seyahat acentem�z�n 
faydalanab�leceğ�n� öngörmektey�z.”

 Arslan, farklı sektörlere sağlayacakları yen� çözümlerle 
ekonom�k akt�v�tey� desteklemey� sürdürecekler�n� bel�rtt�.

"HALKBANK SEKTÖRÜMÜZE OLAN GÜVENİNİ GÖSTERDİ"

 TÜRSAB Yönet�m Kurulu Başkanı F�ruz Bağlıkaya, protokole 
�l�şk�n, "Bugün sektörümüz �ç�n çok öneml� b�r gün. Türk�ye'ye tur�st 
get�ren, ülkem�ze en büyük döv�z g�rd�s�n� sağlayarak dış t�caret açığını 
kapatan, �st�hdam oluşturan tur�zm sektörüne güven�n s�mges� olacak b�r 
anlaşmanın �mzalarını atıyoruz. 82 yıldan bu yana ülkem�z �ç�n, halkımız 
�ç�n çalışanların yanında, üretenler�n destekç�s� olan Halkbank, tur�zm 
sektörümüze olan güven�n� 'Tur�zme Güven Kred� Paket�' �le göster�yor." 
ded�.Salgının b�rçok ülke ve ekonom�y� hazırlıksız yakalarken bütün 
dengeler� altüst ett�ğ�n� anımsatan Bağlıkaya, "Bu süreçte dünya genel�nde 
en büyük zararı tur�zm sektörü görürken, sektörün lokomot�fi 
konumundak� seyahat acenteler� �se pandem�den en çok etk�lenen ve en 
fazla zarar gören kes�m oldu. Yıllarını Türk�ye'y� dünyanın dört b�r 
yanında tanıtmaya, pazarlamaya adayan, ülke aşkıyla tüm zorlukların 
üstes�nden gelen seyahat acenteler�m�z, geçt�ğ�m�z dönemlerde 
karşılaştıkları b�rçok kr�z� en az zararla aşma becer�s� göster�rken, pandem� 
sektörümüzü daha önce karşılaşmadığı derecede sıkıntıya soktu." d�ye 
konuştu.

 Bağlıkaya, şöyle devam ett�:"Yaşanan bu soruna b�r nebze 
çözüm bulmak �ç�n gerçekleşt�rd�ğ�m�z temaslar net�ces�nde Halkbank, 
yaptığımız çağrıya yanıt verd�, büyük b�r v�zyon, anlayış ve �nançla 
sektörümüze olan güven�n� gösterd�. 'Tur�zme Güven Kred� Paket�' 
sektörümüzün yen�den hareketlenmes�, toparlanması ve yüksel�ş� �ç�n 
büyük b�r katkı sağlayacaktır. Tur�zmdek� hedefler�m�ze ulaşmak �ç�n 
seyahat acenteler�n�n önünün açılması, pazarlama alanında katkı ver�lmes� 
ve her şeyden öte moral desteğ�n�n sağlanması büyük önem taşımaktadır. 
Bu bakımdan Halkbank tarafından sağlanan destek, çok özel b�r anlam 
�fade ed�yor. Bugün atılan �mzalar, aynı zamanda Türk�ye'n�n 
ekonom�s�ne, tur�zm�n Türk�ye �ç�n önem�ne ve seyahat acenteler�n�n bu 
ülken�n geleceğ�ne sağlayacağı katkıya da güven� göster�yor."

 Bağlıkaya, acenteler�n söz konusu pakete başvuru �ç�n 
TÜRSAB'a üye olduğunu göster�r belge �le Halkbank şubeler�ne 
başvurmalarının yeterl� olduğunu da sözler�ne ekled�.

HALKBANK’TAN SEYAHAT ACENTLERİNE
FİNANSMAN DESTEĞİ
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Ekonom�k güven endeks� Ocak ayında 96,2 �ken, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 95,8 değer�ne düştü. 
Ekonom�k güven endeks�ndek� düşüş, reel kes�m (�malat sanay�), h�zmet ve �nşaat sektörü güven 
endeksler�ndek� düşüşlerden kaynaklandı.

 Reel kes�m güven endeks� b�r öncek� aya göre Şubat ayında %0,3 oranında azalarak 108,7 değer�n�, 
h�zmet sektörü güven endeks� %1,4 oranında azalarak 100,4 değer�n�, �nşaat sektörü güven endeks� %1,3 
oranında azalarak 83,1 değer�n� aldı. Tüket�c� güven endeks� %1,5 oranında artarak 84,5 değer�n�, perakende 
t�caret sektörü güven endeks� %0,4 oranında artarak 108,9 değer�n� aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 95,8 OLDU...
2021 yılı Şubat ayı ekonomik  güven endeksi TÜİK tarafından yayımlandı.

Ekonomik güven endeksi, Şubat 2021

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Şubat 2021

AÇIKLAMA:

 Ekonom�k güven endeks�, tüket�c� ve üret�c�ler�n genel ekonom�k duruma �l�şk�n değerlend�rme, beklent� 
ve eğ�l�mler�n� özetleyen b�r b�leş�k endekst�r. Endeks, mevs�m etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven endeks�, 
reel kes�m, h�zmet, perakende t�caret ve �nşaat sektörler� güven endeksler�n�n alt endeksler�n�n ağırlıklandırılarak 
b�rleşt�r�lmes�nden oluşmaktadır. Ekonom�k güven endeks� hesaplamasında, her b�r sektörün ağırlığı o sektörün 
normalleşt�r�lm�ş alt endeksler�ne eş�t dağıtılarak uygulanmakta, güven endeksler�ne doğrudan 
uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüket�c�, reel kes�m, h�zmet, perakende t�caret ve �nşaat sektörler�ne a�t toplam 
20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

 Ekonom�k güven endeks�n�n hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın �lk �k� haftasında derlenen 
ver�ler kullanılarak hesaplanmaktadır.

 Ekonom�k güven endeks�n�n 100'den büyük olması genel ekonom�k duruma �l�şk�n �y�mserl�ğ�, 100'den 
küçük olması �se genel ekonom�k duruma �l�şk�n kötümserl�ğ� göstermekted�r.
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S�gorta pr�m teşv�kler� �le �lg�l� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk'tan açıklama geld�. Sosyal Güvenl�k Kurumu tarafından �şverenlere 
sağlanan s�gorta pr�m teşv�k� alınan kararla yıl sonuna kadar devam edecek. Sosyal 
Güvenl�k Kurumu'nun bel�rled�ğ� şartlara göre �st�hdamın artırılması amacıyla 
�şyerler�ne sağlanan s�gorta teşv�k� �le �lg�l� karar Resm� Gazete'de yayımlandı. 

S�gorta pr�m destek süres� alınan kararla uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 
Tw�tter'dan yaptığı açıklamada, 51 �l ve 2 �lçede üret�m ve �st�hdamı artırmak �ç�n 
s�gorta pr�m teşv�k süres�n�n 31 Aralık 2021 tar�h�ne kadar uzatıldığını b�ld�rd�. 
Cumhurbaşkanı Kararı Resm� Gazete'n�n mükerrer sayısında yayımladı.

SİGORTA PRİM TEŞVİK SÜRESİ UZATILDI

 İlave 6 puanlık bölgesel s�gorta pr�m teşv�k�n�n süres� 31 Aralık 2021'e 
kadar uzatıldı.

 5510 Sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu'nun 
81'�nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca, s�gorta pr�m�ne esas kazanç alt sınırı 
üzer�nden uygulanacak �lave puan, �lave puan uygulanacak �ller ve uygulama süres� 
hakkındak� 30 Mayıs 2013 tar�hl� Bakanlar Kurulu Kararının ek� kararda değ�ş�kl�k 
yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resm� Gazete'n�n mükerrer sayısında yayımladı.

 Buna göre, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerl� olan �lave 6 puanlık bölgesel 
s�gorta pr�m teşv�k�n�n süres�, 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

 Uzatma kararı, 51 �l ve 2 �lçey� kapsayacak şek�lde 1 Ocak 2021'den 
�t�baren yürürlüğe g�rd�.

 A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Tw�tter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydett�:

"51 �l ve 2 �lçem�zde üret�m ve �st�hdamı artırmak �ç�n 5510 sayılı kanundak� '5 
puanlık' �nd�r�me �lave olarak s�gorta pr�m�ne esas kazanç alt sınırı üzer�nden '�lave 6 
puan' olarak uygulanmakta olan s�gorta pr�m teşv�k�n�n süres� 31 Aralık 2021 
tar�h�ne kadar uzatılmıştır."

 İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ ŞARTLARI NELERDİR?

– Özel sektör �şveren�ne a�t olması,

– S�gortalının �şe g�r�ş tar�h�nden öncek� takv�m yılına �l�şk�n �şe alındıkları 
�şyer�nden b�ld�r�len aylık pr�m ve h�zmet belgeler�ndek� veya muhtasar pr�m h�zmet 
beyannameler�ndek� ortalamaya �lave olarak çalıştırılması,

– Aylık pr�m ve h�zmet belgeler�n�n yasal süres� �ç�nde SGK'ya ver�lmes�,

– Tahakkuk eden s�gorta pr�mler�n�n yasal süres� �ç�nde ödenmes�,

– Yasal ödeme süres� geçm�ş s�gorta pr�m�, �şs�zl�k s�gortası pr�m�, �dar� para 
cezası �le bunlara �l�şk�n gec�kme cezası ve gec�kme zammı borçlarının 
bulunmaması,

– Çalıştırdığı k�ş�ler� s�gortalı olarak b�ld�rmed�ğ� veya b�ld�rd�ğ� s�gortalıları 
fi�len çalıştırmadığı yönünde herhang� b�r tesp�t�n bulunmaması,
gerekmekted�r.

Tarımsal faal�yetlerde modern basınçlı b�reysel 
sulama s�stemler� kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla 1 m�lyon TL.ye kadar sulama yatırımına 
%50 h�be desteğ� ver�lecek. Başvurular 01 Mart 
�t�bar�yle30 gün �ç�nde yapılab�lecek.
 Kırsal Kalkınma Destekler� Kapsamında 
B�reysel Sulama S�stemler�n�n Desteklenmes� 
Hakkında Tebl�ğ (No: 2021/7) 25 Şubat 2021 
Tar�hl� ve 31406 Sayılı Resm� Gazete'de 
yayınlandı. 
Modern b�reysel sulama s�stemler� �ç�n 5 yıl h�be 
desteğ� ver�lecek
 Tarımsal faal�yetler �ç�n gel�şt�r�len 
modern basınçlı b�reysel sulama s�stemler�n�n 
ü r e t � c � l e r  t a r a f ı n d a n  k u l l a n ı m ı n ı n 
yaygınlaştırılarak; daha kal�tel� ve pazar �stekler�ne 
uygun üret�m yapılmasını sağlamak, kırsal alanda 
üret�c�ler�n gel�r düzey�n�n yükselt�lmes� �ç�n 
b�reysel sulama s�stemler�n�n desteklenmes�ne 
�l�şk�n usul ve esasları bel�rlemek amacıyla 
çıkartılan Tebl�ğ, 30/1/2021 – 31/12/2025 tar�hler� 
arasında, kırsal alanda ekonom�k ve sosyal 
gel�şmeye katkı sağlamak �ç�n bel�rlenm�ş b�reysel 
sulama s�stemler�n�n desteklenmes�ne �l�şk�n usul 
ve esasları kapsıyor.
Yatırım konuları 
 Program; Tarla �ç� damla sulama s�stem� 
kurulması, Tarla �ç� yağmurlama sulama s�stem� 
kurulması, Tarla �ç� m�kro yağmurlama sulama 
s�stem� kurulması, Tarla �ç� yüzey altı damla 
sulama s�stem� kurulması, L�neer veya Center 
P�vot sulama s�stem� kurulması, Tamburlu sulama 
s�stem� kurulması, Güneş enerj�l� sulama s�stem� 
kurulması olmak üzere yed� adet yatırım 
konusunda, tüm �llerde uygulanacak.
 Bakanlık tarafından oluşturulan güncel 
Ç�ftç� Kayıt S�stem�ne kayıtlı olmak şartıyla, 
başvuru sah�b� bel�rt�len yatırım konularında 
başvuru yapab�lecek. Başvurularının kabul 
ed�lmes� hal�nde; h�beye esas mal alım tutarının 
%50's� oranındak� katkı payını, ayn� katkıyı, 
referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına a�t 
KDV'n�n tamamını kend� öz kaynaklarından tem�n 
etmekle yükümlü olacaklar.
H�be desteğ� tutarı ve oranı
 Tebl �ğ  kapsamında  kabu l  ed � l en 
başvurularda, h�be sözleşmes�nde bel�rlenen 
h�beye esas mal alım tutarının KDV har�ç %50's�ne 
h�be yoluyla destek ver�lecek. H�beye esas mal 
alım tutarı 1.000.000-TL'y� geçemeyecek. Mal 
alım bedeller�n�n, bu m�ktarı aşması durumunda, 
aşan kısım yatırımcı tarafından ayn� katkı olarak 
karşılanacak.
 Başvuruları  kabul ed�len başvuru 
sah�pler�, değerlend�rme sonuçlarının �l müdürlüğü 
�nternet s�tes�nde ve duyuru panolarında 
yayımlanmasının son gününden �t�baren on gün 
�çer�s�nde, �l müdürlüğü �le h�be sözleşmes� 
�mzalamak zorunda olacaklar.Süres� �çer�s�nde 
h�be sözleşmes� �mzalamayan başvuru sah�pler� 
h�be desteğ�nden yararlandırılmayacaklar.
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