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 YATIRIMCILARA %50 HİBE DESTEĞİ 

  

Yatırımcılardan Seminere Yoğun İlgi 

Salihli Ticaret Borsamızda gerçekleşen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde tarıma dayalı 

yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme seminerine yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Salihlili üreticilere Salihli Ticaret Borsasında 

kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında bilgilendirme 

semineri gerçekleştirildi. 

Salihli Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme seminerine Salihlililerin ilgisi büyük oldu. Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Şahin Arabacı verdiği 

bilgiler ile Salihlili üreticilere kırsal desteklemede yapılacaklar ile ilgili yol gösterdi.  

Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, yatırım yapacaklar için bu programın büyük bir fırsat 

olduğunu, projelerin %50 sine destek verildiğini belirtti. Kırsal ekonomik alt yapı konularında 500.000 TL’ye kadar desteklemelerin 

söz konusu olduğunu vurgulayan Aksoy, “Tarıma dayalı ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının 

artırılması ve çeşitlendirilmesi için çok faydalı bir eğitim oldu. Yoğun katılımın olması çok daha güzel. Seminere katılan tüm 

katılımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi. 
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 

 

 

Bağımsızlığını köklü tarihinin her döneminde canı ve kanı pahasına koruyan Türk Milletinin, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 

önderliğinde kurduğu Cumhuriyetimizin 94. yılını kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Milletimizin top 

yekun kurtuluş mücadelesi vererek büyük fedakarlıklar ve zorluklarla kurduğu Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak birey olarak 

hepimizin milli görevidir. Birlik ve beraberliğimizin öneminin bir kez daha ortaya konulduğu bu önemli günde, bize bugünlerimizi 

armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve 

minnetle bir kez daha anıyor, ülkemizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.  
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