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GMKA ve BTO ARASINDA FİZİBİLİTE DESTEĞİ KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

     2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında GMKA Balıkesir merkez binasında imza 

töreni gerçekleştirildi. Törene Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, Burhaniye Ticaret 

Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı, GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç ve Program Yönetim 

Birim Başkanı Murat Ateş katıldı.

     Fizibilite desteği ile GMKA, Güney Marmara diye tanımlanan TR22 bölgesinde yer alan 

Balıkesir ve Çanakkale illerindeki kurum ve kuruluşların bölgeye katkısı olacak faaliyetlerin araştırma, 

planlama ve fizibilite çalışmalarını doğrudan finanse edebiliyor. Bu destek mekanizmasıyla bölgenin 

yenilikçilik, girişimcilik ve ekonomik kapasitesini geliştirmeye yönelik planlanan çalışmaların yapılacak 

ön hazırlık aşamalarını doğrudan finanse ederek, yapılacak faaliyetlerin gerçekleşmesini 

hızlandırıyor.

 

 İçinde bulunulan ekonomik süreçte üyelerimiz olan KOBİ'lerin en büyük sorunlarından 

birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri 

olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin finansman 

sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 ve 2018 yıllarında başarı ile gerçekleştirilen   

 TOBB Nefes Kredisi "nin bu dönem “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi” adıyla tekrarlanmasına 

karar verilmiştir. KOBİ Destek (Nefes) Kredisi'nin bu dönem ilgili banka sayısı artırılmış; Ziraat 

Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve 

Vakıf Katılım Bankaları olarak sekize çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu bankalar ile TOBB ve KGF 

arasında bir protokol imzalanmıştır.
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                     BURHANİYE TİCARET ODASI PROJELERİNİ ANLATTI

   Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa AYSEL,Meclis Başkanı Hasan VAROL ve 

Beraberlerindeki Heyet Burhaniye Belediyesi Meclisin de Temsil edilen Siyasi partilerin İlçe 

Başkanlıklarını ziyaret ederek Ticaret Odasının takip ettiği projeler hakkında bilgilendirmelerde 

bulundu.

   Başkan Mustafa AYSEL,Burhaniye Belediyesi Meclisin de Temsil edilen Siyasi partilerin 

temsilcileri ile yapmış olduğumuz fikir alışverişi neticesinde sunmuş olduğumuz projelerin ilçemiz 

ekonomisini harekete geçirerek büyüme sağlayacak projeler olduğu ve hep birlikte desteklenmesi 

gerektiğinin siyasi parti temsilcilerince vurgulandığını ifade ederek ,yapmış olduğumuz çalışmaların 

böyle desteklenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirti.                      


