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HASAN VAROL TARAFINDAN DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİ 2018 YILI MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ

       KOSGEB İcra Komitesi'nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB Veri Tabanına 

kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin 

kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması 

amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

     Bahse konu Kredi Programı; İşletmelerin kullanacakları kredilerde İşletme başına en fazla 

300.000.- (üçyüzbin) TL'ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından 

karşılanacak, Sıfır (0) faizli, İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli 

toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,olarak uygulanacaktır.Programdan yararlanmak isteyen işletmeler 

KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-

hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama 

yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin 

başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvurabilecektir .

      Burhaniye Ticaret odası meclis üyeleri Karakaş Otelde gerçekleştirdikleri  Mayıs ayı olağan 

meclis toplantısının ardından Hasan VAROL'un  ikram ettiği iftar yemeğinde önceki dönem meclis 

üyeleriyle bir araya geldi .Toplantıya önceki dönem  yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri  ile 

mevcut meclis üyeleri katıldı.

     Bu iftarı planlarken amaçlarının daha önceki Dönemde odaya hizmet etmiş olan meclis 

üyeleri bir araya gelmek, kendileriyle istişare etmek olduğunu belirten Meclis Başkanı Varol bundan 

sonraki süreçte daha güzel günlerde birlikte olmayı ümit ediyorum" dedi.

İftar programı gecenin geç saatlerine kadar devam ederken mevcut meclis üyeleri , görevi devir 

aldıkları önceki dönem  yönetim Kurulu ve  meclis üyelerine görevde bulundukları dönem içerisinde 

Burhaniye Ticaret Odasına yaptıkları katkılar anısına düzenlenen plaket takdiminin ardından uzun 

uzun sohbet etme fırsatı buldular
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                     (BTO)YÖNETİMİNDEN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ DÖNMEZ´E ZİYARET

       Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Aysel oda meclis ve yönetim kurulu üyeleri Burhaniye Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez’i ziyaret 

etti.Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, Burhaniye Ticaret odasının takip etmiş olduğu 

projelerden, Burhaniye Ticaret Odası Sanayi Sitesi Kooperatifi hakkında bilgi verdi.

        Müdür Dönmez 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ilgili yapılandırmanın bir fırsat olduğunu ifade etti.


