
 

 

 

Değerli Basın Mensupları, 

KOBİ NEFES Projesinin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. 

Toplantımıza geçmeden önce geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısını 

kınıyor; bu saldırıda yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, acılı ailelerine 

sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. 

Milletimiz dar bir boğazdan geçmektedir. Milletimizi pusuya düşürüp devletinden, vatanından etmek 

isteyen güçler, yüzyıllardır, bizi bu zor duruma düşürmek için çalışmaktadır. Tarihinin neredeyse 

yarısını zorluklar karşısındaki güçlü duruşu ile yazan milletimiz , bu dar boğazı da aşacaktır. Buradan 

halkımıza söylemek istediğimiz şudur; birlik olalım ki dirliğimiz daim olsun. 

Değerli basın mensupları; bildiğiniz gibi 2016 yılı ülke ekonomisinde tüm sektörler için zor bir yıl 

oldu. Tüm işletmeler nakit sorunu yaşıyor. Ekonomimizde KOBİ’lerin yeri ve katkısı göz ardı 

edilemeyecek büyüklüğe sahip. Odamıza kayıtlı olan üyelerimizin büyük çoğunluğu KOBİ diye ifade 

ettiğimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Yani ekonomide yaşanan dar boğazı aşmaya 

çalışırken en çok yıpranan da KOBİler oluyor. KOBİ’lerin ülkemiz için önemini biliyoruz ve 

Oda/Borsa camiası olarak bu dar boğazı aşmalarında KOBİ’lere yardımcı olmak için kolları sıvadık ve 

KOBİ Nefes Projesini geliştirdik. 

KOBİ Nefes Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından geliştirilmiştir. Ziraat Bankası, 

Denizbank ve Kredi Garanti Fonunun işbirliği ile yürütülen bir çalışmadır. Amaç KOBİlerin uygun 

faizle kredi kullanmasını sağlayarak nakit ihtiyacını gidermektir.  

Üyelerimiz bankalardan kredi almak istediğinde yüzde 15-18 faizle kredi alabiliyorlardı. Bu proje ile 

üyelerimiz yüzde 10’un altında faizle kredi kullanabilecek. Bu kapsamda üyelerimiz yıllık 9,90; aylık 

da 0,83 oranında faizle 1 yıl vadeli kredi kullanabilecek. 

Projenin teminatını, ilçemizde Odamız tarafından ayrılan kaynak oluşturuyor. Odamız bu proje için 1 

milyon lira, TOBB ise 100 milyon lira kaynak ayırdı. Bu da demek oluyor ki Fethiye Ticaret ve Sanayi 

Odası üyelerinin tamamı toplam 14 milyon lira krediyi bu faiz oranı ile kullanabilecek. 

Biz bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği geçen başta Sayın Hisarcıklıoğlu olmak üzere birlik 

yönetimimize ve hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. 

Üyelerimizin bu imkândan yararlanarak doğru yatırımlar yapmasını temenni ediyoruz. 
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