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FETH|YE TıIARET VE SANAYi oınsı
FETHıYE IHAMBIR 0F tOMMERIE & ıNDUSTRY

: 2ll02l2022
: 73933390-622.03-|- 2065
: Fethiye bazındaKOSGEB desteklerinden

yararlanan işletmelere dair veri talebimiz hk.

Tarih
Sayı
Konu

Malumlan olduğu izere, bölgemizde işletme açma teşebbüsünde bulunan girişimci, çeşitli alanlarda
faaliyet gösterebilecek büyük yatırımcı ve hali hazırda Odamız üyelerinin, KOSGEB'in çeşitli hibe ve fon
desteklerinden yararlandırılması adına Odamız bünyesinde bulunan KOSGEB temsilciliğimiz aktif olarak
faaliyetlerine devam etmektedir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin
artırılmasına destek sağlamak, bölgemizin ekonomik açıdan kalkınmasının önünü açmak amacıyla da
yatflmcl ve girişimcilerin desteklenmesine katkıda bulunmak adına çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu
kapsamda, Odamız Stratejik Plan hedefleri kapsamında girişimciliğin desteklenmesi adına yapılacak
çalışmalanmıza girdi teşkil etmesi amacıyla Fethiye'de faaliyet gösteren ve KOSGEB tarafindan destek
almışlhali hazırda alan işletmelerin sayılarına ulaşma ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu ihtiyaca yönelik
olarak 20| 9, 2020, 2021 yı||arına ait,

- Fethiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve KOSGEB veri tabanına kaydı bulunan;
- İşletme serTnaye yaplsma göre (gerçek şahıs işletmesi ve sermaye şirkeİi) işletme saylsı,
- Girişimci/işveren yapısına göre (kadın, genç, engelli girişimci) işletme sayısı,
- Çalışan ölçeğine göre işletme sayısı,

- Girişiıncilik Destekleri (geleneksel ve ileri), İşletme Geliştirme Destek Programı, vb. başta olmak
i.izere KOSGEB'in farklı destek programlarından yararlanan;

- İşletme sermaye yaplsına göre (gerçek şahıs işletmesi ve sermaye şirketi) destek alan işletme
saylsl,

- Girişimci/işveren yapıslna göre (kadın, genç, engelli girişimci) destek alan işletme sayıst,
- Çalışan ölçeğine göre destek alan işletme sayısı,

hususlarında veri talebinde bulunulmaktadır.

Yukarıda belirtilen sınıflandırmalar arasından ölçümleme a|anınızdahilinde olan tarafinızcakaydıfufulan
veri setlerinin Odamıza iletilmesi hususundaki talebimizi bilgilerinize sunar, konu ile ilgili desteklerinizi
arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRAL
Yönetim K
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