
Koçak’tan ihaleyi alan Kozuva’ya hayırlı olsun mesajı...

 Tarsus T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Bașkanı H. Ruh� Koçak, Çukurova Bölgesel
Haval�manı’nın üstyapı �hales�n� alan Favor� İșletmec�l�k AȘ/YAKO Tekst�l Sanay� ve Dıș T�caret
AȘ ortak g�r�ș�m�n�n Kozuva Ș�rketler Grubu bünyes�nde bulunan Favor�&Yako ș�rketler�n�n
ortaklarından ve aynı zamanda Çerkezköy T�caret ve Sanay� Odası Bașkanı olan Süleyman
Kozuva’ya hayırlı olsun mesajını �lett�. 

Koçak, Çukurova Bölgesel Haval�manı’nın tamamlanması hal�nde bölge ekonom�s�nde öneml�
değ�ș�kl�kler olacağını bel�rterek, ‘’Çukurova Bölgesel Haval�manının tamamlanmasıyla
bölgem�z t�car� hayatı bambașka b�r boyut kazanacak. Temenn�m�z hızlıca tamamlanması ve
h�zmete geçmes� noktasında. Kozuva Grubu’na da hayırlı olması d�l�yor, bașarı temenn�
ed�yoruz.’’ded�. 

Geçt�ğ�m�z hafta sonunda Çukurova Bölgesel Haval�manı'nın üstyapı �hales�nde en uygun
tekl�f�, 297 m�lyon 100 b�n avro artı KDV karșılığında Favor� İșletmec�l�k AȘ/YAKO Tekst�l Sanay�
ve Dıș T�caret AȘ ortak g�r�ș�m� verm�șt�. DHMİ Satın Alma ve İkmal Da�res� Bașkanı Ömer
Gönül, Çukurova Bölgesel Haval�manı'nın altyapı �nșaatına DHMİ'n�n devam ett�ğ�n� ve
gerçekleșme oranın yüzde 85 olduğu bel�rterek, "Çukurova Haval�manı üstyapı tes�sler�n�n
yap-�șlet-devret model�yle gerçekleșt�r�lmes� �le b�rl�kte bölgen�n özell�kle tur�zm, loj�st�k, tarım,
sanay� ve gıda g�b� sektörler�ndek� potans�yel�n�n artacağı öngörülmekted�r."
değerlend�rmes�nde bulunmuștu.  Proje toplam 3 etap hal�nde planlanıyor. 1. etap yatırımların
tamamlanarak haval�manının h�zmete ver�lmes� �ç�n planlanan yatırım süres� 2,5 yıl olup
�șletme süres� 25 yıl olacak.

15 ARALIK PAZARTESİ SAYI :7

          Tarsus TSO
TARSUS TİCARET VE SANAYİ ODASI E-GAZETE

SAYFA 1



Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. En son üyeler için zoom üzerinden ‘Finansal Okur Yazarlık Eğitimi’ düzenlendi. Tarsus
TSO, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de çalışmalarını kesintisiz hatta daha yoğun bir
şekilde sürdürüyor. Oda tarafından, üyelerin ihtiyaç duyabileceği ya da işine fayda sağlayabileceği
gerek eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerekse mevzuat değişiklikleri, yeni uygulamalar, sektörel
bazda duyuru niteliğindeki bilgi ve içerikler aktarılmaya devam ediliyor. 

Bu kapsamda Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Üniversitesi ile işbirliğiyle üyelerine zoom
üzerinden ‘Finansal Okur Yazarlık Eğitimi’ düzenledi. Tarsus Üniversitesi'nden Doç. Dr. Öğretim
Üyesi Serkan Şahin tarafından verilen eğitimde, finansal tabloları yorumlama, ekonomik
göstergeleri değerlendirme, içinde bulunduğumuz kritik süreçte mali yönetimde dikkat edilmesi
gereken hususlar başta olmak üzere iş insanlarının finansla ilgili işine yarayacak bilgiler hakkında
kapsamlı sunum yapıldı.

TSO’dan üyeler�ne F�nansal Okur Yazarlık Eğ�t�m�

SAYFA 2

Kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin, alt sınırı 1.5 milyon TL,

üst sınırı 3 milyon TL'ye kadar olan tarıma dayalı ekonomik yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.

 

Resmi Gazete’nin 21 Kasım tarihli sayısında yayınlanan 2 tebliğ ile “Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımlar” ve “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları” na yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek
programın ana esasları belirlendi. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik
yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğe göre, tebliğle tanımlanan ekonomik yatırım
konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı
kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde 3 milyon TL, yatırım niteliği tamamlama
olan başvurularda 2 milyon TL, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya
modernizasyon olan başvurularda ise 1.5 milyon TL üst limitini geçemeyecek. 250,000 TL altındaki
başvurular kabul edilmeyecek.

 

YÜZDE 50 HİBE
Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek
verilecek. Başvuru sahiplerinin hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını,
ayni katkıyı ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin
etmeleri gerekiyor. Aynı gazetede yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal
ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğle, gerçek ve tüzel kişilerin kırsal
ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin esaslar da
belirlendi. Buna göre, bu tebliğle belirlenen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500,000
TL üst limitini geçemeyecek. 20,000 TL’nin altındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Tarım yatırımlarına h�be desteğ� ver�lecek



NENNİ TARIM ZİRAİ İLAÇ GÜBRE YAȘ MEYVE SEBZE GIDA NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
İCD METAL ÇELİK MAKİNA İNȘAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ
DERYA KLİMA MERKEZİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNȘAAT TAAHHÜT ENERJİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ TARSUS2 ȘUBESİ
APAK AKARYAKIT TAȘIMACILIK OTOMOTİV İNȘAAT İLETİȘİM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ȘİRKETİ
ARAS AGRİ TARIM TİCARET İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ LİMİTED ȘİRKETİ
GÖÇER ZİRAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ȘİRKETİ

SAYFA 3

01-15 Aralık  2020 Odamıza kayıt olan üyelere �ş
hayatlarında başarılar d�ler�z.


