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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
EGEMEN ASLAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI
zunköprü İlçe M�ll� Eğ�t�m Mü-Ud ü r l ü ğ ü  k o o r d � n e s � n d e 

15.12.2020 tar�h�nde Meslek� ve Tek-
n�k Ortaöğret�m Kurumu Müdürlükler�, 
sektör ve meslek kuruluşları, yerel yö-
net�m ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluş 
tems�lc�ler�n�n b�r araya gelerek yerel 
ve bölgesel düzeyde meslek� ve tek-
n�k eğ�t�m �le �lg�l� konuların ve sorun-
ların ele alınarak mevcut durumları de-
ğerlend�r�lmes�n�n yapıldığı Meslek� 
ve Tekn�k Eğ�t�m Okul Yönet�m Kurulu 
Toplantısı çev�r�m�ç� olarak gerçekleş-
t�r�ld�. Toplantıya Uzunköprü T�caret 
Borsası Yönet�m Kurulu Başkanı ve 
Uzunköprü M�mar Musl�h�dd�n Mesle-
k� ve Tekn�k Anadolu L�ses�’nde Proto-
kol Yürütme Kurulu (PYK) Başkanı 
Egemen Aslan �şt�rak ett�.
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UZTB İLE ZİRAAT BANKASI ARASINDA 
BANKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ 

FİNANSMANI PROTOKOLÜ İMZALADI

ürk�ye Odalar ve Borsa-Tlar B�rl�ğ� ve Z�raat Ban-
kası A.Ş. �şb�rl�ğ� �le 10 

Aralık 2020 tar�h�nde �şb�rl�ğ� pro-
tokolü kapsamında t�car� mal alım-
satımlarında kolay finansman �m-
kânı sağlamak, büyük b�r tedar�k 
z�nc�r� kurmak amacıyla “Güvenl� 
T�caret S�stem�: Bankkart Başak 
Tedar�k Z�nc�r� F�nansman Ürünü ” 
projes� hayata geç�r�lm�şt�r.

Söz konusu ürün �le Z�raat Ban-
kası’nın üye �şyer� ve kurumsal 
kart alt yapısı üzer�nden özel fiyat-
lama ve vade avantajı sunulacak, 
böylece alıcı ve satıcılar kend� 
nak�t akışlarına uygun ödeme tak-
v�m� oluşturulab�leceklerd�r.

Ayrıca s�steme katılan alıcı ve 
satıcılar kend� aralarındak� t�caret�, 
kartlı ödeme s�stem� üzer�nden gü-
venl� b�r şek�lde yapab�leceklerd�r. 
Böylece, alıcılar ürün ve hammad-
deye daha hızlı ulaşab�lecek, alıcı 
ve satıcı arasındak� tahs�lat r�sk� or-
tadan kalkacak ve �ş süreçler�nde 
sadeleşme �le etk�n mal�yet yönet�-
m� sağlanacaktır.

Bu kapsamda Uzunköprü T�ca-
ret Borsası Yönet�m Kurulu Başka-
nı Egemen Aslan ve Genel Sekre-
ter Mehmet Karamolla �le Uzun-
köprü Z�raat bankası Şube Müdü-
rü Ufuk Kenar e Şube Yönetmen� 
E r c ü m e n t  E k ş �  a r a s ı n d a 
16.12.2020 tar�h�nde T�car� Mal 
Alım-Satımlarında Kolay F�nans-

man İç�n İşb�rl�ğ� Protokolü İmza-
lanmıştır.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�r-
l�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sar-
cıklıoğlu ve Z�raat Bankası Genel 

̈Müdürü Hüsey�n Aydın’ın katılı-
mıyla tanıtımı gerçekleşt�r�len 
Bankkart Başak Tedar�k Z�nc�r� F�-
nansman Projes�’n�n ülkem�ze ve 
tüm üyeler�m�ze hayırlı olmasını d�-
l�yoruz.

Projen�n ana amacı tedar�kç� ve 
alıcıların banka üzer�nde oluşturu-
lan kapalı devre b�r s�steme tanım-
lanarak, alım-satım �şlemler�n�n Z�-
raat Bankası garantörlüğünde ger-
çekleşt�r�lmes� olup böylece tahs�-
lat konusunda her �k� tarafın da 
r�sk� sıfıra �nd�r�lmekted�r.

Ürünün satıcılar (tedar�kç�) açı-
sından faydaları:

•Tahs�lat r�sk�n�n sıfıra �nd�r�l-
mes�

•Esnek vade ve taks�t �mkânları 
�le daha fazla satış yapab�lme �m-
kânı

Ürünün alıcılar açısından fay-
daları:

•F�nansmana kolay er�ş�m: Öde-
meler� taks�t ve vadeler �le yapma 
�mkânı

•Kred�/çek kullanmadan kend� 
tedar�kç�s� �le banka üzer�nden t�-
caret yapması

•Artan kred� l�m�tler�
S�stem:
Alım-satım �şlemler� POS c�-

hazları üzer�nden �şlemekted�r.
- Tedar�kç�ler�n (Satıcı), POS c�-

hazlarına özel b�r yazılım yüklene-
cekt�r.

- Alıcılara �se, t�car� kred� kartı 
tahs�s ed�lecekt�r.

Bu proje �le tedar�kç�ler mal tes-
l�m ett�ğ� ve alacak kaydett�ğ� firma-
ların ödemeler�n� POS c�hazı ara-
cılığıyla �k� farklı seçenek �le alab�-
lecekt�r.

o Esnek vade seçeneğ�
o Eş�t taks�t seçeneğ�
• Örnek olarak;
- Tedar�kç�, 100.000 TL’l�k b�r 

mal sattığında, pos c�hazına 18 
aya kadar aylık ya da 3 aylık eş�t 
taks�tlerle ödeme alab�lecek,

-  Aynı  şek � lde  tedar �kç � , 
100.000 TL’l�k mal satışını, tıpkı b�r 
çek g�b� maks�mum 540 gün olmak 
üzere vadel� b�r şek�lde yapab�le-
cekt�r. Bu durumda 540 gün sonra 
yapacağı tahs�latta herhang� b�r 
problem yaşamayacaktır çünkü 
muhatabı artık banka olacaktır. 
Tahs�latı da bankadan yapacaktır.

• Kart l�m�t� tahs�satı bankacılık 
koşullarına firmanın r�sk durumuna 
göre banka tarafından bel�rlene-
cekt�r. Herhang� b�r üst l�m�t bulun-
mamaktadır.

• Herhang� b�r sektör kısıtlama-
sı yoktur. Oda ve borsa �le sektör 
mecl�s� üyes� firmalarımız bu �m-
kândan faydalanab�lecekt�r.

• Bu s�stem sadece tedar�k z�n-
c�r�nde b�rb�r�ne entegre olmuş t�-
car� �şletmeler arasında uygulana-
cak olup, her satış bu kapsamda 
değerlend�r�lemeyecekt�r.

• Örnek vermek gerek�rse, b�r 
otel �şletmes�ne gıda tedar�k� sağ-
layan b�r t�car� �şletme otel �şletme-
s�n�n sah�p olduğu Bankkart üze-
r�nde vadel� satış yapab�lecekt�r.

Detaylı b�lg� �ç�n sektorle-
r@ tobb. org. tr ve guvenl�t�care-
t@ z�raatbank. com. tr adres�yle �le-
t�ş�me geçeb�l�rs�n�z.



5

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2020 ARALIK AYI E-BÜLTENİ



UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2020 ARALIK AYI E-BÜLTENİ

6



UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
2020 ARALIK AYI E-BÜLTENİ

7



Cumhuriyet Mah. Zahireciler Sitesi Uzunköprü/EDİRNE
Tel: 0 284 513 10 18 – 514 05 59  Faks : 0284 513 18 52

e-mail:uzunkoprutb@tobb.org.tr  web: www.uzunkoprutb.org.tr

 


