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HAYVANCILIK KURULU TOPLANTISI 
VİDEO KONFERANS İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÜYELERİMİZİN FİNANSMAN İHTİYACINA 
DESTEK OLMAK İÇİN “NEFES KREDİSİ” DEVREDE

ye �şletmeler�m�z�n finansman sorunlarının g�de-Ür�lmes�ne katkı sağlamak üzere geçt�ğ�m�z dö-
nemlerde odalarımız ve borsalarımızın değerl� katkıları 
�le başarıyla gerçekleşt�r�len Nefes Kred�s� projes� tekrar 
başlatılmaktadır. Kred�ye �l�şk�n Protokol 27 N�san 2020 
tar�h�nde TOBB Den�zbank ve Kred� Garant� Fonu arasın-
da �mzalanmıştır.

Bu çerçevede, oda ve borsa üyeler�, Den�zbank`ın �l-
çem�zdek� şubes�nden 27.04.2020 Pazartes� günü �t�ba-
rıyla başvuruda bulunarak kred� kullanab�leceklerd�r. Bu-
nunla b�rl�kte �lerleyen haftalarda kamu bankalarımızın 
da projeye dah�l olması �ht�mal dah�l�nded�r.

2020 Nefes Kred�s�`ne �l�şk�n d�ğer detaylar aşağıda 
bel�rt�lmekted�r:

1. Üyeler�m�z�n kullanacağı kred� 2020 yılı sonuna 
kadar anapara ve fa�z ödemes�z, 2021 yılı 12 ay eş�t tak-
s�tl� ger� ödemel� toplam en fazla 20 ay vadel� olacaktır. 
Kullandırılacak kred�n�n brüt fa�z oranı yıllık % 7,50 ola-
caktır.

2. Daha fazla üyen�n kred�den faydalanab�lmes�n� te-
m�nen oda/borsalarca kullandırılacak kred�ler�n azam� l�-
m�t� 100 b�n TL olarak bel�rlenm�şt�r. Bununla b�rl�kte Haz�-
ne ve Mal�ye Bakanlığı �le KGF arasında �mzalanan pro-
tokol çerçeves�nde 3 m�lyon TL ve altında c�rosu olan �ş-
letmeler azam� 50.000 TL, 3 m�lyon TL �le 25 m�lyon TL 
(dah�l) arasında c�rosu olan �şletmeler azam� 100.000 TL 
kullanab�lecekt�r.

3. KOBİ`ler kred�ye başvurab�lmek �ç�n öncel�kle oda 

OBB Hayvancılık Kurulu TToplantısı, 13.04.2020 Pa-
zartes� günü saat 11.00 de TOBB 
Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� 
Fa�k Yavuz’un da katılımıyla v�deo 
konferans yöntem� �le gerçekleşt�-
r�ld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�r-
l�ğ� Hayvancılık Kurulu Üyes� olan 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ege-
men Aslan v�deo konferans �le top-
lantıya katılım sağladı. Toplantıda 
Ülkem�z� etk�s� altına alan Korona 
v�rüs kaynaklı Hayvancılık sorun-
ları ve çözüm öner�ler� görüşüldü.

ve borsalarımızdan açıklama olarak Nefes Kred�s� başvu-
rusu �ç�nd�r." �barel� faal�yet belges� alacaklardır. (Bu belge 
olmadan banka talep kabul etmeyecekt�r.)

4. Kred� kullandırımında madd� tem�nat �stenmeyecek-
t�r. Ancak, şahıs �şletmeler�nde üçüncü şahıs kefil buluna-
maması durumunda, müşter�n�n taleb� üzer�ne, madd� te-
m�nat �steneb�lecekt�r.

11. Protokol �mzalanan bankalar KGF`ye ödenecek 
%0,03 kefalet başvuru bedel� ve kom�syonu dışında üyele-
r�m�zden herhang� b�r masraf kom�syon talep etmeyecek-
t�r.

Nefes Kred�s�`n�n Ülkem�ze ve üyeler�m�ze hayırlı ol-
masını d�leğ�yle b�lg�ler�n�z� r�ca eder�z.
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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 
İHTİYAÇ SAHİBİ 800 AİLEYE 

GIDA PAKETİ YARDIMINDA BULUNDU

zunköprü T�caret Borsası U(UZTB), Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ�`n�n (TOBB) katkıla-
rıyla geleneksel hale get�rd�ğ� Rama-
zan yardımlarını, bu yıl da �ht�yaç sa-
h�pler�ne ulaştırdı.

Uzunköprü T�caret Borsası her 
yıl geleneksel olarak Ramazan ayı 
�çer�s�nde, İlçem�z köyler�nde bulu-
nan �ht�yaç sah�b� a�lelere yapmış ol-
duğu gıda yardımını bu yıl tüm dün-
yayı tehd�t eden korona v�rüs salgını 
neden�yle erkene alarak; Uzunköprü 
Köy ve Muhtarlar Derneğ� vasıtasıy-
la, Muhtarlar tarafından tesp�t ed�len 
İht�yaç sah�pler�ne ver�lmek üzere 
80.000 TL değer�nde 800 adet gıda 
paket�n�n dağıtımını tamamladı.

Uzunköprü T�caret Borsası Yö-
net�m Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan “Her sene geleneksel olarak 
yaptığımız yardımları bu sene Co-
v�d-19 salgınının yarattığı mağdur�-
yet sebeb�yle erkene almış ve yar-
dım m�ktarını el�m�zdek� �mkanlar da-
h�l�nde arttırmış bulunuyoruz. Bera-
berl�k ve paylaşmanın önem�n� b�r 
kez daha gösterd�ğ� bu günlerde �ht�-
yacı olan vatandaşlarımıza ve esna-
fa el�m�zden geld�ğ�nce yardımcı ol-
maya devam ed�yoruz. Bu ves�le �le 

bu dayanışmaya katkı sağlayan 
TOBB Yönet�m Kurulu Başkanı Sayın 
R�fat H�sarcıklıoğlu’na ve tüm üyeler�-
m�ze katkılarından dolayı teşekkürle-
r�m� sunuyorum. “Coronav�rus pande-
m�s� yüzyılın en öneml� olayları ara-
sında yer�n� alarak, tüm dünyada ol-
duğu g�b� Türk�ye’de olağanüstü b�r 
süreçten geçmekted�r. Sosyal, yaşa-
mın c�dd� oranda kısıtlandığı bugün-
lerde �ş yerler�n�n kapatılması kararı 
sonrasında bazı vatandaşlarımız �ç�n 

zor b�r süreç oluştu. Bu sürec�n b�r neb-
zede daha rahat atlatılab�lmes� �ç�n dev-
let�m�z yardım ve destekler g�b� pek 
çok tedb�r aldı, almaya da devam ed�l�-
yor. Unutmayalım k� bu salgını atlat-
mak �ç�n b�rçok �ht�yaçtan vazgeçeb�l�-
r�z, ama gıdadan vazgeçemey�z. Bu 
v�rüs tarım, su ve gıdanın stratej�k öne-
m�n� daha �y� anlamamıza tarıma daha 
çok önem ver�lmes� gerekt�ğ�n� b�r kez 
daha b�ze hatırlattı. Bu süreçte gıda pa-
ketler�m�z�n köyler�m�zde yaşayan ger-
çek �ht�yaç sah�pler�ne ulaştırılmasın-
da b�zlere yardımcı olan Uzunköprü 
Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğ� Yö-
net�m Kurulu Başkanı Önder Kuru-
şar’a Yönet�m Kuruluna ve Tüm Muh-
tarlarımıza b�r kez daha çok teşekkür 
eder�z.

Ayrıca Uzunköprü T�caret Borsası 
Mecl�s� olarak 103 Ün�vers�te Öğrenc�-
m�ze verm�ş olduğumuz karşılıksız Öğ-
ren�m bursları da okulların “Coronav�-
rus pandem�s� neden� �le tat�l ed�lmes� 
sebeb�yle kes�lmeyerek, Temmuz 
ayına kadar her ay yatırmaya devam 
edecekt�r. Borsamızdan burs alan öğ-
renc�ler�m�z her hang� b�r hak kaybına 
uğramadan evler�nden dersler�ne ça-
lışmaya devam ets�nler, bu sürec� sağ-
lıkla hep b�rl�kte atlatacağız.” Ded�.
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UTSO VE UZTB ÜYELERİNE TOBB NEFES KREDİSİ

Başkanı İht�yar, ’’365 Oda Borsa 
olarak Nefes Kred�s�ne katkı sağ-
layarak, kred� açılması sağlandı. 
Yıllık c�rosu 3 M�lyon ve altında 
olan �şletmeler azam� 50 B�n TL, 3 
M�lyon üzer� olanlar �se azam� 
100 B�n TL kred� kullanab�lecek-
ler. Kred�n�n yıllık fa�z oranı �se 
yüzde 7.50 olacak ve 2020’de 
anapara ve fa�z ödemes� bulun-
mayacak. Kred� ger� ödemeler�-
n�n �se 2021 yılında 12 eş�t taks�t-
te yapılacağını anlatan Başkan 
İht�yar, ’’Kred�ye başvuran �şlet-
melerden Verg�-SGK borcu yok-
tur yazısı �stenmeyecek. İlave 
madd� tem�nat olmayacak, 50 b�n 
l�ra kred� �ç�n 150 TL, 100 b�n l�ra 
�ç�n 300 TL banka masrafı dışında 
ek masraf olmayacak. KGF kefa-
let� �ç�n mevzuat gereğ� %0,75 ko-
m�syon alınacak. Tüm sektörler 
başvurab�lecek. Üyeler�m�z Oda-
mızdan alacakları Nefes Kred�s� 
Başvurusu İç�nd�r �barel� Faal�yet 
Belges� �le Den�zbank Şubeler�ne 
başvurab�lecekler. Üyeler�m�z bel-
geler�n� Odamıza gelmeden onl�-
ne olarak da alab�l�rler. Kred� mü-
racaatlarının değerlend�r�lmes� �l-
g�l� banka tarafından yapılacak’’ 

ürk�ye Odalar ve Borsalar TB�rl�ğ�’n�n (TOBB) geçt�ğ�-
m�z yıllarda 6 defa gerçekleşt�rd�-
ğ� KOBİ finansman projes� “TOBB 
Nefes Kred�s�” Uzunköprü T�caret 
ve Sanay� Odası, Uzunköprü T�-
caret Borsası �le Den�zbank 
Uzunköprü Şube Müdürü tarafın-
dan açıklama yapıldı.

Uzunköprü T�caret ve Sanay� 
Odası (UTSO) Başkanı Ercan 
İht�yar, Uzunköprü T�caret Borsa-
sı (UZTB) Yönet�m Kurulu Başka-
nı Egemen Aslan, Den�zbank 
Uzunköprü Şube Müdürü Şefik 
Tezcan tarafından yapılan açıkla-
mada ver�lecek kred�n�n detayları 
paylaşıldı.

UTSO Başkanı Ercan İht�yar 
yaptığı açıklamada, “Nefes Kre-
d�s� �le 6 m�lyar l�ralık kred� �mkâ-
nın Oda ve Borsaya kayıtlı üyele-
re sağlanacağını bel�rterek, 
“Özell�kle c�rosu küçük �şletmele-
r�m�z finans bulmakta zorluk yaşı-
yordu. Nefes Kred�s� �le bu zorluk-
lar b�r nebze olsun g�der�lecek” 
ded�.

Nefes Kred�s�’ne yıllık c�rosu 
25 m�lyonun altındak� �şletmeler�n 
başvuracaklarını bel�rten UTSO 

ded�.
UZTB Başkanı Egemen Aslan 

�se, “Oda/Borsalar olarak gücü-
müzü her zaman üyeler�m�zden 
almaktayız. Bu zor günlerde de 
gücünü aldığımız üyeler�m�ze 
destek olmak �ç�n TOBB öncülü-
ğünde Oda ve Borsamızın kay-
naklarını üyeler�m�ze sunuyoruz. 
Nefes kred�s� �le üyeler�m�z�n 
uygun mal�yetl� finansmana er�ş�-
m� sağlanmaya çalışılmış, top-
lamda 6 m�lyar TL kaynak yaratı-
larak, 40 b�n KOBİ’ye ulaşılması 
hedeflenm�şt�r. TOBB öncülüğün-
de yürütülen çalışmalar sonucun-
da Den�zbank ve KGF �şb�rl�ğ�yle 
yen� Nefes Kred�s� başvuruları �l-
çem�zde de başlamıştır. TOBB 
Başkanımız R�fat H�sarcıklıoğ-
lu’na, bu zor dönemde el�n� taşın 
altına koyan Den�zbank Genel 
Müdürü Sayın Hakan Ateş’e ve 
Den�zbank a�les�ne ve KGF yöne-
t�m�ne teşekkür ed�yorum. Den�z-
bank’ın bu sürec� bölgem�zde 
Uzunköprü ve Mer�ç Şube Mü-
dürler�m�z öncülüğünde başarıyla 
yürüteceğ�ne �nancımız tamdır.

Den�zbank Uzunköprü Şube 
Müdürü Şefik Tezcan �se Den�z-
Bank’ın, Koronav�rüs salgınının 
ekonom�k etk�ler�n�n sınırlanma-
sına katkı sunmak amacıyla, 
Cumhurbaşkanlığımızca açıkla-
nan, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı 
koord�nasyonunda yürütülen Eko-
nom�k İst�krar Kalkanı Paket� kap-
samında, KOBİ’lere düşük fa�zl� 
kred� sağlamak �ç�n hayata geç�r�-
len ‘TOBB Nefes Kred�s�’ proje-
s�nde katılımcı banka olarak yer 
aldığını söyled�. Bölgem�zde oda 
ve borsamıza kayıtlı �şletmeler 
Nefes Kred�s�ne yönel�k alınan fa-
al�yet belges� �le tüm Den�zbank 
şubeler�m�ze başvurab�l�rler. Ça-
lışma saatler�m�z� 9:00- 17:00 ara-
sına düzenleyerek h�zmet verme-
ye devam ed�yoruz” şekl�nde ko-
nuştu.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN 
TİCARET BAKANI SN. RUHSAR PEKCAN İLE 

WEBİNAR ÜZERİNDEN TOPLANTIYA KATILDI

�caret Bakanımız Sn. Ruh-Tsar Pekcan ve Türk�ye Oda-
lar ve Borsalar B�rl�ğ� Başkanı Sn. 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu`nun katılım-
larıyla 365 Oda ve Borsamızın Yö-
net�m Kurulu Başkanları �le 61 Sek-
tör Mecl�s�n�n Başkanlarına yönel�k 
b�r b�lg�lend�rme toplantısı düzen-
lend�. V�deo konferans yöntem�yle 
düzenlenen toplantıya Yönet�m Ku-
rulu Başkanımız Egemen Aslan �ş-
t�rak ett�.
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