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UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI İLE 
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

 İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

daha ekleyerek, Türk�ye’n�n 
öneml� ün�vers�teler�nden KTO 
Karatay Ün�vers�tes� �le eğ�t�mde 
�ş b�rl�ğ� protokolü �mzaladı. KTO 
Karatay Ün�vers�tes� �le �mzala-
nan protokol kapsamında Uzun-
köprü T�caret Borsası’nın üyeler�-
ne, b�r�nc� derece yakınlarına ve 
eşler�ne, ün�vers�ten�n l�sans 
veya ön l�sans programlarına 
kayıt yaptırmaları hâl�nde, %15 
oranında �nd�r�m ve 10 eş�t taks�t-
te ödeme �mkânı sağlanacak.

Uzunköprü T�caret Borsa-
sı’nın önümüzdek� dönemlerde 
de Türk�ye’n�n öneml� kurumlarıy-
la �ş b�rl�kler� devam edecek.

ölgen�n ekonom�k açıdan Bkalkınması adına öneml� 
çalışmalar yürüten Uzunköprü T�-
caret Borsası, yaptığı �ş b�rl�kler�ne 
b�r yen�s�n� daha ekleyerek Konya 
T�caret Odası �şt�rak� olan Konya 
T�caret Odası (KTO) Karatay Ün�-
vers�tes� �le eğ�t�mde �ş b�rl�ğ� pro-
tokolü �mzaladı. İk� kurum arasın-
da �mzalanan protokol kapsamın-
da Uzunköprü T�caret Borsası üye-
ler�ne, b�r�nc� derece yakınlarına 
ve eşler�ne %15 destek bursu sağ-
lanacak.

KTO Karatay Ün�vers�tes�, P�-
lotaj Bölümünden Tıp Fakültes�ne, 
Hukuk Fakültes�nden Uluslararası 
T�caret ve Loj�st�k Bölümüne dek 

farklı alanlarda toplam 44 ön l�-
sans ve l�sans, 31 l�sansüstü prog-
ramı bünyes�nde barındırmakta, 
bu programlarda yaklaşık 500’ü 
uluslararası olmak üzere 8.500 
KTO Karataylı öğren�m görmekte-
d�r. KTO Karatay Ün�vers�tes�, Tür-
k�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�’ne 
(TOBB) bağlı oda ve borsalara yö-
nel�k hayata geç�rd�ğ� “Ah�l�k 
Bursu” �mkânıyla �ş arayan değ�l, 
�şte aranan ve kend� �ş�n� kuran me-
zunlar yet�şt�rmey� amaçlıyor.

Uzunköprü T�caret Borsası 
Üyeler�ne Eğ�t�m Ayrıcalığı Sunu-
yor

Uzunköprü T�caret Borsası 
yaptığı �ş b�rl�kler�ne b�r yen�s�n� 
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TRAKYA’DA DİJİTALLEŞME HAREKETİ BAŞLADI

�j�tal Trakya Projes�, Trakya DKalkınma Ajansı ve Uzun-
köprü T�caret Borsasının da �ç�nde 
bulunduğu Trakya bölges�ndek� 26 
Oda ve Borsa’nın ortağı olduğu 
Trakya ABİGEM A.Ş. aracılığı �le 
KOBİ’lere d�j�talleşme yolunda �ht�-
yaç duydukları destekler� sağlıyor.

D�j�talleşen �şletmeler�n sınırla-
rını aşarak dünyanın dört b�r yanı-
na satış yapab�lmeler�ne olanak 
sağlamak amacıyla e-t�caret ve e-
�hracat alt yapısı ve d�j�tal platform 
üyel�ğ�n� b�r yıl ücrets�z olarak 
KOBİ’ler�n h�zmet�ne ver�yor.

D�j�tal Trakya Projes� kapsa-
mında her firma ve g�r�ş�mc�ler 
kend� alan adı altında onl�ne dün-
yada varlığını göstererek ürün ve 
h�zmetler�n�n pazarlama ve satışı-
nı gerçekleşt�reb�ld�ğ� g�b�, Trak-
ya’ya özel kurulan d�j�tal platfor-
mun da üyes� olacaklar. Bu sayede 
günümüz pazaryerler�ne alternat�f 
kend� bölgeler�n�n platformunda 
avantajlı mal�yetlerle ürün ve h�z-
metler�n� tüket�c�lere ulaştırab�le-
cekler.

D�j�tal Trakya Projes�, 7/24 çalı-
şan teknoloj� desteğ� �le Trakya böl-
gem�z�n d�j�tal dönüşümüne öncü-
lük etmes�yle, ülkem�z g�r�ş�mc�ler�-
n�n küresel arenada rekabet gücü-

nü arttırarak uluslararası t�caret�-
m�ze güç katmayı hedefl�yor.

Trakya`dak� KOBİ`ler�m�z b�r yıl 
boyunca pek çok başlık altındak� 
desteklerden ücrets�z yaralana-
caklar.

Bu desteklerden bazıları;
• E-t�caret ve e-�hracat yapma-

nıza olanak sağlayacak, kend� 
alan adınız altında çalışan B2B ve 
B2C özell�klere hâk�m, yen� nes�l 
alt yapı,

• Kend� s�ten�zden satışını yap-
makta olduğunuz ürünler�n tek b�r 
platform üzer�nden yerl� ve yaban-
cı müşter�lere satış �mkânı

• Destek kapsamı boyunca 
farklı konularda eğ�t�mler ve yen� �ş 
planınızda yanınızda olacak stra-
tej�k planlama desteğ�

o E-t�caret’e yen� başlayan 
KOBİ’lere yönel�k eğ�t�mler

o Yurt �ç� ve yurt dışı kargo sü-
reçler� �le �lg�l� eğ�t�mler

o D�j�tal Pazarlama
o Sosyal Medya
o E-�hracat
o Ödeme S�stemler�
• F�rmaların ve g�r�ş�mc�ler�n t�-

car� faal�yetler�nde �ht�yaç duyduk-
ları ek h�zmetler konusunda, 
kargo, loj�st�k ve ödeme s�stemler� 
g�b�, projen� toplu yaptığı anlaşma-

lardan faydalanarak avantajlı mal�-
yetler �le maks�mum get�r� �mkânı

Tamamen m�ll� ve yerl� kaynak-
larla gel�şt�r�len, D�j�tal Trakya Pro-
jes� �le KOBİ’ler, bölgesel ve/veya 
sektörel b�r pazaryer� mantığında 
fakat kend� marka veya alan adla-
rında t�caret yapab�lecekler. Çoklu 
d�l desteğ� sayes�nde ürün ve h�z-
metler� farklı ülkeler ve farklı para 
b�r�mler� �le satışa açarak, e-
�hracatın sınırsız dünyasında sa-
tışlarını arttırma �mkânına sah�p 
olacaklar.

H�çb�r kodlama veya yazılım b�l-
g�s� gerekt�rmeden, �şletmeler�m�z 
kend� onl�ne satış platformlarını ha-
yata geç�rerek, D�j�tal Trakya Pro-
jes�n�n sağladığı güç b�rl�ğ� platfor-
mu �le d�j�talleşmede fark yarata-
caklar. Bu güç b�rl�ğ� m�ll� hedefler�-
m�z �ç�n çok öneml� b�r kaynaktır.

D�j�tal Trakya Projes� kapsa-
mında 1000 KOBİ`m�z� d�j�talleşt�-
rerek onl�ne �t�barlarının yükselme-
s�ne ve gel�rler�n�n maks�mum se-
v�yeye çıkmasına olanak sağlıyo-
ruz.

Trakya d�j�tal dönüşüm hareke-
t�nde yer�n�z� almak �ç�n www. d�j�-
taltrakya. com adres�nden b�lg� ala-
b�l�r ve hemen başvuruda buluna-
b�l�rs�n�z.
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