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2020 yılı verilere göre, en çok coğrafi işaret tescili alan ilk üç il arasında, 13 adet tescil ile Bolu ilk sırada yer aldı. 

Odamız 9 Tescil İle Bolu’nun Öncü Kuruluşu 
Odamız tarafından 2020 yılında Bolu Keşi, Bolu Kıbrıscık Pi-
rinci, Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu Sarı Patatesi, Bolu Fındık 
Şekeri, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Kabaklı Gözlemesi, Bolu 
Göynük Uğut Tatlısı ve Bolu Dağ Fındığı’nın Türk Patent ve 
Marka Kurumu nezdinde coğrafi işaret tescili tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Başkan Türker Ateş, coğra-
fi işaretlerin hem yöresel ürünlerin standardını ve kalitesini 
koruduğunu, hem de yerel anlamda gelişme ve kalkınma sü-
recinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, son beş yıldan 
beri coğrafi işaretler konusunun üzerinde ciddiyetle durduk-
larını belirtti. Son dönemde iller arasında coğrafi işaretler ko-
nusunda önemli bir rekabet yaşandığını da ifade eden Başkan 
Ateş, 2020 yılında Odamız tarafından son beş yılda sergilenen 
yoğun gayretin sonuçlarını almaya başladıkları ve Bolu’nun 13 
tescil işlemi ile coğrafi işaretlerde Türkiye genelinde tescil 
şampiyonluğunu elde ettiğini belirterek Odamızın da 9 ürün 
tescili ile bu başarıda öncü kurum olduğunu dile getirdi. Ateş, 
bu ürünlerin bütün Bolu’nun yöresel değerleri olduğunu vur-
gulayarak tüm kişi ve kurumlara söz konusu yöresel değer-
lere sahip çıkma çağrısında bulundu. 

Başkan Türker Ateş, Odamız tarafından tescil ettirilen Bolu 
Keşi, Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu Sarı 
Patatesi, Bolu Fındık Şekeri, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Ka-
baklı Gözlemesi, Bolu Göynük Uğut Tatlısı, ve Bolu Dağ Fındığı 
ürünlerinin kalitesinin, orijinalliğinin, standardının ve üreten-
lerin emeğinin korunmasının yanı sıra bu ürünlerin üretim ve 

tüketiminin yaygınlaştırılmasının, böylece ilimizin ve ilçele-
rimizin ekonomisine gelir ve istihdam olarak katkısının art-
masının da kendileri açısından son derece önemli olduğunu 
kaydetti. Ateş, 2021 yılından itibaren tescil ettirilen ürünlerin 
denetimlerinin başlayacağı bilgisini vererek denetimler ara-
cılığıyla, coğrafi işaretli ürünlerin tescil belgelerinde yer alan 
nitelik ve standartlarına uygun olup olmadığının bir komisyon 
tarafından denetleneceğini söyledi. Başkan Türker Ateş, coğ-
rafi işaretli ürünlerin isimlerin kullanılmasının ve ürünlerin 
üzerlerinde, paketlerinde veya ambalajlarında coğrafi işa-
ret amblemi ile birlikte piyasaya sunulmasının bundan böyle 
Odamız ile kullanıcı arasında yapılacak sözleşme ile mümkün 
olacağını dile getirerek sözleşme ile coğrafi işaretli ürün adı 
ve amblemine dair kullanım izni bulunmayan kamu ve/veya 
özel tüm gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşların 6769 sa-
yılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca coğrafi 
işaretli ürünlerin isimlerini kullanmalarının söz konusu ola-
mayacağını hatırlattı. Başkan Ateş, Odamız tarafından tescil 
ettirilen coğrafi işaretli ürünleri üreten ve/veya satış yoluyla 
piyasaya sunanların Odamız ile iletişime geçip coğrafi işaret 
kullanım sözleşmesi taleplerini iletmeleri ve oluşturulan ve-
ritabanına kayıtlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Başkan Ateş, son olarak coğrafi işaret ambleminin bulunduğu 
ürünün kalitesini, üretim standartlarına uygunluğunu ve ori-
jinalliğini gösterdiğinin altını çizerek tüketicilere de bir çağ-
rıda bulundu ve birbirlerine benzer özellikli ürünler arasında 
coğrafi işaret mahreç işareti veya menşe adı amblemi taşıyan 
ürünleri tercih etmelerini istedi.

BAŞKAN ATEŞ OSBÜK GENEL KURULUNA KATILDI

BAŞKAN ATEŞ: “YENİÇAĞA OSB BÖLGENİN EN GÖZDE 
OSB’LERİNDEN BİRİSİ OLACAK”
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Başkan Türker Ateş, şu ifadelerde bulundu:
“Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin 
gölgesi altında geçti. Pandemi ve sonrasında oluşan ortam, bütün alışkanlıklarımızı ve günlük yaşantımızı doğrudan etki-
ledi. Özellikle iş dünyamız açısından son derece zor ve sıkıntılı bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi 
hala sona ermiş değil ve günlük yaşantı normale dönmedi. Salgının ülkemizde ve İlimizde görüldüğü günden bu yana, Sayın 
Valimizin başkanlığında İl Pandemi Kurulu, İl Hıfzısıhha Meclisi gibi platformlarda salgınla mücadele sürecini hep birlikte 
yönettik. Salgının yayılmasını önleyici tedbirleri belirleyerek hayata geçirdik. İş dünyamızın ve üyelerimizin talep ve bek-
lentilerini mümkün olduğunca bu platformlarda dile getirmeye ve sonuca dönüştürmeye gayret ettik.
“Salgından En Çok Etkilenen Sektör Hizmetler Sektörümüz Oldu”
Sektörlerimize baktığımız zaman, imalat sanayi sektöründe salgının ilk şokunun çabuk atlatıldığını, özellikle üçüncü çey-
rekten itibaren ciddi bir toparlanmanın yaşandığını ve bir ivme sağlandığını görüyoruz. Yine de TÜİK kayıtlarına göre geç-
tiğimiz yılın 10 aylık dönemine göre bu yıl 10 aylık dönemde ihracatımızda 11 milyon dolar kadar bir azalma yaşandı. İtha-
latımız ise geçtiğimiz yılın 10 aylık dönemine kıyasla aşağı yukarı aynı seviyede gerçekleşti. 2020 yılında Aralık ayının son 
haftası itibariyle Odamıza yıl içinde 304 yeni üye kaydı yapıldı. Diğer bir deyişle 2020 yılında her hafta ortalama 6 yeni firma 
kuruldu. Yine Aralık ayı itibariyle 88 üyemizin Odamızdan kaydı iradi olarak silindi. İradi silinme rakamları, bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla daha düşük seviyelerdedir. Ancak şu var ki, başta ekonomimizin en büyük sektörü olan hizmetler 
sektörü olmak üzere imalat sanayi dışında kalan diğer sektörlerimiz pandemiden en fazla etkilenen sektörler oldu. Alınan 
tedbirler uyarınca faaliyetleri azalan, kapasiteleri ciddi oranlarda düşen hatta geçici olarak kapanan firmalarımız var.
Oda olarak, Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve Meslek Komitelerimiz ile birlikte bu zorlu süreçte her zaman üyelerimizin 
yanında olduk ve onlarla birlikte hareket ettik. Aralık ayı itibariyle 2020 yılında paydaşlarımızla farklı konularda 72 toplantı 
gerçekleştirdik. Üyelerimizin tüm sorunlarına hakimiz ve ilk günden beri üyelerimizin tüm sorun ve ihtiyaçlarını yakından 
takip ederek başta üst kuruluşumuz TOBB olmak üzere çözüm için gerekli mercilere aktardık. TOBB ile, Bakanlarımızla, 
Bakan Yardımcılarımızla defalarca toplantı gerçekleştirdik. OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda OSB’lerimizin ve sa-
nayicilerimizin durumlarını, sorun ve taleplerini görüştük. Gelişmeleri an be an internet sitemiz ve sosyal medya hesap-
larımız ve diğer iletişim ağımız ile üyelerimize aktardık. Aralık ayı itibariyle paydaşlarımızla farklı konularda 72 toplantı 
gerçekleştirdik.
“Cumhurbaşkanımıza ve Kabinesine, TOBB Başkanımıza ve Yönetimine Teşekkür Ediyoruz”
Baktığımız zaman, başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere Hükümet tarafından hayata geçirilen birçok düzenleme, bizler-
den, üyelerimizden, Oda-Borsalarımızdan TOBB aracılığıyla Hükümete intikal ettirilen talepler üzerine yapıldı. Bu vesileyle, 
iş dünyamıza yönelik yapılan her iyileştirme ve düzenleme ile ilgili başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza, ayrıca bu 
sıkıntılı süreçte gece gündüz demeden iş dünyamızın sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanımızla ve ilgili Bakanlarımız ile 
paylaşan ve süreci yakından takip eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB Yönetim Kurulumuza teşekkür 
ediyoruz. Üyelerimizin pandemi ile mücadelede en fazla ihtiyaç duyduğu konulardan birisi olan finansa erişim noktasında 
da birçok kredi enstrümanı hayata geçirildi. Oda olarak sahip olduğumuz kaynaklarımızı üyelerimize kredi olarak kullan-
dırılmak üzere Nefes Kredisi adıyla onlara tahsis ettik. Ayrıca KGF destekli işe devam kredileri ve diğer kredi enstrüman-
larının hayata geçirilmesi sürecinde Oda olarak sürekli TOBB ile iletişim ve istişare içinde olduk. Son olarak, Birliğimiz 
TOBB ve Ziraat Bankası işbirliğinde, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek 
vade ve taksit imkanlarıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı 
programı hayata geçirildi.
“Sağlık ve Milli Eğitim Teşkilatımızın Üyelerimizle Birlikte Yanında Olduk”
Pandeminin geçmemiş olması nedeniyle işleri normale dönmeyen, hala kapalı olan veya tam kapasiteyle çalışamayan 
üyelerimizin ödeme güçlüğü yaşamaması için yaklaşan ödemelerin ertelemeleriyle ilgili olarak da taleplerimizi TOBB ile 

BAŞKAN ATEŞ 2020’Yİ DEĞERLENDİRDİ, CAMİAMIZIN 
YENİ YILINI KUTLADI
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düzenli biçimde paylaştık. Ulusal zincirlerle rekabet etmekte güçlük çeken yerel esnafımızın, pandeminin zor koşulları 
altında verdiği ayakta kalma mücadelesinde onlara bir omuz olabilmek için yerel esnafımıza destek kampanyası başlattık. 
Tüm kamuoyuna ve kurumlarımıza çağrı yaparak yerel esnafımıza sahip çıkmaya davet ettik. Yine, pandemi ile etkin müca-
delede büyük öneme sahip olan sağlık altyapımızın güçlendirilmesi için üyelerimizle birlikte adeta bir seferberlik başlattık. 
Odamız organizasyonuyla, İl Sağlık Müdürlüğü’müze solunum cihazları ve donanımları ile PCR test cihazı bağışı çalışması 
yürüttük. Bu anlamlı çalışmaya katkı veren her biri birbirinden değerli tüm üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Bu-
nun yanında benzer bir çalışmayı da, pandemi nedeniyle zorunlu uzaktan eğitime geçen ancak imkansızlıklar nedeniyle 
eğitimlere katılamayan öğrenci çocuklarımızın tablet sahibi olabilmeleri için Valiliğimizle birlikte sürdürüyoruz.
“Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini Bolu’da İlk Alan Kurum Olduk”
Kurumsal açıdan baktığımızda, Oda olarak Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumayı ön planda tutarak pandemi 
ile mücadelede en ön sıralarda yer alan kurumlardan birisi olduk. Hizmet binamızda tesis ettiğimiz tedbirler ile TSE tara-
fından verilen Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni kurumlar nezdinde Bolu’da ilk alan kurum Odamız oldu. Kurumsal hizmet 
kapasitemizi de yeni dönem stratejik planımıza uyumlu olarak iyileştirmeye devam ettik. Toplantı ve etkinliklerin online 
yapılabilmesi için gerekli dijital altyapıyı tesis ettik. Salgınla mücadele sürecinde Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komitesi 
gibi toplantılarımızı online olarak yaptık. Son olarak, üyelerimize günün her anında ulaşıp bilgi alabilecekleri, sorun ve 
taleplerini iletebilecekleri WhatsApp destek hattımızı hayata geçiriyoruz. Başta Bolu Fuarı ve Ur-Ge proje faaliyetlerimiz 
olmak üzere planlarımızda yer alan birçok fiziki aktivitemizi pandemi dolayısıyla zorunlu olarak gerçekleştiremememize 
rağmen, dijital pazarlama ve e-ticaretten hibe ve işveren desteklerine, mevzuat ile zorunlu tutulan hususlardan Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na kadar birçok başlıkta eğitim ve seminer düzenleyerek üyelerimizi bilgilendirme çalışma-
larımızı sürdürdük. Mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarımıza da MEYBEM işbirliğiyle, birçok farklı meslek dalında 
devam ettik. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Bangladeş gibi ülkelerden heyetleri Odamızda konuk ederek karşılıklı 
işbirliği ve ticaretin geliştirilmesine yönelik bilgi ve görüş alışverişi gerçekleştirdik. Üyelerimiz için yeni dönemde fırsatları 
içeren ülke ve sektör raporlarını yurtdışı ticari temsilciliklerimizle birlikte hazırlayıp internet sitemiz üzerinden üyeleri-
mizin istifadesine sunduk.
“9 Ürünümüzün Coğrafi İşaret Tescilini Aldık” 
Projelerimiz de devam etti. Coğrafi işaretler yönünden 2020 yılı Odamız ve İlimiz için önemli bir sıçrama yılı oldu. Oda 
olarak 2020 yılında 9 ürünümüzü, isimleriyle belirtmek gerekirse Bolu Kıbrıscık Pirinci, Bolu Keşi, Bolu Fındık Şekeri, 
Bolu Patatesli Ekmeği, Bolu Manda Kaymağı, Bolu Sarı Patatesi, Bolu Kabaklı Gözlemesi, Bolu Göynük Uğut Tatlısı ve son 
olarak da Bolu Dağ Fındığı’nı coğrafi işaret olarak Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirdik. İlimizin toplam 
coğrafi işaret sayısını 16’ya yükselttik. İlimizde halen başvurusu devam eden 20’den fazla ürünümüz daha var. Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak, TOBB nezdinde en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan Oda olma unvanını elde ettik. Bolu olarak 
coğrafi işaretler konusunda ilçelerimizle birlikte Türkiye’nin örnek illerden birisi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hem ürünlerimizin standardını koruma, hem de üretimini yaygınlaştırarak yerelde eko-
nomiye katkılarını artırma konusuna yoğunlaşacağız. Bu ürünler, yalnızca başvuru sahibi kurumların değil, Bolu’muzun 
ürünleridir. Tüm Boluluların ortak yöresel değerleridir. Dolayısıyla herkesten ve ilgili STK’lardan ürünlerimize sahip çıkma 
konusunda aynı duyarlılığı sergilemelerini bekliyoruz. Sağlık turizmi sektörümüzün özellikle yurtdışında rekabet gücünü 
artırabilmek ve sektöre döviz kazandırıcı bir kulvar oluşturabilmek amacıyla HİSER projemizin de başlangıcını 2020 yılında 
yaptık. MARKA’dan sağladığımız teknik destek ile Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere projemizin hazırlıklarına başladık. 
2021 yılında bu projemizi de Bakanlığımıza sunmuş olmayı hedefliyoruz.
“Yeniçağa OSB ve KTKGB İçin Yoğun Uğraş Veriyoruz”
2020 yılında yapılan en önemli düzenlemelerden birisi, Oda olarak bizlerin de uzun süreden beri talep ettiği, yatırım teş-
viklerinde ilçe bazlı düzenlemenin hayata geçirilmesi oldu. Buna göre, Bolu merkez, Gerede ve Mengen ikinci bölgede yer 
alırken, diğer ilçelerimizin bir alt bölge olan 3. Bölge teşviklerinden yararlanmalarının önü açıldı. Bunun yanı sıra, Yeni-
çağa’da kamulaştırma süreci devam eden OSB ise yatırımcılar açısından 4. bölge teşviklerinden istifade edilebilecek bir 
duruma geldi. Yeniçağa OSB’mizde kamulaştırma süreçlerinin biterek bir an önce yatırımcılara parsel tahsislerinin baş-
layabilmesi için Yeniçağa Belediyemiz, Bolu OSB Müdürlüğümüz ve teknik kadromuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. 
Halihazırda 42 ilin yararlanabildiği, IPARD destekli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibelerinin ilçe bazlı 
son teşvik düzenlemesine uyumlu olarak, il ve ilçelerin güncel gelişmişlik durumuna göre yeniden belirlenmesi ve bugüne 
kadar bu önemli desteklerden yararlanamayan İlimizde özellikle ilçelerimizin yararlanabilir hale gelmelerini sağlamak 
için Hükümet ve TOBB nezdinde girişimlerimizi yaptık. Gelişmeleri takip edeceğiz. İlimiz turizminde önümüzdeki süreçte 
büyük rol oynayacak olan Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin bekleyen planlama sürecinin ger-
çekleştirilmesi konusunu da gerek TOBB Ekonomi Şurası’nda Sayın Cumhurbaşkanımıza, gerekse Kültür ve Turizm Baka-
nımız Mehmet Nuri Ersoy’un İlimize yaptığı ziyaret sırasında kendilerine aktarma olanağı bulduk. 2021 yılında bu planlama 
sürecinin de startının verilerek önemli bir aşamanın böylelikle geçilmiş olmasını diliyoruz.
“Zorlu Pandemi Sürecinde Yanımızda Olanların Destekleri Çok Önemli ve Kıymetli”
Bu noktada, pandemi sürecinde iş dünyamızın yanında yer alarak Odamız ile iletişimini hiç kesmeyen, üyelerimizin bu zor-
lu süreçte sağlanan kamu hizmetlerinden ve desteklerinden en verimli biçimde yararlanabilmeleri için yoğun uğraş sarf 
eden başta Sayın Valimize, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, milletvekillerimize, il ve ilçe belediye-
lerimize, İl Emniyet Müdürümüze ve İl Jandarma Komutanımıza, Sağlık İl Müdürümüze ve ekibine, Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürümüze, Sosyal Güvenlik İl Müdürümüze, Organize Sanayi Bölge Müdürümüze, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüze, 
Ticaret İl Müdürümüze, Tarım ve Orman İl Müdürümüze, Orman Bölge Müdürümüze, Ulaştırma Bölge Müdürümüze, TSE İl 
Temsilciliğimize, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi personelimize, işbirliği yaptığımız Banka Mü-
dürlerimize Bolu iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Pandemi gibi olağandışı bir süreçte iş dünyamızın yanında 
yer almaları, desteklerini her zaman hissettirmeleri son derece önemli ve kıymetlidir. En büyük teşekkürü ise bu önemli 
sorumluluğu birlikte paylaştığımız, her şart ve durumda birlikte hareket ettiğimiz Yönetim Kurulu üyelerimize ve Meclis 
üyelerimize, Kadın Girişimciler Kurulumuza, Genç Girişimciler Kurulumuza, ayrıca pandeminin zorlayıcı şartları altında 
İlimiz ve ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam eden üyelerimize etmek isterim. Her biri ile ayrı ayrı gurur duyuyoruz.
Son olarak, 2021 yılının nasıl başlayacağını ve devam edeceğini, kuşkusuz pandeminin seyri belirleyecek. Dileğimiz ve 
temennimiz, artık hepimizi çok yoran bu pandeminin en kısa sürede ortadan kalkmasıdır. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, 
halkımızın, Bolu içinde ve dışında yaşayan tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Hepimiz açısından pandeminin 
gölgesinde son derece zor geçen 2020 yılının ardından, 2021’de özlediğimiz günlere bir an önce geri dönebilmeyi, ekono-
mimizde ve sektörlerimizdeki çarkların eskisinden daha hızlı dönmeye devam ettiği, üretim, gelir ve istihdamın arttığı bir 
yıl geçirmeyi diliyorum.”
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“ESNAF KAZANINCA BOLU KAZANIR”
Başkan Türker Ateş, yayımladığı bir açıklamayla tüm 
Bolu’yu alışverişlerini yerel esnaftan yaparak pandemi 
koşullarında zor günlerden geçen esnaf ve işletmelere 
destek olmaya çağırdı.
Başkan Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle iş dünyamız, 
özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerimiz oldukça 
zor bir dönemeçten geçmektedirler. Ulusal zincirlerle reka-
bet etmekte güçlük çeken yerel esnafımız, pandeminin zor 
koşulları altında adeta ayakta kalma mücadelesi vermekte-
dir. Her ne kadar Hükümet esnaf ve işletmelerimiz için bu 
süreçte çeşitli destekler hayata geçirmiş olsa da, bizler de 
Bolulular olarak kendi üzerimize düşeni yapıp, birlik ve be-
raberlik anlayışıyla yerel esnaf ve işletmelerimize destek 
olmalıyız.
Unutmayalım ki, hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her ke-
penk, duran her makina, azalan vergi, artan işsizlik ve eko-
nomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz 
vererek, pandeminin yarattığı bu fırtınada birbirimizden al-
dığımız güçle ayakta durmalıyız. Bu zorlu süreci, devlet, halk 
ve özel sektör el ele, hep birlikte dayanışma içinde en az 
kayıpla geçirebilmek için yerel ölçekte birbirimize, esnafı-
mıza, işletmelerimize ve üreticilerimize sahip çıkalım. Öde-
dikleri vergi, sağladıkları istihdam ile İlimizde ekonominin 
bel kemiğini oluşturan esnaf ve işletmelerimizin zor gün-
lerden geçtikleri, ayakta durmaya çalıştıkları bu süreçte on-
lara bir nefes olalım. Onların kapılarını hep açık tutabilmek 
için alışverişlerimizi yerel esnafımızdan ve üreticilerimizden 
yapalım. Üreticilerimiz de tedarik zincirlerinde tercihlerini 
mümkün olduğunca yerel ölçekten ve birbirlerinden yana 
kullansınlar. Ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarımıza, beledi-
yelerimize, sivil toplum örgütlerimize de çağrı yapıyoruz. Bu 
anlamlı ve önemli konuda gereken duyarlılığı göstermeye, tedariklerini yerel ölçekteki işletmelerimizden karşı-
layarak onlara destek olmaya davet ediyoruz. Bu destek çağrımızın, sesimizin ulaştığı her yerde ve herkeste bir 
karşılık bulacağına inanıyoruz. Haydi Bolu, sen de alışverişini yerel esnaftan yap, şehrine ve esnafına sahip çık. 
Esnaf kazanınca, Bolu kazanır. Birlikteyken güçlüyüz.”

TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI YAPILDI
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve bakanların katılımıyla gerçekleştirildi.
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın teşrifleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanla-
rın katılımıyla, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu evsahipliğinde 
çevrimiçi video konferans destekli olarak gerçekleştirildi. Şuraya 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de iştirak etti. Şurada 
Türk iş dünyasının sorun ve talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ak-
tarıldı.
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BAŞKAN TÜRKER ATEŞ, İLİN TALEPLERİNİ TOBB BAŞKANI 
HİSARCIKLIOĞLU’NA AKTARDI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları 
Konseyi Üyesi Türker Ateş, TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
başkanlığında yapılan TOBB 
Karadeniz Bölge toplantısına 
katılım sağladı
TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun başkanlığında, Karadeniz Böl-
gesi oda ve borsa başkanlarının ka-
tılımıyla yapılan toplantı, çevrimiçi 
video konferans yoluyla gerçekleşti-
rildi. Toplantıda TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, iş dünyasının gündeminde-
ki konular ve talepleri çerçevesinde 
TOBB tarafından Cumhurbaşkanlığı ve 
ilgili Bakanlıklar nezdinde takip edilen 
çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. 
Ayrıca oda ve borsa başkanları tara-
fından üyelerin güncel sorun, talep ve 
beklentileri TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na aktarıldı.
Başkan Türker Ateş, 51 bin hektarlık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin planlama sürecinin başla-
tılması, son yapılan ilçe bazlı teşvik düzenlemesi sonrası tarım ve kırsal kalkınma desteklerinden Bolu ilçele-
rinin de yararlanabilmesi, OSB’lerdeki kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat değişikliği, 
İl merkezindeki Arçelik PCİ ve yardımcı sanayi kuruluşlarının bulunduğu alanın ıslah organize sanayi bölgesine 
dönüştürülmesi, teknik lise ve MYO’larda eğitim gören öğrencilerin stajları gibi birçok konuda TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na taleplerini aktardı.

BAŞKANLAR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY İLE 
VALİLİKTE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit 
Ergül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un İlimizi ziyareti kapsamında Bolu 
Valiliği’nde düzenlenen programa iştirak etti.

Vali Ahmet Ümit’in de Bakan Ersoy’a bir sunum yaptığı 
programda başta Bolu’nun turizm gündemindeki 
konular ve İlimizin önümüzdeki dönemde turizm 
alanında gelişim sürecinde önem taşıyan hususlar 
görüşüldü.
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TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI FATİH METİN ODAMIZDA
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, beraberinde Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 
Milletvekili Arzu Aydın ve parti teşkilatı ile birlikte Odamıza bir ziyaret gerçekleştirdi.

EKİM - ARALIK 2020

Başkan Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit Ergül’ün evsahipliğinde, Oda Yönetim Kurulumuzun da katıldığı 
ziyarette Odamızın coğrafi işaret çalışmaları, tarım ve kırsal kalkınma destekleri ile ilçelerde tarımsal üretimin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar ve benzer birçok konu başlığında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Yardımcısı Metin, özellikle coğrafi işaretler konusunda yaptığı gayretli çalışmalardan ve sergiledikleri 
başarıdan dolayı tüm Bolulular adına Odamıza ve Başkan Ateş’e teşekkür etti.
Bakan Yardımcısı Metin, Odamız hizmet birimlerini de ziyaret ederek çalışanlarımızla bir süre sohbet etti.

OSBÜK İSTİŞARE TOPLANTISI SANAYİ BAKANI VARANK’IN KATILIMIYLA YAPILDI
Başkan Türker Ateş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) istişare toplantısına Yüksek Koordinasyon Kurulu üyesi olarak iştirak etti.
Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Kaygusuz ve Bölge Müdürü Mustafa 
Gülen’in de katıldıkları toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülke genelinde sanayi sektöründeki 
mevcut durum, gelişmeler ve Bakanlığın sektör ile ilgili güncel faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, OSB’lerdeki 
sorun ve talepler Bakan Varank’a aktarıldı.
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KKYDP 14. ETAP TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Kırsal Ekonomik Yatırımlara % 50 Hibe 
Desteği Verilecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme 
Programı (KKYDP) 14. Etap Tebliği 21.11.2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Program kapsamında 
yapılacak yatırımlara 1.500.000 TL’ye kadar 
hibe proje bütçesinin % 50’si oranında hibe 
desteği verilecek.
Program Detayları:
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama 
Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün 
başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve 
esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının 
girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. 
Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi 
bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi 
yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte 
İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi 
gerekmektedir.
Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line 
olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya 
dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik 
belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır.

Yatırım Konuları:
• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik       
 yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
• Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
• Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
• Aşağıda başlıklar halinde belirtilen, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 
3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 
4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Kimler Başvurabilir?
Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında 
Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler 
başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları 
ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.
Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı           
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye 
Esas Proje Tutarı;
o Yeni Yatırımlar İçin                                              : 3.000.000-TL
o Tamamlama Yatırımları İçin                                : 2.000.000-TL
o Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                           : 1.500.000-TL
o Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin  : 1.500.000-TL
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen hibeye esas proje tutarının azami 
% 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas proje tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından 
sağlanacaktır.
Daha Fazla Bilgi İçin: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201121-4.htm
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BAŞKAN ATEŞ OSBÜK GENEL KURULUNA KATILDI
Türkiye genelindeki 344 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulusu 
(OSBÜK)’nun 18. Mali Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla 
TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı.

Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın kişinin istihdam edildiği ve sayısı 344’e ulaşan organize sanayi bölgelerini 
temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’nun 18. Mali Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda yapıldı.
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu’yu OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda temsil 
eden Türker Ateş de toplantıya iştirak etti.
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin konuşmalarıyla 
başlayan toplantıda genel kurul gündemindeki hususlar görüşülerek karara bağlandı.

RUSYA VE TATARİSTAN TEMSİLCİLERİ ODAMIZDA
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessil Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi 
Radik Gimatdinov ile Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Başdanışmanı Hakan Coşkun, Başkan 
Türker Ateş’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Türker Ateş’in Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ile birlikte 
kabul ettiği ziyarette karşılıklı olarak ticari işbirliği olanakları, ithalat, ihracatçılara ve yatırımcılara sağlanan kredi, 
finansman ve sigorta destek programları görüşüldü.
Başkan Ateş, konuk heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Rusya’nın gerek ülkemiz, gerekse ilimiz için 
önemli bir ticaret partneri olduğunu vurguladı. TSO Başkanı Ateş, heyete Bolu ekonomisi, sektörleri, ihraç ürünleri 
ve önümüzdeki süreçteki yatırım olanakları hakkında bilgiler aktardı.
Başkan Türker Ateş ayrıca önümüzdeki süreçte Bolulu firmalar ile Rus şirketleri arasında kalıcı uzun soluklu bir 
ticari işbirliği geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, firmaların karşılıklı olarak bir araya gelip eşleştirileceği, 
yatırım, ihracat ve ithalat süreçlerinde iki taraf kurumları tarafından firmalara sağlanan desteklerin tanıtılacağı 
buluşmalar organize edilmesini öncelikler arasına alacaklarını kaydetti.
-OSB Ziyaret Edildi-
Oda ziyareti sonrası konuk heyet Organize Sanayi Bölgesi’ne geçti. Başkan Türker Ateş ve OSB Müdürü Mustafa 
Gülen’in de eşlik ettiği ziyarette Başoğlu Kablo ve Çetinkaya İlaç firmaları ziyaret edildi. Ayrıca Odamız tarafından 
MARKA desteğiyle yaptırılan geçici depolama tesisinde de incelemelerde bulunuldu. Başkan Ateş, burada bölgesel 
düzeyde firmalara gümrüklü depolama konusunda sunulan hizmetler hakkında bilgiler aktardı.
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RUSYA VE TATARİSTAN TEMSİLCİLERİ ODAMIZDA

SGK MÜDÜRÜ TAŞTAN’DAN BAŞKAN ATEŞ’E ZİYARET
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Mehmet Hanefi Taştan, Başkan Türker Ateş’e bir ziyarette bulundu.
Ziyarette Covid-19 salgını sonrası çalışma ve iş yaşamında ortaya çıkan gelişmeler ışığında kurumların çalışma ve 
faaliyetleri görüşüldü.
SGK gündeminde olan ve Oda üyesi işverenleri ilgilendiren hususlarda SGK İl Müdür Vekili M. Hanefi Taştan, Başkan 
Türker Ateş’e bilgiler aktardı. Hanefi Taştan ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifiyle 
SGK prim alacaklarının yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapıldığını, teklifin yasalaşmasının ardından başvuruların 
alınmaya başlanacağını ifade etti. Taştan ayrıca, kayıtdışı istihdam ile mücadele eylem planı çalışmaları konusunda 
işverenleri ilgilendiren hususlarda da Başkan Türker Ateş’e bilgiler verdi. SGK Müdürü Taştan, çalışanların SGK’ya hiç 
bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesi şeklinde ortaya çıkan kayıtdışı istihdam 
ile mücadele çalışmalarının, esas itibariyle denetim değil, çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından 
kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda bilgi düzeyini artırmak, böylece kayıtlı 
istihdamı teşvik etmek amacıyla SGK tarafından yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları olduğunu belirtti. 
SGK Müdürü Taştan, bu çalışma ile paydaş kurum, kuruluş ve STK’ların işbirliğiyle toplumda kayıtdışı ile mücadele 

konusunda farkındalığı 
artırmayı hedeflediklerini dile 
getirdi.
Başkan Ateş de özellikle 
kayıtdışı istihdamda hem 
çalışan kişilerin sosyal güvenlik 
sistemindeki haklardan 
faydalanamadığına, hem de 
yapılan tespitlerde yüksek 
cezalara maruz kalındığına 
dikkat çekerek, Oda üyelerini 
bu konuda bir yaptırım veya 
mağduriyet yaşamamaları için 
herhangi bir ihmale sebebiyet 
vermeden kendi üzerlerine 
düşen sorumlulukları yerine 
getirmeye davet etti.

ŞEKERBANK’TAN ÜYELERİMİZE ÖZEL FİNANSMAN
Odamız ve Şekerbank T.A.Ş. arasında, üyelerimize özel ticari kredi kullanım koşulları sunan yeni bir protokol 
imzalandı.
Odamız tarafından üyelerimize yönelik yapılan 
anlaşma ve protokollere bir yenisi Şekerbank ile 
eklendi. Üyelerimizin Şekerbank’tan kullanacakları 
ticari krediler için cazip ve avantajlı koşullar taşıyan 
protokol, Odamızda düzenlenen bir törenle, Başkan 
Türker Ateş ve Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi 
Tokmar arasında imzalandı.
Törende konuşan Başkan Türker Ateş̧, üyelerinin 
finansa erişimine yeni bir alternatif kazandırmak 
amacıyla hayata geçirilen protokol kapsamında 
Oda üyelerinin Şekerbank’tan herhangi bir üst limit 
olmaksızın, 36 aya kadar vadeyle, liste faiz oranlarının 
daha altında indirimli faiz oranlarıyla, 3 ay ödemesiz 
veya üçer ayda bir ödeme gibi seçenekler de içeren, ilk 
kez POS kullanan KOBİ’lerden ilk 3 ay POS komisyonu 
alınmayan, kredi kullanım masraflarının da % 1’den 
% 0,5’e kadar çekildiği ticari kredi enstrümanından 
yararlanabileceklerini ifade etti. Ateş, işbirliğinden 
dolayı Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar’ın 
şahsında tüm Şekerbank yönetimine teşekkür ederek kredinin Oda üyelerine hayırlı olmasını diledi.
Şekerbank Bolu Şube Müdürü Hilmi Tokmar ise “Sorumlu bankacılık anlayışımız kapsamında 67 yıldır iyi ve kötü 
günde Anadolu’daki üretenlerin yanında yer alıyoruz. Zorlu salgın sürecinde de müşterilerimizi destekleyerek 
salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bu protokol ile de Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın 
üyelerine farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz. Her dönem olduğu 
gibi bu dönemde de müşterilerimizi destekleyerek onların yanında yer almayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuşarak 
Başkan Türker Ateş’e ve Oda Yönetim Kurulu’na destek ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.



BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROTOKOLÜ ODAMIZDA İMZALANDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz günlerde üst protokolü 
imzalanan, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek vade 
ve taksit imkanlarıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Finansmanı protokolü Odamızda imzalandı.

Düzenlenen imza törenine Başkan Türker Ateş, Ziraat Bankası Bolu Şube Müdürü Esma Güleş ve Ziraat Bankası 
Bolu Girişimci Şube Müdürü Hediye Kuru iştirak etti.
İmza töreninde konuşan Başkan Türker Ateş, pandemi dolayısıyla işletmelerimiz oldukça zorlu bir dönemden 
geçiyorlar. Tedarik zinciri içindeki ticareti ayakta tutabilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için TOBB ve Ziraat 
Bankası işbirliğinde yeni bir proje hayata geçirildi. Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile tedarik zincirlerinde 
finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermenin ve güvenli ticaret sistemi kurmanın 
amaçlandığını dile getirdi. Başkan Ateş, Bankkart Başak projesi ile aynı tedarik zinciri içinde yer alan firmaların 
birbirleriyle olan ticaretlerinde tahsilat riskinin Ziraat Bankası garantörlüğüyle sıfıra indirildiğini belirterek, ayrıca 
540 güne kadar esnek vade ve taksit imkanları ile de firmalara daha fazla satış yapabilme olanağı sunulduğunu ifade 
etti. Başkan Ateş, söz konusu düzenlemeden sektör ayrımı olmaksızın Oda üyesi her işletmenin istifade edebileceğini, 
ancak tek şart olarak Bankkart Başak aracılığıyla alım-satım yapacak olan firmaların tedarik zinciri içinde birbirine 
entegre durumda bulunmaları gerektiğini söyledi. Başkan Ateş, söz konusu protokolün hayata geçirilmesinden 
dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne teşekkür 
ederek projenin üyelere hayırlı olmasını diledi.
Ziraat Bankası Bolu Şube Müdürü Esma Güleş ise Ziraat Bankası olarak TSO üyelerine yönelik yeni bir finansman 
enstrümanı ile hizmet sunacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Güleş, Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın’ın da ifade ettiği gibi, Banka olarak bu sistemle tedarik zincirindeki riskleri ortadan kaldırarak ticaretin 
daha etkin ve verimli yapılmasını desteklediklerini, alıcının finansman ihtiyacını karşıladıklarını, üretim, istihdam ve 
ticarette istikrar ve devamlılığı sağladıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol taraflar arasında imzalandı.
TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü nedir? Genel olarak anlatabilir 
misiniz?
Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik Zinciri” ürünü topraktan sofraya, denizden masaya üretim 
ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan destekleyen, ekonomik hayatın 
içerisindeki tüm aktörlere büyüme, ihracat ve istihdamın korunması konusunda önemli destek sağlayan yeni bir 
ürün.
Bu sistemde alıcılara Ziraat Bankası’nın Kurumsal Kartı olan Bankkart Başak kartını kullanarak yapacakları 
alımlarda 540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlar sunulmakta, satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya 
da Banka garantisi ile blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkanına sahip olmaktadır.
Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü Ziraat Bankası’nın ÜİY ve kurumsal kart 
alt yapısını kullanarak alıcılara esnek taksit ve uzun vade satıcılara ise uygun fiyat avantajı ve tahsilat garantisi 
sunmaktadır.

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürününün benzer ürünlere göre avantaj 
ve dezavantajları nelerdir?
Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Ürünü ile diğer bazı ürünler arasındaki temel 
farklılıklar şunlardır:
Teminat Mektubu:
Teminat mektubu gibi statik bir ürün değildir, limitin varlığı ve geçerliliği işlem anında sorgulanır, kolaylıkla limit 
azaltılıp-arttırılabilir.
Doğrudan Borçlandırma Sistemi :
DBS ürününde aynı ana firma için tanımlanmış bayi limiti sadece o ana firmada geçerli iken Güvenli Ticaret 
Sistemi’nde aynı limit belli bir tedarikçi grubunda kullanılabilmektedir. Limit azaltma ve limit iptal etme süreci daha 
esnektir. Bu kapsamda alıcıya sağlanan bir kolaylık bulunmaktadır.
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DBS yapısında ürün maliyeti 
çoğunlukla alıcı üzerinde iken 
bu üründe maliyet tedarikçide 
kalmaktadır. DBS’de alıcılara 180 
güne kadar vade imkanı sunulmakta, 
Güvenli Ticaret Sistemi’nde ise bu 
süre 540 güne kadar çıkmaktadır.
Çek-Senet:
Güvenli Ticaret Sistemi esnek vade 
yapısı ile çek-senet ürünlerine 
alternatif oluşturmaktadır. Çek- 
senet kullanımında yaşanan 
operasyonel zorluklar ile tahsilat 
riski Güvenli Ticaret Sistemi ile 
ortadan kaldırılmaktadır.
Açık hesap:
Güvenli Ticaret Sistemi’nin sağladığı 

tahsilat garantisi ve işlemlerin sistem üzerinden izlenilebilmesi açık hesap çalışma yapısından farklılaştırmaktadır
&
Soru: Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürününün tarafları kimlerdir?
Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi’nde taraflar mal ve hizmet satan tedarikçiler ile mal & hizmet satın alan Alıcılardır. 
Tedarikçiler Ziraat Bankası’nın Üye İşyeri / POS alt yapısı üzerinden mal & hizmet satan, Alıcılar ise Ziraat Bankası’nın 
Kurumsal kartı Bankkart Başak ile tedarikçilerden mal & hizmet alan taraftır.

Soru: Kimler tedarikçi olabilir?
Cevap: Ticari amaçla mal & hizmet talep eden Alıcılara mal & hizmet satan tüm firmalar Güvenli Ticaret Sistem’inde 
tedarikçi olarak tanımlanabilir. Tedarikçi tanımı için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamaktadır.

Soru: Kimler tedarikçi olabilir?
Cevap: Ticari amaçla mal & hizmet satan tedarikçilerden Ziraat Bankası’nın Kurumsal kartı Bankkart Başakkart ile 
mal & hizmet satın alan tüm firmalar Güvenli Ticaret Sistem’inde Alıcı olabilir. Alıcı olmak için herhangi bir sektör 
ayrımı bulunmamaktadır.

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi yalnızca fiziki POS cihazları üzerinde çalışan bir sistem midir?
Cevap: Sistem fiziki POS cihazlarının yanı sıra Mail Order ve Sanal POS sistemlerine de entegre edilerek kullanılabilir. 
Sanal POS üzerinden işlem yapmak isteyen Tedarikçiler şubelerimiz üzerinden tanımlama yaptırabilirler. Tanımlama 
işleminin ardından Tedarikçilerin Bankamız ile anlaşmalı sanal POS alt yapı firmaları ile kendi WEB siteleri üzerindeki 
düzenlemeleri yaptırmaları gerekmektedir.
Mail Order sistemi üzerinden işlem yapmak isteyen Tedarikçilerse şubelerimiz üzerinden MO/TO işlem yetkisi 
verilebilmektedir.

Soru: Ürün kapsamında fiyatlama yapısı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi’nde esnek vade uygun fiyat avantajları sağlayan 3 farklı fiyatlama modelleri 
bulunmaktadır. Tedarikçiler Güvenli Ticaret Sistemi’nde bu modellerden birisini seçerek çalışabilirler.
Ertesi Gün Ödeme: Bu modeli seçen Tedarikçiler sattıkları mal & hizmetlerin bedelini vadeye kalan gün sayısı 
üzerinden iskonto ettirerek işlem tarihinden sonraki gün alabilirler.
Vade + Bloke Gün Ödemeli: Bu modeli seçen Tedarikçiler sattıkları mal & hizmetlerin bedelini vade tarihinden 
sonraki 5. 10. veya 20. günde alabilirler.
Vade + Komisyon Ödemeli: Bu modeli seçen Tedarikçiler sattıkları mal & hizmetlerin bedelini işlem tutarı üzerinden 
hesaplanan belirli bir komisyonu ödeyerek vade tarihinde alabilirler.
Ayrıca POS üzerinden girilen “Vade” ve “Ödeme Sıklığı” parametreleri ile Alıcının Ziraat Bankası’na yapacağı 
ödemelerin tarihleri aylık, üç aylık ya da tek seferde belli bir ay sonra şeklinde belirlenebilmektedir.

Soru: Güvenli Ticaret Sistemi’nde fiyatlama nasıl belirlenmektedir?
Cevap: Güvenli Ticaret Sistemi’nde fiyatlama piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Soru: Alıcı Güvenli Ticaret Sistemi’ni kullanarak satın aldığı mal & hizmetlerden kaynaklanan borcunu Ziraat 
Bankası’na ne zaman ve nasıl ödeyecek?
Cevap: İşlem sırasında POS cihazı tarafından üretilen slip üzerinde vade bilgileri ile vadede ödenecek işlem tutarları 
yer almaktadır. Alıcının Ziraat Bankası’na olan borcunu slipte yer alan tarihlerde ödemesi gerekmektedir. Alıcılar 
Ziraat Bankası Şubeleri, Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından borçlarını ödeyebilirler.

Soru: Güvenli Ticaret Sistem’inde yapılan bir işlem iptal edilebilir mi?
Cevap: İptal süreci rutin POS işlemlerinde olduğu gibidir. Farklılık bulunmamaktadır.
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BAŞKAN ATEŞ: “YENİÇAĞA OSB BÖLGENİN EN GÖZDE OSB’LERİNDEN BİRİSİ OLACAK”
Yeniçağa Organize Sanayi Bölge-
si’nin mevcut durumu ile ilgili is-
tişare toplantısı Odamızda yapıldı.
Başkan Türker Ateş’in evsahipliğinde 
ve başkanlığında yapılan toplantıya 
Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi 
Çağlar, İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu 
Karma ve Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölge Müdürü Mustafa 
Gülen, Bölge Plancısı Bülent Körpe, 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 
Bolu Yatırım Destek Ofisi uzmanları 
ve teknik kadro iştirak etti.
Toplantıda Yeniçağa Organize 

BOLU DESTİNASYON TANITIM TOPLANTISI ODAMIZDA YAPILDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla 
başlatılan “İller ve Destinasyonlar Tanıtımı ve 
Markalaşması” projesi kapsamında düzenlenen Bolu 
Destinasyon Tanıtım Toplantısı Odamızda Yönetim 
Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit 
Ergül’ün evsahipliğinde yapıldı.
Vali Ahmet Ümit’in başkanlığında yapılan toplantıya 
Türkiye Tanıtım ve TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif 
Balcı Fisunoğlu, İş Geliştirme Müdürü N. Şebnem 
Tuna, TGA uzmanları, kurum ve sektör temsilcileri 
katıldı.
Toplantıda TGA tarafından hazırlanan “GoTurkey” 
tanıtım platformu için Bolu özelinde öne çıkan 
hususlar, turizm tanıtımı yönünden yapılan ve 
yapılması planlanan faaliyetler istişare edildi. Başkan 

Türker Ateş, Oda olarak Bolu’nun turizm yönünden sahip 
olduğu zenginliklerin tanıtımına yönelik Oda olarak yapılan 
çalışmalar ve platformda yer alması gereken hususlar 
hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Sanayi Bölgesi’nin mevcut durumu, devam eden kamulaştırma ve imar planı revizyon çalışmaları ve önümüzdeki 
süreçte resmi prosedür içinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.
“Yeniçağa OSB Bölgenin En Gözde OSB’lerinden Birisi Olacak”
Toplantıda konuşan Başkan Türker Ateş, ilin en yeni OSB alanı olarak faaliyete geçmeye hazırlanan Yeniçağa 
Organize Sanayi Bölgesi’nin hem Batı Karadeniz, Doğu Marmara ve İç Anadolu’yu birbirine bağlayan noktadaki 
stratejik konumu, hem de son yatırım teşvik düzenlemesiyle birlikte yapılacak olan yatırımlarda 4. bölge teşvikten 
yararlanabilecek olması nedeniyle büyük bin önem kazandığını dile getirdi. Kamulaştırma çalışmaları ve resmi 
işlem süreci devam eden Yeniçağa OSB ile ilgili daha şimdiden sanayicilerden ciddi yatırım taleplerinin kendilerine 
ulaşmaya başladığını belirten Başkan Ateş, 
Yeniçağa OSB’nin sahip olduğu özellikler 
ve yatırımcılara sağlayacağı avantajlarla 
önümüzdeki süreçte hem Bolu’nun en avantajlı 
OSB’si, hem de bölgenin en gözde OSB’lerinden 
birisi olacağını ifade etti.
Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın 
da OSB’nin faaliyete başlaması için bütün 
gayretiyle çalışmalarına devam ettiğini 
söyleyen Ateş, Yeniçağa ilçemizde üretim ve 
istihdam artırılmasına büyük katkı sağlayacak 
OSB çalışmalarında TSO olarak her zaman 
kendilerinin yanında yer almaya devam 
edeceklerini belirterek, çalışmalara teknik 
bilgi ve deneyimleriyle katkı sağlayan Bolu 
OSB Müdürü Mustafa Gülen, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Bölge 
Plancısı Bülent Körpe’ye teşekkür etti.


