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Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni eder, iyi 

yıllar dileriz.  
 

CEYHAN TİCARET ODASI BAŞLANLIĞI 
 
 

 2021 
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CTO İle HALKBANK Arasında "Paraf Kredi 
Kartı Tedarik Zinciri Protokolü" İmzalandı 

 

HALKBANK ve TOBB 

arasında 

imzalanarak 

geçtiğimiz günlerde 

duyurusu yapılan 

ticari mal alım-

satımlarında kolay 

finansman için 

gerçekleşecek iş 

birliğine ilişkin 

oluşturulan "Paraf 

Kart Tedarik Zinciri 

Finansman 

Projesi"kapsamında 

Ceyhan Ticaret Odası ile Halkbank arasında "Paraf Kart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü" 

imzalandı. 

Ceyhan Ticaret Odası Hizmet Binasında ve koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleşen imza 

törenine Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Çibuk, Ceyhan Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faith Karataş, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koşmaz, Meclis 

Başkan Yardımcısı Ahmet İncioğlu ve Türkiye Halk Bankası Ceyhan Şube Müdürü Oğuz Karakuş 

katılım sağladı. 

 

http://www.ceyhanto.org.tr/
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Servet Çibuk; "BU PROTOKOL ALICIYA VADE İMKANI, SATICIYA TAHSİLAT GARANTİSİ SAĞLIYOR" 

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan CTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Çibuk, 

"Covid-19 salgını sürecinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen üyelerimizin ekonomik 

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri maksadıyla elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bu 

noktada, TOBB ve HALKBANK arasında imzalanan "tedarik zinciri finansmanı projesi" kapsamında 

bizler de Halk Bankası Şube Müdürümüz ile protokolümüzü imzalamış bulunuyoruz. 

İmzaladığımız protokol çerçevesinde Ceyhan Ticaret Odası üyeleri tedarikçilerden yapacakları 

alımlarda kullanabilecekleri, 1,5 seneye kadar vade imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan paraf 

kart alabilecekler. Ayrıca CTO üyesi tedarikçiler bu projeye özel seçeneklerle hazırlanmış Halk 

Bankası POS cihazı alabilecekler. POS cihazındaki satışlarındaki birikimlerini finansman taleplerinde 

teminat olarak kullanabilecekler" dedi. 

"ÜYELERİMİZ İÇİN BÜYÜK AVANTAJ" 

 

Sözlerine devam eden Çibuk; "Protokol kapsamında, işletme sermayesi katkısı alacak üyelerimizin 

tedarik ihtiyaçları uygun vade imkanları ile karşılanacak, bu sayede üretim ve ticaretin 

sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan Halkbank güvencesi 

ile üretime ve pazarlamaya daha çok vakit ayıracaklar. Tahsilatlar Halkbank garantisiyle peşin ya da 

taksitli şekilde alacaklar ve nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılarımız da uygun 

vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar ve 18 aylık vade 

imkanına kavuşacaklar, böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Kısaca, mal almak gerekince, 

bankanın vermiş olduğu ödeme seçenekleri ile satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe 

etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor. Kart limiti tahsisatı bankacılık 

şartlarına firmanın risk durumuna göre banka tarafından belirlenecek olup herhangi bir üst limit 

bulunmamaktadır. Projede herhangi bir sektör kısıtlaması yoktur. Odamız üyesi olan firmalarımız bu 

imkandan faydalanabileceklerdir. Bu protokol pandemi sürecinde ekonomik olarak büyük sıkıntılar 

yaşayan üyelerimize büyük avantaj sağlayacaktır. 

http://www.ceyhanto.org.tr/
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Zorlu pandemi sürecinde üreticilerimizin ve iş dünyasının beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda 

büyük emekler sarf ederek çalışmalarını sürdüren ve bu projeyi hayata geçirerek ekonomideki 

çarklara hız kazandıran TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve HALKBANK Genel Müdürü 

Osman Arslan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

SATICI VE ALICI FİRMALAR İÇİN SAĞLANAN AVANTAJLAR: 

-Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 

4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek. 

-Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması 

sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak. 

-Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların 

tahsilatları güvence altına alınacak 

-POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi 

imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak. 

-Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde 

edecek. 

-Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, 

çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret 

imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak. 
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Ceyhan Ticaret Odası'ndan Uzaktan Eğitime Tablet Desteği 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği öncülüğünde ihtiyaç 

sahibi öğrencilere yönelik 

başlatılan, "Küçük 

Parmaklar" tablet dağıtım 

kampanyası kapsamında, 

Ceyhan Ticaret Odası da 

Ceyhan İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü'ne 65 adet 

klavyeli tablet bağışında 

bulundu. 

Kampanya kapsamında 

ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak tabletler, CTO Meclis Başkanı Kasım Önük ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri tarafından Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer'e teslim edildi. 

CTO Meclis Başkanı Kasım Önük, tüm dünyayı etkileyen pandeminin yaşantımızda çok ciddi 

değişikliklere yol açtığını belirterek, özellikle eğitim sisteminin başka bir boyuta evrildiğine dikkat 

çekti. Uzaktan eğitimin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Önük, "Ancak dezavantajlı 

ailelerimizin çocukları bundan yeteri kadar istifade edemedi. Eğitimde fırsat eşitliği tüm 

çocuklarımızın hakkı. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarının gerek bilgisayarlarının, gerekse internet 

erişiminin olmaması bizleri son derecede üzdü. Buna yönelik bir takım katkı arayışları düşünürken 

Odalar Birliğimizin bu kampanyası gündeme geldi ve biz de büyük bir memnuniyetle bunun içinde 

yer aldık. Bugün teslim ettiğimiz klavyeli bu tabletlerin Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla en 

doğru yerlere ulaştırılacağına inanıyoruz. Tüm çocuklarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. 

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer ise Ceyhan'da maddi yetersizliğinden dolayı canlı 

derslere katılamayan öğrencilere böyle bir imkan tanıdıkları için Ceyhan Ticaret Odamıza hem 

öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi. 

http://www.ceyhanto.org.tr/


 
2020 Yılı Ocak / Şubat Bülteni                                                                                                                               BÜLTEN NO 1 

www.ceyhanto.org.tr                                                    Ceyhan Ticaret Odası  

CTO ve İnovatif Düşünce ve Fikir Atölyesi iş birliği Üye Eğitimleri 

devam ediyor….. 

 

CTO ve İnovatif Düşünce ve Fikir Atölyesi iş 

birliği ile Cüneyt Örkmez tarafından Kadın 

Girişimciliği Yol Haritaları eğitimi verilmiştir. 18-

21 Şubat 2021 tarihleri arasında verilen ve 4 gün 

süren  “Kooperatifçilik ve Kendi İşini Kurmak” adlı 

eğitimde KOBİ’lerde POZİTİF bir değişim için yeni 

kararlar, Uygulanabilir Kooperatifçilik, Yeni 

Fırsatlar, İş döngüsü, üretim planlama, değer 

yaratan ekip çalışması, Kooperatifler için 

Yapılabilirlik araştırması ve planlama, 

Kooperatiflerin Finans Kaynakları ve iyi yönetim, 

ürün geliştirme, karlılığı arttıran büyüme 

stratejileri ve pazarlama inavosyonları olmak 

üzere bir çok konudan bahsedilmiştir.  
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TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu Bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri, üretimin ve 

yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldi. 

Daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. 

Ülkemizin milli serveti firmalarımıza sırtınızı dönmeyin! 

Onları ayakta tutalım ki, pandemi sonrası dünyada geride kalmayalım. 
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Ceyhan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlar, Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ve bu şerefli mücadelede hayatını veren tüm şehitlerimizi minnet 

ve saygı ile anıyoruz. 

CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI 
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Kansere değil HAYATA şans verin                                

 

 
 

Tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutlar, bu mübarek gecenin milletimize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini dileriz. 

Ceyhan Ticaret Odası Başkanlığı 
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Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı, Rauf Denktaş’ın 

ruhu şad mekanı cennet olsun. 

Saygı ve rahmetle... 

Ceyhan Ticaret Odası Başkanlığı 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 69 yaşında. 

Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygı ve minnetle yad ediyoruz. 

69 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla, Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi için çalışmaya 

devam ediyoruz. 

http://www.ceyhanto.org.tr/
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