
BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROTOKOLÜ 

Madde 1: TARAFLAR

Bu Protokol (kısaca "Protokol" olarak anılacaktır) bir tarafta Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Blv. No: 
8 PK 06050 Altındağ/ANKARA adresinde mukim (ticaret sicil no: 1148, internet sitesi: 
www.ziraatbank.com.tr, Mersis No:0998006967505633) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ile diğer 
tarafta Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi No:58 78100 Merkez /KARABÜK adresinde mukim 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ üyesi KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
arasında aşağıdaki koşullarda mutabık kalınarak akdedilmiştir. İşbu protokolde, Banka ve Çatı Kuruluş 
birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Madde 2: TANIMLAR

Çatı Kuruluş: “Güvenli Ticaret Sistemi - Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü” 
kapsamında sisteme dahil olacak Tedarikçi veya Kart Sahibi rolündeki işletmelerin üye bulundukları 
ve iyi niyet çerçevesinde bu Protokolün tarafı olarak Banka ile Protokolü imza eden Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ııe bağlı oda, borsa veya meslek komitesini,

Çatı Kuruluş üyeleri: “Güvenli Ticaret Sistemi - Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü” 
kapsamında sisteme dahil olacak Tedarikçi veya Kart Sahibi rolündeki Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne bağlı oda, borsa veya meslek komitesi üyesi ticari işletmeleri,

Tedarikçi: Banka ÖKC/POS/Üye İşyeri sistemine hali hazırda dahil olan ve/veya dahil edilecek olan 
Çatı Kuruluş üyelerinden ve/veya bu Protokol kapsamında ÖKC/POS cihazlarına Bankkart Başak 
Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü yazılımı yüklenen ve bu kapsamda çalışan /çalışacak ticari 
işletmeleri,

Kart Sahibi: Banka ticari kartları ile sisteme Tedarikçi olarak tanımlanan işletmelerde “Güvenli 
Ticaret Sistemi - Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Ürünü” kapsamında ticari işlem 
yapan/yapacak Çatı Kuruluş üyelerini ve/veya bu kapsamda çalışan/çalışacak ticari işletmeleri,

TCMB Peşin İşlemler Azami Komisyon Oranı: Bankalar tarafından üye işyerlerine uygulanabilecek 
azami komisyon oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, bankaların 32-45 gün 
vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz 
oranının ilan tarihi itibarıyla en güncel iki haftalık ağırlıklı ortalamasıdır.
Pilot Uygulama: Genel olarak Sektörlere yayılması planlanan tedarikçi firmalardan yapılacak tedarik 
alımlarında banka garantisi ile tahsilatlarını gerçekleştirebilecekleri sistemin Çatı Kuruluş üyesi 
firmalardan başlanması.

Madde 3: PROTOKOLÜN KONUSU

İşbu protokol;

Çatı Kuruluş üyesi alıcı firmaların Çatı Kuruluş üyesi tedarikçi firmalardan yapacakları tedarik 
alımlarında özel vade ve finansal avantajlara sahip olacakları. Çatı Kuruluş üyesi tedarikçi firmaların 
da banka garantisi ile tahsilatlarını pilot ortamda gerçekleştirebilecekleri “GÜVENLİ TİCARET 
SİSTEMİ BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI” sisteminde,
ÖKC/POS/Üye İşyeri sistemine hali hazırda dahil olan ve/veya dahil edilecek Çatı Kuruluş üyelerinin 
kendi aralarında ve^jÖKC/POS/Üye İşyeri/Kart ekosistemi içinde yapacakları ticari işlemJÇ/gıe
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kullanacakları, Banka'nm onlara özel ürünü “GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ - BANKKART 
BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANF’na ilişkin hususları düzenlemektedir.

Madde 4: PROTOKOLÜN KAPSAMI

Bu Protokol, Pilot Uygulama olarak Çatı Kuruluş üyelerine Banka ÖKC/POS/Üye İşyeri-Kart 
ürünlerinin pazarlanması, ÖKC/POS/Üye İşyeri üzerinden BANKKART BAŞAK TEDARİK 
ZİNCİRİ FİNANSMANI ürünü aracılığıyla ve hesaplanması Banka uhdesinde olan oran kullanılarak 
üyeler arasında ticari nitelikli işlemlerin gerçekleştirilmesi, işbirliğine ilişkin basın duyurusu, sosyal 
medya ve diğer yayın mecralarında reklam yapılması vb konularındaki genel koşulları kapsamaktadır.
□ Çatı Kuruluş üyeleri tedarikçilerden yapacakları alımlarda kullanabilecekleri, 540 güne kadar vade 
imkanı ve taksitlendirme imkanı sağlayan kart alabileceklerdir.
□ Çatı Kuruluş üyesi tedarikçilerden hali hazırda Ziraat Bankası POS cihazı olmayanlar bu projeye 
özel menülerin yüklü olduğu Ziraat Bankası POS cihazı alabileceklerdir. Hali hazırda Ziraat Bankası 
POS cihazı olan firmaların pos yazılımları güncellenecektir. İlave bir pos gönderilmeyecektir.

Madde 5: BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI ÜRÜNÜ VE MALİ 
KOŞULLAR

Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü Banka ticari kart ürünü Bankkart Başak vasıtasıyla 
ve sadece kart limitinin belli bir kısmının anlaşma sağlanan tedarikçilerin Banka ÖKC/POS/Üye 
İşyerlerinde kullanılabildiği, kapalı devre bir üründür.
Bu kapsamda tedarikçiye tahsis edilen ÖKC/POS/Üye İşyerlerinde Esnek Vade ve Eşit Taksit olarak 
adlandırılan iki farklı türde işlem yapılabilecektir.

5.1. Esnek Vade: Tedarikçinin ÖKC/POS üzerinden satış işlemi gerçekleştirirken vadeli satışları 
dilediği sıklıkla cihaz üzerinden girebildiği çalışma şeklidir.
Satış işlemlerinde tek bir vade için giriş yapılabildiği gibi teker teker daha çok vade için de giriş 
yapılabilecektir.
ÖKC/POS üzerinden giriş yapılabilecek maksimum vade 540 gündür.

5.2. Eşit Taksit: Tedarikçinin ÖKC/POS üzerinden satış işlemi gerçekleştirirken satış tutarını aylık 
olarak belirleyebileceği yöntemdir.

Madde 6: PROTOKOLDE BELİRLENMEMİŞ HUSUSLAR

Bu Protokol kapsamında belirtilen iş sürecine dahil edilecek üyelerin tespiti ve tanımlanmasında 
kullanılmak üzere Çatı Kuruluş üyeleri baz alınacaktır.

Protokolde belirlenmemiş hususlar, taraflar arasında yapılacak görüşmelerle varılacak mutabakat 
çerçevesinde çözümlenecek ve gerektiğinde ek protokoller düzenlenmek suretiyle hareket edilecektir.

İşbu protokol konusu işlemlere öncelikle protokol hükümleri, protokolde hüküm bulunmayan hallerde 
Banka mevzuatının ve ilgili diğer mevzuatın konuya ilişkin diğer hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, reklam, duyuru vb. faaliyetlerinde birbirlerinin unvan, logo vb. kullanmadan önce diğer 
tarafın yazılı onayını almak zorundadır.
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Madde 7: GİZLİLİK

Taraflar, bu Protokol kapsamındaki işbirliği çerçevesinde öğrenecekleri gizli olduğu bilinen/bi 1 dirilen 
her türlü bilgiyi ve belgeyi, gizli tutmayı, yasal olarak kendisinden bilgi ya da belge almaya yetkili 
kılınan kişi ve kurumlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir surette bilgi ya da belge vermeyeceklerini, bu 
sır saklama yükümlülüğüne Tarafların çalışanlarının da uymasını sağlayacaklarını kabul ve taahhüt 
ederler.

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edeceği veya paylaşacağı gerçek kişilere ait kişisel verilere 
ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile yetkili 
otoritelerin kararlarına uyacaklarım, söz konusu mevzuatta belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine 
getireceklerini kabul ve taahhüt ederler. Taraflardan birinin diğerinin bu yükümlülüklerini yerine 
getinnemesi ve bu nedenle herhangi bir yaptırımla karşılaşması ve/veya zarara uğraması halinde, diğer 
taraf zarara uğrayan tarafın uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararını bu hususta alınmış ve 
kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden tazmin etmekle yükümlüdür. Tarafların iş bu madde 
kapsamındaki yükümlülükleri sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de KVKK 
mevzuatı gereği yasal sürede devam eder.

Madde 8: TEBLİGAT ADRESİ, İHTİLAF HALİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Bu Protokol'ün uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ankara 
Mahkeme ve icra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

Taraflar, bu Protokol'ün uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta BANKA’nın defter ve 
kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses 
kayıtlarının, BANK Ahım faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının veri, çıktı, data ve sair 
belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 1 l.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı 
delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İş bu protokolün giriş kısmında belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, adres 
değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak her türlü tebligat 
geçerli sayılacak ve kanuni bir tebligatın tüm sonuçlarına haiz olacaktır.

Madde 9: FESİH

Taraflar, yararlanıcıları mağdur etmeden, iyi niyet göstererek makul bir süre önce yapacağı yapacağı 
yazılı bildirim ile bu protokolü tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

Çatı Kuruluş ile Banka arasında düzenlenen bu protokol en iyi gayret ve iyi niyet prensipleri 
çerçevesinde akdedildiğinden bu protokolle ilgili olarak bir fesih işlemi Çatı Kuruluş üyelerine kayıtlı 
tacirlerin Banka ile protokol konusu ürün kapsamındaki çalışmalarını ve çalışma koşullarını fesih 
bildiriminde bulunanlar açısından sonlandıracaktır

Madde 10: YÜRÜRLÜK TARİHİ
10 Maddeden oluşan işbu protokol 14/12/2020 tarihinde 2 nüsha halinde imzalanmış olup, imzalat) 
tarihte yürürlüğe girecektir.
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