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İstanbul Ticaret Odası ve Halkbank reel sektöre destek için güçlerini birleştirdi… 

İstanbul Ticaret Odası üyelerine 30 milyon TL kredi 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Halkbank arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde İTO üyelerine 12 ay vade ve % 1.06 aylık faiz oranıyla 50.000 
TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak. Halkbank, oda üyelerine geri dönüşlerle 
birlikte yaklaşık 50 milyon TL’lik kredi kullandıracak. 

 
Protokol kapsamında İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Halkbank’a aktarılacak 30 milyon TL’lik 
mevduat kaynağı, oda üyelerine nakit kredi olarak kullandırılacak. Halkbank ve İTO işbirliği ile oda 
üyelerine 50.000 TL limitli, 12 ay vadeli ve %1.06 aylık faiz oranına sahip kredi imkânı sunuluyor. 
 
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, küresel mali krizin reel sektörü etkilediği mevcut 
süreçte işletmelerin özellikle finansman ihtiyaçlarının süratle karşılanabilmesinin önemini vurguladı.  
Yalçıntaş, “Biz de İTO olarak hem küresel krizin etkilerini en aza indirmek, hem de üyelerimizin 
finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmek için bir kredi yöntemi geliştirdik. Böylece ‘zor günlerinde’ de 
üyelerimizin yanlarında olduğumuzu somut olarak bilmelerini, hissetmelerini istedik” dedi. 
 
İTO’nun 2001 krizinden bu yana Oda üyeleri için bir kredi mekanizması başlattığını hatırlatan İTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş şöyle konuştu:  
 
“Bu mekanizmayla Türkiye’nin önde gelen bankaları ile protokoller imzalayarak bankaların 
üyelerimize daha uygun şartlarda kredi vermelerini sağlamaya çalışmıştık. Bu kredi 
mekanizmasına 10 banka ve leasing kuruluşunu dahil etmiştik. Bugüne kadar bu 
mekanizmadan 13 binden fazla üyemiz yararlandı.” 
 
Başkan Yalçıntaş, 30 milyon TL’lik krediyi Oda’nın 2009 bütçesinden ayıracakları bir kaynakla 
karşılayacaklarını söyledi. Yalçıntaş, “Yeni kredi mekanizmasının firmalarımıza ve ekonomimize 
katkıda bulunmasını ve ilgili herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın da meslek birlikleriyle işbirliği yapmaya önem verdiklerini 
belirterek, “Üreten Türkiye’nin bankası olma misyonunu başarıyla taşıyan Halkbank’ın, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile imzaladığı 1,5 milyar TL’lik kredi anlaşması, reel sektörün krize 
dayanıklılığını artırmak açısından önemli bir adım oldu. Şimdi yolumuza bölge ve şehirlerdeki ticaret 
ve sanayi odaları ile işbirliklerimizi güçlendirerek devam ediyoruz. Türkiye’nin ticaret kenti 
İstanbul’da İTO ile imzaladığımız protokol ekonomiye yeni kaynak sağlamak açısından büyük önem 
taşıyor” dedi. 
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kasım sonu itibariyle 240 ticaret ve sanayi odasıyla protokol 
imzalandığını ve son bir yılda Banka kaynağından ticaret ve sanayi odası üyelerine avantajlı faiz 
oranları ile finansal destek sağladığını belirtti. Aydın, bu protokol kapsamında da Bankanın, kendi 
kaynaklarından 300 milyon TL nakit ve gayri nakit kredi ile 100 milyon USD tutarında yurtdışı 
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kaynaklı kredi  olmak üzere yaklaşık 500 milyon TL kredi kullandırmayı hedeflediğini ve bundan 
sonra da KOBİ’lere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. 
 
2009’un Halkbank için 2008’i aratmayacak şekilde, yine başarılarla dolu bir yıl olacağına inandığını 
ifade eden Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, sözlerine şöyle devam etti: 
 
“Halkbank ailesi olarak her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Bankamız, yağmurlu günde bile 
şemsiyesini kapatmayarak en zor günde bile Türkiye’nin üreten insanlarının yanında yer alıyor. 
Son üç ayda Bankamızın 12.000 yeni firmayı şemsiyesinin altına aldığını; bu firmalara toplam 
240 milyon TL nakit kredi kullandırıdığını dile getirmekten gurur duyuyorum. Daha önce başka 
bankalarla çalışan bu firmalar, Halkbank’ın kriz döneminde bile ara vermeden sürdürdüğü 
kredilendirme faaliyeti sayesinde artık Bankamızın müşterisi haline geldiler. Önümüzdeki 
dönemde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yeni kredi işbirliklerine imza atmaya hazırlanan 
Bankamız, 70 yıllık deneyimini doğru stratejilerle birleştirerek 2009’da da müşteri sayısı, 
tabana yaygın kredi ve mevduat hacmi, aktif büyüklük ve kârlılık açısından sektörün önde gelen 
bankaları arasındaki yerini korumaya devam edecek. İstanbul sahip olduğu potansiyelle, 
Anadolu’daki işletmelerin ilk tercihi olan Bankamızın batı illerinde de güçlenmesi için büyük 
önem arz ediyor. Bu anlamda İTO ile imzaladığımız anlaşmanın hem reel sektöre destek olmak 
hem de Bankamızın müşteri porföyünü geliştirmek açısından son derece gerekli ve doğru bir 
hamle olduğunu düşünüyorum. İki tarafa da kazandıracak bu protokole imza atmaktan 
Halkbank adına gurur duyuyorum.” 
 
KOBİ tanımına giren imalatçı firmalar, protokol kapsamındaki kredileri kullanırken sadece 
Halkbank’ta uygulanan %5 BSMV muafiyetinden yararlanma şansına da sahip oluyor. 
 
Halkbank-İTO Destek Kredisi’nden eczaneler, kooperatifler, döviz büroları, faktoring şirketleri, 
emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler hariç tüm İTO üyeleri faydalanabiliyor. 


