
 
 
Halkbank Eskişehir’deki “Üreten Türkiye Buluşması”nda Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ı ağırladı. 
 
Halkbank KOBİ’lerle bu kez Eskişehir’de buluştu 
 

Halkbank’ın KOBİ’lere yönelik “Üreten Türkiye Buluşmaları”nın onuncusu Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan ve Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla 
Eskişehir’de gerçekleşti. “Üreten Türkiye Buluşmaları” için gidilen Eskişehir’de, 
ETO’yla, bankaya 14 milyon TL’lik mevduat kaynağı sağlayacak protokole de imza atıldı. 
Kaynağın, oda üyelerine nakit kredi olarak kullandırılması ve geri dönüşler ile toplam 
kredi miktarının 24 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.  

 
Halkbank, KOBİ’lere yönelik olarak yürüttüğü “Üreten Türkiye Buluşmaları”nın onuncusunu 
Eskişehir’de gerçekleştirdi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Halkbank Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın ve Dünya Gazetesi köşe yazarı ekonomist Rüştü Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşen 
toplantıda 2009’daki makroekonomik beklentiler ve bunların Türkiye ekonomisine olası 
etkilerinin yanı sıra KOBİ’lere öneriler dile getirildi.Ayrıca Halkbank’ın Türkiye geneli ve 
Eskişehir’deki faaliyetleri ile Eskişehir’de faaliyet gösteren KOBİ’lere sunulan fırsatlar ile ilgili 
bilgi verildi. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, son üç ayda Halkbank’ın müşteri 
portföyüne 12.000 yeni işletmenin eklendiğini, bunlardan 141 tanesinin Eskişehir’den olduğunu 
açıkladı. 
 
Halkbank’ın 2008 yılında Eskişehir’deki nakdi kredilerinin toplamının yaklaşık 172 milyon 
TL’ye ulaştığını ve bu tutarın Eskişehir’de tüm bankalar tarafından kullandırılan toplam 
kredilerin %7.3’ü olduğunu da belirten Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın şunları ifade 
etti:  
 
“Tarıma dayalı bir ekonomiden bir sanayi kentine dönüşme yolunda hızla ilerleyen 
Eskişehir, bugün endüstrinin pek çok alanında faaliyet gösteren fabrikalara ve üretim 
tesislerine sahip. Kamu kurumları ile özel girişimcilerin gayretli çalışmaları birbirlerini teşvik 
etti. Bu nedenle Türkiye’nin en önemli ve büyük organize sanayi bölgelerinden birinin Eskişehir 
sınırları içinde bulunmasının inançla yürütülen bir kalkınma hamlesinin doğal sonucu olduğunu 
görüyoruz. Eskişehir, bankamızın ilk şubesini açtığımız il olması sebebiyle de bizim için farklı 
bir anlam ifade ediyor. Bu güzel Anadolu kentinin takdire şayan yeniden varoluş serüvenini 
ilgiyle takip ediyor, Halkbank olarak bizim de çorbada tuzumuz olması için kredilerimizle 
her zaman Eskişehirli girişimcilerin yanında yer alıyoruz.” 
 
KOBİ’leri, ekonomi alanında uzman konuşmacılarla bir araya getirme misyonunu da üstlenen 
“Üreten Türkiye Buluşmaları”, Eskişehir’de Dünya Gazetesi köşe yazarı ekonomist Rüştü 
Bozkurt’u ağırladı. Rüştü Bozkurt konuşmasında, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin 
KOBİ’ler için sunduğu fırsatlara, bu fırsatlardan yararlanmak için yapılabilecek doğru hamlelere 
değindi. 
 



 
 
 
 
 
Hedef, Eskişehir ekonomisine kaynak sağlamak 
 
Halkbank, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ile kredi protokolüne de imza attı. ETO tarafından 
Halkbank’a aktarılacak 14 milyon TL’lik mevduat kaynağı, aylık %1 faiz oranı ve 3 ile 12 ay 
arasında değişen vade seçenekleri ile oda üyelerine nakit kredi olarak kullandırılacak. Alt limiti 
5.000 TL, üst limiti 30.000 TL olarak belirlenen “Halkbank-ETO Destek Kredisi”nin 
komisyon dahil yıllık maliyeti %13,50 oluyor. Oda üyelerine kullandırılacak toplam kredi 
miktarının geri dönüşler ile toplam 24 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halkbank Genel 
Müdürü Hüseyin Aydın, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Gerçekleştirdiği atılımlarla 
Türkiye’nin en önemli sanayi, ticaret ve kültür kentleri arasındaki yerini alan Eskişehir’in 
gelişiminde önemli role sahip ETO ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu 
protokolle yaratılacak kaynağın yanısıra, Banka kaynaklarından 100 milyon TL nakdi ve 
gayrinakdi kredi ile 20 milyon USD tutarında da yurtdışı kaynaklı kredi olmak üzere 
yaklaşık toplam 165 milyon TL kredi kullandırmayı hedefliyoruz. İşbirliğimizin Eskişehirli 
girişimcileri daha büyük hedeflere yönelmek konusunda teşvik edici olacağına inanıyorum” 
dedi.  
 
 
 
“Üreten Türkiye Buluşmaları” hakkında 
Halkbank, “Üreten Türkiye Buluşmaları” ile KOBİ’leri ekonomi ve işletme alanında uzman konuşmacılarla ve 
Halkbank yöneticileri ile biraraya getirmeyi, böylece KOBİ’lere finansal desteğin yanı sıra bilgi desteği de sunmayı 
amaçlıyor. Güncel ekonomik gelişmelerin ve bunların reel sektöre etkilerinin değerlendirildiği “Üreten Türkiye 
Buluşmaları”, 2006’da Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Bayburt’ta, 2007’de Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve 
Elazığ’da, 2008’de ise Trabzon’da gerçekleşti. 
 
 


