
 
 
Halkbank’tan reel sektöre toplam 7,6 milyon TL kredi  
 

Halkbank, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası (ALTSO) ve Edirne Ticaret Borsası (ETB) ile kredi protokolü imzaladı. 
Protokoller kapsamında bankaya, DTSO’dan 2 milyon TL, ALTSO’dan 1,5 milyon TL 
ve ETB’den 1 milyon TL mevduat kaynağı aktarıldı. Halkbank, toplam 4,5 milyon TL 
tutarındaki bu kaynaktan oda ve borsa üyelerine geri dönüşlerle birlikte toplam  7,6 
milyon TL kredi kullandırmayı hedefliyor.  

 
Halkbank, Türkiye çapında başlattığı ticaret ve sanayi odalarına yönelik destek programını 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve  
Edirne Ticaret Borsası (ETB) ile imzaladığı protokollerle sürdürüyor.  
 
Halkbank ile DTSO arasında imzalanan protokol kapsamında bankaya aktarılan 2 milyon 
TL’lik mevduat kaynağı oda üyelerine aylık %1,17 faiz oranı ve 3 ile 18 ay arasında değişen 
vade seçenekleriyle kullandırılacak. Alt limiti 10.000 TL, üst limiti 30.000 TL olan 
Halkbank-DTSO Destek Kredisi’nin yıllık toplam faiz oranı komisyon dahil %15,50 olarak 
belirlendi. Protokol kapsamında oda üyelerine geri dönüşlerle beraber 3,5 milyon TL kredi 
kullandırılması hedefleniyor. DTSO tarafından aktarılan mevduatın yanı sıra oda üyelerine 30 
milyon TL’si nakit ve gayri nakit,  10 milyon USD’si yurtdışı kaynaklı olmak üzere banka 
kaynağından toplam 46 milyon TL’lik kredi imkânı da sunulacak. 
 
Halkbank ile ALTSO arasında imzalanan protokol kapsamında ise bankaya 1,5 milyon TL 
mevduat kaynağı aktarıldı. Bu kaynaktan oda üyelerine kullandırılacak kredinin geri 
dönüşlerle birlikte 2,6 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Aylık faiz oranı %1,20 olan, vadesi 
3 ile 12 ay arasında değişen Halkbank-ALTSO Destek Kredisi, oda üyelerine 10.000 TL’ye 
kadar kullandırılacak. Kredinin yıllık toplam faiz oranı komisyon dahil %15,9 olarak 
belirlendi. ALTSO tarafından aktarılan mevduatın yanı sıra oda üyelerine 7,5 milyon TL’si 
nakit ve gayri nakit,  10 milyon USD’si yurtdışı kaynaklı olmak üzere banka kaynağından 
toplam 22,5 milyon TL’lik kredi sağlanacak. 
 
Alt limiti 5.000 TL, üst limiti ise 30.000 TL olan Halkbank-ETB Destek Kredisi’nin ise 
aylık faiz oranı %1 olacak. 3 aylık ödemesiz döneme sahip, 3 ile 15 ay arasında değişen vade 
seçenekleriyle kullandırılacak kredinin yıllık toplam faiz oranı komisyon dahil %13,50 olarak 
belirlendi. Protokol kapsamında Halkbank’a aktarılan 1 milyon TL’nin ETB üyelerine geri 
dönüşlerle birlikte 1,5 milyon TL’lik kredi olarak kullandırılması hedefleniyor. ETB 
tarafından Halkbank’a aktarılan mevduatın yanı sıra borsa üyelerine 8 milyon TL’si nakit ve 
gayri nakit,  10 milyon USD’si yurtdışı kaynaklı olmak üzere banka kaynağından toplam 25 
milyon TL’lik kredi imkânı sunulacak.  
 
KOBİ tanımına giren imalatçı firmalar, bu üç protokol kapsamındaki kredileri kullanırken 
sadece Halkbank’ta uygulanan %5 BSMV muafiyetinden yararlanma şansına da sahip oluyor. 
 


