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Sayın Başkanım, 
Değerli Üyeler, 
Ve Değerli Basın Mensupları, 
 
 
Bugün burada Bankamız ile TOBB işbirliğinde oluşturulan destek kredisi protokol anlaşmasını imzalamak 
üzere toplanmış bulunuyoruz. 
 
Halkbank olarak reel sektörü destekleme kapsamında meslek birlikleriyle işbirliği yapmaya son derece 
önem veriyoruz. Bu işbirliklerimizle özellikle; Sanayi ve Ticaret Odaları’nın kendi kaynaklarını, üyelerine 
çok uygun şartlarla kredi olarak kullandıran ilk ve tek banka konumundayız. Gerek banka kaynaklı gerek 
fon kaynaklı olmak üzere; kredi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladığımız kurumları TOBB, Ticaret 
ve Sanayi Odaları, KOSGEB, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı olarak 
sıralayabiliriz. 
 
Daha önceki dönemlerde Banka kaynağından Oda üyelerine uygun koşullarda kredi kullandırma 
süreçlerimiz devam ederken, Türkiye’de ilk defa 2004 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile yapılan ve 2005 yılında tekrarlanan protokoller ile TOBB’un kendi kaynaklarını, 
üyelerine çok uygun faiz oranları ile yine Bankamız aracılığıyla kullandırdık. Bu yöndeki işbirliğimiz, 
her iki tarafa da memnuniyet verecek şekilde devam etmektedir. 
 
Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında, TOBB üyelerine, TOBB tarafından aktarılacak 100 milyon 
YTL kaynak ile Bankamızın kendi kaynaklarından 800 milyon YTL nakit-gayrinakit kredi ve 400 milyon 
USD tutarında ihracat kredisi olmak üzere yaklaşık toplam 1.5 milyar YTL kredi kullandırılacaktır. 
 
TOBB kaynağından kullandırılacak destek kredisinin faiz oranı yıllık %14,40 (aylık %1,2) olarak 
belirlendi. Krediden yıllık %1.50 Banka komisyonu alınacak; kredinin kullanıcısına maliyeti ise yıllık 
%15,90 olacak. Kredimiz Aylık Eşit Taksitli, 3 ile 12 ay arasında değişen vadelerde, asgari 20.000 
YTL, azami 50.000 YTL limitler arasında kullandırılacak. 
 
Tüm bu koşulları oluştururken, Halkbank olarak amacımız, kuruluş misyonumuza sadık kalarak KOBİ’lere 
sunduğumuz kredi desteğini, uygun koşullu ürünlerle hep bir adım öteye götürmektir.  

Bankamızın KOBİ’lere kullandırdığı kredilerin, sınaî büyümeye, ihracatın artmasına, ekonomik kalkınmaya 
yani Türkiye’nin geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz. Bankamız kaynağından, son bir yılda ticaret ve 
sanayi odalarına çok avantajlı faiz oranları ile yaklaşık 1,3 Milyar YTL kredi kullandırdık. Ekim sonu 
verilerimiz itibariyle 238 Ticaret ve Sanayi odasıyla protokol imzaladık. Protokol imzalayan tüm Ticaret ve 
Sanayi Odaları üyelerine indirimli faiz oranları ile işletme ve yatırım kredisi kullandırıyoruz. 

Gururla söylüyoruz, KOBİ’lerimiz için kurulduk, bankaların farklı kulvarlarda koştuğu en kritik dönemlerde 
dahi KOBİ’lerimizin öneminin farkındaydık ve 70 yıldır olduğu gibi bugün de KOBİlerimizin yanındayız. 
KOBİlere verdiğimiz şemsiyeyi geri almadık, almaya da niyetimiz yok. Bundan sonra da dört mevsim 
KOBİlerimizin yanında olup reel sektöre verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. 

Bu protokole destek veren, inanan ve oluşturanlara ve bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için 
herkese teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. 


