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“Ekonominin Olmazsa Olmazý, Vücuttaki Kan Gibi Paradýr”
Hisarcýklýoðlu: ‹'Türkiye'de son 4
aydýr reel sektörün bankalardan
kullandýðý kredi hacminde
yaklaþýk 14 milyar TL bir azalma
vardýr. Ýþte bu krizin var olduðunun
en somut göstergesidir''
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu,
''Türkiye'de son 4 aydýr reel
sektörün bankalardan kullandýðý
kredi hacminde yaklaþýk 14 milyar
TL bir azalma vardýr. Ýþte bu krizin
var olduðunun en somut
göstergesidir'' dedi.
TOBB Baþkaný M. Rifat
Hisarcýklýoðlu, Edirne Ticaret
Borsasý ile Halkbank arasýnda
imzalanacak kredi protokolü imza
törenine ve Edirne Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn yeni hizmet
binasý açýlýþ törenine katýlmak
üzere Edirne’ye geldi.
E d i r n e Ti c a r e t B o r s a s ý n d a
düzenlenen imza töreninde,
bankalarýn kullandýrdýðý kredi
miktarlarýnda düþüþ olduðunu
ifade eden Hisarcýklýoðlu,
''Türkiye'de son 4 aydýr reel
sektörün bankalardan kullandýðý
kredi hacminde yaklaþýk 14 milyar
TL bir azalma vardýr. Ýþte bu krizin
var olduðunun en somut
g ö s t e r g e s i d i r. E k o n o m i n i n
olmazsa olmazý, vücuttaki kan gibi
paradýr. Vücutta kan olmazsa
yaþam olmaz. Ayný þekilde de

ekonomide para dolaþmazsa kriz
olur'' þeklinde konuþtu.
Türkiye'deki oda ve borsalarýn
elindeki imkanlarla üyelerine
yönelik kredi verme yolunu açtýðýný
bildiren Hisarcýklýoðlu, þunlarý
söyledi:
‹'Kanunlarýn verdiði yetki
çerçevesinde kaynaklarýmýzý
bankalara aktararak, oradan da
üyelerimize kendi yöntemleriyle ve
bütün sorumluluk bankalarda
olmak þartýyla ucuz maliyetli kredi
verme þansýný ortaya çýkardýk. Bu
noktada KOBÝ bankasý olan
Halkbank'a teþekkür ediyoruz.
Birçok oda ve borsa ile yaptýðý
anlaþma ve havuza koyduklarý
parayla beraber 3,5 milyar TL'lik bir
kaynak ortaya çýkmýþtýr. Yani kredi
kullanýmý 14 milyar TL azalýrken
Halkbank'la oda ve borsalarýn
çýkardýklarý kaynak 3,5 milyar TL
olmuþtur. Bu iþin ne kadar büyük
olduðunu somut olarak ortaya
koymaktadýr.''

Halkbank ile yaptýðý anlaþma
sonucu üyelerine yýllýk yüzde 12
faizle kredi kullandýrabilme þansý
getirdi'' diye konuþtu.
Bugün finans sektörü olmadan reel
sektörün olmayacaðýný, reel sektör
olmadan da finans sektörünün
olmayacaðýný vurgulayan
Hisarcýklýoðlu, ikisinin de bir
zincirin halkalarý gibi birbirine baðlý
olduðunu söyledi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Edirne Ticaret Borsasý (ETB)
Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa
Yardýmcý, üyelerinin finansman
sorunlarýnýn giderilmesine katký

saðlamak amacýyla Halkbank ile
birlikte yeni bir finansman paketi
hazýrladýklarýný bildirdi.
Küresel ekonomik daralma
sürecinin sanayici ve ihracatçýlarý
da etkilemeye baþladýðýný anlatan
Yardýmcý, bundan en az zararla
kurtulmak için öncelikle finans
kanallarýný iþler halde tutmak
zorunda olduklarýný kaydetti.
Konuþmalarýn ardýndan ETB
Baþkaný Yardýmcý ile Halkbank
Genel Müdür Yardýmcýsý
Kavcýoðlu kredi protokolünü
imzaladý.

Ekonominin krizden en az
etkilenmesi için böyle bir þey
yaptýklarýný anlatan Hisarcýklýoðlu,
''En son noktada aylýk yüzde 1,
yýllýk yüzde 12 faizle üyelerimizin
kredi kullanýmý imkanýna
kavuþturacaðýz. Mevduat faizleri
bankalarda yaklaþýk yüzde 14.
Mevduat faizinin 14 olduðu yerde
E d i r n e Ti c a r e t B o r s a m ý z ý n

BAFRA TÝCARET VE SANAYÝ ODASI
Kalite Politikamýz
Üyelerimizin oluþturduklarý katma deðeri arttýrmak amacý ile iþ süreçlerini düzenlemek ve/veya daha verimli hale getirmek için ihtiyaç
duyduklarý bilgi teknolojileri uygulamalarýnda güvenilir,kararlý geniþleyebilen ve hýzlý,etkin ve ekonomik çözümler üretirken;sürekli geliþmeyi ve
ilerlemeyi saðlayabilen, müþteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttýrabilen,etik deðerlere saygýlý ekip ruhu ile çalýþabilen, personelinin
memnuniyetini ve eðitim seviyesini sürekli geliþtiren bir kurum olmalýdýr.

Misyonumuz
* Kalite ve etik deðerlerden ödün vermeden çaðdaþ, yenilikçi bir anlayýþla sosyal ve kültürel geliþim saðlamak,
* Üyelerine etkin , hýzlý ve kaliteli hizmet vermek,
* Üyeleri ve personeli mesleki konularda eðitimler almasýný saðlamak
* Oda Üyeliðini cazip kýlmak
* Bafra TSO ' nun ulaþmýþ olduðu kalite seviyesini sürdürülebilir olmasýný ve ilerlemesini saðlamak
* Çalýþma alaný içerisindeki ekonominin geliþmesi için araþtýrmalar yapmak,
* Ýstihdamý arttýrýcý çalýþmalar yapmak,
* Ulusal ve Uluslararasý platformlarda tanýnýr olmak,

Vizyonumuz
Bafra TSO; 5174 Sayýlý TOBB kanunu gereði çalýþma sýnýrlarý içerisinde ve bölgenin ekonomisinin kalkýnmasýnda öncü ve
örnek bir kuruluþ olarak kitlelere eriþebilen, hizmetleri ile toplumsal sorumluluðunun bilincinde, deðerlere sadýk, güvenilir
uzman personeli ile de müþteri odaklý hizmet anlayýþýyla ulusal ve uluslararasý en üst düzeyde kurum olmayý hedefler.

