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DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA,
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ilimizde özellikle büyük yıkımlara ve can kayıplarına
neden olan deprem felaketinde biz de bazı meslektaşlarımızı maalesef kaybettik, bazı
meslektaşlarımızın ise sahibi oldukları bireysel muayenehane ve toplu çalışılan; ağız diş
sağlığı poliklinik ile ağız diş sağlığı merkezleri tamamen yıkıldı veya kullanılamayacak
derecede ağır hasarlı oldu.
Depremin yaralarının sarılarak mağdur meslektaşlarımızın yeniden meslek icrasına
başlayabilmeleri için "acil ve ön ödemesiz" bir kredi tahsisi için Halk Bank Genel
Müdürlüğüne ekte bulunan bir yazı gönderilmiştir.
Halkbank Genel Müdürlüğü ile ayrıca yapılan telefon görüşmesiyle; yıllık 3 milyon
liraya kadar cirosu bulunan önceliği deprem bölgesinde olmak üzere tüm meslektaşlarımıza
ilk 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vade ve yıllık % 11,50 faiz oranı ile kredi
alabileceklerdir. Kredi başvuruları yarından itibaren şimdilik şubeler üzerinden yapılacak, bir
hafta içerisinde de Bankanın Web sitesinden başvurulabileceklerdir. Yıllık cirosu 3 milyon
lirayı aşan meslektaşlarımız için de Banka tarafından kredi çalışmaları başlamış olup, en kısa
sürede sonuçlanacağı bilgisi alınmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
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İlhan Bölükbaş
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı
Sayın İlhan Bölükbaş,
30 Ekim 2020 tarihinde özellikle İzmir ilimizde büyük yıkımlara ve can kayıplarına
neden olan deprem felaketi millet olarak bizleri fevkalade üzmüştür. Ancak arama kurtarma ve acıların paylaşılması noktasında ülkemizdeki tesanüt ve duygusal bağlılık
yaralara merhem olmuştur.
Yaşanan bu felaketten bazı meslektaşlarımız da sahibi oldukları bireysel
muayenehane ve toplu çalışılan; ağız diş sağlığı poliklinik ile ağız diş sağlığı merkezlerini
tamamen kaybetmişlerdir. Bu meslektaşlarımızın yeniden meslek icrasına başlayabilmeleri
için "acil ve ön ödemesiz" krediye ihtiyaçları bulunmaktadır.
Üstlendiği sosyal sorumlulukla ülkemiz bankacılık hizmetlerini etkin şekilde yerine
getirerek halkımıza katma değer yaratan; sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunma
misyonu ile çalışmalarını sürdüren Halkbank'ın depremin yaralarının sarılmasında da önemli
bir ödevi yerine getireceğine inanıyoruz.
Gerek meslektaşlarımız ve gerekse tedavilerinden sorumlu oldukları hastalarının bir an
önce normal koşullara dönmeleri için gereksinimleri olan cihaz ve tedavi malzemelerinin
teminine yönelik "acil ve ön ödemesiz" kredi taleplerinin karşılanması dileğimizi
saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
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