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KOBİ bankacılığı misyonunu gönülden 
sahiplenerek kuruluşundan itibaren tüm 
faaliyetlerini Türkiye’nin üreten insanlarına, 
kurumlarına destek olmak amacıyla şekillendiren 
bir bankayız. Halkbank olarak ülkemizin ekonomik 
büyümesine, hem ulusal hem uluslararası 
platformda reel sektörün gücünün artırılmasına 
katkı sağlayacak çalışmalara imza atmaktan 
büyük gurur duyuyoruz. 

Bu çerçevede makine imalat sanayisini de 
desteklerimizi yönlendirdiğimiz öncelikli sektörler 
arasında görüyoruz. İmalat sanayi içindeki bütün 
sektörlere girdi sağlayan siz değerli makine 
üreticilerimiz, yürüttüğünüz yoğun mühendislik 
ve ar-ge faaliyetleri ile bütün sanayinin üretim 

kompozisyonu belirleme potansiyelini elinizde bulunduruyorsunuz. Bu nedenle 
hiç şüphesiz ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisiniz.

Halkbank olarak yeni ürünümüz Makine İmalat Sanayi Destek Paketi’ni tüm bu 
çalışmalarınızda sizlere destek olmak, sektörünüzün ihracat payını artırmak 
amacıyla geliştirdik. Destek paketimiz kapsamındaki krediler imalatçıların 
makine, ham madde ve ara mal alımları için kullandırılırken ar-ge, inovasyon 
ve patent için ihtiyaç duyulan finansmanı da sağlıyor. Sizlere destek sağlarken 
müşterilerinizi de unutmuyor, onların makine alımlarını kolaylaştıracak yatırım ve 
işletme kredisi fırsatları da sunuyoruz. Amacımız, hem siz değerli üreticilerimizin 
iç ve dış ticaretteki payını artırmak hem de ülkemizdeki alıcıları yerli makine 
kullanmaya teşvik ederek ithal ikamesini sağlamak.

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ile imzaladığımız protokol kapsamında 
siz değerli birlik üyelerinin ve müşterilerinizin Makine İmalat Sanayi Destek 
Paketi’nden özel koşullarla yararlanmasını sağlıyoruz. Bu işbirliğimizin makine 
imalat sanayinin gelişimine, iş hacminin büyümesine ve ülkemizde yerli makine 
tercihinin artmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. 

Hüseyin AYDIN

HALKBANK
Genel Müdürü
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İmalat sanayii içinde makine sektörü, çok sayıda 
mal ve hizmetin üretilmesinde kullanılan makineleri 
temin etmesi nedeniyle ülke ekonomisinin 
gelişiminde çok öncelikli bir yere sahiptir. Ana yatırım 
malı tedarikçisi olarak, makine sektörü tüm önemli 
alt endüstrilerle stratejik bağlantı içerisindedir.

Makinelerin ve diğer mekanik ekipmanların 
performansı, tarımdan sanayi sektörlerine kadar tüm 
endüstri dallarının başarısında anahtar rol oynar, 
daha açık bir ifade ile, makine sektörünün gelişmişlik 
seviyesi diğer imalat sektörlerinin ulaşabileceği 
kapasite ve kabiliyetlerin sınırlarını tayin eder.

İhracatının büyük kısmını, dünya makine ticaretinde 
söz sahibi olan ülkelere gerçekleştiren Türk 

Makine Sanayii, son yıllarda ülkemizde en fazla önem verilen sektör haline gelmiştir.  
2001 yılında 1,8 milyar $ olan Türkiye’nin toplam makine ve aksamları ihracatı, 7 yıl 
içerisinde yaklaşık 6 katına çıkarak 2008 yılında 10 milyar $ olmuştur. 2009 yılında 
yaşanan global krizin ardından 2010 yılında ihracatımız yeniden ivme kazanmıştır.

İleri teknoloji ile üretim yapan ülkelere önemli ölçüde ihracat gerçekleştiren 
firmalarımız kaliteli ürünleri nedeniyle tercih edilmektedir. Almanya başta olmak 
üzere, AB ülkeleri ve A.B.D. makine ihracatımızdan büyük pay almaktadır. 

Ancak gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde % 8 olan 
makine payını % 20’ye çıkartmak ilk hedefimizdir. Bu bağlamda; 2023’te 500 milyar 
$ toplam ihracat ve 100 milyar $ makine ihracatı hedeflenmektedir. Bu da mevcut 
ihracatımızın 10 kat arttırılması demektir. Bunun gerçekleşmesi için, Türkiye teknolojiyi 
satın alarak kullanan ülke konumundan teknolojiyi üreten ve satan bir ülke konumuna 
gelmelidir. Biz makine üreticileri için, bu hedef için çalışıyoruz.  

Bu bağlamda, Türkiye Halk Bankası AŞ. ile işbirliğimizle uygulamaya giren bankacılık 
protokolüyle makine imalatçılarımızın özel koşullarla makine alımına yönelik yatırım 
kredisi, ham madde ve ara malı alımına yönelik işletme kredisi, Ar-Ge/know-how/
inovasyon/patent destek kredisi, makine alıcısının makine alımına yönelik yatırım ve 
işletme kredileri ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Ümit ediyoruz ki, bu protokol, çok sayıdaki KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza daha 
uygun vade ve koşullarla finansman imkanı sağlayarak sektörümüzün gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. 

Adnan DALGAKIRAN
MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı
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HALKBANK-Makine ve Aksamları 
İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol 
kapsamında kullandırılacak Kredi Ürünleri:
A-) MAKİNE İMALATÇILARINA YÖNELİK ÜRÜNLER

1- MAKİNE İMALATÇISININ MAKİNE ALIMINA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ

•	 Yerli	ve	yeni	makineler	kredi	kapsamındadır.	
•	 Yeni	makine	alımlarında	KDV	dahil	proforma	fatura	bedelinin	azami	%75’ine		
 kadar kredilendirilebilecektir.  
•	 TL	veya	YP	(USD/EUR)	olarak	kullandırılacaktır.	
•	 Makine	alım	kredisinde	ödemesiz	dönemler	dahil	azami	10	yıl	vade		 	
 uygulanabilecektir. 
•	 Krediye	uygulanacak	vade,	faiz	oranı	ve	kredilendirilecek	azami	oran	firmanın	
 kredi rating notu, verimliliği, piyasa ve sektörel koşullar, kredi konusu makinenin 
 üretilip faaliyete geçmesi, verimli kullanım süresine göre Bankaca belirlenecektir.

2- MAKİNE İMALATÇISININ HAM MADDE, ARA MALI ALIMINA YÖNELİK 
 İŞLETME KREDİSİ

•	 Üretim	için	gerekli	ham	madde	ve	ara	malı	alımına	yönelik,	TL	veya	YP	(USD/EUR)		
 olarak kullandırılacaktır.
•	 Kredinin	üst	limiti	firmanın	kredi	değerliliğine	göre	Bankaca	belirlenecektir.
•	 Krediye	ödemesiz	dönemler	dahil	azami	4	yıl	vade	uygulanabilecektir.
•	 Krediye	uygulanacak	faiz	oranı	firmanın	kredi	rating	notu,	verimliliği,	piyasa	ve		
 sektörel koşullara göre Bankaca belirlenecektir.

3- MAKİNE İMALATÇISI AR-GE / KNOW-HOW / İNOVASYON 
 / PATENT DESTEK KREDİSİ

•	 Yeni	ürün	tasarımı,	mevcut	ürünlerin	geliştirilmesi,	iyileştirilmesi,	ürün	kalite		
 ve standardının yükseltilmesi, yeni ürün teknolojilerinin geliştirilmesi konularında  
 AR-GE çalışması olan makine imalatçılarının personel, işçilik, enerji, malzeme,  
 proje, araştırma, patent, endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderlerinin   
 finansmanı amacıyla İşletme Kredisi TL olarak kullandırılacaktır.
•	 Krediye	ödemesiz	dönemler	dahil	azami	4	yıl	vade	uygulanabilecektir.
•	 Krediye	uygulanacak	faiz	oranı	firmanın	kredi	rating	notu,	verimliliği,	piyasa	ve		
 sektörel koşullara göre Bankaca belirlenir.
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B-) MAKİNE ALICILARINA YÖNELİK ÜRÜNLER

1- MAKİNE ALICISININ MAKİNE ALIMINA YÖNELİK YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

•	 Yatırım	Kredisi,	makine	imalatçısı	olmayan	firmaların	yurt	içinden	yerli	ve	yeni		
 makine alımının finansmanı amacıyla kullandırılacaktır. Makine imalatçısı   
 olmayan firmaların, makine alımına yönelik yatırım sürecinde karşılaşabilecekleri  
 ham madde, ara malı alımı gibi finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla  
 İşletme Kredisi de kullandırılabilecektir.
•	 Makine	alımlarında,	KDV	dahil	proforma	fatura	bedelinin	azami	%	75’ine	kadar		
 kredilendirilebilecektir.
•	 Yatırım	Kredisi	TL	veya	YP	(EUR/USD)	olarak	kullandırılacaktır.
•	 Makine	alım	kredisinde	ödemesiz	dönemler	dahil	azami	10	yıl	vade		 	
 uygulanabilecektir.
•	 Makine	alıcısının	yatırım	kredisine	uygulanacak	vade,	faiz	oranı	ve			 	
 kredilendirilecek azami oran, firmanın kredi rating notu, verimliliği, piyasa ve  
 sektörel koşullar, kredi konusu makinenin üretilip faaliyete geçmesi, verimli  
 kullanım süresine göre Bankaca belirlenecektir.
•	 İşletme	Kredisinin	üst	limiti	firmanın	kredi	değerliliğine	göre	Bankaca		 	
 belirlenecektir.
•	 İşletme	Kredisi	TL	veya	YP	(EUR/USD)	olarak	kullandırılacak	olup,	ödemesiz		
 dönemler dahil azami 4 yıl vade uygulanabilecektir.
•	 Makine	alıcısının	işletme	kredisine	uygulanacak	faiz	oranı	firmanın	kredi	rating		
 notu, verimliliği, piyasa ve sektörel koşullara göre Bankaca belirlenecektir.
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İŞ AKIŞ ŞEMASI

BAŞVURU

İşletme ve yatırım finansmanı ihtiyacı olan yerli makine üreticileri ve 
makine alıcısı firmalar tarafından Banka Şubesine başvuru yapılır.

BANKACA TALEP EDİLEN BELGELERİN SUNULMASI

Makine alımlarında proforma fatura, makine alımına yönelik yatırım 
sürecinde proje fizibilitesine yönelik belgeler ve krediye konu makinenin 
“Türk Malı” olduğuna dair Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nden 
alınan belge Bankaya sunulur.

KREDİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüm belgelerin alınması akabinde, firma kredi değerliliğine yönelik 
çalışmalar yapılarak, Şube/Bölge/ Genel Müdürlük tahsis makamlarınca 
kredi talepleri değerlendirilir ve kredi limiti oluşturulur.
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ANAPARA ve FAİZ ÖDEMELERİ

•	Aylık	Eşit	Taksitli	ve	Dönemsel	Taksitli	geri	ödeme.
•	Dönemsel	Taksitli	kullandırımlarda	anapara	3/6	ayda	bir,
   faizler 3’er aylık standart dönemlerde geri ödenecektir. 

KREDİ KULLANDIRIMI VE VADE

Makine Alım Kredilerinde KDV dahil proforma fatura bedelinin azami 
%75’ine kadar kredilendirilebilecektir. 

Yerli ve yeni makine alımına yönelik yatırım kredilerinde;

TL/YP (EUR/USD) olarak, ödemesiz dönemler dahil azami 10 yıl vade 
uygulanabilecektir. 

İşletme kredilerinde;

TL/YP (EUR/USD) olarak, ödemesiz dönemler dahil azami 4 yıl vade 
uygulanabilecektir.

“TURQUM BELGELİ” firmaların kullanacağı makine alım kredilerinde 
faiz/ komisyon oranlarında indirim yapılacaktır.

Krediye uygulanacak vade, faiz oranı ve kredilendirilecek azami oran 
firmanın kredi rating notu, verimliliği, piyasa ve sektörel koşullar, kredi 
konusu makinenin üretilip faaliyete geçmesi, verimli kullanım süresine 
göre Bankaca belirlenecektir.
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TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜNDE BİR KALİTE 
MARKASI, TURQUM ®

Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği markalaşma stratejisi çerçevesinde 
istikrarlı ihracat artışı ile önümüzdeki 10 yıllık süreçte  lokomotif sektör olması 
hedeflenen makine imalat sanayinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere 
ileri teknoloji kullanımı, kaliteli ürün ve kaliteli üretiminin yanı sıra uluslararası 
pazarlarda markalaşma bilincinin artırılması için sadece makine sektörüne özel bir 
marka olan TURQUM ® markasını yaratmış ve tescil ettirmiştir.

Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM ® , ürünün önceden belirlenmiş olan ürün 
standartlarına ve teknik şartlara uygunluğunun belgelendirme süreci sonunda 
onaylanması ile ürüne iliştirilen bir logodur. Makine ve Aksamları konusunda 
üretici veya üretici-ihracatçı firmaların OAİB’ye yapacakları başvuru sonrasında, 
gerekli ön şartları sağlamaları halinde üretim yerinde yapılacak denetimler 
sonrasında kullanım hakkını elde edebilecekleri bu marka zorunlu olmayıp, 
başvuru kapsamındaki ürünlerin ilgili OAİB Ürün Şartnamelerine uygunluğu 
tespit edildikten sonra kullanılabilecektir. TURQUM ® Markası, “Türk Makinesi 
Kalitelidir” imajını yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha etkili bir biçimde tanıtmamızı 
sağlayacaktır.

TURQUM ® Markasının amacı,

•	 Türk	makinecilerinin	uluslar	arası	pazarlarda	kalite	imajını	güçlendirmek
•	 TURQUM ® markasının makine sektöründe kalite garantörü olarak algılanmasını  
 sağlamak
•	 Makine	sektörü	için	özgün	bir	marka	yaratmak	ve	bu	markanın	tanıtımı	ve		
 imajının geliştirilmesini koordine etmektir.

Böylelikle, çoğu KOBİ ölçeğindeki ve kurumsallaşamamış makine ve aksam 
üreticileri tek başına yapamayacakları markalaşma olgusunu ortak bir marka 
altında gerçekleştirebilecektir.

TURQUM ®, Türk makine sektöründe kalitenin teminatı olacaktır. TURQUM ® Ürün 
Uygunluk Markasını taşıyan ürünler makine sektöründe etkin bir kalite düzeyi 
ile üretimden itibaren satış sonrası hizmetleri de kapsayan, geniş bir yelpazede 
tüketiciye ürün güvencesi garanti etmektedir.

TURQUM ® bir belgelendirme sürecinin sonucunda elde edilen kalite markasıdır. 
TURQUM ®, bir kalite markası olmakla beraber, uluslararası standartlar ve 
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şartnameler rehberliğinde oluşturulan TS/EN 45011 standardı temelinde 
akreditasyon hedefli bir ürün belgelendirme sürecidir.

TURQUM ® Markası, makine sektörü için

•	 Firma	ve	üretim	sistemi	yeterliliğini
•	 Kalite	Yönetim	Sistemini
•	 Ürün	kalitesini
•	 Servis	ve	satış	sonrası	hizmetlerini	kapsayan	bir	ürün	belgelendirmesidir.

Türk Makine Sektöründe TURQUM ® Markası, bir ürün için,
•	 CE	İşareti	şartlarının	yerine	getirildiğini
•	 Kalite	Yönetim	Sisteminin	uygulandığını
•	 Ürün	Kalitesini	hedefleyen	teknik	ve	performans	parametrelerine	uyum		 	
 sağladığını
•	 Ürüne	göre	değişen	belirli	bir	Garanti	Süresini
•	 Teslim	sonrası	10	yıl	Yedek	Parça	Sağlama	Garantisini
•	 Satış	sonrası	10	yıl	süreyle	yüksek	kalitede	Servis	Garantisini
•	 Üreticinin	teknik	testleri	yerine	getirdiğini
•	 Kalitenin	devamlılığı	güvencesini
•	 Müşteri	memnuniyetini

taahhüt eder.

TURQUM ® Kalite Markası Makine sektöründe, standart dışı-uygunsuz ve kalitesiz 
makine ve aksamları ithalatının ve ithalatçılarının  önüne geçilmesinde, ayrıca 
AR-GE’ye tasarıma, kaliteye ve markaya yatırım yapan, ileri teknoloji üreten ve 
geliştiren, katma değer yaratan firmalarımızın sektörde karşılaştıkları haksız 
rekabetin önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

TURQUM ® tüm makine sektörünü hedeflemekle birlikte halihazırda Makine Sanayii 
Sektör Platformu üyesi derneklerimizin katkıları ile pompa, kompresör, vana, iş 
makineleri, takım tezgahları, vinç, mobil vinç, tekstil makineleri, istif makineleri, 
asfalt plenti, beton santrali, değirmen makineleri, kauçuk ve plastik makineleri 
sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

TURQUM ® markasının yaygınlaştırılması, tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla 
marka sahibi firmalar Makine Tanıtım Grubu(MTG) tarafından desteklenmektedir.

TURQUM ® ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından da Sanayi Strateji 
Belgesi’ne eklenerek desteklenmektedir.

www.turqum.com info@turqum.com
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