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BÖLGE ECZACİ ODASI
YÖNETIM KURULU BAŞKANLIGINA

.t:21-ı D(:7J9 P.qe: Ooı

TüRK sinıiĞi
YARD|M LAşMA sıııoıĞı

say! 43.A0o/
Yğdlnhşİı8 §rndüi -l«cdi P.İz oranl8ı gü!ıc.{lcnwşi btıKonu:

Anloİa

Piyasıüsrdali hİİetetl ıt vc ban}alaıda t!.dı fıiz o.aırl$ıda yapıl8n dcğişiklitk ı.d.nlyle
siİüt k9ynakırnİı korunDk ndactyıı üyğkdmizc saodığımlzçs kullıldınlın tİ.di fuiz oİaİıanaı
;nİ}ccltncİ zorunlo|uğı boliİmi k.

T. İ, Bııİ§ı ıarAfindşo kıdlaodirılscıİ, oııD.lğdilçtiı l«tdi kıllandınm arltk faiz of8rt!, ödeEclğ.i
ı2 ay v. ü6tıi t ,k ü vrdcli lğEdilç. için 7ğ ı,73ı öd€rDcleİi ı2 ay vc 6lıında kalaİı tık§iı Yad.ıi lotdiıcr İçin

1,75 olıİ8k 2 syn faiz oröİu olsİak güncğııcEEdştı..
covid - ı9 Pondtİna sğrcğind. mçg|Pkt6şk mızı dghs ada &srsk olabilınğk !rİ6.ıylı Eüzaüc

İşıçtE$ ltğdi8ilde vç cğ..ıt§i alDayaı mc§lclii8şla.ımızın kulısadığı sosyıl Yaıdım Kıcdilerindc 3 ay
ödlmçşiz k idi irmc §ğçcncİ,leri deYam etmeıl€di.,

Taıep cdiıcn kİğliler, Tüıkiyc lş Baokoıı aracııığıyla kulıandrntaca].ııİ.
Bankorıı ileıilel h,edi klıllğndvıırl ı4llırlğıurır1 siilesİ, l ay oıuP: l oy 4inıı. İu arl,ırığron badiler

dğ e r le ı ı}iı llm eyı c e kı i r.
Üple ıılıı kıtlaıdtİııın kİedl lrtğmtqriode hlçbıİ i5iın ılşodı mıırıf alrımıy.cıİtır.
Kİldi ücmg tsbıosuos glir€ sad.cc aicrD. 8ülıünc bırğlı otsrık k çüt dçğişikliLla, oılbilir. l«edi

talebiodc brr|uoao üyclcıimizin kendilçıiıc vç kçfillcrinc ait arağıdı bildi.il9n eyra|dqrı blok ya
ülo8tlrm.ınn hıtiodc ı(İedile.inin tqb§ir sücoi hrzıanacAkkr.

üi.l?.202l tarihindçİ! itibaren gcç€İlj olmak iiznf. L".cdi.limit vc f,siz ornnlono! iç.rcn ğblotİrlrz
çktçdiı.

Kİçdi kuılınacak fİyc mcsleklaşuoız !ç kefıl ol6cak mcslcklsrırüİlmi2ı! .t§iklcriniJr
taıoacılıılı»sı, kcdi talcp fo.mıannln asılloir birıilıe oü oıray 1azrıızıD §rndığtmlzı uıaşlf.lrt.s. içio
8crtğini, tilgihİinizi \,ğ konunuİı üyçlerinl.. duyurulrir§hı ,aygllalımla rica edcrim.

Uzıı.Eız.Tı}ıir ÖzcIçi
s6yİrrn

Ktçdi tglçbiğd€ bülutıan boıçlu vo kcfit üycrniıia bat*sy8 tcalinı ct@.6i g!İck!.ı ovr.İıırı;
ı Nilfui C:üzda!,
b, lmza sirklilğİi,
9 sğı 2 ğm yıl sonu ooli. ve t<!rumt6İ vc.gisi B<şıanaınoi vc buluoıı.o ydtn gon diiEçrn

Go; ıci v.(gi Bğy6İıİırİİtcsi,
d. V.ıgi lnabrı,
o Baııiı soıgulıııoda ödco!ığniş bi. ksyrı (çGv§ğnğü4ııcizrğçdl vc t nç.'l_a.fffiŞ|.,İ1l,n,*

oo**T]'Jİ}"**Eçzsoıodlsın&nıhna..boçıuyckğffıüyof,ıziçinoaaı<avaŞıH"j,,;},?,:,''ğ

l;t"l{!i ı \,!- i\ !"j ü]r,ııtsıi

T9-EN lso e0o12o15 Balgo No: KY-26m-0l,1G,R15

e7. BÖL6E 5ANLlURFA
EczAcl oD s

Tarih :....9.4...../...,..lı,./aO"zı,

11aglt No:...........]l 1,


