
] ToBB
TURKlYE

ODALAR VE BORSALAR
BiRLlĞi

ill1lllllllll]lllllIl

KJedi
Isıeyen

Tüm ()dalar Genel Sekreterliklcri

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sei(rcıer

EK: Türk Eximbank Duyuru Metni (l savfa)

l0,05.20l9
31221550- l00- 4940
Türk Eximbank'a Yapılan
Başrıırulannda Aractlık Etmek
Kişilere Dikkat Edt]mesi

Tarih
Sayl
Konu

İıgi : Türk Eximbank'ln 06.05 20 | 9 tarihli ve l00 saylh yazüsı.

ilgide kayılll yazıda, Türk Eximbanft'a kredi başwrusunda bulunan firmalafa aracllft edeıek haksız menfaal
sağIamaya çalüşan kişiler olduğu duyumlatmln alündığı bellrtilmckıediİ.

Bu kaPsamda, Tiiik Eximbank larafından ihracatçılanmüzın bu kişilere kesrrrlikle itibar eımemesi amacıyla
ekte yer alaİ du}uru hazlrlanmıŞİr.

Bilgilerinizi ve söz konusu dupİunun ilgili üyelerinize duyurulmaslnl rica ederim.
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Bu bclge, 5070 saylh Elektronik Inl,,n Kanıl nuna görc Güvenli Elcktronik Imla ile imzılanmışlır
EEakl DoĞrvlamaıiçin Ihnp://belgedo8rula robb oG t/doarula aspx?V=BE6Ft871

o!ml!plna. Bulvan No:252(EskşehirYo ! 9 (m )06530/AN
T€| |+90 (312]218 20oo (PBx]. Fakl: +9o (312) 21940 90 _ 91 92

E-Po3ta I info@lobb o.e tl . w.b: www tobb,ort t.
Ayİhtil biLl için IMefue Ece ALGuLİel: 0312 218 2233
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ExlMBANK
29,04,20l9

DEĞERLi iHRACATÇıLARIMIZA öNIıMLi DUYURU

Bankamız işle ırılcriırı|t aracı . komisvoncu ve iş takipc ilerine hic ihtivacınız yokI

İhti}açlarınızı biliyor, Bankamızdan talcple.inize hızla geri dönüş sağlı!,oruz...

Başta ekonomimizin belkemiği KoBİ'lerimiz olmak iJzerc "AwI ELvLLNIN D\ĞER I'ARISI
üLARAK K,lBUL ETTiĞiMiz TÜM İHRACATÇILANMIZIN' ihtiyaç Ve taleple ni yakından ıakip
ediyoruz. 2017'den bu yana sizlerle "doğrudan" ve "daha yakından" çalışıyoruz. 20l8 yılında ıoplam
desteğimizde yüzde ]2,5 oranında büyiime gösterdik ve 44,2 rnılyaı dolar §nansman desteği sağladık
l1 binden fazla itrıacatçımrza ulaştük, Desteklerimiz içerisinde KOBİ'lerimizin payını oh 72'ye
ulaştürd*. Tüİk Eximbank olarak u.vgun maliyetli programlarıınızla finansmana erişımi kolaylaştırarak
desteklerımizi 20l9'da leel olarak daha da arttmayı hedefledik Bu çerç€Vede mcvcut uygulaınalarımıza
iIave olarak l l yeni drijnümüzü yılbaşından itibaren aşama aşaına delreye aImaya başladık.

Bundan öncc olduğu gibi bundan sonra da yanınzda olmayı sürdüreceğiz...

201? ve 20l8 yıllarında gerçekieştirdiğimiz organizasyonel ve elektronik dönüşii!İ]leİle etkin. hızlı ve
vcrimli hizmet anlayışrmızl aşamall olarak tüm işlemlerimize yaygınlaştıIıyo.ıtz, Tüm bu dönüşilrnler
sayesinde ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçların! mümkün olan "en düşük maliyealerle" ve en uzun
Vadeleİle "tam zamanında" kaİşılamaya gayİet edıyoruz.

Si,ılere !erinde vc doğrudan hizmeı veriyoruz...

15 şubemiz ve 14 irtibat büromuzla sizlere "yerinde ve yanı bİştnlzda" hizfiet vcmıekteyiz, ilFacal
Destek Iliznrctleıi \,Icrkezi'nıizdc 200 55 00 deneyiırıli arkadaşlirrıınızla siz 1hıacalçıJaı ınıza
"birebir" iıizn,let veriyoruz

Bankamızln desteklcrinden yaraİlanmak için aracı/komisyoncu ve iş lakipçilerin( hiç ihril,İcünlz
yok...

Son döncmde bazi şahısların hakslz menfaat sağlama amacıyliı itraoatçlların]ızla letnası gcçerek
Bankamızdaki kredi başvurularını "olunlu soıuçlaıdırma" ıeya "hızlandırıııa" şeklinde gcrçck dışı
vaatlerde bulurıduğu yönünde duyı.ıinlar alınmaktadıı Banİamızca diizenlı uyan ve bilgilendirrneler
yapülmasüra İağmen bu tüI faaliyetlerin devaln ettiği anlaşıln,ıaktadıı

Bilindiği ilzeİe; Bankamüz tiıİı birimleriyle ihİacatçllarlmıza doğrudan ve birebir hizmet vermekte o]up,
Bankamızda hicbir sclııldc aracllar vc is takiDcileri vasıtasıvla i||c||||er 1.iirüfiilm(jmcktedir
Aİsine bu tür aracllarla yaplimaya çalışılan takiplel, ihracatçü firmalanmlzrn Bankaııız nezdindeki
itibarına zaıar vermekte ve Bankamızın destekleıinden yararlanmada tarafımızca "olumsuzluk'' olarak
değcIlelrdırilmektediİ, Bu açldan sizlerc "l}1ılılianl17 i§ltnrltl ilıi 1al(iD ııle. hlZlao(lıruı:ı \ cl ıt ıılıııııIu
rıııııırl;ıııılıı ıııı" r ııııli l( ,} ıl(lı§itll liişilcıc ıslı iıibtıl, eı|ıltnıcıli7i iin tııle r t Icliı ıı tı
hatıılaüıvoru2

l'üIk Eximbank olarak yeni üİür ve uygulama]arımızla liııaısıııını ıiiıtiııııırü|ıı . doğİll(lirll \t (.ll

|ı\ g.ıD nrdlil ctlcl le ulaşmaıızda bugiine kadar olduğu gıbi bundan sora da en yak{ınızda olmaya
devam edeceğirnizi bilmenizü isteriz,

Ihracatçılarımıza saygüyla duyululuI

TtntK EXüMBANK A.Ş.


