CREDENDO VE TÜRK EXİMBANK

BELÇİKA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
İÇİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Brüksel, 29 Mayıs 2017 – Belçika ihracat kredi kuruluşu CREDENDO ve ihracat kredi sigortası, yurtiçi
kredi sigortası, garanti ve ihracat kredisi ile Türk ihracatçısının yanında yer alan Türk Eximbank, çeşitli
alanlarda aralarındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlayan işbirliği anlaşmasının imzalandığını sevinçle
duyurmaktadır.

Anlaşma, CREDENDO CEO’su Dirk Terweduwe ve Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan Yıldırım
tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Sayın Mehmet Hakan Olcay ve Ticaret Başmüşaviri
Sayın Bülent Uğur Ecevit’in katılımlarıyla Brüksel Büyükelçiliği’nde imzalanmıştır.

Anlaşma, taraflar arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda genel bir çerçeve
çizmektedir. Bu anlaşma vesilesiyle tarafların birbirleri ile gerek hâlihazırda faaliyetlerini yürüttükleri,
gerekse ticarette aktif rol üstlenmeyi hedefledikleri pazarlarla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları
hedeflenmektedir. Diğer taraftan, taraflar arasında ihracat kredi sigortası ve yatırım sigortası alanlarında
bilgi ve görüş paylaşımının önünü açan bu anlaşma ile Türk Eximbank’ın mevcut uygulamalarının
geliştirilmesi ve yeni ürünlerin uygulamaya koyulması hususunda CREDENDO ile işbirliği içerisinde
olacaktır. Ayrıca, bu anlaşma ile Türkiye ve Belçika firmalarının, başta Afrika ülkeleri olmak üzere üçüncü
ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki ihracat kredi kuruluşunun ortak destek sağlamasının önü
açılmaktadır.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No.19 34768 Ümraniye İstanbul Tel:0216 6665500 Faks:0216 6665599 Tic.Sic. Memurluğu: İstanbul / Tic.Sicil No:845859

www.eximbank.gov.tr / hbrhlkiliskiler@eximbank.gov.tr

Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Adnan Yıldırım “Bugün imzalanan Genel İşbirliği Anlaşmasıyla, Türk
Eximbank ve CREDENDO olarak ikili ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi ve bu vesilesiyle tarafların
faaliyet gösterdikleri ve hedefledikleri pazarlarla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları hedeflenmektedir.
Ayrıca, söz konusu anlaşmayla taraflar ihracat kredi sigortası ve yatırım sigortası alanlarında bilgi ve görüş
paylaşımı, mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve yeni ürünlerin uygulamaya koyulması hususlarında
işbirliği içerisinde olacaklardır. Öte yandan, bu anlaşma ile Türkiye ve Belçika firmalarının, başta Afrika
ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projelere iki ihracat kredi kuruluşunun ortak
destek sağlamasının önü açılmaktadır.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2,6 milyar Amerikan Doları ihracat ve 3,2 milyar Amerikan Doları ithalat ile
Türkiye, Belçika için stratejik bir ticari ortak konumundadır. Belçika’ya ihracatı gerçekleştirilen başlıca
ürünler yük taşımacılığı araçları, tekstil ürünleri, makineler, metaller, sebze ve meyvelerdir. Belçika’dan
ithal edilen başlıca ürünler ise kimya ve kimyevi sanayi ürünleri, kauçuk ve mamulleri, plastik, makineler,
demir-çelik, elektrikli cihazlar ve parçalarıdır.

2002-2015 döneminde Belçika’dan ülkemize yapılan toplam yatırım miktarı 8,17 milyar Amerikan Doları
olmuştur. Aynı dönemde ülkemizden Belçika’ya yapılan doğrudan yatırımların miktarı 311 milyon
Amerikan Doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de, sermayesi Belçika kaynaklı 400’e yakın firma
bankacılık, gayrimenkul, taşıt araçları ve inşaat başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet
göstermektedir.

İçten bir şekilde inanıyoruz ki, her iki ülke ve kuruluş; aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla
ulaşabilecekleri çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.
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