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Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat noktalarının bir yenisi
daha İzmir’de 12 Haziran 2018 tarihinde açıldı. Türk Eximbank ile Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) arasında 21 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan işbirliği protokolüyle EİB bünyesinde
oluşturulan irtibat ofisi aracılığıyla İzmirli firmalarımızın hem Türk Eximbank’ın mevcut ve
yeni ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesine, hem de Türk Eximbank’a
daha kolay erişebilmesine olanak sağlanacaktır.
Ege’nin 5,8 milyar dolarlık ihracatının 1,7 milyar dolarını Türk Eximbank destekliyor.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli finansman desteğinde geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 21,4’lük bir artış oranı gerçekleştiren Türk Eximbank, Ege Bölgesi’ne yönelik destek
artışında yüzde 30’u yakaladı. Ege’nin aynı dönem içinde ihracatı 5,8 milyar dolar olarak
gerçekleşirken Türk Eximbank bu ihracatın 1,7 milyar dolarlık kısmını destekleyerek
kapsama alanında da yüzde 30’a ulaştı. Bu destek tutarlarına ulaşmada Kobi’lere yönelik
desteğin önemine değinen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Kobilere toplam
destekte geçen yıla göre dolar bazında yüzde 40 artış yakaladıklarını belirtirken, Kobi müşteri
sayılarındaki artışın da yüzde 34 olduğunu vurguladı.
Türk Eximbank’ın Ege İhracatçı Birlikleri irtibat ofisi ihracatçılarımızın başvurularını
da alması bakımından Türkiye’de bir ilk olacak...
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım açılış töreninde, göreve başladığında
ihracatçılara doğrudan, yerinde erişme yönünde bir hedef belirlediklerini, bu çerçevede
öncelikle bir tanıtım atağına başlayarak ihracatçılar ile sık sık bir araya geldiklerini belirtti.
Tanıtım atağı sürerken Türk Eximbank’ın şubeleşme yönünde ihtiyaç duyduğu altyapı
değişikliklerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Adnan Yıldırım, bu değişikliklerin
sonucunda 2017 yılında 8 (Adana, Bursa, Denizli, Konya, Kayseri, Antalya, İstanbul Avrupa
ve Gebze şubeleri) ve 2018 yılında 1 (İstanbul Merkez Şubesi) yeni şube açarak toplam şube
sayısını 12’ye çıkardıklarını ifade etti.
Öte yandan, irtibat ofisi sayısını ise son açılan EİB irtibat ofisi ile birlikte 10’a yükselttiklerini
belirtti. Organize Sanayi Bölgeleri irtibat ofisi uygulamasını da İzmir’den başlattıklarını
hatırlatan Yıldırım, “Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki birimimiz ise; irtibat ofisinden bir tık ötede
olacak. Burada Türk Eximbank’ın kendi personeli görev yapacak. Bankamızın programları
hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra başvuru işlemleri de buradan yapılacak.
İhracatçılarımızın evrak teslimi gibi konularda şubeye gitmelerine gerek kalmayacak. Oradaki
çalışanımız başvuru almaya yetkili olacak. Bu yönü ile Türkiye’deki ilk irtibat ofisi olacak.”
diyerek sözlerini sürdürdü.
İrtibat ofislerimiz bilgilendirme dışında başvuru evraklarının iletilmesinde de aracılık
yapacaklar
Genel Müdür Adnan Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün onuncusunu açtığımız
irtibat ofislerimiz aracılığıyla bir yandan Bankamızı ihracatçılarımıza daha iyi
anlatabileceğiz, diğer yandan da ihracatçılarımızın bize erişimini kolaylaştıracağız. Çünkü
irtibat ofislerimiz bilgilendirme dışında başvuru evraklarının iletilmesinde de aracılık
yapacaklar. Bu vesile ile EİB bünyesindeki firmalarımız, uygulamaya koyduğumuz yeni ürün

ve hizmetlerimiz konusunda daha hızlı bilgi sahibi olarak ve ihracatın finansmanı alanında
Bankamızın sunduğu düşük maliyetli kredi ve alacak sigortası imkanlarından faydalanarak,
daha rahat, güvenli ve istikrarlı bir finansman ortamında ticaret yapma imkanına
kavuşacaklar. Bu irtibat ofisleri sayesinde firmalarımızın ihracata yönelmelerinin avantajları
konusunda farkındalıklarının artması da sağlanacaktır.”
Genel Müdür Yıldırım, atılan bu ve benzeri adımların ihracatçıya doğrudan ulaşma yönünde
belirlenen kapsamlı bir stratejinin parçaları olduğunu vurgulayarak büyük Organize Sanayi
Bölgeleri, Ticaret Odalarında ve İhracatçı Birlikleri ile benzer işbirliği protokollerinin
gündemde olmaya devam edeceğini belirtti.
2018 yılsonu hedefi her 100 dolarlık ihracatın 27 dolarında Türk Eximbank’ın izinin
olması
Türk Eximbank’ın değişim ve dönüşüm yönünde attığı her adımın, daha fazla ihracatçıya daha
çok destek verme hedefinde ilerlemesine katkı sunduğunu belirten Adnan Yıldırım sözlerine
şu şekilde son verdi: “2017 yılında ihracatçılarımıza 39 milyar dolarlık finansman desteği
vererek ihracatın %25’ine katkı sağladık. 2018 yılında ise bu desteğimizi %17’lik bir artışla
46 milyar dolara, ihracatı destekleme oranımızı da %27’ye yükselteceğiz.”

