İhracatçılarımızın

Başarı Hikayeleri

Türk Eximbank bizim için alışıla
gelen bürokratik bir devlet bankası
gibi değil, ihracatçının sorunlarıyla
ilgilenen, onları dinleyen ve bu
doğrultuda kendini sürekli dinamik
bir şekilde geliştiren kar amacı
gütmeyen bir ortak.

2012

yılından itibaren petrol, doğalgaz ve
jeotermal sektöründe sondaj kulesi ve ekipmanları
imalatı ve ihracatı alanında faaliyet gösteriyoruz.

2015 yılında Türk Eximbank ile çalışmaya başladık.
Türk Eximbank’ın ihracatçı firmalara sunduğu
Uluslararası Ticaretin Finansmanı programlarından
geçmiş tecrübelerimize dayalı bilgimiz vardı. İlk
olarak Devlet Garantili İşlemler bazında Alıcı
Kredisi ürününü kullanmaya başladık.

Alıcı

Kredisi

programları öncesi yurtdışında
yerleşik alıcılarımıza herhangi bir finansman paketi
sunmadık. Türk Eximbank dışında AfreximBank,
African
Development
Bank
ve
Islamic
Development Bank gibi alternatif finansman
kaynakları ile ilgili çalışmalar da yaptık ancak Türk
Eximbank ile ilerlemek en uygun çözüm oldu.

Türk

Eximbank öncesi süreçte, Alıcı ile
alım/satım şartları konusunda mutabakat sağladık
ancak Alıcı’nın finansman sıkıntısı işlemin
tamamlanmasına
engeldi.
Türk
Eximbank
tarafından sağlanan uygun finansman koşulları
bahse konu uluslararası ticaretin gerçekleşmesine
vesile oldu.

Türk Eximbank’ın Alıcı Kredisi programı, yurtdışı
iş geliştirme faaliyetlerimizde rekabet gücümüzü
önemli ölçüde artırdı.

İhracatı

gerçekleştirdiğimiz ülkede uygulanan
model ile ilgili bilgi alan komşu ülkeler, benzer
finansman modeli ile ekipman satın almak için
bizimle bağlantı kurdu.

Türk

Eximbank’ın yetenekli kadroları ve
senkronize çalışma kabiliyeti, uluslararası ticarette
önemli
bir
avantaj
unsuru,
firmalara
Türk Eximbank ile çalışmalarını kesinlikle tavsiye
ederiz.

Artık şirketimizin ticari
hamlelerini planlarken uygun
faizli kredi imkanımız
olduğunu bilerek ve Türk
Eximbank’ın desteğini
hissederek karar alıyoruz.

1995

yılından
itibaren
tekstil
sektöründe, dokuma ve örme ceket,
kaban, mont imalatı ve ihracatı alanında
faaliyet gösteren 33 çalışana sahip bir
firmayız. Yıllık 60 bin TL ihracat
gerçekleştiriyoruz.

Türk Eximbank ile ticari bankamız
aracılığı ile tanıştık ve 2013 yılında Türk
Eximbank ile çalışmaya başladık. İlk
olarak Sevk Öncesi İhracat Kredisi
programını kullanmaya başladık. Türk
Eximbank ile tanışmadan önce sevk
öncesi ve sevk sonrası finansman
ihtiyacımız için bankalar üzerinden
kredi kullanıyorduk.

Türk

Eximbank

ile
çalışmaya
başladıktan sonra yüksek finansman
maliyetlerimiz azaldı, hızlı ve düşük faizli
finansman
olanağı sağladık. Artık
şirketimizin ticari hamlelerini planlarken
uygun faizli kredi imkanımız olduğunu
bilerek ve Türk Eximbank’ın desteğini
hissederek karar alıyoruz.

Firmalara

da
Türk
Eximbank’ın
programlarından yararlanmaları yönünde
tavsiyelerde bulunuyoruz.

İhracata yönelmiş tüm şirketleri, sunmuş
olduğu uygun maliyetli kredi imkanlarıyla
ve müşteri ihtiyaçlarını dinleyerek
oluşturduğu kredi-sigorta
programlarından faydalanmak için
Türk Eximbank ile çalışmalarını özellikle
tavsiye ediyoruz.
1968 yılında kurulan önümüzdeki yıl 50. Kuruluş

Türk Eximbank’ın tesis ettiği kısa ve orta vadeli

yılına ulaşacak olan şirketimiz, %100 Türk
sermayesi ile kendi tasarımı olan otobüs ve
midibüslerin üretimi ile otomotivde bir milli marka
haline gelerek kendi ile başta Batı Avrupa Pazarları
ve ABD olmak üzere Dünya’da 66 ülkeye ihracat
yaparak, bugüne kadar 1,9 milyar ABD Doları’nın
üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

sigorta
limitleri
sayesinde
müşterilerimizin
finansman taleplerine cevap verebilir hale geldik ve
bu da doğal olarak ihracatımızı ve yurt dışındaki
pazar payımızın artmasına yol açtı. Özellikle
piyasaya sürdüğümüz yeni ürünlerin pazara girişi
ve tanınması açısından Türk Eximbank tarafından
sağlanan vadeler çok önemli bir rol oynadı. Ayrıca
işletme sermayesi ihtiyacımızı uygun maliyetli Türk
Eximbank kredileri ile karşılamak şirketimizi ciddi
oranda faiz maliyetinden kurtarmakta, işletme
sermayesi yönetimimize yoğun rekabet ortamında
önemli bir destek oluşturmaktadır.

Mart 1997 tarihinde Türk Eximbank ile çalışmaya
başladık. Türk Eximbank’ın ihracatçı firmalara
sunduğu Kredi, Uluslararası Krediler, Sigorta
programlarından tanıtım toplantıları, Sanayi ve
Ticaret
Odaları
ile
İhracatçı
Birliği’nin
bilgilendirmeleri vesilesi ile tanıştık. İlk olarak Kısa
Vadeli İhracat Kredi Sigortası programından daha
sonra ise Kredi ve Orta Vadeli Sigorta ürünlerini
kullanmaya başladık.

Yurt dışı alıcılarımız genelde ilgili ülkedeki
bayilerimizden oluşmakta. Ürünlerimiz yüksek
fiyatlı yatırım malı olduğu için satışta vade ve
finansman konusunda nihai müşterilerden talep
gelmektedir. Dolayısı ile bayilerimiz de bizden
benzer
uzun
vadeli
finansman
talebinde
bulunmaktadırlar. Geçmişte bu taleplere olumlu
yanıt verememekteydik ancak Türk Eximbank’ın
sunduğu İhracat alacakları İskonto programı
sayesinde müşterilerin finansman taleplerine
çözüm üretebiliyor ve müşterilerimize 36 aya kadar
finansman/vade imkanı sunabiliyoruz.

İhracata yönelmiş tüm şirketleri, sunmuş olduğu
uygun maliyetli kredi imkanlarıyla ve müşteri
ihtiyaçlarını dinleyerek oluşturduğu kredi-sigorta
programlarıyla
Eximbank’ın
imkanlarından
faydalanmak için Türk Eximbank ile çalışmalarını
özellikle tavsiye ediyoruz.

Her geçen yıl ihracat hedeflerimizdeki artışın en
büyük destek noktası Türk Eximbank’ın sağladığı
imkanlar olduğunu ifade etmek isteriz. Bu desteğin
artarak
devam
etmesi
şirketimizin
ileride
gerçekleştirmeyi hedeflediği planları cesaretle
belirlemesine yardımcı olmaktadır.

İhracatçı firmalara Türk Eximbank ile daha yakın
iletişimde olmalarını ve Türk Eximbank’ın sunmuş
olduğu ve pazarlardaki ihtiyaçlarını her fırsatta
Türk Eximbank ile paylaşmalarını öneririz. Türk
Eximbank’ın müşteri ihtiyaçlarına göre yenilikçi
anlayışla dizayn ettiği programlara katkıda
bulunmaları ve bu olumlu imkanları müşterileriyle
paylaşmaları firmaların satış süreçlerine büyük
destek olacaktır.

İhracatçı firmaların
kesinlikle Türk Eximbank ile
çalışmasını tavsiye
ediyoruz. Firmalar
finansman ihtiyaçları için
sadece özel bankalara
mecbur olmadığını
bilmeliler.
1999

yılından itibaren 1.050
çalışanımız ile tekstil sektöründe,
dokuma kumaş üretimi ve ihracatı
alanında
faaliyet
gösteriyoruz.
Yıllık 25 milyon ABD doları
tutarında
ihracat
gerçekleştiriyoruz.

Türk

Eximbank’ın

düzenlediği
tanıtım toplantıları aracılığı ile ürün
ve programlardan haberdar olduk.
2010 yılında Türk Eximbank ile
çalışmaya başladık ve öncelikle
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
ürününü kullanmaya başladık.

Türk Eximbank ile çalışmaya Firma olarak Türk Eximbank’ın
başlamadan
önce
ticari
bankalardan kredi kullanıyorduk.
Türk Eximbank ile kısa vadede
düşük faizle kredi kullanmamız,
firmanın nakit akışını olumlu
şekilde etkiledi.

desteğinin arkanızda olduğunu
bilmek,
gelecek
için
bizi
umutlandırıyor. İhracatçı firmaların
kesinlikle Türk Eximbank ile
çalışmasını
tavsiye
ediyoruz.
Firmalar finansman ihtiyaçları için
sadece özel bankalara mecbur
olmadığını bilmeliler.

Türk Eximbank sayesinde
maliyet avantajı kazandık.
Daha uygun finansman
imkanları ile ihracatımızı
geliştirdik.

1972 yılından itibaren ambalaj Türk Eximbank ile tanışmadan
sektöründe, teneke, plastik ambalaj
ve kavanoz kapağı üretimi ve
ihracatı alanında faaliyet gösteren
2.400 çalışana sahip bir firmayız.
Yıllık 78 milyon ABD doları
ihracat gerçekleştiriyoruz.

Türk

Eximbank’ın

pazarlama
departmanının firmamızı ziyaret
etmesi ve Eximbank programlarını
anlatması vesilesi ile tanıştık ve
2013 yılında Türk Eximbank ile
çalışmaya başladık. İlk olarak
ihracat
sigortası
ürünlerini
kullanmaya başladık.

önce sevk öncesi ve sevk sonrası
finansman ihtiyacımız için bankalar
üzerinden ihracat taahhütlü krediler
kullanıyorduk. Yatırımlarla ilgili
olarak da uzun vadeli banka kredisi
ve Leasing ile alım şeklinde
ilerliyorduk.

Türk Eximbank sayesinde maliyet
avantajı kazandık. Daha uygun
finansman imkanları ile ihracatımızı
geliştirdik.

‘‘

Türk Eximbank’ın alıcı kredi programı ile
müşterilerimize gittiğimiz zaman kendi
ülkelerindeki bankaların sağlayamadığı imkanları
yabancı bir banka olarak Türk Eximbank’ın
sağlamasından son derece
memnun olduklarını belirtiyorlar.
1996 yılından itibaren tarım ve makine ekipmanları Türk Eximbank program kullanımlarından sonra
sektöründe
tam otomasyon tavukçuluk kafes
ekipmanlarının imalatı ve ihracatı alanında faaliyet
gösteriyoruz.
Türk Eximbank programlarından 2015 yılında
bankanın tanıtım toplantısı sırasında haberdar
olduk ve aynı yıl içinde Uluslararası Ticaretin
Finansmanı kapsamında Alıcı Kredisi ürününü
kullanmaya başladık. Daha sonraki süreçte diğer
kredi ve sigorta ürünlerinden de yararlanmaya
başladık.
Türk Eximbank ile tanışmadan önceki süreçte
alıcılarımızın kredi kullanırken karşılaştıkları en
önemli sorunlardan biri kredi için ipotek, çek,
senet gibi konularda bankaların garanti veya banka
referans
mektubu
istemeleridir.
Ayrıca
sunduğumuz finansal çözümlerin yüksek oranlı
olması sebebi ile müşteriler sürece daha uygun faiz
oranlarına sahip rakip firma ürünlerini tercih
etmekteydi.
Müşterilerimize Türk Eximbank’ın alıcı kredi
programı ile müşterilerimize gittiğimiz zaman
kendi
ülkelerindeki
bankların
sağlayamadığı
imkanları yabancı bir banka olarak Türk
Eximbank’ın sağlamasından son derece memnun
olduklarını belirtmektedirler. Müşterilerimizden
gelen bu geri bildirim bizleri de ayrıca memnun
etmektedir.
60’ı aşkın ülkeye ihracat yapan bir firma olarak
ülkemizi uluslararası pazarlarda temsil etmemizden
dolayı doğal olarak rakiplerimizde yabancı
firmalardır. Özellikle Avrupalı rakiplerimiz başta
Avrupa Birliği kredileri olmak üzere kendi
ülkelerindeki bankalarından düşük faizli kredi
kullanımı gerçekleştirmektedirler.
Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Programı ile
birlikte biz de pazarda daha önce dezavantajlı
olduğumuz durumu Türk Eximbank ile avantaja
dönüştürerek uluslararası pazarda eşit koşullarda
rekabet edebilme yetisini kazandık. Bu sayede
firma olarak gerekli atılımı gerçekleştirerek TİM ilk
500 listesine girebilecek ihracat rakamlarına
ulaşmış bulunmaktayız.

ihracatımızı %25 oranda artmıştır ve artışın devam
etmesi de öngörülmektedir.

Türk Eximbank ile çalışmaya başladıktan sonra
gerekli tüm platformlarda şirketimizde yaşanan
değişikliklerden,
finansman
olarak
Türk
Eximbank’ın sağlamış olduğu bu
desteğin
müşterilerimiz üzerinde yapmış olduğu olumlu
bakış açılarını anlatmaktayız. Bu bakımdan diğer
tüm
ihracatçılarımızın
Türk Eximbank
ile
çalışmasını ve İhracatlarında Türk Eximbank’ın
arkalarında
olduğunu
hissetmesini
temenni
etmekteyiz.
TİM ve DEİK üyeliklerinde de Eximbank’ın
bilinirliğinin olması gerektiğinden daha az
olduğunu gördük, bu sebeple de yapılan tüm
toplantılarda
şirketimizin
başarısında
Türk
Eximbank’ın ne kadar faydalı olduğunu ve nasıl
yararlanmakta olduğumuzu anlatmaktayız.

Türk Eximbank’ın alışıla gelen bürokratik bir
devlet
bankası
gibi
olmadığı,
ihracatçının
sorunlarıyla ilgilenen, onları dinleyen ve bu
doğrultuda kendini sürekli dinamik bir şekilde
geliştiren kar amacı gütmeyen bir ortak olduğunu
düşünmekteyiz.
Yurt dışı piyasalarda kendini yalnız hisseden tüm
ihracatçılarımızın ya da ihracat yapmayı düşünen
firmalarımızın Türk Eximbank ile birlikte bu yola
çıkmalarını tavsiye ederiz.
Özellikle Avrupa menşeili rakiplerin düşük
finansman sağlayarak sektörlerinde kendilerine
yaratmış olduğu dezavantajları Türk Eximbank alıcı
kredisi ile avantaja dönüştürmek için önlerinde
hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu hususta Türk
Eximbank tüm çalışanları ile Türk İhracatının en
büyük
destekçisi
olmayı
sürdüreceğine
inanmaktayız.
Özellikle Türk İhracatının yeterli seviyeye
gelemediği Avrupa dışı pazarlarda- Çin, Meksika,
İran, Tayland, Rusya- bu kredi programlarını
kullanarak hedef pazarlara kolay girebilme imkanını
kendilerine yaratabileceklerini düşünmekteyiz.

Özellikle Afrika ülkeleri gibi kısıtlı
bütçelerle yönetilen ülkelerde
Uluslararası Krediler çok ciddi bir
avantaj sağlamaktadır. Bunun
bilincinde olan tüm Afrika
ülkelerinden davetler aldık ve
almaya devam ediyoruz.

1989 yılında kurulan, 2500 çalışanı ile Özellikle Afrika ülkeleri gibi kısıtlı
ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet
gösteren bir firmayız. Bugüne kadar
dünyanın 4 farklı kıtasında, 14 farklı
ülkede
100’den
fazla
proje
gerçekleştirmiş durumdayız.

bütçelerle
yönetilen
ülkelerde
Uluslararası Krediler çok ciddi bir
avantaj sağlamaktadır. Bunun bilincinde
olan tüm Afrika ülkelerinden davetler
aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu
davetler tabi ki her zaman bir işle
2013 tarihinde Türk Eximbank ile
sonuçlanmayabiliyor ancak iş alma
çalışmaya başladık. Türk Eximbank’ın
potansiyelini arttırdığını söyleyebiliriz.
ihracatçı firmalara sunduğu Uluslararası
Krediler
programlarından
İhracatçı Bu desteği çok kuvvetli şekilde
Birliği vesilesi ile tanıştık. İlk olarak hissetmekle birlikte özellikle ekonomik
Uluslararası
Krediler
ürünlerini gücü
zayıf
olan
ülkelerde
kredi
kullanmaya başladık.
şartlarının yumuşatılmasını ve desteğin
artarak
sürmesini
diliyoruz.
Tüm
Türk Eximbank öncesinde bu tür
ihracatçı firmaların Türk Eximbank
finansman
taleplerini
olumlu
ürünlerini incelemelerini öneririz.
cevaplayamıyorduk, bu da olma olasılığı
yüksek işlerin finansman imkânı olan
firmalara kaymasına sebep oluyordu.

Önümüzdeki yıllar için
oluşturduğumuz stratejinin
finansman bacağında Türk Eximbank
önemli bir yer teşkil etmekte ve
diğer bankalarla çalışma şartlarımızı
belirlerken Türk Eximbank’ı referans
noktası olarak kullanıyoruz.

1974 yılından itibaren cam sektöründe; beyaz

Önemli

eşya, market dolabı, ticari buzdolabı ve
dekoratif cam üretimi alanında faaliyet
gösteriyoruz. 600 çalışanımız ile birlikte yıllık
ortalama 30 milyon avro tutarında ihracat
gerçekleştiriyoruz.

Önümüzdeki yıllar için oluşturduğumuz

2012 tarihinde Türk Eximbank ile çalışmaya
başladık. Türk Eximbank’ın ihracatçı firmalara
sunduğu desteklerden bankanın tanıtım
toplantıları vesilesi ile haberdar olduk.
Şiketimiz için ilk olarak Türk Eximbank’ın
kredi ürünlerini kullanmaya başladık.

Türk Eximbank ile çalışmaya başlamadan
önce diğer bankalar aracılığı ile finansman
sağlıyorduk. Dönemsel olarak net işletme
sermayesi ihtiyacımıza göre farklı nitelikte
finansman ihtiyacımız bulunmaktaydı.

Şirketimizin son yıllarda içinde bulunduğu
hızla büyüme trendinde, uygun maliyetli
krediler ile Türk Eximbank’ı en büyük çözüm
ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz ve
onlarla birlikte büyümenin farkındalığını
yaşıyoruz.

çözüm
ortaklarımızdan
Türk
Eximbank’ı diğer firmalara da ediyoruz.
stratejinin
finansman
bacağında
Türk
Eximbank önemli bir yer teşkil etmekte ve
diğer bankalarla çalışma şartlarımızı belirlerken
Türk Eximbank’ı referans noktası olarak
kullanıyoruz.

Nakit

akış

ve Net işletme Sermayesi
başlıklarını düzenli ve doğru takip eden ve
buna göre farklı ihtiyaçlar için çeşitli krediler
kullanan firmalar için, alacak riskini takip eden
ve hızlı ve düzgün hizmet almak isteyen
firmalar için Türk Eximbank çok iyi bir
alternatif ve uzun vadeli işbirliği için ideal
güçte ve yapıda bir finansal kuruluş.

Türk Eximbank ile çalışmamızın
şirketimize en büyük avantaj olarak
finansman maliyetlerimizdeki olumlu
azalmayı gösterebiliriz. Tüm ihracatçı
firmalara Türk Eximbank ile
çalışmalarını tavsiye ediyor,
Türk Eximbank’ın destekleri konusunda
memnuniyetimizi de bildiriyoruz.
1994

yılında Otomotiv sektöründe
faaliyet göstermeye başladık. Ağır vasıta
yedek parça üretimi yapıyoruz. 1253
çalışanımız ile yıllık ortalama 70 milyon
dolar tutarında ihracat yapmaktayız.

2012 tarihinde Türk Eximbank ile
çalışmaya başladık. Türk Eximbank’ın
ihracatçı firmalara sunduğu destekleri
bankanın internet sitesini inceleyerek
haberdar olduk. Türk Eximbank’ın
Reeskont
Kredisi
programı
ile
finansman ihtiyacımızı karşılarken, Kısa
Vadeli İhracat Kredi sigortası programı
ile de yurt dışı satışlarımızdan doğan
ihracat
alacaklarımızın
ödenmeme
riskinden korunmaktayız.

Türk Eximbank ile çalışmadan önce
ticari bankalardan Türk Lirası ve döviz
cinsinden ihracat taahhütlü ve taksitli
kredi kullanmaktaydık ayrıca makine ve
teçhizat
alımlarımız
için
leasing
yapıyorduk.

Türk

Eximbank

Türk

Eximbank’ın

ile çalışmamızın
şirketimize en büyük avantaj olarak
finansman maliyetlerimizdeki olumlu
azalmayı gösterebiliriz. Tüm ihracatçı
firmalara
Türk
Eximbank
ile
çalışmalarını tavsiye ediyor, Türk
Eximbank’ın
destekleri
konusunda
memnuniyetimizi de bildiriyoruz.
desteğini her
zaman hissediyoruz ve gelecek yatırım
ve istihdam planlamalarımızı yaparken
de
bu
desteği
göz
önünde
bulunduruyoruz.

Türk Eximbank Alıcı Kredileri ürünlerini
kullanmaya başladıktan sonra
müşterilerimize uygun koşullarda
finansman paketleri de sunmaya
başladık. Bu sayede uluslararası
rekabette bir adım öne çıktık. Bu
avantaj gerek ülkemiz gerekse bizim
için çok önemli projeler üstlenmemize
yardımcı olmaktadır.
1965

yılından
itibaren
inşaat
sektöründe
faaliyet
gösteren
ve
halihazırda yaklaşık 15.000 çalışanı
bulunan bir firmayız. Bugüne kadar
dünyanın 3 farklı kıtasında, 13 farklı
ülkede
100’den
fazla
proje
gerçekleştirmiş durumdayız.

2004 tarihinde Türk Eximbank ile
çalışmaya başladık. Türk Eximbank’ın
ihracatçı firmalara sunduğu Alıcı
Kredileri ve Sigorta programları ile
İhracatçılar Birliği vesilesi ile tanıştık.
İlk olarak Alıcı Kredileri programını
kullanmaya başladık.

Türk Eximbank Uluslararası Krediler
(Alıcı
Kredileri)
programları
ile
tanışmadan önce yurt dışında yerleşik
müşterilerimize taahhüt hizmetimizin
yanında
finansman
paketi
de
sunamıyorduk. Uygun koşullarda ülke
kredisi şartı olan ihalelerde yer
alamıyorduk.
Türk Eximbank Uluslararası Krediler
(Alıcı Kredileri) ürünlerini kullanmaya
başladıktan sonra müşterilerimize uygun
koşullarda
finansman
paketleri
de
sunmaya başladık. Bu sayede uluslararası
rekabette bir adım öne çıktık. Bu avantaj
gerek ülkemiz gerekse bizim için çok
önemli projeler üstlenmemize yardımcı
olmaktadır.

Türk yüklenici ve ihracatçılarına Türk
Eximbank ile çalışmayı, Türk Eximbank
desteği ile projeler üstlenmelerini
kesinlikle tavsiye ederiz.

Biz her zaman Türk Eximbank’ın
desteğini yanımızda hissediyoruz. Hem
projelere teklif verirken finansmana
dair niyet mektuplarının faydasını
görüyoruz, hem de iş devam ederken
alanlarında uzman Türk Eximbank
ekibinin desteğini görüyoruz.

Şirketimiz 1992 yılında kurulmuş olup, inşaat

20 seneyi aşkın süredir Türk Eximbank ile

sektöründe faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar
dünyanın 3 farklı kıtasında, farklı ülkelerde
projeler gerçekleştirmiş durumdayız.

çalışıyoruz
ve
birçok
projeyi
başarıyla
gerçekleştirdik.
Gittiğimiz
ülkelerde
hiç
çekinmeden uzun süreli ve ucuz finansman
bulabileceğimizi söylüyoruz. Bu durum bize iş
yapmak için büyük bir özgüven sağlıyor.

Türk

Eximbank ile 1993 yılında çalışmaya
başladık. Orta Asya’da 1990’larda yeni döneme
başlarken Türk Eximbank’ın bilinirliliği çok
yüksekti. İhracatçı firmalara sunduğu Uluslararası
Krediler
Alıcı
Kredileri
programlarından
yararlandık.
Türk Eximbank’ın Türk müteahhitleri için öncü
olduğunu
belirtmemiz
ve
altını
çizmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Daha önce Türk
müteahhitleri likidite sorunu olmayan, projeye
ayrılmış ödeneklerin olduğu ülkelerde çalıştılar.
Dolayısıyla, Türk Eximbank’ın programları ile
tanışmadan önce finansman paketi sunamıyorduk.

Özellikle Orta Asya’da iş yapma imkanları ortaya
çıktığında, Türk Eximbank itici bir kuvvet oldu.
Türk Eximbank ile yapmış olduğumuz çalışma bize
uluslararası
finansman
sağlama
tecrübesi
kazandırdı. Kazandığımız bu tecrübe ile birçok
projeyi gerçekleştirdik. Diğer taraftan Türk
Eximbank ile çalışan alıcılar finansmana hızlı ve
ucuz bir şekilde ulaşabildiler.

İhracat yapan veya ihracata bir şekilde katkı
sağlayan herkese Türk Eximbank ile çalışmalarını
tavsiye ederiz. Bizim gördüğümüz de Türk
Eximbank
ihracatçılar
nezdinde
farkındalık
oluşturmuş durumda.

Biz

her zaman Türk Eximbank’ın desteğini
yanımızda hissediyoruz. Hem projelere teklif
verirken finansmana dair niyet mektuplarının
faydasını görüyoruz, hem de iş devam ederken
alanlarında uzman Türk Eximbank ekibinin
desteğini görüyoruz.

İhracatçı firmalara mutlaka Türk Eximbank’ı
ziyaret etmelerini ve bu önemli kurumun desteğini
arkalarına almalarını tavsiye ederim.

Türk Eximbank ile çalışıyor olmak
bize yurt dışına sattığımız ürünlerin
mal bedellerinin yurt içine ulaşması
noktasında yardımcı olmuştur.
Gerek tazminat aşamasında gerek
yurt dışında bir avukat bulma
aşamasında Türk Eximbank’ın
desteğini fazlasıyla hissettik.
1981 yılında kurulan ve yapı ürünleri,

Kurum olarak bugüne kadar herhangi bir

vitrifiye, sağlık ürünleri ile değerli maden
ürünlerinin dış ticaretini yapmaktayız. Yıllık
yaklaşık 500 milyon dolar tutarında ihracat
hacmine sahibiz.

finansal sıkıntı içinde olmadık, ancak Türk
Eximbank ile çalışıyor olmak bize yurt dışına
sattığımız ürünlerin mal bedellerinin yurt içine
ulaşması noktasında yardımcı olmuştur. Gerek
tazminat aşamasında gerek yurt dışında bir
avukat bulma aşamasında Türk Eximbank’ın
desteğini fazlasıyla hissettik. Bunun yanında
ihracat
alacaklarımızın
risk
takibi
ve
kontrolünde sigorta programı çok iyi bir
güvencedir.

22 yılı aşkın bir süredir Türk Eximbank ile
çalışıyoruz. İlk olarak Türk Eximbank’ın
ihracatçı firmalara sunduğu programlarından
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ve
Reeskont Kredisi ürünlerini kullanmaya
başladık. İlk olarak Dış Ticaret İhracat Kredi
Sigortası ürünlerini kullanmaya başladık ve
halende aktif olarak kullanıyoruz.

Kurum olarak kredi kullanımı açısından çok
sorun yaşamıyoruz ancak şunu belirteyim
ülkemizin
yaşadığı
ekonomik
kriz
dönemlerinde, enflasyonun ve devalüasyonun
olduğu dönemlerde Türk Eximbank kapılarını
ihracatçılara kapatmamıştır. Bu gibi zor
zamanlarda kredileri temininde bir sorun
yaşamadık.

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası programı sayesinde ihracatımızı daha
uzun vadelerde ve daha yüksek tutarlarda
yapabilmemizi sağlıyor. İhracat alacaklarımızın
güven altında olması gelecek planlamalarımızı
şekillendirmemizde bizi rahatlatıyor.

Türk

Eximbank

ile

henüz tanışmamış
ihracatçı
firmalara
Türk
Eximbank’tan
faydalanmalarını
tavsiye
ederiz.
Türk
Eximbank’ın tüm çalışanları büyük bir özveriyle
her zaman ve durumda sorularımıza cevap
vermekte ve bizlere yardımcı olmaktadır.
Hepsine teşekkür ederiz.

Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli
İhracat Kredi Sigortası ürününü
kullandıktan sonra alıcılarımıza
gerçekleştirdiğimiz ihracat hacmi
artmakla kalmadı, ayrıca yeni
alıcılar da kazandık.
250 çalışanımız ile birlikte yıllık yaklaşık
15
milyon
dolar
ihracat
işlemi
gerçekleştiren; gıda sektöründe turşu,
konserve ve sos imalatı-ihracatı yapan
28 yıllık bir firmayız.
2006 tarihinde Türk Eximbank ile
çalışmaya başladık. İhracatçı Birliği’miz
aracılığı ile Türk Eximbank’ın ihracatçı
firmalara sunduğu programlarla tanıştık.
İlk olarak Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası
programını
kullanmaya
başladık.
Türk Eximbank ile çalışmadan önce
ihracat satışlarımızı peşin ya da
akreditif
ödeme
şekilleri
ile
gerçekleştiriyorduk.
Bu
şekilde
çalıştığımızda
yurtdışı
pazarlarda
rekabet
gücümüz
düşüyor,
alıcı
firmalara vade tanıyamıyorduk. Türk
Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası programı ile artık hem ihracat
alacaklarımızın ödenmeme riskinden
korunuyor, hem de alıcılarımıza vade
tanıyarak
rekabet
güzümüzü
artırabiliyoruz.

Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat
Kredi Sigortası ürününü kullandıktan
sonra alıcılarımıza gerçekleştirdiğimiz
ihracat hacmi artmakla kalmadı, ayrıca
yeni alıcılar da kazandık. Ayrıca bu
program sayesinde vadeli alacaklarımızın
vadesini beklemeden alacaklarımızı yine
Türk Eximbank’tan iskonto edebiliyor,
bu sayede yeniden üretim yapabilmek
için ihtiyacımız olan finansmanı da
sağlayabiliyoruz.
Türk
Eximbank
ürünlerini
tüm
ihracatçılara tavsiye ederiz. Firmalar
hangi yönde destek alabileceklerini
öğrenmek için mutlaka Türk Eximbank
ile iletişime geçmeliler.

BOŞ SAYFA

Türk Eximbank ile çalışmaya
başladıktan sonra müşterilerimize
vadeli satış yapabilmeye başladık. Bu
durum doğal olarak firmamızın ihracat
rakamlarında artış sağladı. Ayrıca
vadeli satışlardan doğan
alacaklarımızı, vade dolmadan
Türk Eximbank’a iskonto ederek
finansman sağlamış oluyoruz. Bu
durum firmamızın nakit akışını olumlu
yönde etkiledi.
1998

yılında Demir Çelik sektöründe
galvanizli ve tavlı tel üretimi ile ihracatı
alanında faaliyet göstermeye başlayan 158
çalışana sahip yıllık 10 milyon doların üzerinde
ihracat yapan bir firmayız. 2015 yılında Kısa
Vadeli İhracat Kredi Sigortası programı
sayesinde Türk Eximbank ile çalışmaya
başladık.

Türk Eximbank ile çalışmaya başladıktan

Türk Eximbank ile tanışmanızdan önce

Bir çok müşterimize ve yakın çevremize Türk

ihracat alacaklarımızın sigortalanması için özel
faktoring şirketleri ile çalışıyorduk. Tüm
müşterilerimize gerçekleştirdiğimiz sevkiyatlara
konu alacaklarımızı sigortalayamıyor olsak bile
bir kısmını sigortalama imkanı bulabiliyor ve
bu
kapsamda
sevk
sonrası
krediler
kullanabiliyorduk.

Eximbank ile çalışmalarını tavsiye ediyoruz.

sonra müşterilerimize vadeli satış yapabilmeye
başladık. Bu durum doğal olarak firmamızın
ihracat rakamlarında artış sağladı. Ayrıca vadeli
satışlardan
doğan
alacaklarımızı,
vade
dolmadan Türk Eximbank’a iskonto ederek
finansman sağlamış oluyoruz. Bu durum
firmamızın nakit akışını olumlu yönde etkiledi.

Türk Eximbank her ölçekten firma için
uygun ürünler yelpazesine sahip.
İhracatçı firmaların bu ürünleri
araştırarak, kendilerine uygun ürünler
için başvuru yapmalarını ve firmaları
için yapacakları gelecek
planlamalarında Türk Eximbank’ın
desteğini almalarını tavsiye ediyoruz.
Gıda

sektöründe,

zeytin ve
zeytinyağı imalatı ve ihracatı
alanında faaliyet gösteren 16
çalışana sahip, 50 yıllık bir
firmayız. Yıllık yaklaşık 5 milyon
dolar tutarında ihracat hacmine
sahibiz.

2011 yılında Türk Eximbank’ın
aracı bankalar vasıtasıyla ihracatçı
firmalara sunduğu Sevk Öncesi
İhracat Kredisi (SÖİK) ürününü
kullanmaya başladık.

Türk Eximbank ile tanışmadan
önce zaman zaman yüksek faiz
maliyetine
katlanmak
zorunda
kalıyorduk.
Türk Eximbank ile
kredi
maliyetlerimiz
belirgin
oranda azaldı ve bu durum ihracat
işlemlerindeki rekabet gücümüzü
artırdı.

Türk Eximbank

her
firma
için
uygun
yelpazesine sahip.

ölçekten
ürünler

İhracatçı firmaların bu ürünleri
araştırarak,
kendilerine
uygun
ürünler için başvuru yapmalarını ve
firmaları için yapacakları gelecek
planlamalarında Türk Eximbank’ın
desteğini
almalarını
tavsiye
ediyoruz.

İhracatçılara,
Türk Eximbank’la çalışarak finansal
maliyetlerini aşağı çekebileceklerini, ihracat
kredi sigortası alanında Türk Eximbank ile
işbirliği yaparak alacak riskini daha sağlıklı
yönetebileceklerini, özellikle ilk defa girdikleri
ihracat pazarlarında Türk Eximbank’tan
aldıkları destek sayesinde daha cesur
olabileceklerini ve ihracatlarını daha hızlı
arttırabileceklerini hatırlatmak isteriz.
1955 yılında kurulan, kimya sektöründe Şirketimizin ihracat işlemleri için sevk öncesi
faaliyet gösteren, 310 çalışana sahip bir
firmayız. Araba lastiği, deterjan, boya,
elektrot, seramik, tekstil, ve kimyasal üretimi
yapan şirketlere yönelik ara kimyasalların
üretimini ve ihracatını yapmaktayız. Yıllık
yaklaşık
30
milyon
dolar
ihracat
gerçekleştiriyoruz.

ve sevk sonrası dönemde nakdi ve gayrı nakdi
kredi teminini büyük oranda Türk Eximbank
aracılığı ile gerçekleştiriyoruz. Halihazırda
Türk Eximbank kredilerine ilaveten ticari
bankalardan da kredi kullanımımız devam
ediyor. Türk Eximbank’tan aldığımız uygun
maliyetli
krediler,
ağırlıklı
kredi
faiz
maliyetimizi önemli ölçüde düşürüyor. Bu
25 yılı aşkın süredir Türk Eximbank ile kapsamda tüm ihracatçıların Türk Eximbank’ın
çalışmaktayız, Bankanın yeni ürün ve sunduğu uygun maliyetli kredi ürünlerinden
hizmetlerini Türk Eximbank’ın internet sitesi yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.
üzerinden takip ediyoruz.
İhracatçılara, Türk Eximbank’la çalışarak
finansal maliyetlerini aşağı çekebileceklerini ,
ihracat kredi sigortası alanında Türk Eximbank
ile işbirliği yaparak alacak riskini daha sağlıklı
yönetebileceklerini, özellikle ilk defa girdikleri
ihracat pazarlarında Türk Eximbank’tan
aldıkları destek sayesinde
daha cesur
olabileceklerini ve ihracatlarını daha hızlı
arttırabileceklerini hatırlatmak isteriz.

Özellikle Reeskont Kredisi’nin hızlı ve
kolay kullanımı sayesinde finansman
planlamamız gayet olumlu etkilendi. Sevk
öncesi ve sevk sonrası dönemlerdeki
finansman ihtiyaçlarının karşılanması için
tüm ihracatçılara Türk Eximbank
ürünlerini kullanmalarını tavsiye ederiz.

2000 yılından itibaren bayan ve çocuk Özellikle Reeskont Kredisi’nin hızlı ve
örme giyim eşyaları üretimi ve ihracatı
alanında faaliyet gösteren, 450 çalışana
sahip, yıllık yaklaşık 16 milyon dolar
ihracat hacmine sahip bir tekstil
firmasıyız.

Çalıştığımız bazı imalatçı firmalar
Türk Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat
Kredi Sigortası programını kullanıyordu.
Türk Eximbank ile çalışan bir firmanın
Türk Eximbank’ın ürünlerini bize
anlatması
sayesinde
bankanın
desteklerinden haberdar olduk. 2015
yılında Türk Eximbank ile çalışmaya
başladık. Öncelikle Kısa Vadeli İhracat
Kredi Sigortası ve Sevk Öncesi İhracat
Kredisi (SÖİK) ürünlerini kullanmaya
başladık. Sonrasında diğer ürünleri de
kullanmaya başladık.

kolay kullanımı sayesinde finansman
planlamamız gayet olumlu etkilendi.
Sevk
öncesi
ve
sevk
sonrası
dönemlerdeki finansman ihtiyaçlarının
karşılanması için tüm ihracatçılara Türk
Eximbank
ürünlerini
kullanmalarını
tavsiye ederiz.

Türk Eximbank kredi imkanları ve
sigorta programları ile ihracatçılar için
büyük bir destek unsurudur.

