TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI (TÜRK EXİMBANK)’IN YILLIK STRATEJİ VE DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI 10 – 12 MART TARİHLERİNDE ÇEŞME’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜRK EXIMBANK ŞUBELEŞMEYE KARAR VERDİ
Türk Eximbank ülkemizin tek resmi destekli ihracat finansman kuruluşu olarak, ihracatçılarımıza, döviz
kazandırıcı hizmetler alanındaki firmalarımıza ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerimize
sağladığı nakdi kredi ve alacak sigortası desteği ile ülkemiz finansmanında önemli bir rol oynamaktadır.
Bankacılık sektörü tarafından sağlanan ihracat kredilerinin %42’si Türk Eximbank tarafından
kullandırılmaktadır.
Türk Eximbank 2016 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini %9 oranında
artırarak 33 milyar dolara yükseltmiştir. Böylece ülkemiz tarafından gerçekleştirilen her 100 dolarlık
ihracatın 23 dolarına finansman desteği vermiştir. Banka’nın 2017 yılı hedefi ise sağladığı desteği %21
oranında artırarak 40 milyar dolara çıkartmaktır. Bu sayede desteklenen ihracat miktarı her 100 dolar
için 26 dolara yükseltilebilecektir.
Bankanın hedeflerine ulaşılması için izlenecek stratejinin belirlenmesi amacıyla Türk Eximbank’ın
yöneticileri 10 – 12 Mart tarihleri arasında Genel Müdür Adnan YILDIRIM başkanlığında gerçekleştirilen
Strateji ve Değerlendirme toplantısında Çeşme’de biraraya geldiler.
2017 yılında Türk Eximbank’ın nakdi kredi ve alacak sigortası desteğinin artırılması amacıyla yeni
uygulamaların ihracatçılarımızın hizmetine sunulması ve yeni pazarlara açılmanın kolaylaştırılması
amacıyla diğer ülkelerdeki ihracat finansman kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliklerinin artırılmasına
karar verildi.
Ayrıca, Türk Eximbank’ın mevcut durumda 7.700 olan müşteri sayısını artırmak için ihtiyaç duyulan
stratejilerin tartışıldığı toplantıda, ülkemizde bulunan 65 bini mal ihracatçısı kalanı döviz kazandırıcı
hizmetler ve yurtdışı müteahhitlik alanında faaliyet gösteren firmalarımız olmak üzere toplam 100 bin
ihracatçıya ulaşma hedefi vurgulandı. Bu amaçla şimdiye kadar 9 ilde ihracatçı ve sanayicilerle
gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine, yeni iller ve sektörler ile devam edilmesine karar
verildi.
Bunun yanında Bankanın organizasyon yapısı da daha fazla ihracatçıya ulaşacak şekilde
yapılandırılacaktır. Hali hazırda Türk Eximbank İstanbul’da Genel Müdürlüğü, Ankara ve İzmir’de Bölge
Müdürlükleri, Gaziantep’te şubesi ve 9 ilde irtibat büroları ile hizmet sunmaktadır. İlk aşamada irtibat
bürolarından Denizli, Bursa ve Adana şube olarak yapılandırılacaktır. Sırasıyla diğer altı irtibat bürosu
da şubeye dönüştürülecektir. Ayrıca Bankamızın hiç faaliyet göstermediği yerlerde ve büyük Organize
Sanayi Bölgelerinde de kademeli olarak yeni irtibat büroları açılacaktır.

