TÜRK EXİMBANK’TAN TÜRSAB ÜYELERİNE UYGUN MALİYETLE
FİNANSMAN SAĞLANMASINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALANDI
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Bugün (4 Haziran 2018) Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ile Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Numan KURTULMUŞ’un himayelerinde Türk Eximbank, Türkiye Halk Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası, Denizbank, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve TÜRSAB arasında, TÜRSAB
üyelerine finansman sağlanmasına yönelik bir Protokol imzalandı.
Protokol’ün imza töreninde Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan YILDIRIM aşağıdaki
açıklamaları yaptı.
“Bilindiği üzere Türk Eximbank ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerini destekleme misyonu
doğrultusunda ülkemize döviz girdisini artırmaya yönelik faaliyetlerinin çerçevesini genişletmek
için yoğun bir gayret içerisindedir. Özellikle de döviz kurunda son dönemde yaşadığımız
dalgalanmalar ülkemizin döviz açığının karşılanmasının ne kadar acil bir konu olduğunu bir kez
daha ortaya koymuştur. Bu ihtiyacın farkında olan Türk Eximbank ise, finansman kanalı ile
ihracatçılarımızı desteklemekte olup 2018 yılının ilk 4 ayında sunduğu nakdi kredi ve sigorta
desteğini geçen yılın aynı dönemine göre %21 oranında artarak 13,2 milyar dolara yükseltmiştir.
Turizm sektörünün öneminin ve potansiyelinin farkında olan Türk Eximbank, kaynaklarını bu
sektöre de yönlendirmektedir. Bu çerçevede, turizm sektöründeki firmalarımız Reeskont Kredisi,
Turizm Kredisi ve Sevk Öncesi İhracat Kredisi programlarımızdan faydalanabilmektedirler. 2017
yılında Türk Eximbank’ın turizm sektörüne sağladığı kredi desteği bir önceki yıla göre %83
oranında artarak 543 milyon dolara yükselmiştir. 2018 yılında ise Mayıs ayı sonu itibariyle de
turizm sektörüne sağlanan kaynak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %43 oranında artarak
320 milyon dolara ulaşmıştır. Bugün imzalanan Protokol ise bu desteği artırmak amacıyla
gerçekleştirilen bir diğer adımdır.
Türk Eximbank ile TÜRSAB arasında yapılan görüşmeler neticesinde imzalanan bu Protokol ile,
Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kaynakları KGF Kefaleti ile TÜRSAB üyesi olan KOBİ
niteliğindeki Seyahat Acentalarına (A Grubu Seyahat Acentaları) protokole dahil olan Türkiye Halk
Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Denizbank aracılığıyla kullandırılacaktır. Böylece döviz
kazandırıcı faaliyette bulunan Seyahat Acentaları KGF kefaleti ile teminat sorunu olmadan söz
konusu 3 banka aracılığıyla Türk Eximbank kaynaklarına çok uygun maliyetlerle
ulaşabileceklerdir.
Bu protokol kapsamında, Türk Eximbank KOBİ niteliğindeki A grubu seyahat acentalarına
300 Milyon TL tutarında bir kaynak ayırmıştır. Her bir firma 100 Bin TL’ye kadar kredi
kullanabilecektir. Kredinin vadesi bir yıldır. Bu kredilerin firmalarımıza maliyeti, aracı bankaların
komisyonu da dahil olmak üzere, TL cinsi kredilerde %7,84, döviz cinsi kredilerde de Libor/Euribor
+%1,5 düzeyinde olacaktır.
Bu protokol sayesinde turizm sektörü finansman yapısını sağlamlaştırabilecek ve böylelikle
kendisini yenileyerek sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelebilecektir.”

