


İhracatınızı desteklemekte uzmanlaşmış bağımsız ve 
alternatif bir finans sağlayıcısıyız.
2007 yılında kurulmuş olup, Avrupa çapındaki üreticilerimize 
ihracatları için finansal destek sağlayan İngiliz bir kurumuz.
Belli sektörlere özelleşmiş olmakla beraber, Türkiye’den ihraç 
edilen belli başlı ürünlere de odaklanmaktayız. İngiltere’nin önde 
gelen finansal kurumları ve sigorta şirketleri tüm aktivitelerimizi 
desteklemektedir.

Türk üreticilere ihracat için finansal destek sağlıyoruz.
2018 yılında TFS olarak hizmetlerimizi Türkiye’deki gıda, plastik,         
kağıt ve paketleme kağıdı üreticilerini desteklemek üzere yoğun-
laştırdık. 2007 yılından beri Avrupa çapında kağıt ve plastik 
ürünlerini ihraç eden müşterilerimize, 2012 yılından beri Dünya 
çapında yemeklik yağ, zeytin ve diğer özel yemeklik ürünlerini 
ihraç eden müşterilerimize finansal hizmet veriyoruz.

Kredi riskini yönetiyor ve ihracatçılarımıza ekstra nakit 
desteği veriyoruz.
İhracat satışlarınızı kredi riskinizi sigorta altına alarak finanse 
ediyor, gönderim yapıldıktan hemen sonra faturanızın büyük bir 
oranını size geri ödüyoruz. Uzun vadeli sözleşme ile çalışma zo-
runluluğumuz bulunmadığı için TFS hizmetlerini istediğiniz zaman 
kullanabilirsiniz. Biz sadece alanında saygın ve kaliteli üreticiler 
ile çalışıyor ve bu müşterilerimizle bağımızı güçlü tutuyoruz.

Trade Finance Solutions & Outsourcing Ltd (TFS)

•  Ödeme riskinizi kaldırın

•  Paranızı hızlı alın

•  120 güne kadar ödeme koşulu 
ile yeni pazarlara açılın

•  Daha iyi ödeme şartları önererek 
mevcut müşterilerinize satışları 
artırın 

•  Ön ödeme ve akreditif zorunlu-
luğu olmadan müşteri memnuni-
yetini artırın

•  Para akışınızı sıfır borç üzerine 
oluşturup bilanço hesabınızı 
güçlendirin

TFS 2018’den beri dünya çapında satış yapan 
Türk ihracatçılarını desteklemektedir.



Faktöring Sözleşmesi 

Müşteri Kabul Beyanı

Eş Rıza Belgesi

ABF Ön Ödeme Talimatı Çek Tevdi Bordrosu

Sözleşme Eki ve Aydınlatma Onam formu

Kefil Kabul Beyanı

Dövize Endeksli İşlemler İçin Taahhütname

Vergi levhası fotokopisi, Kimlik fotokopisi, 
İmza beyannamesi

Tüm müşterilerinizin değil sadece        
seçtiklerinizin atanması

Şirketinizi ziyaret edip faaliyetlerinizi ve 
ihtiyaçlarınızı anlamak
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FaktöringBÜROKRASIYE 6  DEYIN! TFS

1. Hangi alıcıyı TFS’e ataya-
cağınıza siz karar veriyorsunuz

2. TFS müşterilerimizin kredi    
riskini karşılıyor

3. TFS fatura bedelinizin 80%’ ini 
ürünleri gönderdiğiniz anda size 
geri ödüyor

4. TFS müşterinizden ödemenizin 
tamamını alıyor 

5. TFS ödemeyi aldıktan sonra size 
kalan 20%’yi geri ödüyor

Her şeyi sade tutarak size 5  
aşamada olağanüstü bir müşteri 
hizmeti veriyoruz

TFS finansman desteğini fatura 
başına yapar ve faktöringden 
farklı olarak tüm müşterilerinizin 
atanması şartı aramaz. TFS her-
hangi bir komplike anlaşma şartı 
koşmadan sizden sadece satmayı 
seçtiğiniz faturaları satın alır.

Işletmeniz

Ürünler 

Faturalar 

Nakit 

Avrupa / DünyaTürkiye

Müşteriniz

80%+20% 

Ürünleri gönderdiğiniz 
anda TFS faturanın 
%80’ini size öder.

100% 
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We grow trade



TFS : Herkes için esnek çözüm! 

•  Yiyecek ürünler

•  Şarap ve içecekler

•  Kâğıt hamuru ve kâğıt ürünleri

•  Plastik hammaddeler

Hizmet verdiğimiz ana 
endüstriler

TFS müşterileri hem küçük hem büyük ölçekli değişik 
ihtiyaçları olan şirketlerdir.

Orta ölçekli Yunan zeytin üreticisi
10 milyon Euro değerindeki bu üretici bütün müşterileri yerine 
sadece birkaç müşterisinin atanmasının yeterli olması esnekliğini 
sağladığı için yerel banka ve OAEP yerine TFS’i seçti. (OAEP,    
Türkiye’deki Eximbank’ın Yunanistan’daki eşdeğeridir.)

Almanya’da büyük ölçekli kolza yağı arıtım tesisi
Çokuluslu bir grubun parçası olan bu büyük kolza yağı üreticisi,      
bazı müşterileri için kullandığı kredi sigortasının üst limitine      
ulaştığı zaman TFS hizmetlerini kullanmaktadır.

Küçük ölçekli Yunan şarap üreticisi
Avrupa’nın bir çok ülkesinde ve özellikle Yunanistan’da, küçük 
ölçekli üreticiler bankalardan faktöring ve kredi sigortasını makul 
oranlarda elde edememektedir.
Amerika’ya ihracat yapan bir müşterimiz TFS ihracat finans 
hizmetlerini kullanarak ödemeleri garantilemiş ve nakit akisini 
hızlandırmıştır. 

Çin’de büyük ölçekli oyuncak üreticisi
Hükûmetin bankalarına devlete ait şirketlere borç vermesini 
teşvik ettiği Çin’de üretim yapan bu firma, faaliyetleri için            
ihtiyaçları olan nakiti TFS hizmetlerini kullanarak TI Max gibi 
çokuluslu perakendecilere tedarik etmektedir.

Orta ölçekli İtalyan gurme yemek üreticisi
İtalya’nın güneyinde faaliyet gösteren 15 milyon Euro değerindeki 
bu gurme sebze üreticisi yüksek banka borçları sebebiyle etkile-
nen bilançolarını TFS ihracat finans desteğiyle iyileştirmiştir.

Güney Amerika’nın önde gelen kâğıt hamuru üreticisi
Dünyanın en büyük okaliptüs kâğıt hamuru üreticilerinden biri 
olan firma 5 milyon Amerikan doları değerindeki aylık kâğıt 
hamuru gönderimlerinin Akdeniz’e risk olmadan göndermeyi ve 
Avrupa’daki limanına ulaştığı anda ödenmesini istiyordu. Yerel 
acentelerimiz sayesinde TFS kâğıt hamurunun ön ödemesini 
 yapmış, bu kâğıt hamurunu kullanacak  90 günde ödeme koşulu 
olan birçok kâğıt fabrikasından gelen kredi riskini karşılamıştır.

Orta ölçekli iflas etmiş kâğıt üreticisi
80 milyon Euro değerindeki bu kâğıt üreticisi ve dönüştürücüsü 
bankaları verdikleri desteği kestiği zaman TFS’i kullanarak  
işletme sermayesini finanse edebilmiştir. TFS sayesinde bu şirket 
satılmadan önce yıllarca ticarete devam edebilmiştir.
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Ticaret Finans Hizmetlerimizin Açıklaması

Klasik 
ihracat

TFS ile 
ihracat

NAKİT AKIŞI

60-90 gün 

60-90 gün 
F

Sevkiyat tarihiniz. Anında %80 ödeme alırsınız.F

100% ödeme  
alırsınız

Geriye kalan 
%20 ödemeyi  

alırsınız 

•  Müşterilerinize 120 güne kadar 
kredi şartları verebilir

•  Nakitinizin çoğundan erkenden 
faydalanabilir

•  Sigortalanmış kredi ile satışınızı 
yapabilir

•  Gereksiz idari işlemlere gerek 
kalmaksızın (ön ödeme, kredi 
sınırı (Letter of credit - LoC),  
belgeye karşı nakit (Cash Against 
Documents - CAD) gibi..)

•  Önerdiğiniz kredi şartları için 
daha yüksek fiyatlar isteye-   
bilirsiniz

TFS İhracat Finansman 
yardımı ile :

İhracat finansmanı olarak bankanızın ya da kredi sağladığınız     
kurumun yanına ek olarak size satış ve nakit akışınızı arttıracak 
yeni olanaklar sağlıyoruz. Bize bir satış fırsatı ile başvurduğunuzda 
hemen ilk olarak  ihracat riskinizi sigorta altına alıyoruz. Kredi     
sigortamız oluştuğu zaman, ihraç etmek istediğiniz ürünün  
gönderimi yapıldığı anda fatura değerinin %80’ini karşılıyoruz. 
Alıcılarınız bize ödeme yaptığı zaman da size kalan ödemeyi 
yapıyoruz. 

ABD

ABD Virgin Adaları

Almanya

Avustralya

Avusturya

Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık 

Bulgaristan

Cebelitarık

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Finlandiya 

Fransa

Güney Afrika

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Meksika

Monako

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Singapur

Slovakya

Tayvan

Yeni Zelanda

Yunanistan 

Güney Kore

Hindistan

Hollanda

Hollanda Antilleri

Hong Kong

İrlanda

İspanya

Israil

İsveç

İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada

Katar

Kıbrıs

TFS’IN DÜNYA ÇAPINDA HIZMET VERMEKTEDIR



Tradefinance Solutions & Outsourcing Ltd

35 Newhall Street, Birmingham
B3 3PU United Kingdom
T.: +44 121 234 6079

E-mail: postmaster@tfso.co.uk
www.tfso.co.uk
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TFS olarak önerdiğimiz hizmetler, aşağıdaki sebeplerden dolayı 
geleneksel ticari finansman tekniklerinden daha üstündür :

w Kanıtlanmış nakit akışı

w Kanıtlanmış ihracat satış artışı

w Esneklik, TFS’e hangi alıcıyı atayacağınıza siz 
 karar veriyorsunuz

w İhtiyacınız olduğu anda hazır hizmet

w Verimli kredi riski yönetimi

w Açık ve transparan ücretlendirme

w Düşük ücretler

w Uzun sureli sözleşme zorunluluğu olmaması

w TFS tarafından pürüzsüz kredi alımı

w Hızlı karar mekanizması

Daha fazla beklemeyin! İhracat işlerinizi bugün nakit başarısına 
dönüştürün. TFS uzmanlarımızla +44 121 234 6079 no’lu telefon 
numarasından ya da postmaster@tfso.co.uk emailini kullanarak 
ulaşabilir ve daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.


