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TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)

Konu : Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalarımıza 
Yönelik Uyarı

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 14.07.2021 tarihli ve 65626123 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Lyon Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atfen, 
Fransa'da tanınmış firmalar adına ürün alacaklarına dair bazı art niyetli kişilerin işletmelerimiz ile iletişime 
geçtiği açıklanarak, bu şekilde irtibat kuranların kimlik teyidinin ilgili firmalardan yapılması gerektiği 
belirtilmiştir.

Yazıda devamla, iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir 
uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmi evrakının iletilmesine (bilanço vb.), yapılan tekliflerde veya 
sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına kesinlikle güvenilmemesinin firmalarımızın 
kayıp yaşamaması açısından önemli olduğu ifade edilmiştir.

Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili ihracatçı şirket/işletmelere ivedilikle duyuru yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter V.

  EK:Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-bolu-envision/Query_Status.aspx?eD=BSFB2M862&eS=1661 adresinden yapılabilir. (PIN:45771)
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Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Sayı : E-68460249-000-00065626123
Konu : Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalarımıza

Yönelik Uyarı

DAĞITIM YERLERİNE

Lyon Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, son dönemde ihracatçılarımızla
Fransa’dan irtibata geçen bazı art niyetli kişilerin, Fransa’da yerleşik ünlü perakende zincirleri veya köklü
ve tanınmış firmalar adına kendilerinden ürün alacaklarını, ancak ödemeyi sadece kendi belirledikleri
şekilde yapacaklarını ifade ettikleri belirtilerek olası suiistimallerin önüne geçilebilmesi amacıyla,
Fransa'ya ihracat yapacak olan firmalarımızın, kendileri ile iletişime geçen kişilerin kimliklerini ve
siparişin ismi kullanılan kişi tarafından verilip verilmediğini bahse konu firmaların genel
merkezlerinden teyit ettirmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, şimdiye kadar ayakkabı, sıvı yağ ve kırtasiye sektörlerine ilişkin bu tür
suiistimallerin tespit edildiği ifade edilerek, iletişime geçen kişilerin kimlik teyitlerinin yapılmasının yanı
sıra iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının
olmasına, Fransız firmasının resmi evraklarının kendilerine iletilmesine (bilanço vb.), yapılan tekliflerde
veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına kesinlikle güvenilmemesi bundan sonra
firmalarımızın kayıplar yaşamaması açısından önemli olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Üstün ALAN
Bakan a.

Daire Başkanı

DAĞITIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği
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