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F‹NANSAL GÖSTERGELER
2003

2002(*)

2001(*)

3.702.878

4.198.702

5.432.380

144

120

200.774

Toplam Aktifler

4.708.572

5.238.468

6.629.032

Kullan›lan Krediler

1.862.633

2.355.477

3.087.161

488.760

749.616

1.460.337

1.492.376

1.258.159

1.128.034

Ödenmifl Sermaye

657.864

657.864

529.513

Karfl›l›klar

241.949

190.005

176.485

Bilanço Hesaplar› (milyar TL)
Krediler, net
Nakit De¤erler

Ç›kar›lan Menkul K›ymetler, net
Özkaynaklar

5.432.380

1.492.376

4.198.702
1.258.159

1.128.034

3.702.878

2003
2002
2001
Krediler (milyar TL)

2003
2002
2001
Özkaynaklar (milyar TL)

Kâr-Zarar Tablosu Hesaplar› (milyar TL)
Faiz Gelirleri
Kredilerden Al›nan Faizler
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤›
Di¤er Faaliyet Giderleri
Net Parasal Pozisyon Kâr (Zarar›)
Net Dönem Kâr (Zarar›)
234.217

120.846

2003
2002
2001
Net Kâr (milyar TL)

426.141

(*) 2003 fiyatlar› ile ifade edilmifltir.
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2003

2002(*)

2001(*)

642.749

818.797

1.103.475

429.892

507.501

716.286

(123.439)

(254.167)

(519.582)

519.310

564.630

583.893

34.779

45.493

38.853

(108.689)

(107.751)

(169.886)

(51.107)

(73.100)

(107.782)

(161.967)

(309.637)

(739.723)

234.217

120.846

(426.141)

FAAL‹YET GÖSTERGELER‹
2003

2002

2001

K›sa Vadeli Toplam Krediler

4.714.625

3.266.615

3.150.023

K›sa Vadeli TL ‹hracat Kredileri

2.528.902

1.465.018

1.010.315

K›sa Vadeli Döviz ‹hracat Kredileri

2.185.723

1.801.597

2.139.708

66,0

127,6

118,0

2003

2002

2001

Sigortalanan Sevkiyat

3.056

2.706

2.811

Üstlenilen Risk Hacmi

2.408

2.004

2.169

Tazminat Ödemesi

3,2

2,7

2,2

Ödenen Tazminatlar Kapsam›nda Geri Tahsilat

0,6

0,2

0,1

Sigortalanan Sevkiyat

-

-

-

Tazminat Ödemesi

-

-

-

3,0

2,8

2,6

K›sa Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyar TL)

Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyon ABD Dolar›)
Orta ve Uzun Vadeli Krediler

127,6

4.714.625

118,0
3.266.615

66,0

3.150.023

2003
2002
2001
K›sa Vadeli Toplam Krediler
(milyar TL)

2003
2002
2001
Orta-Uzun Vadeli Krediler
(milyon ABD Dolar›)

Sigorta Faaliyetleri (milyon ABD Dolar›)
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›

Orta-Uzun Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›

Ödenen Tazminatlar Kapsam›nda Geri Tahsilat
3.056

2.811
2.706

2003
2002
2001
K›sa Vadeli Sigorta
Kapsam›ndaki Sevkiyat
(milyon ABD Dolar›)
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YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NIN MESAJI

Ülkemizde son y›llarda yaflanan ekonomik geliflmeler, ihracat›n kriz
ortam›ndan ç›k›flta ve ekonominin büyüme trendine geçmesinde oynad›¤›
önemli rolün herkes taraf›ndan daha da iyi anlafl›lmas›n› sa¤lam›flt›r. ‹hracat,
art arda yaflanan ekonomik krizler s›ras›nda, bir yandan krizlerin ekonomik
ve sosyal hayat›m›z üzerindeki etkilerini azaltmada önemli bir ifllev üstlenirken,
di¤er yandan ekonomiyi tekrar büyüme sürecine geçirmede en önemli
itici güç olmufltur.
1997-2000 döneminde 26-27 milyar dolar efli¤ine tak›l›p kalan ihracat,
2001 y›l›nda bu döngüsünü k›rarak 30 milyar dolar›n üzerine ç›km›fl,
2002 y›l›nda 36 milyar dolara ulaflm›fl, 2003 y›l›nda ise büyük bir s›çrama yaparak 50 milyar dolar s›n›r›na
dayanm›flt›r. 2003 y›l›nda ihracattaki bu art›fl, ihracatç›lar›m›z›n gerek verimliliklerini art›rmalar› gerekse yeni
pazarlar bulma konusunda göstermifl olduklar› özverili çabalar› sonucunda gerçekleflmifltir. Öte yandan; ihracat
art›fl›m›z›n sürdürülebilir sa¤l›kl› bir yap›ya dönüfltürülmesi, ihracat›m›z›n sektörel ve bölgesel ba¤›ml›l›¤›na
iliflkin yap›sal sorunlar› ortadan kald›rmaya yönelik kararl› ad›mlarla mümkün olacakt›r.
Bu çerçevede, 2000 y›l›nda uygulamaya konulan Komflu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Gelifltirme Stratejisi ile
bölgesel ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›rmay›, bulundu¤umuz co¤rafyada kal›c› iliflkiler kurarak bölgesel bar›fla katk›
sa¤lamay›, ülkemizin ekonomik etki alan›n› gelifltirmeyi ve ekonomilerimizin birbirlerini tamamlay›c› yap›da
bulundu¤u komflu ülkelerdeki ticaret potansiyelini de¤erlendirmeyi amaçlamaktay›z. An›lan strateji çerçevesinde,
komflu ve çevre ülkelere olan ihracat›m›z 2002-2003 aras› dönemde % 41 oran›nda artarken; bu ülkelerin
toplam ihracat›m›z içindeki pay› % 21,7’ye ulaflm›flt›r. Bu stratejinin yan›s›ra, 800 milyonluk nüfusu, y›ll›k
yaklafl›k 140 milyar dolarl›k ithalat hacmiyle kara Afrikas› ülkeleri ile iliflkilerimiz ise, küçük ve orta ölçekli
iflletmelerimizin bölge ülkelerine aç›l›mlar›n› sa¤lamak, Türk sanayii için hammadde ve yar› mamulleri do¤rudan
ve uygun fiyatlarla Afrika ülkelerinden temin etmek, Türkiye’nin baz› sektörlerdeki rekabet gücünü art›rmak
amac›yla baz› yat›r›mlar› Afrika’ya kayd›rmak, bölge ülkelerine Türkiye’den teknoloji transferi gerçeklefltirmek,
müteahhitlik, müflavirlik ve mühendislik firmalar›m›z›n Afrika ülkelerindeki pazar paylar›n› art›rmak amac›yla
Afrika ile Ekonomik ‹liflkilerin Gelifltirilmesi Stratejisi kapsam›nda yürütülmektedir. Bahse konu strateji ile
hedeflenen, Afrika ülkelerinin toplam 281 milyar dolar› aflan ticareti içinde Türkiye’nin halihaz›rdaki % 1,5’lik
pay›n›n, üç y›ll›k bir dönem sonunda % 4’e ç›kar›lmas›d›r.
Ayr›ca, sürdürülebilir ihracat yap›s›n›n oluflturulmas› amac›na yönelik olarak 2003 y›l› içerisinde DTM
koordinatörlü¤ünde haz›rlanan “2004-2006 ‹hracat Stratejik Plan›”n›n dinamik bir flekilde uygulamaya
geçirilmesi sürecine girilmifltir. Bu Plan çerçevesinde oluflturulan, küreselleflmenin olumsuz etkilerinden
korunmak ve ülkemizin d›fl pazarlarda rekabet edebilece¤i yeni alanlar› belirlemek gibi stratejik hedeflere
ulaflmak için Türk Eximbank, ‹GEME ve di¤er tüm ilgili kurulufllar›n aktif kat›l›m› ile çal›flma gruplar›
oluflturulmufltur.
Di¤er taraftan, ihracat›m›z›n h›zl› art›fl seyrinin devam›n› sa¤lamak amac›yla Türk Eximbank; faiz oranlar›nda
gerçeklefltirdi¤i rekor düzeydeki indirimlerle ihracatç›lar›n finansman maliyetlerini asgari düzeye indirirken,
ihracatç›lar›n ihtiyaçlar›n› daha iyi karfl›lamak amac›yla yeni programlar uygulamaya koymufl, mevcut
programlar›n ise koflullar›n› iyilefltirecek düzenlemeler yapm›flt›r. ‹hracatç›lara yerinde hizmet verebilmek
amac›yla Kayseri, Denizli ve Gaziantep’te irtibat bürolar› açm›flt›r. ‹hracat›n finansman› hususunda önemli
bir ifllev gören Türk Eximbank’›n, Türkiye’nin yeni ufuklara aç›lan perspektifinde 2004 y›l›nda da sürdürülebilir
ihracat art›fl› sa¤lanmas› yolunda aktif rolünü devam ettirece¤ine ve ihracat sektörümüzün rekabet gücüne
önemli katk›lar sa¤layaca¤›na olan inanc›m tamd›r.

Tuncer KAYALAR
Yönetim Kurulu Baflkan›
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Ekonomik ve siyasi alanda önemli ad›mlar›n at›ld›¤›, baflar›lar›n kazan›ld›¤› bir y›l›
geride b›rakt›k. ‹stikrar program›n›n baflar›yla uygulanmas›n›n bir sonucu olarak
özellikle makro ekonomik göstergelerde belirgin bir iyileflme yafland›. Bunun yan›s›ra,
Mart ay›nda bafllayan Irak Savafl›’n›n k›sa sürede bitmesi, ekonomide ciddi
olumsuzluklar›n yaflanaca¤› endiflesini bofla ç›kard›. Y›l içerisinde enflasyon ve
faiz oranlar› düfltü, sanayi üretimi artt›. ‹hracat, Cumhuriyet tarihinden bu yana
ayl›k bazda kaydedilen en yüksek art›fllarla 50 milyar dolara yaklaflt›. Güçlükleri,
mücadele ederek üstesinden gelmeyi fliar edinen ihracat sektörümüz, düflük kur
realitesini verimlilik art›fl› ile aflmaya çal›flarak büyümenin lokomotifi olmay› sürdürdü.
Y›l içerisinde ekonomide görülen iyileflme ve ihracattaki art›fl ile beraber Bankam›z
kredilerine olan taleplerde de art›fl yafland›. Bu art›flta, Türk Eximbank olarak 2003 y›l›nda gerek faiz oranlar›m›zda, gerekse
kredi programlar›m›zda ihracatç›lar lehine yapt›¤›m›z revizyonlar›n büyük pay› bulunmaktad›r. Bankam›z y›l içerisinde
Hükümetimizin Acil Eylem Plan›’nda belirlenen hedefler ve sektörden gelen talepler do¤rultusunda ihracat sektörüne verdi¤i
deste¤i art›rmak, uygulad›¤› programlar›n koflullar›n› iyilefltirmek ve daha h›zl› bir flekilde hizmet sunmak amac›yla bir dizi
yeni düzenlemeyi yürürlü¤e koydu.
Uygulanmakta olan ekonomik istikrar program›ndaki olumlu geliflmelerin yans›mas›yla mali piyasalarda izlenen faiz oranlar›
genel seviyesindeki gerilemeye paralel olarak Türk Eximbank k›sa vadeli kredi faiz oranlar› 2003 y›l› içerisinde 8 kez,
toplam 23 puan düflürüldü. Yeni faiz oranlar›, Bankam›z›n faaliyete geçti¤i 1988 y›l›ndan bu yana uygulanan en düflük
faiz oranlar› oldu¤u gibi, günümüzde mali piyasalardaki en düflük faiz oranlar›d›r. Bu faiz oranlar› ile ihracatç›lar›m›z girdi
maliyetleri aras›nda önemli bir yer tutan finansman maliyetlerini düflürme imkan›na kavufltular. Yine ekonomideki olumlu
geliflmeler, Bankam›za vade uzatma imkan› tan›d›. Bankam›z k›sa vadeli kredilerinin azami 6 ay olan vadeleri 1 y›la
yükseltildi.
2003 y›l›nda yapt›¤›m›z önemli bir di¤er düzenleme ise, KOB‹’lerin teminat ve finansman ile ilgili sorunlar›na çözüm
sa¤lamaya yöneliktir. Türk Eximbank olarak, KOB‹’lerin kredi imkanlar›ndan daha çok ve daha uygun koflullarla yararlanmalar›na
imkan tan›mak ve teminat getirmekte yaflad›klar› s›k›nt›lara çözüm sa¤lamak amac›yla, düflük teminatl› ve 1 y›l vadeli
“KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k Kredisi” ad›yla yeni bir kredi program› uygulamas›n› bafllatt›k. KOB‹’lere verdi¤imiz özel önem
çerçevesinde uygulamalarda KOB‹’lerin taleplerinin de öncelikle karfl›lanmas› sonucunda k›sa vadeli ihracat kredilerinin
% 38’inin bu kesime kulland›r›lmas› sa¤land›.
Bunlara ilave olarak, do¤rudan kulland›r›lan k›sa vadeli ihracat kredilerinde kredi teminat oranlar› afla¤›ya çekildi ve
kredibilite tespitine iliflkin olarak Bankam›zca aranan baz› mali/etik kriterler revize edilerek bu imkandan daha çok firman›n
yararlanmas› mümkün k›l›nd›.
Ayr›ca, etkin, verimli ve h›zl› faaliyet göstermeyi hedefleyen Bankam›zca, biliflim teknolojileri arac›¤›yla ça¤dafl bankac›l›k
uygulamalar› çal›flmalar›na devam edilerek, giderek artan kredi ve sigorta taleplerine mümkün olan en k›sa zamanda yan›t
verilmeye baflland›. Organizasyon, yaz›l›m, donan›m, iletiflim gereksinimleri ve e-bankac›l›k amaçlar› do¤rultusunda, bilgi
ifllem teknolojilerine yo¤un ve kapsaml› yat›r›mlar yap›ld›. Bürokratik formalitelerin azalt›lmas› amac›yla yap›lan çal›flmalar
kapsam›nda ise tüm programlarda Bankalar Kanunu ve ilgili mevzuat›n elverdi¤i ölçüde bürokrasi azalt›ld›; resmi belgeleme
yerine firma beyan›na dayanan belgeleme sistemine geçildi. ‹hracatç› ve müteahhitlerimizin yeni pazarlara girmesinde ve
mevcut pazarlarda paylar›n› art›rmalar›nda önemli katk› sa¤layan ihracat kredi sigortas› ve ülke kredisi programlar›
faaliyetlerimiz de yeni düzenlemelerle sürdürüldü.
Tüm bu düzenlemeler sonucunda, Bankam›zca, 2003 y›l›nda ihracat sektörüne 3,3 milyar dolar tutar›nda nakdi kredi
deste¤i ve 3,1 milyar dolar tutar›nda sigorta/garanti imkan› sa¤lanarak toplam yaklafl›k 6,4 milyar dolar seviyesinde bir
destek sa¤land›. 2002 y›l› rakamlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sektöre verilen bu deste¤in % 27 oran›nda artt›¤› görülmektedir.
2004 y›l› ülkemiz ekonomisi aç›s›ndan umut vaat etmektedir. Hükümetimizin baflar›yla uygulamakta oldu¤u istikrar
program›n›n bir yans›mas› olarak enflasyonda ve piyasa faiz oranlar›nda bir düflüfl trendi yaflanmakta olup, bankac›l›k
sektöründeki yeniden yap›land›rma çal›flmalar› da önemli ölçüde tamamlanm›flt›r. Bu istikrar sürecinin kal›c› olmas›na ba¤l›
olarak, reel sektörün k›sa vadeli finansman ihtiyac›n›n ticari bankac›l›k sektörü taraf›ndan daha etkin bir flekilde karfl›lanmas›
paralelinde Türk Eximbank olarak 2004 y›l›ndan itibaren ifllemlerimizdeki k›sa vadeli ihracat finansman› yo¤unlu¤unu
azaltarak, orta ve uzun vadeli ifllemlere daha fazla a¤›rl›k vermeyi hedeflemekteyiz. Bankam›z 2004 y›l›nda ihracat sektörüne
verdi¤i deste¤i % 19 oran›nda art›rarak, 3,8 milyar dolar› nakdi kredi ve 3,8 milyar dolar› sigorta/garanti deste¤i olmak
üzere toplam yaklafl›k 7,6 milyar dolar tutar›nda destek sa¤lamay› öngörmektedir. Çal›flma arkadafllar›mla birlikte Türk
Eximbank olarak 2004 y›l›nda da sektörün ihtiyaçlar› do¤rultusunda, ihracatç›lar›m›za ve yurt d›fl›nda yat›r›m yapan
müteahhit ve yat›r›mc›lar›m›za sa¤lad›¤›m›z deste¤i art›rarak ve çeflitlendirerek sürdürece¤imizi bir kez daha vurgulamak
istiyorum.

H. Ahmet KILIÇO⁄LU
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
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YÖNET‹M VE DENET‹M KURULU

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
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(Arka s›ra soldan sa¤a)
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KRED‹LER

‹hracat›n istikrarl› bir flekilde art›r›lmas›
hedefi do¤rultusunda, kaynaklar›n do¤ru
yönlendirilmesi ve ayr›m gözetmeksizin
tüm ihracatç›lara uygun vade ve maliyette
finansman imkan› sa¤lanarak uluslararas›
piyasalarda rekabet gücü kazand›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.

K›sa Vadeli Krediler (milyar TL)

Arac› bankalar taraf›ndan kulland›r›lan k›sa vadeli ihracat kredilerinin toplam
içindeki pay› % 63’tür.

1996

381.561

K›sa vadeli kredilerin % 54’ü TL kredilerden, % 46’s› döviz kredilerinden oluflmufltur.

246.988

1997

1998

1999

2000

2001

3.266.615

3.150.023

2.095.042

1.414.923

2003 y›l›nda Türk Eximbank'›n kulland›rd›¤› k›sa vadeli TL ve döviz kredilerinin
tutar› 4.715 trilyon TL (3,2 milyar ABD Dolar›)'na ulaflm›flt›r. Kulland›r›lan k›sa
vadeli kredi tutar› 2002 y›l›na göre TL baz›nda % 44,3 oran›nda artm›flt›r.
Türk Eximbank, 2003 y›l›nda kulland›rd›¤› k›sa vadeli krediler ile ihracat›n yaklafl›k
% 7’sine finansman deste¤i sa¤lam›flt›r.

853.826

4.714.625

K›sa Vadeli Kredilerin Geliflimi Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik
üretim yapan imalatç›lar›, yurt d›fl›nda faaliyet gösteren giriflimcileri ve döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalar› k›sa, orta-uzun vadeli nakdi
ve gayr›nakdi kredi programlar› ile desteklemektedir. Ayr›ca, vadeli sat›fl ifllemlerini
teflvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini art›rmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini
kolaylaflt›rmak amac›yla vadeli ihracat alacaklar›n› iskonto etmektedir.

2002

2003

2003 y›l›nda k›sa vadeli kredi programlar›ndan yararlanan firma say›s› 2.788
olarak gerçekleflmifltir.
Bütün kredi uygulamalar›nda Kalk›nmada Öncelikli Yörelerde bulunan firmalar ile küçük ve orta ölçekli
iflletmelere (KOB‹) öncelik tan›nm›flt›r. KOB‹’lere sa¤lanan ek kaynak ve kredi taleplerine verilen öncelik
sonucunda, KOB‹’lere kulland›r›lan kredi tutar› 1.794 trilyon TL (1,2 milyar ABD Dolar›) olarak gerçekleflmifl
olup, k›sa vadeli ihracat kredilerinin % 38 oran›ndaki bölümünün KOB‹’lere kulland›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.
K›sa vadeli kredi programlar›ndan yararlanan firmalar›n % 71’ini KOB‹’ler oluflturmufltur. Bu arada,
programlarda KOB‹’lerin bir araya gelerek oluflturduklar› ihtisaslaflm›fl d›fl ticaret flirketleri olan Sektörel D›fl
Ticaret fiirketi (SDTfi) modelini teflvik etmeye yönelik uygulamalara devam edilmifltir.
K›sa vadeli kredilerin sektörel da¤›l›m›nda % 42 oran›nda pay ile tekstil/haz›r giyim/deri sektörü baflta gelmektedir.
Kredilerin ülke gruplar›na göre da¤›l›m›nda da % 61 oran› ile Avrupa Birli¤i ülkeleri ilk s›ray› almaktad›r.
Bu arada, ihracatç› firmalara, K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› kapsam›nda teminat alt›na al›nm›fl sevkiyatlar›
için kredi talep etmeleri durumunda, cari faiz oranlar› üzerinden indirim yap›lmas› uygulamas› da
sürdürülmüfltür. Döviz kredilerinde 0,5 puan olarak uygulanan bu indirim, TL kredilerde 22.09.2003
tarihine kadar 4 puan olarak uygulanm›fl, bu tarihten sonra 3 puana, 29.12.2003 tarihinden itibaren de
2 puana düflürülmüfltür.
Yeni Düzenlemeler ve De¤ifliklikler Y›l boyunca k›sa vadeli ihracat kredisi uygulamalar›nda, sektörden
gelen taleplerin karfl›lanmas› amac›yla muhtelif de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bu çerçevede;
21.04.2003 tarihinde, KOB‹’lerin teminat ve finansman sorunlar›na çözüm sa¤lamak amac›yla kredi
anapara ve faiz tutar›n›n % 50’si oran›nda teminat mektubu ve kredi tutar›nda teminat senedi (bono)
al›nmas›n› öngören 360 gün vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli “KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k Kredisi” ad›yla yeni
bir program uygulamaya konulmufltur.
Özel Finans Kurumlar› (ÖFK)’n›n Bankalar Kanunu hükümleri, ilgili mevzuat ve BDDK uygulamalar›
yönünden banka addolunmalar› çerçevesinde, Bankam›zca kredibilitesi uygun görülen ÖFK’na 2003
y›l›nda k›sa vadeli teminat mektubu limiti tahsis edilmifl ve bu çerçevede bu kurumlar›n düzenleyecekleri
teminat mektuplar›n›n Türk Eximbank’›n do¤rudan kulland›rd›¤› kredilerde teminat olarak kabul edilmesi
uygulamas› bafllat›lm›flt›r.
Performans Kredi Program› 21.04.2003 tarihinden itibaren ‹hracata Haz›rl›k Kredi Program› ad› alt›nda
uygulanmaya devam edilmifl olup, kredinin azami vadesi 180 günden 360 güne uzat›lm›fl, kredi kulland›r›m
flartlar› aras›nda yer alan ve 500.000 ABD Dolar› olan geçmifl dönem performans flart› 200.000 ABD
Dolar›’na çekilmifltir. Kredilerin anaparalar› 180 günlük dönemler halinde iki eflit taksitte tahsil edilmekte
ve kredi faizleri vadeye ba¤l› olarak kademeli uygulanmaktad›r. Ayr›ca geçmifl dönem ihracat› 200.000
ABD Dolar›’n›n alt›nda olan veya ihracata yeni bafllayan firmalara azami 100.000 ABD Dolar’l›k kredi
limiti tan›narak, geçmifl dönem performans tespitinde firma beyan› esas al›nmaya bafllanm›flt›r.
Sevk Öncesi ‹hracat Kredisi Programlar› kapsam›nda da 360 gün vadeli olarak kredi kullanma imkan›
getirilmifltir. Kredilerin anaparalar› 180 günlük dönemler halinde iki eflit taksitte tahsil edilmekte ve kredi
faizleri vadeye ba¤l› olarak kademeli uygulanmaktad›r.
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Do¤rudan kulland›r›lan kredi programlar›nda kredi teminat oranlar› afla¤›ya çekilmifl ve kredibilite tespitine
iliflkin Bankam›zca aranan baz› mali/etik kriterler revize edilerek bu imkandan daha çok firman›n yararlanmas›
mümkün k›l›nm›flt›r.
Kredilerin vadede ödenmemesi ve/veya ihracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde firmalara, cari
faiz oran›n›n 1,5 kat› olarak uygulanan cezai faiz oran›, 1,2 kat›na düflürülmüfltür. Bu flekilde, istenen
teminat›n en üst s›n›r›n› belirlerken dikkate al›nan muhtemel risk tutar›n›n afla¤›ya çekilmesi sa¤lanarak
teminat s›k›fl›kl›¤›nda k›smen rahatlama sa¤lanmas› hedeflenmifltir.
Turizm Pazarlama Kredisi Uygulama Esaslar›’nda yap›lan 21.04.2003 revizyonu ile krediye iliflkin performans
kriteri tutar›, 1.000.000 ABD Dolar›’ndan 500.000 ABD Dolar›’na düflürülmüfltür. Bu tarihten önce
sadece TL olarak kulland›r›lan Turizm Pazarlama Kredisi, 2003 y›l› program›nda hedeflendi¤i flekilde
döviz olarak da kulland›r›lmaya bafllanm›flt›r.
Turizm Pazarlama Kredisi Uygulama Esaslar›’nda yap›lan 28.05.2003 revizyonu ile söz konusu kredi
program›ndan yararlanan firmalar›n, gerekli kriterleri sa¤lamalar› durumunda indirimli teminat uygulamas›ndan
yararlanmalar›na olanak sa¤lanm›flt›r.

K›sa Vadeli Kredilerin
Sektörel Da¤›l›m›

Ayr›ca, söz konusu Uygulama Esaslar›’nda yap›lan 14.08.2003 revizyonu ile TC Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’nca tespit edilecek tur operatörü niteli¤ine haiz A Grubu belgeli seyahat acentalar› ile özel
havayolu flirketlerine 1 y›ldan uzun vadeli kredi kullanma imkan› tan›nm›fl, firma limiti 4.000.000
ABD Dolar›’na yükseltilmifltir.
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Uygulama Esaslar›’nda 21.04.2003’de yap›lan
revizyonla, daha önce kapsanmayan mal mukabili ifllemler de Bankam›z
kayna¤›ndan karfl›lanmak üzere kapsama al›nm›fl ve Bankam›z kayna¤›ndan
kredilendirilen ifllemlerde vade 180 güne ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, bu program
kapsam›nda da indirimli teminat uygulamas›na geçilmifltir.

Tekstil/Haz›r Giyim/Deri %42
Makina/Elektrikli Cihazlar %12
G›da/Tar›m/Hayvanc›l›k %9

Türk Eximbank’›n döviz kazand›r›c› hizmetlere yönelik kredilerinden, Uluslararas›
Nakliyat Pazarlama Kredi Programlar›n›n (karayolu/denizyolu) daha yayg›n
ve etkin kullan›lmas› amac›yla 28 May›s 2003’de baz› mali ve etik kriterlerin
yerine getirilmesi flart›yla teminat oranlar›nda indirim uygulanmas›na bafllanm›flt›r.

Demir-Çelik %8
Madeni Eflya %8

Sektörden gelen talepler, kaynaklar›n geliflimi ve piyasalar›n durumu gözetilerek
24.07.2003 tarihinden itibaren ‹hracata Haz›rl›k TL Kredisi ile SÖ‹K-TL
Kredisi’nde firma limiti 3 trilyon TL’ndan 6 trilyon TL’na ç›kar›lm›flt›r.

Motorlu Tafl›tlar %5

Di¤er %16

Gerek döviz gerekse Türk Liras› kredilerde kademeli faiz uygulamas›nda alt
basamak olarak esas al›nan risk tutar› 24.07.2003 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere 200.000 ABD Dolar›’ndan 500.000 ABD Dolar›’na ç›kar›larak
firmalar›n düflük faiz oranlar›ndan daha fazla yararlanmalar› imkan› yarat›lm›flt›r.
2001 y›l›nda yaflanan ekonomik krizin etkilerinin azalmas›na ba¤l› olarak fon maliyetleri ve piyasa faiz
oranlar›ndaki düflüfl trendi dikkate al›narak y›l içinde kademeli olarak kredi faiz oranlar›nda indirime
gidilmifltir.
K›sa vadeli Türk Liras› kredi faiz oranlar› y›l içinde 8 kez düflürülmüfl olup, yap›lan faiz indirimleri toplamda
23 puana ulaflm›flt›r. Yap›lan bu indirimler ile sektöre;
-

SÖ‹K-TL, ‹HK-TL Kredi Programlar› kapsam›nda 180 gün vade için % 18-24, 360 gün vade için
% 20 - 26 aral›¤›nda,
SÖ‹K-KÖY Kredisi Program› kapsam›nda 180 gün vade için % 16-24, 360 gün vade için % 1826 aral›¤›nda,
DTfi-TL Program› kapsam›nda 180 gün vade için % 18-20 aral›¤›nda, KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k
TL Kredisi Program› kapsam›nda 360 gün vade için % 16-18 aral›¤›nda,
Turizm Pazarlama TL Kredisi, Uluslararas› Nakliyat Pazarlama TL Kredisi Programlar› kapsam›nda
180 gün vade için % 24, 360 gün vade için % 26 faiz oranlar› ile kredi kullanma imkan› getirilmifltir.

Benzer flekilde, k›sa vadeli döviz kredileri faiz oranlar› da 2 kez düzenlenmifl olup, 24.07.2003 tarihinde
yap›lan son düzenleme ile;
-
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SÖ‹K-DVZ, ‹HK-DVZ Kredi Programlar› kapsam›nda 180 gün vadeli krediler için Libor+1,50 –Libor+2,75
aral›¤›nda, 360 gün vadeli krediler için Libor+1,75 ile Libor+3,00 aral›¤›nda,
DTfi Döviz Kredisi Program› kapsam›nda 90 gün vade için Libor+1,50 – Libor+2,00, 180 gün
vade için Libor+1,75 – Libor+2,25 aral›¤›nda,
Turizm Pazarlama Döviz Kredisi, Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Döviz Kredisi Programlar› kapsam›nda
180 gün vade için Libor+2,75, 360 gün vade için Libor+3,00 faiz oranlar› ile,

KRED‹LER

- ‹hracata Haz›rl›k KOB‹ Döviz Kredisi Program› kapsam›nda 360 gün vade için Libor+0,75 – Libor+1,25
aral›¤›nda,
- Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ile ‹hracat Alacaklar› ‹skonto Program› kapsam›nda 120 gün vade
ile kulland›r›lan krediler için Libor+0,50 – Libor+1,00 aral›¤›nda, 150 gün vade için Libor+1,00 Libor+1,50 aral›¤›nda, 180 gün vadeli krediler için Libor+1,50 – Libor+2,00 aral›¤›nda faiz oranlar›
ile kredi kullanma imkan› getirilmifltir.
‹hracat taahhüdü kapatma ifllemlerinde; 30.12.2002 tarihinde yap›lan düzenleme ile 2000 ve 2001
y›llar›nda kulland›r›lan kredilerin ihracat taahhütlerinin % 50’sinin belgelenmesi kayd›yla kapat›lmas›na
iliflkin olarak 30.06.2003 tarihine kadar tan›nan süre, bu defa, 12.12.2003 tarih 25314 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanan 2003/6415 say›l› “Belgesiz ‹hracat Kredileri ile Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgeleri
Hakk›nda Karar” çerçevesinde kredi riski 31.12.2003 tarihinden önce kapat›lmak kayd›yla, müeyyide
uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyenler de dahil olmak üzere y›l ay›r›m› yap›lmaks›z›n tüm
belgesiz ihracat kredileri için 31.12.2003 tarihine kadar uzat›lm›flt›r.
Söz konusu kararla ayr›ca, orijinal süreleri, finansal yeniden yap›land›rma sözleflmeleri ile belirlenen süreler
kadar uzat›lan Belgesiz ‹hracat Kredileri ile Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgelerinin ihracat taahhütlerinin,
krediyi kullanan firma ya da grup firmalar› taraf›ndan yap›lacak ihracat ile kapat›lmas›na imkan tan›nm›flt›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredileri Türk Eximbank ihracatç› ve ihracat ba¤lant›l› mal üreten imalatç› firmalara,
özellikle ihracata haz›rl›k döneminde finansman gereksinimlerinin karfl›lanmas› amac›yla, k›sa vadeli ihracat
kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar arac›l›¤›yla veya do¤rudan Türk
Eximbank taraf›ndan firmalara kulland›r›lmaktad›r.

K›sa Vadeli Kredilerin
Ülke Gruplar›na Göre Da¤›l›m›

1. Ticari Bankalar Arac›l›¤› ile Kulland›r›lan Krediler

Avrupa Birli¤i %61

Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredisi (SÖ‹K-TL) ve Sevk Öncesi Döviz ‹hracat
Kredisi (SÖ‹K-DVZ)’nden oluflan Sevk Öncesi ‹hracat Kredileri, bütün sektörleri
kapsayan ve ihracatç›lar›n imalat aflamas›ndan bafllanarak desteklenmesi amac›yla
kulland›r›lan k›sa vadeli kredilerdir.

Kuzey Amerika/Japonya %18

Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredileri kapsam›nda 2003 y›l›nda 1.497
trilyon TL (1.020 milyon ABD Dolar›) tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r. Kulland›r›lan
kredi tutar›, bir önceki y›la göre TL baz›nda % 73 oran›nda art›fl göstermifltir.

Orta Do¤u/Kuzey Afrika %9

Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredileri kapsam›nda uygulanan Sevk Öncesi
KOB‹ ‹hracat Kredisi çerçevesinde 801,6 trilyon TL (545,6 milyon ABD Dolar›)
kredi kulland›r›lm›flt›r. Kulland›r›lan kredi tutar›, 2002 y›l›na göre TL baz›nda % 64 oran›nda artm›flt›r.

Di¤er %6

Di¤er Avrupa Ülkeleri %6

Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredisi’nin alt program› olan SÖ‹K-KÖY ‹hracat Kredisi çerçevesinde,
kalk›nmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmalar›n 500.000 ABD Dolar› karfl›l›¤› Türk Liras›’na kadar
olan talepleri indirimli faiz oranlar› ile karfl›lanm›fl; bu kapsamda 2003 y›l›nda 150,6 trilyon TL (102,3
milyon ABD Dolar›) tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r.
Sevk Öncesi Döviz ‹hracat Kredisi kapsam›nda 2003 y›l›nda 993,3 milyon ABD Dolar› (1.478 trilyon TL)
tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r.
2. Do¤rudan Kulland›r›lan Krediler
D›fl ticaret sermaye flirketleri ile sektörel d›fl ticaret flirketlerine kulland›r›lan, Türk Liras› ve döviz seçeneklerini
içeren D›fl Ticaret fiirketleri K›sa Vadeli ‹hracat Kredisi programlar› kapsam›nda 2003 y›l›nda 791,1
trilyon TL (536,9 milyon ABD Dolar›) tutar›nda “TL kredisi” ve 257,7 milyon ABD Dolar› (386,1 trilyonTL)
tutar›nda “döviz kredisi” olmak üzere toplam 1.177,2 trilyon TL (794,6 milyon ABD Dolar›) kredi kulland›r›lm›flt›r.
Kredi kulland›r›m›nda 2002 y›l›na göre TL baz›nda % 44 oran›nda bir art›fl sa¤lanm›flt›r.
‹hracatç› ve imalatç›/ihracatç› firmalara döviz kredisi kulland›r›lmas›na yönelik olan ‹hracata Haz›rl›k
Döviz Kredisi (Performans Döviz Kredisi) program› kapsam›nda, 2003 y›l›nda 165,7 milyon ABD Dolar›
(245,2 trilyon TL) kredi kulland›r›lm›flt›r. ‹hracata Haz›rl›k TL Kredisi (Performans TL ‹hracat Kredisi)
program› kapsam›nda ise 233,9 trilyon TL (160,6 milyon ABD Dolar›) kredi kulland›r›lm›flt›r.
Ayr›ca, KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k Kredisi Program› 21.04.2003 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Program
kapsam›nda 6 trilyon TL (4,2 milyon ABD Dolar›) KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k TL Kredisi ve 5,7 milyon ABD
Dolar› (8,1 trilyon TL) KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k Döviz Kredisi olmak üzere, toplam 9,9 milyon ABD Dolar›
kredi kulland›r›lm›flt›r.
Özellikli Krediler Türk Eximbank’›n uygulad›¤› Özellikli Kredi Programlar›, standart kredi ve garanti
programlar›n›n d›fl›nda kalan ancak bunlar› tamamlay›c› nitelikteki programlard›r.
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Sevk sonras› niteli¤indeki TC Merkez Bankas› kaynakl› K›sa Vadeli ‹hracat Alacaklar› ‹skonto Program›
kapsam›nda ihracatç›lar›n, vadeli sat›fl olanaklar›n›n art›r›lmas› suretiyle uluslararas› piyasalardaki rekabet
flanslar›n›n geniflletilmesi ve ülke riskinden ar›nd›r›larak yeni ve hedef pazarlara aç›lmalar›n›n teflvik edilmesi
amaçlanmaktad›r. Söz konusu program kapsam›nda 2003 y›l› içerisinde toplam kulland›r›m 23,6 milyon
ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r.
TC Merkez Bankas›’n›n Kabul Finansman› Program› kapsam›nda Bankam›za tan›d›¤› sevk sonras› iskonto
limitine ek olarak getirilen sevk öncesi reeskont imkan› kapsam›nda 1999 y›l› sonunda Sevk Öncesi Reeskont
Kredisi yürürlü¤e konulmufltur. 350 milyon ABD Dolar› olarak belirlenen limit dahilinde ihracatç› firmalara,
düzenledikleri ve Bankam›z nezdinde k›sa vadeli teminat mektubu limiti olan ticari bankalar›n avalinin
yan›s›ra Bankam›z cirosunu havi, vadesine en fazla 120 gün kalm›fl emre muharrer senetlerin TC Merkez
Bankas› reeskontuna sunulmas› suretiyle ihracat taahhüdü karfl›l›¤›nda sevk öncesi aflamada kredi
kulland›r›lmaktad›r. Bu çerçevede 2003 y›l›nda 16,6 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r.
Yurt D›fl› Ma¤azalar Yat›r›m Kredisi ile Türkiye’de yerleflik firmalar›n Türk menfleili her türlü tüketim mal›
niteli¤indeki ürünlerini do¤rudan yurt d›fl›nda pazarlamalar› amac›yla kuracaklar› optimal ölçekte ma¤aza
veya al›flverifl merkezlerinin oluflturulmas›na yönelik yat›r›mlar finanse edilmektedir.
Yurt D›fl› Ma¤azalar Yat›r›m Kredisi Uygulama Esaslar›’nda 21.04.2003 tarihinde kredi hacminin art›r›lmas›na
yönelik revizyonlar yap›larak, kredilendirmeye esas yurt d›fl› sabit tesis yat›r›m tutar› 200.000 ABD Dolar›’na
düflürülmüfl, yat›r›m tutar›n›n tespitinde dikkate al›nacak harcama kalemleri kapsam› geniflletilmifl ve
kredilendirme oran› % 85’e yükseltilerek kredinin Uygulama Esaslar›, uluslararas› marka oluflturmaya yönelik
olarak yurt d›fl›nda ma¤aza açacak firmalar› teflvik edici yönde de¤ifltirilmifltir.
Gemi ‹nfla ve ‹hrac›na Yönelik Teminat Mektubu Program› ile gemi infla sektörümüzün yurt d›fl› pazarlardan
daha fazla pay alabilmesine yönelik olarak desteklenmesi amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede verilen teminat
mektuplar› ile gemi infla ve ihrac› ifllemleri garanti kapsam›na al›narak iflveren firma taraf›ndan peflin ve
düzenli ödemelerin gerçeklefltirilmesine imkan sa¤lanmaktad›r. Gemi ‹nfla ve ‹hrac›na Yönelik Teminat
Mektubu Program› Bankam›z, Denizcilik Müsteflarl›¤› ve Gemi ‹nfla Sanayicileri Birli¤i temsilcileri ile yürütülen
ortak çal›flmalar çerçevesinde revize edilmifl ve ilgili Uygulama Esaslar› 21.04.2003 tarihinde yürürlü¤e
girmifltir. Program kapsam›nda 2003 y›l›nda 4,2 milyon ABD Dolar›, program›n bafllamas›ndan itibaren
ise toplam 55,3 milyon ABD Dolar› tutar›nda teminat mektubu verilmifltir.
Türk Eximbank’›n mevcut kredi programlar› çerçevesine girmeyen kredi taleplerinin de¤erlendirilmesine
yönelik olarak Ekim 1997’de uygulamaya konulan Özellikli ‹hracat Kredisi Program› ile döviz kazand›r›c›
yurt d›fl› projelere ihracata haz›rl›k aflamas›nda orta vadeli finansman deste¤i sa¤lanarak imalatç›/ihracatç›
firmalar›n uluslararas› piyasalardaki rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve yeni ürünlerle yeni pazarlara girilmesinin
teflvik edilmesi amaçlanmaktad›r. Söz konusu kredi; Türkiye’de yerleflik, ihracata yönelik otomotiv, elektronik
eflya, dayan›kl› tüketim mallar› gibi yüksek katma de¤er içeren sanayi mal› imal/ihraç eden, gemi infla,
komple tesis ve fabrika yap›m›nda faaliyet gösteren firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihrac› gibi özellik
arz eden ihracat projelerine destek sa¤lamak amac›yla, proje baz›nda belirlenen koflullarla kulland›r›lmaktad›r.
2003 y›l›nda bu program kapsam›nda gemi infla›na yönelik olarak 7,8 milyon ABD Dolar› kredi kulland›r›lm›flt›r.
Uluslararas› piyasalarda yaflanan mali krizin Türk müteahhitlik sektörü üzerindeki etkilerinin azalt›lmas›
ve Rusya Federasyonu ile Libya’da faaliyet gösteren firmalar›n mevcut flantiyelerinin ve mobilizasyon-makina
park›n›n ifller durumda muhafaza edilerek bu pazarlardaki yat›r›mlar›n ve mevcut rekabet gücünün uzun
dönemde kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla 50 milyon ABD Dolar› limitli 1 y›l vadeli Müteahhitlik Hizmetleri
Köprü Döviz Kredisi Program› A¤ustos 1999’da uygulamaya konulmufltur. Söz konusu program kapsam›nda,
firmalar›n ve Uluslararas› Müteahhitler Birli¤i’nin ekonomik konjonktürdeki geliflmeler çerçevesinde kredi
vadesinin uzat›lmas› yönündeki talebi kaynak durumu da dikkate al›narak de¤erlendirilmifltir. Bunun sonucu
olarak, kredi kullanm›fl olan firmalar›n baflvurular› üzerine Türk Eximbank taraf›ndan talep edilen seviyede
teminat mektubu oran›n›n korunmas› kayd›yla bu firmalar için vade, Libor+% 5 faiz oran› ile dördüncü
kez bir y›l daha uzat›lm›flt›r.
Ülkemizde son dönemde bankac›l›k sisteminde yaflanan sorunlara ba¤l› olarak Türk bankalar›n›n teminat
mektuplar›n›n yurt d›fl›ndaki iflveren/bankalar taraf›ndan kabul görmemesi nedeniyle yurt d›fl› taahhütleri
için gereken teminat mektuplar›n›n sa¤lanmas›nda güçlüklerle karfl›laflan Türk müteahhitlik firmalar›n›n
konuya çözüm getirilmesine yönelik talebi, Yurt D›fl› Müteahhitlik Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun bu
konuda Türk Eximbank’› görevlendirme karar› do¤rultusunda de¤erlendirilmifl ve Türk müteahhitlik firmalar›n›n
mevcut pazarlarda kal›c›l›¤›n›n ve yeni pazarlara aç›lmalar›n›n sa¤lanmas› amac›yla yurt d›fl›nda
üstlenilen/üstlenilecek projelerinin teminat mektubu ile desteklenmesi için Yurt D›fl› Müteahhitlik Hizmetlerine
Yönelik Teminat Mektubu Program› 2002 y›l›nda yürürlü¤e konulmufltur. Program kapsam›nda 2003
y›l›nda 995 bin ABD Dolar› tutar›nda Avans Teminat Mektubu düzenlenmifltir.
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Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kapsam›ndaki Krediler Bakanlar Kurulu tavsiye karar› ile yap›lan görevlendirmenin
sonucu olarak uygulamaya konulan Turizm Pazarlama Kredisi program› ile tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerinin
finanse edilmesi suretiyle seyahat acentalar›m›z›n yabanc› pazarlarda güçlenerek büyük ölçekli tur operatörleri
haline gelmelerinin sa¤lanmas› ile turizm döviz girdilerinin art›r›larak ödemeler dengesine katk›da bulunulmas›
amaçlanmaktad›r. Program çerçevesinde 2003 y›l› içerisinde 7,7 trilyon TL tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r.
Ulaflt›rma hizmeti sunan firmalar›n finansman ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› yoluyla rekabet güçlerini art›rmak
ve dolay›s›yla ihracat yapan firmalar›n ulaflt›rma maliyetlerini azaltmak amac›yla Bankam›zca do¤rudan
kulland›r›lmak üzere uluslararas› karayolu mal tafl›mac›l›¤› yapan firmalara yönelik Uluslararas› Nakliyat
Pazarlama Kredisi (Karayolu) program› Aral›k 2001 tarihinde, ülkemiz ihraç mallar›n›n tafl›mac›l›¤›nda
% 75’lik paya sahip olan denizyolu tafl›mac›l›¤›n›n kredilendirilmesine yönelik Uluslararas› Nakliyat
Pazarlama Kredisi (Denizyolu) program› ise fiubat 2002 tarihinde yürürlü¤e konulmufltur. Söz konusu
program kapsam›nda 2003 y›l›nda 1,8 trilyon TL (1,2 milyon ABD Dolar›) kredi kulland›r›lm›flt›r.
Türk firmalar›n›n yurt d›fl›nda proje baz›nda gerçeklefltirece¤i döviz kazand›r›c› hizmetler veya müflavirlik
hizmetleri (yaz›l›m, projelendirme, dan›flmanl›k vb.) kapsam›nda gerçeklefltirilecek proje niteli¤indeki
hizmetlerin finansman ihtiyaçlar›n›n karfl›lanarak rekabet güçlerinin desteklenmesi ve bu yolla ülkemize
döviz girdisinin art›r›lmas› amac›yla, 19 Temmuz 2002 tarihinde Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kredisi
Program› yürürlü¤e konulmufltur. Program kapsam›nda 2003 y›l›nda 482 bin ABD Dolar› kredi kulland›r›lm›flt›r.
‹hracat Finansman› Arac›l›k Kredisi (EFIL) Dünya Bankas›’ndan Hazine Müsteflarl›¤›’n›n garantörlü¤ünde
temin edilen 252,5 milyon ABD Dolar› tutar›nda 7 y›l vadeli ‹hracat Finansman› Arac›l›k Kredisi (EFIL)
kapsam›nda ihracatç›lar›n yat›r›m ve iflletme sermayesi finansman› ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere 2003
y›l›nda 23,5 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r. 1999 y›l›n›n son aylar›nda yürürlü¤e giren
bu program kapsam›nda bafllang›çtan bu yana, program›n kapan›fl tarihi olan 31 A¤ustos 2003 tarihine
kadar 78 firmaya ait 97 proje kredilendirilerek, toplam 244 milyon ABD Dolar› tutar›nda kulland›r›m
gerçeklefltirilmifltir.
‹slam Kalk›nma Bankas› Kaynakl› Krediler ‹slam Kalk›nma Bankas› (‹KB) ile Türk Eximbank aras›nda
1988 y›l›nda imzalanm›fl olan anlaflma uyar›nca, ‹KB bünyesindeki finansman programlar›ndan ‹hracat›n
Finansman› Fonu’na Türk Eximbank arac›l›k etmektedir. Söz konusu fon; al›c› kredisi niteli¤inde bir finansman
program› olup, ‹KB taraf›ndan yap›lan son düzenlemelerle ‹slam Konferans› Teflkilat› (‹KT) üyesi ülkelere
gerçeklefltirilecek ihracatlar›n yan›s›ra ‹slam ülkesi olmayan di¤er ülkelere yap›lacak ihracatlar›n da program
kapsam›nda finansman› mümkün hale getirilmifltir. Türk Eximbank’›n arac›l›k etmekte oldu¤u ifllemlerde
al›c› riski ‹KB taraf›ndan üstlenilmekte olup, kredi onay yetkisi de ‹KB’na aittir. 2003 y›l›nda 109,7 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki ihracat ifllemine iliflkin baflvurular ‹KB’na iletilmifltir. ‹KB, 84,3 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki iflleme ön onay vermifl olup, toplam kulland›r›m 11,7 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir.
Ayn› program kapsam›nda, ‹KB’nca üye ülkeler aras›nda istisnai olarak sadece Türk Eximbank’a tan›nan ve ithalatç›
riski ile onay yetkisi Bankam›za ait olmak üzere ‹KT üyesi ülkelere gerçeklefltirilecek ihracatlar›n yan›s›ra
‹slam ülkesi olmayan di¤er ülkelere yönelik ihracata da finansman deste¤i sa¤lanmak üzere tahsis edilen
limit, ‹KB ile yap›lan görüflmeler neticesinde söz konusu banka taraf›ndan Mart 2003’de 20 milyon ABD
Dolar› üzerinden yenilenmifl ve ihracatç› firmalar›m›z›n kullan›m›na sunulmufltur.
‹KB bünyesinde yürütülmekte olan ‹hracata Yönelik ‹thalat Finansman Kredisi (ITFO Line) program›
kapsam›nda ihracatç›lar›n ‹KT’na üye olan veya üye olmayan di¤er ülkelerden yapacaklar› ithalat›n finansman›
amac›yla ‹KB taraf›ndan Türk Eximbank’a tan›nan limit çerçevesinde ihraç konusu mal›n üretiminde girdi
olarak kullan›lan ara mallar›n, hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçeklefltirilmesinde kullan›lacak
yat›r›m mallar›n›n ithalat›na finansman deste¤i sa¤lanmaktad›r. ‹KB’ndan sa¤lanan 9 milyon Euro tutar›ndaki
3. dilim ITFO Line’›n mark-up oranlar›nda, yap›lan giriflimler sonucunda indirim sa¤lanarak Eylül 2003’de
yürürlü¤e konulmufltur.
‹KB’n›n yürütmekte oldu¤u “Leasing”, “Istisna’a” ve “Installment Sale” olarak adland›r›lan orta vadeli finansman
programlar› çerçevesinde Bankam›za limit tahsis edilmesi için Ocak 2003’de baflvuruda bulunulmufltur.
Bankam›za tahsis edilecek toplam 80 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki limit için ‹KB’n›n talep etti¤i bilgiler
iletilmifl olup, de¤erlendirme çal›flmalar›n›n sonuçlanmas› beklenmektedir.
Banka Risk De¤erlendirme ve ‹zleme Faaliyetleri Türk Eximbank, bankalar arac›l›¤› ile kulland›r›lan krediler
ve do¤rudan kulland›r›lan kredilerin teminatlar›n› teflkil etmek üzere bankalar›n verdikleri teminat mektuplar›
için çeflitli kriterler çerçevesinde nakdi ve gayr›nakdi banka limitleri tahsis etmektedir. Bu ba¤lamda,
bankalar›n finansal verileri uluslararas› kabul görmüfl teknikler kullan›larak analiz edilmekte ve risklilik
düzeyleri belirlenmektedir. Limit da¤›t›m›nda, bankalar›n tahsis edilmifl olan limitleri kulland›rmadaki
etkinlikleri ile kendi kaynaklar›ndan kulland›rd›klar› ihracat kredilerinin toplam kredi plasmanlar› içindeki
paylar› da dikkate al›nmaktad›r. Ayr›ca, piyasalar sürekli izlenmekte, bankalarla düzenli ve yak›n temaslarda
bulunularak geliflmeler banka baz›nda ve sektörel olarak de¤erlendirilmektedir.
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‹hracatç›lar›n ve yurt d›fl› yat›r›mc›lar›n
yeni pazarlara aç›lmalar›na, mevcut
pazar paylar›n› art›rmalar›na ve yeni
ürünleri, do¤ru yönlendirmeyle d›fl
pazarlara sunabilmelerine destek
olunmas› amaçlanmakta, al›c›lara
kredili mal ve hizmet satabilme imkan›
yarat›larak Türk menfleili mal ve
hizmetlere uluslararas› piyasalarda
rekabet gücü kazand›r›lmaktad›r.
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Türk Eximbank taraf›ndan 1989 y›l›ndan itibaren uygulanan Ülke Kredi/Garanti Programlar›n›n amac›,
Türk ihracatç› ve müteahhitlerinin uluslararas› pazarlardaki rekabet gücünün art›r›lmas› ile ticari ve politik
risk tafl›yan pazarlarda güvence alt›nda ifl yapabilmelerine olanak sa¤lanmas›d›r.
Ülke Kredi/Garanti Programlar› çerçevesinde 1989’dan bu yana 22 ülkeye kredi aç›lm›fl olup,
toplam kulland›r›m 2,2 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r.
Ülke Kredi/Garanti Programlar› kapsam›nda 2003 y›l›nda Özbekistan ve Rusya Federasyonu’nda
gerçeklefltirilen projeler için 34,3 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›flt›r. Y›l içerisinde,
Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Moldova, Özbekistan,
Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan’a aç›lan krediler kapsam›nda bu
ülkelerden toplam 130,5 milyon ABD Dolar› tutar›nda tahsilat yap›lm›flt›r. Böylece, bugüne kadar
ülke kredileri kapsam›nda gerçekleflen tahsilat 1,8 milyar ABD Dolar› tutar›na ulaflm›flt›r.
2003 y›l›nda Belarus, Cezayir, ‹ran, Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Suriye ve Tunus’da
Türk firmalar›nca üstlenilmesi planlanan projeler için 15 adet “niyet mektubu” düzenlenmifltir.
2003 y›l›nda; Pakistan’›n Paris Kulübü ile yapm›fl oldu¤u anlaflma uyar›nca Bankam›z alacaklar›n›n
yeni bir ödeme plan›na ba¤lanmas›na yönelik olarak erteleme anlaflmas› imzalanm›flt›r. Ayr›ca,
IMF’nin gözden geçirmelerine ba¤l› olarak verilen onay neticesinde, K›rg›zistan ile Paris Kulübü
flartlar›nda ikinci aflama Borç Erteleme Anlaflmas› imzalanm›flt›r.
Orta ve Güney Asya, Orta ve Do¤u Avrupa, Kuzey Afrika ülkeleri ile Kafkasya ve Balkanlarda Türk
müteflebbislerince gerçeklefltirilecek çeflitli projelere ve sermaye mallar› ihracat›na yönelik olan
Ülke Kredi/Garanti Programlar› kapsam›nda; borçlu ülkelerin önceliklerine uygun olan, söz konusu
ülkelerle Türkiye aras›ndaki ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine olumlu katk›lar sa¤layan projelere
destek verilmektedir.
Mal kredileri ile bafllang›çta bu ülkelerin öncelikle gereksinim duyduklar› g›da ürünleri, ilaç, t›bbi
teçhizat, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, makina ekipman ve di¤er sanayi ürünleri ihracat›
finanse edilmifltir.
Türk Eximbank’›n deste¤i, daha sonra bu ülkelerin ekonomilerine katk› sa¤layacak projelerin
finansman›na yönelmifl ve Türk müteflebbislerinin bölgeye giriflinin kolaylaflt›r›lmas› temin edilmifltir.
Bu çerçevede destek verilen projeler, gerek ilgili ülkelerin serbest piyasa düzenine geçiflleri,
gerekse Türk firmalar› aç›s›ndan söz konusu ülkelerle kal›c› ekonomik iliflkiler yarat›lmas› amac›n›
gerçeklefltirmede özel bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Türk firmalar›nca, bu ülkelerde
gerçeklefltirilen otel-ifl merkezi inflaat› ve restorasyonu, ticaret merkezi, sa¤l›k merkezi, s›nai
tesis, telekomünikasyon, enerji ve petrokimya projeleri finanse edilmifltir.
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Türk Eximbank taraf›ndan finansman deste¤i sa¤lanmas› öngörülen projelerin, kredi borcunu
ödeyebilecek ekonomik özelliklere sahip, uluslararas› alanda genel kabul görmüfl proje de¤erlendirme
kriterlerine cevap verebilen projeler olmas›na özellikle önem verilmektedir. Geçmifl y›llarda oldu¤u
gibi, 2003’de de ülkemiz d›fl politika hedefleri ve stratejileri gözetilerek ülkeler aras›nda çok yönlü
iliflkilerin gelifltirilmesine katk›da bulunacak ve borçlu ülkeler aç›s›ndan öncelik arz eden altyap›
ve prestij projelerine destek sa¤lanmaya devam edilmifltir.
Projenin gerçeklefltirilece¤i ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti
alt›na almak amac›yla “Devlet Garanti Mektubu” al›nmas› esast›r. Di¤er yandan, projenin
gerçeklefltirilece¤i ülke, projenin özellikleri, talep edilen vade ve tutar gibi kriterler dikkate al›narak,
Türk Eximbank taraf›ndan muteber kabul edilecek banka garantisi seçene¤i de dahil olmak üzere
çeflitli teminat mekanizmalar› de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.
Ülke Kredi/Garanti Programlar› çerçevesinde borçlu ülke bankalar›n›n proje finansman›na yönelik
baflvuru yaparken, ba¤›ms›z mühendislik-müflavirlik firmalar› taraf›ndan haz›rlanan veya onaylanan
fizibilite raporlar› sunmalar›na özen gösterilmifltir.
2003 y›l›nda yurt d›fl›nda ifl yapan Türk müteflebbislerine verilen deste¤in daha genifl boyutlara
ulaflt›r›labilmesi amac›yla uluslararas› ihracat kredi kurulufllar› ve uluslararas› finans kurulufllar›
ile yak›n iflbirli¤i sürdürülmüfltür.
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‹HRACAT KRED‹ S‹GORTASI

‹hracatç›lar›n ve yurt d›fl› yat›r›mc›lar›n
politik ve ticari risklerden ar›nd›r›lm›fl bir
ortamda, güvenlik içinde çal›flmalar›na
ve poliçelerini teminat olarak göstererek
ticari bankalardan finansman temin
etmelerine imkan sa¤lanmas› temel
ilkedir.
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ifllemleri ile ihracatç›lar›n, ihracat bedeli alacaklar› ticari ve politik risklere

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
Kapsam›nda Sigortalanan Sevkiyat Tutar›
(milyon ABD Dolar›)
3.056

Türk Eximbank’›n bafll›ca faaliyet konular›ndan biri olan ihracat kredi sigortas›

teminat olarak gösterilmesi ile finans kurulufllar›ndan kredi sa¤lanmas›

2.952

2.811

kolaylaflmaktad›r.

2.980

3.497

Program› ile ihracatç›lar›n bir y›l süreli poliçe dönemi içinde yapt›klar› 360

2.977

3.000

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
güne kadar vadeli tüm sevkiyatlar› ticari ve politik risklere karfl› teminat

2.706

karfl› belirli limitler dahilinde güvence alt›na al›nmakta ve ayr›ca, poliçelerin

alt›na al›nmaktad›r. Gerek kredi alan ihracatç›lar›n mal bedellerini tahsil
edememeleri nedeniyle nakit ak›fllar›nda ortaya ç›kacak sorunlar›n asgari

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

düzeye indirilmesi, gerekse ihracat kredi sigortas› hizmetinin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla K›sa
Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde 1997 y›l›nda bafllanan iste¤e ba¤l› sigorta
uygulamas› 2003 y›l›nda da sürdürülmüfl olup; sigorta poliçesi almalar› halinde ihracatç› firmalara
Türk Eximbank kaynakl› kredi kullan›mlar›nda faiz indirimi avantaj› sa¤lanmas›na devam edilmifltir.
173 ülkenin kapsam dahilinde oldu¤u Program çerçevesinde 2003 y›l›nda 3,1 milyar ABD Dolar›
tutar›nda ihracat, sigorta teminat› alt›na al›nm›flt›r. Sigorta kapsam›na al›nan sevkiyatlar karfl›l›¤›nda
11,6 milyon ABD Dolar› prim tahsilat› yap›lm›flt›r.
2003 y›l›nda sigortalanan ihracat tutar›n›n sektörler itibariyle da¤›l›m›nda ilk s›rada % 48 ile
tekstil/haz›r giyim/deri ürünleri bulunmaktad›r. Söz konusu tutar›n bölgesel da¤›l›m›nda ise ilk
s›ray› % 60 ile Avrupa Birli¤i ülkeleri almaktad›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde 2003 y›l›nda kay›t alt›na al›narak
de¤erlendirilen yeni al›c› say›s› 10.542 olup, kay›tlarda mevcut toplam al›c› say›s› 83.624’e
ulaflm›flt›r.
2003 y›l›nda K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde çeflitli ülkelere yap›lan
sevkiyatlardan do¤an ve vadesinde tahsil edilemeyen toplam 3.170.858 ABD Dolar› tutar›ndaki
zarar Bankam›zca tazmin edilmifltir. Söz konusu tazminat ödemelerinin 67.080 ABD Dolar›
tutar›ndaki k›sm› politik riskler, 3.103.778 ABD Dolar› tutar›ndaki k›sm› ise ticari riskler kapsam›nda
gerçekleflmifltir.
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2003 y›l›nda, Türk Eximbank taraf›ndan daha önce tazmin edilen zararlar›n 600 bin ABD Dolar›
tutar›ndaki k›sm› tahsil edilmifltir. Tahsil edilen tutar›n tamam› ticari risk kapsam›nda tazmin
edilen alacaklara iliflkindir.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›’na olan talebin süreklili¤inin sa¤lanmas›, ihracatç›lar›n
sigorta kaynakl› maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi amaçlar›n›n yan›s›ra artan rekabet
koflullar› da dikkate al›narak, 2002 y›l›nda bafllat›lan “prim indirimi” uygulamas›, en az bir y›l
süre ile K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›’ndan yararlanan firmalardan portföy yap›s›
uygun, ihracat konusunda kurumsallaflm›fl ve sigorta yükümlülüklerini özenle yerine getiren
firmalar›n geçmifl poliçe dönemleri esas al›nmak suretiyle yap›lan “ihracatç› performans analizi”
modelinin gelifltirilmesi suretiyle sürdürülmüfltür.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde üstlenilen ticari ve politik risklerin
% 70 oran›ndaki k›sm›n›n yurt içi ve yurt d›fl›ndaki flirketlere reasüre ettirilmesi uygulamas›na
2003 y›l›nda da devam edilmifltir.
Orta ve Uzun Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› ‹hracatç›lar›n tek bir sat›fl
sözleflmesine ba¤l› olarak befl y›la kadar vadeli ödeme kofluluyla
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Kapsam›nda
Sigortalanan Sevkiyat›n Sektörel Da¤›l›m›
Tekstil/Haz›r Giyim/Deri %48

Makina/Elektrikli Cihazlar/
Madeni Eflya %20

Topra¤a Dayal›
Sanayi Ürün. %15

G›da/Tar›m/Hayvanc›l›k %5

yapacaklar› sevkiyatlardan do¤an alacaklar› Spesifik ‹hracat Kredi
Sigortas› Program› ile teminat alt›na al›nmaktad›r. Bu Program ile
sermaye ve

yar› sermaye mal› niteli¤indeki ürünlerin ihracat›

kapsanmaktad›r.
Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› kapsam›nda Cezayir’e yönelik
sevkiyatlardan do¤an ve Bankam›zca tazmin edilerek Borç Erteleme
Anlaflmas›’na ba¤lanan, faiz dahil 47,1 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki

Di¤er %12

alaca¤a iliflkin olarak, 2003 y›l›nda 3 milyon ABD Dolar› tutar›nda
tahsilat gerçeklefltirilmifltir. Böylece söz konusu anlaflma kapsam›nda

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
Kapsam›nda Sigortalanan Sevkiyat›n
Ülke Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Avrupa Birli¤i %60

tahsil edilen toplam tutar 20 milyon ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r.
‹hracatç›lar›n özellikle Orta-Bat› Asya cumhuriyetlerine yapacaklar› orta

Kuzey Amerika/Japonya %12

ve uzun vadeli ihracatlar›n› sevkiyat sonras›nda ortaya ç›kabilecek politik

Uzakdo¤u %4

risklere karfl› teminat alt›na almak amac›yla uygulanan Spesifik ‹hracat

Orta Do¤u/Kuzey Afrika %10

Kredi Sigortas› Sevk Sonras› Politik Risk Program› ile orta-uzun vadeli
ihracata konu sermaye ve yar› sermaye mallar›n›n ihracat›na sa¤lanan

Di¤er Avrupa Ülkeleri %11

deste¤in geniflletilerek ticari risklerin de sigorta teminat› alt›na al›nd›¤›

Di¤er %3

Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Sevk Sonras› Kapsaml› Risk Program›
uygulamalar›na 2003 y›l›nda da devam edilmifltir. Bunun yan›s›ra,
söz konusu ifllemler kapsam›ndaki ihracat bedeli vadeli alacaklar›n,
ticari bankalar taraf›ndan iskonto edilmek suretiyle finanse edilmesini
teminen ticari bankalar lehine garanti mektubu verilmesi uygulamas›
sürdürülmüfltür.
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Di¤er Dünya Bankas› ile imzalanan ‹hracat Finansman› Arac›l›k Kredisi (EFIL) Anlaflmas›
kapsam›nda al›nan dan›flmanl›k hizmeti çerçevesinde sigorta programlar›n›n gelifltirilmesi ve
çeflitlendirilmesine yönelik çal›flmalar 2003 y›l›nda da sürdürülmüfltür. Bu do¤rultuda, K›sa Vadeli
‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda sevk öncesi döneme iliflkin ticari ve/veya
politik risklerin de sigorta teminat› alt›na al›nmas›na iliflkin uygulaman›n 2004 y›l›ndan itibaren
bafllat›lmas›na karar verilmifltir.
Di¤er taraftan, müteahhitlik sektörünün desteklenmesine itina gösterilmesi ilkesi do¤rultusunda,
müteahhitlerimizin yurt d›fl›nda üstlenece¤i projelere yönelik olarak bankalar taraf›ndan verilecek
teminat mektuplar›n›n haks›z nakde çevrilmesi riskini kapsayan “Yurt D›fl› Teminat Mektuplar›n›n
Haks›z Nakde Çevrilmesi Riski Sigorta Program›”na iliflkin uygulaman›n 2004 y›l›ndan itibaren
bafllat›lmas›na karar verilmifltir.
Ayr›ca, K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda 2003 y›l›nda Türk ihracatç›
ve müteflebbislerine verilen deste¤in daha genifl boyutlara ulaflt›r›labilmesi amac›yla çeflitli ülkelerin
ihracat kredi/sigorta kurulufllar›yla gelifltirilen yak›n iflbirli¤i sürdürülmüfltür.
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Fonlama ve mevcut fonlar›n yönetimi için
“sa¤lam mali yap›”, “risk minimizasyonu”
ve “yeniliklere aç›k olma” gibi birbirlerini
tamamlayan ilkeler do¤rultusunda ulusal
ve uluslararas› mali piyasalarda faaliyet
gösterilmesi esast›r.
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Sermaye May›s 2001’de 750 trilyon TL’na yükseltilmifl olan Bankam›z sermayesinin ödenmifl
olan k›sm›, 31 Aral›k 2003 itibariyle 657,9 trilyon TL olup, y›l içerisinde Hazine Müsteflarl›¤›’nca
herhangi bir sermaye ödemesi gerçeklefltirilmemifltir.

Türk Eximbank’›n Sermaye Yeterlili¤i Standart Rasyosu, 2002 sonunda % 37 iken, 2003 y›l
sonu itibariyle % 50’ye yükselmifltir.

Politik Risk Zararlar›n›n Tazmini Politik risk zararlar›n›n Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan üstlenilmesi
uygulamas› çerçevesinde, 2003 y›l›nda, Müsteflarl›k taraf›ndan Türk Eximbank’a yaklafl›k
45,8 milyon ABD Dolar› karfl›l›¤› 65 trilyon TL tutar›nda ödeme gerçeklefltirilmifltir.

Yurt ‹çi Borçlanmalar 2003 y›l› boyunca kulland›r›lan k›sa vadeli döviz kredilerinin yaklafl›k
% 50'si yurt içi bankalardan sa¤lanan k›sa vadeli krediler ile finanse edilmifltir.

TOBB’nden Banka Bonosu ihraç etmek suretiyle temin edilen 50 milyon ABD Dolar’l›k fon,
bonolar›n vadeleri olan Mart ve A¤ustos 2003’de geri ödenmifltir.

Sendikasyon Kredileri Yoluyla Yurt D›fl› Borçlanmalar A¤ustos ay› içerisinde 175 milyon ABD
Dolar› tutar›nda 1 y›l vadeli bir euro-sendikasyon kredisi sa¤lanm›flt›r.

‹ki Tarafl› (Bilateral) Krediler Yoluyla D›fl Borçlanma Yurt d›fl›ndaki üç bankadan toplam
77 milyon ABD Dolar› tutar›nda 6-12 ay vadeli kredi temin edilmifltir.

Di¤er taraftan, ülkemizin kurucu üyesi oldu¤u Karadeniz Ticaret ve Kalk›nma Bankas›’ndan
kullan›lmakta olan 20 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki rotatif kredinin tutar› 1 milyon ABD Dolar›
art›r›larak 21 milyon ABD Dolar›’na yükseltilmifltir. Söz konusu kredi, Mart ve Eylül aylar›nda
6 ay vadeyle iki kez yenilenmifltir.
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Proje Finansman› Dünya Bankas› ile 1999 y›l›nda imzalanan kredi anlaflmas› kapsam›nda,
ihracatç›lar›n orta vadeli iflletme sermayesi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve yat›r›mlar›n›n finansman›
amac›yla 2003 y›l›nda 24,2 milyon ABD Dolar› kaynak çekifli gerçeklefltirilmifl ve kredinin
kullan›m› tamamlanm›flt›r.

Ayr›ca, Japanese Bank for International Cooperation (JBIC)’dan 1999 y›l›nda sa¤lanan imkan
çerçevesinde, 2003 y›l›nda yaklafl›k 3,2 milyar JPY (26,7 milyon ABD Dolar›) kredi çekilmifl ve
üçüncü ülkelerdeki projelerin finansman›nda kullan›lm›flt›r.

Borç Geri Ödemeleri 2003 y›l›nda 156 milyon ABD Dolar› yurt içi, 277 milyon ABD Dolar›
ise yurt d›fl› olmak üzere toplam 433 milyon ABD Dolar› borç geri ödemesi yap›lm›flt›r.

Likidite Yönetimi Likidite yönetimi, para piyasas› araçlar›n›n etkin ve birbirleriyle uyumlu bir
flekilde kullan›m› neticesinde y›l boyunca baflar›yla yürütülmüfltür.

Türk Eximbank, TL ve çeflitli döviz cinsleri baz›nda nakit ak›mlar› ve piyasalardaki geliflmeleri
dikkate alarak, bankalararas› para piyasalar›nda yo¤un bir flekilde Türk Liras› ve döviz plasman
ifllemleri gerçeklefltirmifltir.

Likidite yönetimi amac›yla tutulmakta olan TL cinsinden Hazine bonosu, devlet tahvili ve Hazine’nin
yurt d›fl›nda döviz cinsinden ç›kard›¤› tahvillerden (Eurobond) oluflan menkul k›ymet portföyünün
bir k›sm› TC Merkez Bankas› nezdindeki bankalararas› para piyasas› ifllemlerinde teminat olarak
kullan›lm›flt›r.

Di¤er taraftan, Eurobond portföyünün bir k›sm› kullan›lmak suretiyle k›sa vadeli likidite teminine
yönelik olarak iki uluslararas› bankayla yap›lan “repo” anlaflmalar› çerçevesinde yaklafl›k
50 milyon ABD Dolar› tutar›nda kaynak temin edilmifltir.

Risk Yönetimi Risk yönetimi politikas›nda, aktif ve pasifler aras›ndaki vade, para birimi ve faiz
oran› uyumlaflt›rmas› hususunda mümkün oldu¤unca hassas davranma ilkesi 2003 y›l›nda da
sürdürülmüfltür.

ABD Dolar› cinsinden ve de¤iflken faizle kulland›r›lan ülke kredilerinin finansman› için sa¤lanan
kaynaklar›n Japon Yeni cinsinden ve sabit faizli olmas›ndan do¤an faiz ve kur riskinden korunmak
amac›yla iki uluslararas› banka ile 5 y›l vadeli 45 milyon ABD Dolar› ve 7 y›l vadeli 106 milyon
ABD Dolar› olmak üzere toplam 151 milyon ABD Dolar› tutar›nda “cross currency swap” ifllemi
yap›lm›flt›r.
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Döviz pozisyonu yönetme ve kur riski almaks›z›n ihracatç›lar›n talep ettikleri döviz cinsinden kredi
kullanabilmelerini sa¤lamak üzere, y›l içinde yo¤un bir flekilde k›sa vadeli döviz swap ifllemleri
ile TL/döviz ve döviz/döviz al›m-sat›m ifllemleri gerçeklefltirilmifltir.

Kredi Risk De¤erlemesi (Rating) Türk Eximbank’›n uluslararas› kredi derecelendirme kurulufllar›
Standard and Poor’s ve Moody’s flirketlerinden ald›¤› kredi notlar› TC Hazinesi ile ayn› olmak
üzere 2003 y›l sonu itibariyle s›ras›yla B+ (dura¤an görünüm) ve B1 (dura¤an görünüm)
fleklindedir.
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Uluslararas› ‹liflkiler
Bilgi Sistemleri Uygulama / Gelifltirme
Bilgi ‹fllem
Araflt›rma
Enformasyon
Muhasebe ve Bütçe
E¤itim ve Halkla ‹liflkiler
‹stanbul ve ‹zmir fiubeleri
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Uluslararas› ‹liflkiler Uluslararas› Kredi ve Yat›r›m Sigortac›lar› Birli¤i (Berne Union) ile yak›n
iliflkiler sürdürülmüfltür. Berne Union’›n gerek k›sa vadeli ifllemler gerekse orta ve uzun vadeli
ifllemlere iliflkin teknik alt komitelerinde Türk Eximbank temsil edilmektedir.
Önceki y›llarda Türk Eximbank ile ihracat kredi ve sigorta kurumlar› ve uluslararas› finansman
kurulufllar› (US Eximbank/ABD, EDC/Kanada, COFACE/Fransa, Hermes/Almanya, OND/Belçika,
IFTRIC/‹srail, Eximbank of China/Çin Halk Cumhuriyeti, MECIB/Malezya, NEXI/Japonya,
SEC/Slovenya, Eximbanka S.R./Slovakya, KUKE/Polonya, EGFI/‹ran, ECGE/M›s›r, MIGA, ADB ve
EBRD) ile iflbirli¤i anlaflmalar› imzalanm›flt›r. Söz konusu kurulufllarla yak›n iflbirli¤ine devam
edilmifltir.
‹hracat kredi kurulufllar›n›n uygulad›¤› programlar›n OECD Uzlaflmas› vb. uluslararas› düzenlemelere
uygunlu¤unu sa¤lamak, üye ülkelerin ilgili kurumlar› aras›nda veri ve görüfl al›flveriflini kolaylaflt›rmak
amac›yla oluflturulan ve Nisan 1998’de tam üye oldu¤umuz OECD ‹hracat Kredileri ve Kredi
Garantileri Grubu (‹KG) ile olan iliflkilerimiz gelifltirilerek sürdürülmüfltür.
‹KB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ‹slam Ülkeleri ‹hracat Kredi ve Yat›r›m Sigortas› Kurumu
(ICIEC) ile olan iliflkilere devam edilmifltir.
Üçüncü ülkelerde Türk ve yabanc› firmalar›n ortaklafla üstlendi¤i projelerin Bankam›z ülke
kredi/garanti ve sigorta programlar› çerçevesinde di¤er ülkelerin ihracat destek kurumlar› ile birlikte
de¤erlendirilmesi ve finansman›n›n sa¤lanmas› amac›yla iflbirli¤i çal›flmalar›na devam edilmifltir.
Çok Tarafl› Yat›r›m Garantisi Kurumu (MIGA) ile 1999 y›l›nda imzalanan “‹flbirli¤i Anlaflmas›”
çerçevesinde, söz konusu kurum ile ortak sigorta ve reasürans imkanlar› oluflturulmas› do¤rultusundaki
çal›flmalar 2003 y›l›nda devam etmifltir.
Di¤er taraftan, Bankam›z, gerek hazine ifllemleri, gerekse borçlanma ifllemlerinde uluslararas›
piyasalarda etkin konumda olan yabanc› ticari bankalar›n yan›s›ra IBRD, JBIC, EDC ve Karadeniz
Ticaret ve Kalk›nma Bankas› gibi kurulufllarla olan iliflkilerini 2003 y›l›nda da sürdürmüfltür.
Bu çerçevede, söz konusu kurulufllarla Türkiye’de ve yurt d›fl›nda sa¤lanan temaslar s›ras›nda
bilgi al›flveriflinde bulunularak karfl›l›kl› ifl yapma olanaklar› de¤erlendirilmifltir.
Bilgi Sistemleri Uygulama/Gelifltirme ve Bilgi ‹fllem Bankam›z, biliflim teknolojileri arac›l›¤›yla
ça¤dafl bankac›l›k uygulamalar› çal›flmalar›na devam etmektedir. Bu kapsamda, ikinci sürüm
yaz›l›m çal›flmalar› tamamlanm›fl ve Bankam›z uygulamalar›nda kullan›lmakta olan tüm yaz›l›mlar
GUI ortam›na aktar›lm›flt›r. Y›llard›r kullan›lan Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) yaz›l›mlar›, geliflen
ihtiyaçlar do¤rultusunda gelifltirilmeye devam edilmifltir. Karar Destek Sistemi (DSS) uygulamalar›n›n
ilk örnekleri denenmifl ve Bankam›z›n karar süreçlerindeki süreklili¤i hedeflenmifltir. Yak›n gelecek
için WEB tabanl› yaz›l›mlara geçifl planlanm›flt›r.
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Organizasyon, yaz›l›m, donan›m, iletiflim gereksinimleri ve e-bankac›l›k amaçlar› do¤rultusunda,
bilgi ifllem teknolojilerine yo¤un ve kapsaml› yat›r›mlar yap›lm›flt›r.
Doküman Yönetim Sistemi ve ‹fl Ak›fl Sistemi ile yaklafl›k iki milyon sayfadan oluflan doküman›n
güvenli bir flekilde bilgisayar ortam›na aktar›larak saklanmas›, dolafl›m› ve bunlara tekrar sa¤l›kl›,
h›zl› ve güvenilir bir biçimde eriflilebilmesi çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Ka¤›t ve mekan tasarrufu,
birden fazla kiflinin ayn› anda ayn› doküman üzerinde çal›flabilmesi, kolay, h›zl› ve do¤ru çözümler
üretme, performans art›fl›, yap›lan ifllerde koordinasyon, çal›flanlar aras›nda ifl ak›fl›n›n belli bir
standart ve düzen dahilinde yürütülmesi olanaklar›na sahip olunmufltur. ‹fllerin belli süreçler ve
ak›fllar do¤rultusunda çal›flanlar aras›nda yönlendirilmesi, bunun sonucunda tüm bu süreçlerde
yarat›lan ve sisteme girilen belgelerin düzenli ve sistematik saklanmas›, kolayca bulunmas› ve
yetkilendirilmesi, optik karakter tan›ma ve içerik yönetim teknolojileri kullan›larak daha etkin hale
getirilmifltir.
Daha verimli ve etkin ifl süreçlerinin olabilmesi için bilgisayar ortam›nda oluflan belgelerin faks
sistemi ile ilgili yere otomatik olarak gönderilmesi ve al›nmas› sa¤lanm›flt›r.
Türk Eximbank IT sisteminde tüm ifllemlerin elektronik ortamda yürütüldü¤ü düzeye yükselme
yönünde yeni yaz›l›m projelerinin analiz, tasar›m, e¤itim ve dan›flmanl›k çal›flmalar› devam
etmifltir. Yeni sunucu temelli, farkl› Veri Ambar›, operasyonel ve d›flsal sistemlerden toplanan
bilgilerin entegre edilmifl, düzenlenmifl halinin kolayca raporlan›p analiz edilmesi imkan›n›
verecektir. Türk Eximbank operasyonel sistemlerini etkilemeksizin son kullan›c› kullan›m› yoluyla
kritik ifl bilgilerinin genifl ve çok boyutlu analizi yap›labilecektir. Elektronik Veri De¤iflim projesi
ile Türk Eximbank taraf›ndan sunulan kredi, sigorta ve garanti programlar›na iliflkin yaz›l›mlara,
WEB tabanl› elektronik bankac›l›k yetene¤i verilip ka¤›t üzerindeki ba¤›ml›l›k azalt›larak ifllemlerde
h›z ve güvenilirlik sa¤lanacakt›r.
Araflt›rma Araflt›rma faaliyetleri çerçevesinde, Türk Eximbank’›n ana fonksiyonlar›n›n yerine
getirilmesine destek olmak amac›yla dünyadaki geliflmeler takip edilmekte, Türkiye ekonomisi
de makro politikalar, mali piyasalar ve üretim sektörleri baz›nda yak›ndan izlenmektedir.
Y›l içinde, Türk Eximbank ile kredi, garanti ve sigorta programlar› çerçevesinde önem arz eden
ülkelerin genel politik ve ekonomik durumlar›n› ve Türkiye ile iliflkilerini inceleyen ülke raporlar›,
ülke bilgi notlar› ve “Türk Eximbank 2004 Y›l› Program›” haz›rlanm›fl, ülkelerin d›fl borç geri
ödeme kapasitelerini de¤erlendirmek amac›yla “2004 K›sa Vadeli Risk Raporu” yay›nlanm›flt›r.
Banka taraf›ndan uygulanacak yeni programlar›n gelifltirilmesi amac›yla çeflitli ülkelerdeki ihracat
destek kurulufllar› yak›ndan izlenmifl, yeni uygulamalar›n Türk Eximbank programlar›na
yans›t›labilmesi için çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bu arada, Banka içine ve d›fl›na yönelik çeflitli bülten
ve raporlar da düzenli olarak haz›rlanm›flt›r.
‹stikrar program› uygulamalar› çerçevesinde ihracat ve bankac›l›k sektörlerindeki geliflmeler
yak›ndan takip edilmifl, bankac›l›k sektöründeki yeniden yap›land›rma çal›flmalar› kapsam›nda
getirilen yeni yasal düzenlemelerin Türk Eximbank üzerindeki etkileri irdelenmifltir. Ayr›ca, Banka
programlar›n›n uluslararas› normlara uyumu amac›na yönelik olarak DTÖ, OECD gibi uluslararas›
kurulufllar›n resmi ihracat kredi kurumlar›na iliflkin düzenlemelerindeki de¤iflikliklerin takibi
sürdürülmüfltür.
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Enformasyon Enformasyon faaliyetleri kapsam›nda, Sigorta Bölümü’nün ‹hracat Kredi Sigortas›
ifllemlerine iliflkin al›c› riskini de¤erlendirme ve limit tesbiti amac›na yönelik firma enformasyonu
talepleri yerine getirilerek, 2003 y›l›nda 24.313 yabanc› firma hakk›nda rapor temin edilmifltir.
Yurt d›fl›ndaki enformasyon kurulufllar› ile mevcut on-line ve e-posta ba¤lant›lar› arac›l›¤›yla bilgi
al›flverifline 2003 y›l›nda da devam edilmifl; enformasyon teminine h›z kazand›r›lmas› amac›yla
yeni ba¤lant›lar kurulmufltur.
Bunun yan›s›ra, Türk Eximbank’›n Ülke Proje Kredileri, Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas›, Özellikli
‹hracat Kredisi, Yurt D›fl› Ma¤azalar Yat›r›m Kredisi ile Gemi ‹nfla ve ‹hrac›na Yönelik Teminat
Mektubu Programlar› kapsam›nda proje yüklenicisi olarak baflvuran ihracatç› ve müteahhit
firmalara iliflkin kapsaml› enformasyon ve analiz çal›flmalar› sürdürülmüfltür.
Ayr›ca, yurt d›fl›ndaki ihracat kredi sigortas› kurulufllar› ile iflbirli¤imizin gelifltirilmesi amac›yla
bu kurulufllar›n ihracat kredi sigortas› ifllemleri kapsam›nda Türk firmalar› hakk›ndaki enformasyon
talepleri karfl›lanmaya devam edilmifl ve 2003 y›l›nda 3.892 firma hakk›nda rapor haz›rlanarak
gönderilmifltir. Euler ve Hermes gruplar›n›n birleflerek 2003 y›l›nda yeniden yap›lanmalar›n›
müteakiben Euler ve Hermes Grubu’na dahil 40 dolay›nda kurulufl ad›na Türkiye’deki al›c›lara
iliflkin enformasyon temini, al›c› riskini de¤erlendirme ve al›c› limiti tespit görevini üstlenen ‹talyan
ihracat kredi sigortas› kuruluflu Euler Hermes SIAC, bu alanda iflbirli¤i yapmak üzere Türk
Eximbank’› seçmifltir. ‹lgili kurulufl ile Bankam›z aras›nda Ekim 2003’de imzalanan anlaflma
sonras›nda enformasyon sat›fl faaliyetimizin hacminde art›fl kaydedilmifltir.
2003 y›l› bafl›ndan itibaren Enformasyon Bölümü’nde “Doküman Yönetim Sistemi” projesi
uygulanmaya bafllanm›flt›r. Yeni sistem kapsam›nda, bölümün ka¤›t ortam›nda saklanmakta olan
arflivi, elektronik ortama aktar›lm›fl olup, yeni dokümanlar da bu ortamda tutulmaktad›r. “Doküman
Yönetim Sistemi”ne paralel olarak Nisan 2003’den itibaren bölümümüzde “Faks Yönetim Sistemi”
uygulamas›na geçilmifltir. Böylelikle faks ile iletiflim ka¤›ts›z ortamda sa¤lanmakta olup, gelen
fakslar da do¤rudan elektronik ortamda saklanmaktad›r.
E¤itim ve Halkla ‹liflkiler Bankam›zda 2003 y›l sonu itibariyle yafl ortalamas› 37,7 olup, 356
personel istihdam edilmektedir. Personelin 2’si doktora, 49’u lisans üstü, 168’i lisans, 27’si
önlisans (2 y›ll›k), 4’ü önlisans (3 y›ll›k) e¤itimi alm›fl olup, 157’si yabanc› dil bilmektedir.
2003 y›l› içerisinde 122 e¤itim program›na 155 elemanla 392 kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Bu
programlardan 71’i Türkiye Bankalar Birli¤i taraf›ndan düzenlenen dönemsel seminerler, di¤er
güncel seminer ve konferanslar olup, bunlara 97 kat›l›m gerçekleflmifltir. Di¤er yurt içi e¤itim
kurumlar›n›n 13 program›na 31 kat›l›m olmufltur. Ayr›ca, Banka içinde düzenlenen Enflasyon
Muhasebesi konulu e¤itim program›na 11 eleman›m›z kat›lm›flt›r.
Dünya Bankas› ‹hracat Finansman› Arac›l›k Kredisi (EFIL) ile finanse edilen Türk Eximbank
Kurumsal Geliflim Projesi kapsam›nda 2003 y›l› içerisinde, yurt içinde yerli ve yabanc› e¤iticiler
deste¤iyle 12 in-house e¤itim program›na 203 kat›l›m, yurt d›fl›nda 25 e¤itim program›na 50
kat›l›m sa¤lanm›flt›r.
2003 y›l›nda birçok kuruluflun çeflitli illerde düzenledikleri d›fl ticaretle ilgili 29 seminer program›
kapsam›nda, 17 eleman›m›z Bankam›z Kredi ve Sigorta Programlar›n› tan›tmak üzere konuflmac›
olarak kat›lm›flt›r.
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2003 y›l› sömestr ve yaz döneminde 72 ö¤renciye Genel Müdürlük, ‹zmir fiubesi ve ‹stanbul
fiubesinde staj olana¤› tan›nm›flt›r.
Halkla ‹liflkiler faaliyetleri çerçevesinde, 2003 y›l›nda Bankam›z›n tan›t›m›na önem verilmifl, bu
kapsamda reklam ve sponsorluk faaliyetlerinde bulunulmufl; çeflitli seminer ve organizasyonlarda
Türk Eximbank standlar› oluflturulmufl; Bankam›z› tan›t›c› broflür, Türk Eximbank Bülteni, ajanda
ve faaliyet raporu bas›m ve da¤›t›m ifllemlerinin koordinasyonu yap›lm›flt›r.
‹stanbul ve ‹zmir fiubeleri ‹hracat faaliyetlerinin yo¤unlaflt›¤› bölgelerimizde sektöre daha iyi
hizmet verebilmek amac›yla 1994’de aç›lan ‹stanbul ve 1995’de aç›lan ‹zmir flubeleri tam yetkili
olarak D›fl Ticaret fiirketleri K›sa Vadeli TL ve Döviz ‹hracat Kredileri, ‹hracata Haz›rl›k Döviz
Kredisi, ‹hracata Haz›rl›k TL Kredisi ve Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Kredisi programlar›n›
yürütmektedir. Bu flubelerimiz ayr›ca, Türk Eximbank’›n di¤er programlar› hakk›nda da
ihracatç›lar›m›za bilgi sunmakta, sorunlar› yerinde tespit ederek çözüm önerilerini Genel Müdürlük’e
iletmektedir.
‹stanbul flubesinde 23, ‹zmir flubesinde ise 6 personel görev yapmaktad›r.
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