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Yapısal dönüşüm

Mayıs 2017

Bankamızı tahsis, pazarlama ve operasyon birimleriyle
yeniden yapılandırdık. Daha fonksiyonel iş bölümüyle
işlemlerimizi hızlandırdık.

Teminat mektupsuz kredi

Çalışma prensiplerimizde yenilik yaptık. Yeni teminat
çeşitleriyle ihracatçılarımızın finansmana ulaşımını
kolaylaştırdık. İhracatçımıza doğrudan kredi veren
banka olduk.

2017-2018

9 yeni şube

İhracatın önde gelen illerinde 2017 yılından bu yana
9 yeni şube açtık. Şube sayımızı toplamda 12’ye
çıkararak ihracatçılarımıza yerinde hizmet veren bir
yapı oluşturduk.

2017-2018

12 yeni irtibat bürosu

2017 yılından bu yana 12 yeni irtibat bürosu açtık. İrtibat
Bürosu sayısını toplamda 14’e ulaştırdık. En çok ihracat
yapan ilk 20 ilde açacağımız şube/irtibat büroları ile
ihracatçımıza yerinde hizmet vereceğiz.

2017-2018

Tüm dünyada etkin Türk Eximbank

Dünyanın önde gelen ihracat destek kuruluşları ve
bankalarıyla toplamda 21 anlaşma imzaladık.
İhracatçılarımıza daha güçlü destek veriyoruz.

2017-2018

Sermaye artırımı

Hükümetimizin Ağustos 2017 ve Mayıs 2018’deki ilave
sermaye desteği ile ödenmiş sermayemiz 6,35 milyar
TL’ye yükseldi. İlave sermaye artırımı ile ihracatçılarımıza
daha fazla TL kredi vereceğiz.

Ağustos 2017

KOBİ’lere özel ilave TL kredi kaynağı

2017’de öz kaynağımızla finanse ettiğimiz kredileri
sadece KOBİ’lere tahsis etme kararı aldık. Böylelikle
KOBİ’lere özel ilave 2,5 milyar TL kaynak oluşturduk.

Ağustos 2017

Faiz düşüren tek banka

Kaynak maliyetlerimizi azalttık, bunu hemen
ihracatçılarımıza yansıttık. Böylece faizlerimizi 10’ar baz
puan düşürerek (yüzde 20’ye varan oranlarda indirim)
ihracatçılarımızın maliyetlerini düşürdük.

Ekim 2017

Global data uygulaması

Global Data uygulamasıyla ihracatçılarımıza alacak
sigortası kapsamında verdiğimiz alıcı limitlerinde işlem
sürelerini kısalttık, hız kazandık.

Kasım 2017

Asya Eximbankları Forumu’na tam üyelik

2017 Kasım ayında Asya ülkeleri arasındaki ticaretin
artırılması için kurulmuş olan Asya Eximbankları
Forumu’na tam üye olduk.

Kasım 2017

Aman Union Genel Sekreterliği

2017 Kasım Ayında İslam Ülkeleri İhracat Destek
Kuruluşları Birliği olan Aman Union Genel Sekreterliğini 2
yıllığına devraldık.

Aralık 2017

Kur riskine karşı yeni ürünler

İhracatçılarımızın kur risklerine karşı opsiyon
işlemlerimize forward işlemlerini de ekledik. Bu
işlemleri kar amacı gütmeden yapıyoruz.

2017-2018

İhracatçı bilgilendirme sunumları

Türkiye’nin dört bir yanında ihracatçılarımızla bir araya
gelerek Türk Eximbank programlarını ve yeni
uygulamalarımızı tanıtıyoruz. Birebir görüşerek
sorunlarını dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Hedefimiz
15 bin ihracatçıya hizmet vermek.

2017 yılsonu

Türkiye ihracatının yüzde 25’ine destek

Bankamız 2017’de Türkiye ihracatının yüzde 25’ine
destek verir hale geldi. Bu oranla dünyada Güney
Kore’den sonra oransal olarak ihracatçısına en fazla
destek veren ihracat destek kuruluşu oldu.

2017 yılsonu

İhracatın finansmanında lider banka

2017’de Türkiye’de ihracat kredilerinin yüzde 45’ini tek
başına veren banka olduk. Böylelikle ihracatın
finansmanında liderliğimizi sürdürdük.

39,3
milyar
dolar

2017 yılsonu

2017’de 39,3 milyar dolar finansman desteği

Bankamız 2017 yılsonu itibarıyla 39,3 milyar dolar
toplam finansman desteğine ulaştı. Bir önceki yıla
göre yüzde 19’luk büyüme gerçekleştirdi.
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İhracat Destek Hizmetleri Merkezi (0850 200 55 00)

Ocak 2018

İhracatçılarımızın sorunlarını anında iletebileceği İhracat
Destek Hizmetleri Merkezini Ocak 2018 itibarıyla hizmete
açtık. İhracatçılarımıza özel çözümler sunuyoruz.

Kullanıcı dostu yeni web sitesi

Yeni uygulama ve ürünlerimizin ihtiyaca yönelik şekilde
görüldüğü web sitemizi, yeni teknoloji ışığında ve
kullanıcı dostu olacak şekilde yeniledik.

Ocak 2018

Yeni KOBİ tanımı ile kapsamlı destek

2017-2018

Güçlü destek için düşük maliyetli dış kaynaklar

KOBİ tanımının genişletilmesiyle döviz kazandırıcı
hizmetler sektöründeki KOBİ’lerin de daha düşük
maliyetli kredilere erişmelerini sağladık.

Mayıs 2018

Daha uzun vadeli işletme sermayesi desteği (5 yıl)

İhracatçılarımızın talebi doğrultusunda işletme sermayesi
kredilerinde vadeyi 5 yıla çıkardık. Daha uzun vadelerle
ihracatçımıza nefes verdik.

2017 ve 2018 yılındaki yurt dışı fon temini çalışmalarımız
verimli geçti. TCMB harici kaynaklarımız 10 milyar
dolara ulaştı. Yeni fon kaynaklarımızın maliyetlerini
geçmiş yıllara göre düşürdük.

$€
£

Haziran 2018

Mayıs 2018

İstenen döviz cinsinden kredi kullanımı

Döviz kredilerinde kredinin ihracatçılarımızın istediği
döviz cinsinden kullanma seçeneği sağlandı. Kurdan
kaynaklı zararın önüne geçildi.

Haziran 2018

Turizme 300 milyon TL finansman desteği

200 milyon dolar işletme sermayesi garantisi

2017 yılında turizme desteğimizi yüzde 83 artırdık.
2018’de TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 300 milyon
TL kaynak ayırdık.

İşletme Sermayesi Garanti Programı ile 200 milyon
dolarlık krediye garanti vereceğiz. İhracatçılarımızın
teminat sorunlarına çözüm üretiyoruz.

Haziran 2018

Teminat ve garanti veren banka

Temmuz 2018

Sadece teminat alarak işlem yapan bankamızı
teminat ve garanti veren banka haline getirdik. Kredi
ve sigorta desteğinin yanında garanti işlemlerini
başlattık.

10 yıl vadeli 550 milyon dolar yatırım ve işletme
sermayesi kredisi

Haziran ayında Dünya Bankası’na bağlı MIGA ile
yapılan anlaşma sonucu 550 milyon dolar kredi paketi
sağlanmıştır. İhracatçılarımıza Temmuz ayında
kullandırılmaya başlanmak üzere 10 yıl vadeli yatırım
ve işletme sermayesi kredisi olanağı sunuyoruz.

Temmuz 2018

E-bono ve dijital dönüşüm ile daha hızlı hizmet

E-bono uygulamasını devreye aldık. Yılsonuna kadar
tamamlayacağımız elektronik taahhüt kapatma
projesini hızlandırdık. Bu projelerimizle bürokrasiyi
daha da azaltacağız.
Temmuz 2018

Faiz riskine karşı yeni ürünler

Faiz riskine karşı faiz swapı işlemlerini başlattık. ABD
Doları, Euro ve yoğun işlem gören diğer para
birimlerindeki değişken-sabit faiz swapı işlemi ile
ihracatçılarımızın faizden kaynaklı sorunlarına çözüm
sunuyoruz.
Eylül 2018

Daha fazla ihracatçıya destek

İhracatçı portföyümüz 2017 yılından bugüne yüzde 32
oranında arttı. Eylül ayında ihracatçı portföyümüzü
10.128’e yükselttik.
Hedefimiz yıl sonuna kadar 11.000 ihracatçıya
ulaşmak.
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e
46

milyar
dolar

Türkiye’nin ilk elektronik teminat mektubu
uygulaması ile daha az bürokrasi

Bankamız, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Vakıfbank işbirliği
ile Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu uygulamasını
başlatmış oldu. Daha az bürokrasi ile daha etkin ve
daha hızlı çalışma olanağı getirildi.

2018 yılsonu

2018 hedefimiz 46 milyar finansman desteği
2018 yılında 46 milyar dolarlık finansman desteği
sağlayarak ihracatçımıza tam destek vermeye
devam edeceğiz.

Türk Eximbank
“İhracatın finansmanında lider banka”
Rapor tarihi: 14.09.2018

