-198724 Ocak 1980 tarihinde alınan istikrar kararları ile liberal
bir iktisat politikası izlenmeye başlamış, bu doğrultuda
dışa açık bir kalkınma modeli benimsenmiştir. Söz
konusu yeni modelin uygulanması sonucu önemli
gelişmeler gösteren ihracatın bu durumuna süreklilik
kazandırabilmek için bir dış ticaret finansman kurumuna
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla
1986 yılı sonlarında başlanan çalışmalar kısa bir zamanda
sonuçlandırılarak Devlet Yatırım Bankası, 21.08.1987
tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. / Türk
Eximbank olarak yeniden düzenlenmiştir.

-1989Türk Eximbank İstanbul İrtibat Bürosu hizmete açılmıştır.
Türk Eximbank, 1989 yılında ülkemiz ihracatının yaklaşık
yüzde 20’sini destekleyerek büyük bir atılım yapmış, dış
ticaret sistemi içerisindeki ağırlığını artırmıştır. 1989
yılında, ihracat teşviklerinin azaldığı ve Türk Lirasının reel
olarak değer kazandığı bir ortamda, bir önceki yıla çok
yakın ihracat değerinin tutturulmasında Türk Eximbank’ın
önemli bir payı bulunduğu ve özellikle ihracatçılarımızı
üretim aşamasından başlayarak desteklemeyi amaçlayan
Sevk Öncesi İhracat Kredisi Programı bu kapsamda büyük
önem taşımaktadır.

-1991BERN UNION Üyeliği
1990 yılında İhracat Kredi Sigortası ve Yatırım Sigortası
Kurumları’nın uluslararası birliği BERNE UNION’a üyelik
başvurusu yapılmış, başvuru 1991 yılı başında kabul
edilmiştir. 1991 yılında İzmir İrtibat Bürosu faaliyete
başlamıştır. Aynı yıl içerisinde Hazine garantisi olmaksızın,
150 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi
sağlanmıştır.

-19881988 yılında, ülkemizin GAAT çerçevesinde imzaladığı
anlaşma gereğince ihracatımızı doğrudan teşvik araçlarının
en önemlilerinden olan vergi iadesi uygulamasına son
verilerek dolaylı teşvik tedbirleri ön plana alınmıştır. Bu
çerçevede, Türk Eximbank’ın ihracat kredi, garanti ve
sigorta programları ile ihracatın dolaylı teşvikinde önemli
bir boşluğu doldurması hedeflenmiştir.

-1990-19901990 yılında DÜNYADA YILIN EXİMBANK’I
“TÜRK EXİMBANK”
Uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşu Euromoney
tarafından yayınlanan “Trade Finance” dergisi, Türk
Eximbank’ı dünyada “Yılın Eximbank’ı” seçti. Trade Finance
yaptığı yorumda Türk Eximbank’ın tüm dünyada yaşanan
bunalımlı bir dönemde gösterdiği başarının gerçek bir
zafer olduğunu vurguladı.

-1992İhracatçılara verilen global destek öncelikli sektörlere
uygulanacak selektif teşviklerle desteklenmeye
başlanmıştır. Küçük ve orta ölçekteki ihracatçı firmalara
verilen destek ile ihracat teşvik sisteminin tabana
yayılması yolunda önemli bir gelişme kaydedilmiştir.
Bağımsızlığa yeni kavuşan Orta ve Batı Asya
Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyada Türk
Eximbank Proje kredileri ile ihracatçı ve yurt dışında
faaliyet gösteren müteahhitlerin rekabet gücü
kazanmaları için gerekli altyapı oluşturulmuştur.

-1994Türkiye ekonomisinin yeni bir yapılanma sürecine girdiği
1994 yılında Türk Eximbank, uygulamaya koyduğu
Kalkınmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi, İlk Adım
İhracat Kredisi ve Performans Döviz Kredisi programları ile
ihracat kredilerinde selektif bir sistemin kurulması yolunda
önemli bir adım atarken geçmiş yıllarda uygulamaya
koyduğu ve süreç içerisinde ihracatçıların talepleri
doğrultusunda yenilenen programları ile Türkiye’nin
ihracatını artırma yolunda büyük başarılar kazanmıştır.

-19961996 yılının KOBİ Yılı olarak benimsenmesinin hızlandırıcı
etkisi ile küçük ve orta ölçekteki firmaların lehine önemli
projeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Türk
Eximbank’ın sunduğu sigorta ve kredi programlarının
kapsamı genişletilerek, ürünlerden yararlanma
aşamasındaki mevzuatın azaltılması yönünde çalışmalar
yapılmıştır.

-1993Türk Eximbank ile Üniversiteler Arasındaki İşbirliğini
geliştirme çabalarının bir sonucu olarak 1980’li Yıllarda Dış
Ticaret Rejimi ve Dış Ticaretin Liberizasyonu adlı kitap
basılmış, kültür sanat faaliyetleri kapsamında ise Ankara
Müzik Festivaline sponsor olunmuş ve 1993 Ahmet Yesevi
Yılı münasebetiyle de Hoca Ahmet Yesevi adlı eserin
basımı gerçekleştirilmiştir.
Dünya Bankası destekli II. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Projesi çerçevesinde sektör ve firma bazındaki çalışmalar
kapsamında tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların
Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Collection
Premieren Düsseldorf fuarına katılımı sağlanmıştır.

-1995Türk Eximbank İzmir Şubesi açılmıştır. Türkiye ile Avrupa
Birliği arasında tamamlanan Gümrük Birliği sürecine bağlı
olarak Türk Eximbank’a düşen yükümlülüklerle ilgili gerekli
düzenlemeler yerine getirilmiştir. Bu kapsamda, Türk
Eximbank işlemlerinde sadece Türk Bankalar Kanunu’nun
çizdiği çerçevede değil, aynı zamanda hukuki temelleri
oluşturulmuş bir biçimde uluslararası düzenlemelere de
uymakla sorumlu olmuştur.

-1997TÜRK EXIMBANK’IN KURULUŞUNUN 10. YIL DÖNÜMÜ
Türk Eximbank, gelişmiş ülkelerdeki benzer ihracat
finansman kuruluşlarından yaklaşık 50 yıl sonra kurulmuş
olmasına rağmen, 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir
gelişme göstererek dünyadaki benzerleri arasında ilk 25
kuruluş arasına girmiştir. 10. Yıl etkinlikleri kapsamında
Türk Eximbank Hatıra Ormanı oluşturulmuş, Türk
Eximbank İhracatın Finansmanında 10 Yıl kitabı
hazırlanarak basımı yapılmıştır.

-1999Türkiye için 1999 yılı bir yandan küresel krizin pazarları
daraltıcı etkisi ile ihracata bir azalma eğilimi getirmiş, diğer
yandan iki büyük depremin yaşanması ile hem ekonomik
hem de toplumsal açıdan zor günlere sahne olmuştur. Türk
Eximbank böylesi zor bir dönemde aktiflerinin %90’ı
oranında kredi hacmi elde etmesinin yanı sıra döviz
bazında %2 oranında büyüme gerçekleştirmiştir.

-2001Uygulanan Komşu Ülkelerle Ticaretin Geliştirilmesi
Stratejisi çerçevesinde Türkiye’nin ihracat hedeflerinin
gerçekleştirilmesi yolunda Türk Eximbank ihracatçılara
çağdaş dünyanın kullandığı en etkin teşvik unsurlarından
ihracat kredi sigortası ile 2,8 milyar dolar gayrınakdi ve
kredi programları ile de 2,8 nakdi destek sağlamıştır.

-19981997 yılında Uzakdoğu’da başlayan ve kısa zamanda
bölgesel olmaktan çıkarak küreselleşen kriz, uluslararası
ticaret hacminde daralmaya ve finansal piyasalarda
dalgalanmaya yol açmıştır. Türk Eximbank fon temin
maliyetlerinin ve gelişmekte olan ülkelere güvensizliğin
arttığı bu dönemde aktiflerinin %91’ini kredi olarak
kullandırarak ihracat sektörüne gereken desteği
sunmuştur.

-2000Enflasyonla mücadelede döviz kurunun çapa olarak
belirlenmesi ile Türk Lirası reel olarak değer kazanmış ve
bu durum ihracatçılarımızın fiyat açısından rekabet
edebilirliğini artırmıştır. Bu süre zarfında Türk Eximbank,
uyguladığı kredi ve sigorta programları ile ihracat
sektörünü önemli ölçüde desteklemiştir. Kasım 2000
tarihinden itibaren ülke ekonomisinde yaşanan
sıkıntılardan ihracatçıların asgari oranda etkilenmesi için
Türk Eximbank esnek faiz politikası belirlemiş ve kredi
vadeleri konusunda ihracatçılara kolaylık sağlamıştır.

-2002Cumhuriyat tarihinin en ağır ekonomik krizinin
ardından 2002 yılında ekonomi %7.8 oranında
büyümüştür. Türkiye ihracatının 35 milyar dolar
seviyesinde olduğu bu yıl içerisinde Türk Eximbank’ın
ihracat sektörüne sağladığı nakdi ve gayrınakdi destek
tutarı 5 milyar dolar olmuştur. Ülkeye döviz girdisinin
artırılması amacıyla 2002 yılında Türk Eximbank 3 yeni
kredi programını uygulamaya koymuştur. Bu programlar,
Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi, Döviz
Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, Yurt Dışı Müteahhitlik
Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu programlarıdır.

-20042004 yılı içerisinde ihracat potansiyeli yüksek illerimizden
Denizli ve Kayseri’de Türk Eximbank İrtibat Büroları açılmış
ve faaliyete başlamıştır. 2004 yılında Türkiye %9,9 ile, OECD
ülkeleri içerisinde en yüksek büyümeyi gerçekleştiren üye
olmuştur. Bu büyümenin temel aktörü %33 oranında artarak
63 milyar dolara ulaşan ve rekor kıran ihracat olmuştur.
Türkiye ihracatının bu üstün performansta etkin rolü olan
kurumlardan biri de Türk Eximbank’tır. Türk Eximbank’ın
ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik desteğini
artırarak sürdürdüğü, ihracatçılar lehine önemli
düzenlemeler gerçekleştirdiği ve yeni programlar
uygulamaya koyduğu 2004 yılında, ihracat sektörüne 7 milyar
dolar tutarında destek sağlamıştır.

-2006Kuruluşunun 20'nci yılına giren Türk Eximbank, edindiği
yoğun tecrübe ve birikim sayesinde artık Dünya’daki diğer
ihracat kredi kuruluşları gibi kısa vadeli finansmandan
orta ve uzun dönemli finansmana ve ağırlıklı olarak da
ihracat kredi sigortası ve garanti faaliyetlerine yönelecektir.
Türk Eximbank 2006 yılında 3,5 milyar dolar ihracat kredisi
ve 4,3 milyar dolar ihracat kredi sigortası olmak üzere
ihracat sektörüne toplam 7,8 milyar dolar destek
sağlamıştır. 2006 yılı içerisinde ihracat potansiyeli yüksek
illerimizden Bursa, Adana ve Trabzon’da Türk Eximbank
İrtibat Büroları açılmış ve faaliyete başlamıştır.

-20031997-2000 döneminde 26-27 milyar dolar eşiğinde kalan
ihracat, 2001 yılında bu döngüsünü kırarak 30 milyar
doların üzerine çıkmış, 2002 yılında 36 milyar dolara
ulaşmış, 2003 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 50
milyar dolar sınırında gerçekleşmiştir. 2003 yılı ihracat
artışı, Türk Eximbank’ın faiz oranlarındaki indirimleri ile
birlikte ihracatçılarımızın gerek verimliliklerini artırmaları
gerekse yeni pazarlar bulma konusunda göstermiş
oldukları özverili çabaları sonucunda gerçekleşmiştir.

-20052005 yılında ihracat potansiyeli yüksek olan Gaziantep
şehrinde Türk Eximbank İrtibat Bürosu açılmıştır.
Sürdürülebilir ihracat artışını sağlama yolunda ihracatçılara
uygun maliyetli finansman desteği sağlanması büyük önem
kazanmaktadır. Bu aşamada, Türkiye ihracatının tek resmi
destekli finansman kuruluşu olan Türk Eximbank devreye
girmektedir. Türk Eximbank, yıl içerisinde ekonomideki
gelişmeler paralelinde ihracat kredi faiz oranlarını
düşürmeye devam etmiştir. Böylece ihracatçılara en uygun
koşullarda finansman desteği sağlanırken, vadelerin 1,5 yıla
uzatılması ve çeşitlendirilmesiyle her ihtiyaca cevap verecek
koşullar sağlanmıştır. Türk Eximbank ihracatçılarımız başta
olmak üzere, yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve
yatırımcılara, uluslararası nakliyecilere, turizmci ve
işletmecilere ihracat kredisi ve ihracat kredi sigorta ve
garantisi imkânlarını kapsayan geniş bir ürün yelpazesi ile
hizmet vermektedir. Bu çerçevede Türk Eximbank , 2005
yılında ihracat sektörüne toplam 7,7 milyar dolar düzeyinde
destek sağlamıştır.

-2007Türkiye dünya ihracat sıralamasında 21’inci sıraya
yükselirken, ihracatta yapısal bir dönüşüm de
gerçekleştirilmiştir. Sektörel ve bölgesel bağımlılık
azaltılarak, ihraç ürünlerinde çeşitlilik ve ihraç
pazarlarında artış sağlanırken, emek yoğun sektörlerden,
teknoloji yoğun ve rekabetçi sektörlere yönlenilmiştir. Bu
süreçte Türk Eximbank ihracata dayalı büyüme
politikaları kapsamında 25 yılı aşkın bir süredir ihracat
yoluyla dış pazarlara yönelen Türk firmalarına önemli
destekler sağlamıştır.

-2009Türk Eximbank 2009 yılında ihracat sektörüne 4,8 milyar
dolar nakdi kredi desteği ve 4,5 milyar dolar sigorta/garanti
imkânı olmak üzere toplam 9,3 milyar dolar destek
sağlamıştır. Uluslararası İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası
Kuruluşları Birliği (Berne Union) ile yakın ilişkiler
sürdürülmüştür ayrıca Türk Eximbank 2009 yılında Berne
Union Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

-20112011 yılında ihracatçılarımızın Eximbank’ın sunduğu
imkanlardan daha kolay yararlanmasına olanak tanıyacak
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. İhracatçılarımızın kredi
kullanmak için Bankamıza verdikleri Genel Kredi
Sözleşmesi ve taahhütnamelerden riski kapananların yeni
kredi taleplerinde de kullanılması imkanı getirilmiş ve
firmaların istek, gereksinim ve beklentilerinin öğrenilmesi
amacıyla firma ziyaretlerinin artırılarak, pazarlama ve ürün
tanıtım faaliyetlerine hız verilmiştir. 2011 yılında Türk
Eximbank toplam kredi ve sigorta desteğini dolar bazında
%39 oranında artırarak ihracata toplam 12.4 milyar dolar
düzeyinde destek sağlamıştır.

-2008Finansal dalgalanmanın küresel ekonomiyi daralttığı 2008
yılında ihracatın ülke ekonomileri açısından önemi bir kez
daha kanıtlanmıştır. Türkiye’de ekonomik büyümede itici
rol oynayan ihracat, global kriz döneminde önemli bir rol
oynayacaktır. Türk Eximbank böylesi bir dönemde 4,3
milyar dolar tutarında nakdi ihracat kredisi ve 5,1 milyar
dolar tutarında ihracat kredi sigortası olmak üzere sektöre
toplam 9,4 milyar dolar tutarında finansal destek vermiştir.

-2010Küresel ekonomiyle entegrasyon içinde olan Türkiye
ekonomisi, hedefini 2023 yılında 500 milyar dolarlık
ihracata ulaşmak olarak belirlemiştir. 2010 yılında gerek
dünya, gerekse Türkiye ekonomisinde gözlemlenen olumlu
gelişmeler neticesinde ihracat, %11,5’lik bir artışla 114 milyar
dolara yükselmiştir. 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracata
ulaşma hedefi doğrultusunda Türk Eximbank 2010 yılında
ihracata 8.9 milyar dolar tutarında destek sağlamıştır.

-2012Türk Eximbank 2012 yılında Genel Müdürlüğü’nü
ihracatın ve finansın merkezi İstanbul’a taşımıştır ayrıca
yıl içerisinde ihracat potansiyeli yüksek illerimizden
Konya’da Türk Eximbank İrtibat Bürosu açılmış ve
faaliyete başlamıştır. 2012 yılında Türk Eximbank ihracat
sektörüne sağladığı kredi ve sigorta desteğini %77
oranında artırarak 22 milyar dolara yükseltmiştir. Türkiye
ihracatının 152,5 milyar dolar olduğu yılda Türk
Eximbank ülke ihracatının %14,5’ini finanse etmiştir.

-2014Türk Eximbank 2014 yılında da ihracatçıyı koruyarak
etkinliğini artıran, bankacılık sektörünün en önemli dişlisi
olmaya devam etmiştir. 2014 yılı içerisinde ihracat potansiyeli
yüksek illerimizden Samsun’da Türk Eximbank İrtibat Bürosu
açılmış ve faaliyete başlamıştır. Avro Bölgesi’nde 2014 yılı
boyunca gözlemlenen düşük enflasyon yıl sonuna doğru
deflasyona dönüşmüştür. Bu konjonktürde daralan dış talebe
rağmen Türk Eximbank ihracat sektörüne 2014 yılında 20
milyar dolar nakdi kredi ve 11 milyar dolar sigorta imkanı
sağlamıştır. Böylece Türk Eximbank’ın toplam finansman
desteği bir önceki yıla göre %11 oranında artarak 31 milyar
dolara yükselmiştir. Türk Eximbank’ın gerçekleştirdiği bu
performans neticesinde ülkemiz ihracatına sağlanan destek
oranı da 2014 yılında %19,7 oranında gerçekleşmiştir.

-20162016 yılında Türk Eximbank olarak tüm kredi ve sigorta
programlarımız ile ihracatçılarımıza sevkiyat öncesi
finansman desteği sunmaya, sevkiyat sonrasında mevcut
pazarlardaki risklerini paylaşmaya ve ihracatçılarımızın
yeni pazarlara açılmalarını teşvik etmeye devam
edilmiştir. Reeskont kredilerimiz 2016 yılında da
ihracatçılarımız için önemli bir finansman kaynağı
olmuştur. Reeskont kredisi programlarımız kapsamında
kullandırdığımız destek tutarını 2016 yılında geçen yıla
göre %11,2 oranında artırarak 16,5 milyar dolara
çıkarılmıştır. Türk Eximbank tarafından 2016 yılında
ihracat sektörüne 22 milyar doları nakdi kredi ve 11
milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam
33 milyar dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye
ihracatının yaklaşık %23’üne tekabül etmektedir. Diğer
taraftan, 2017 yılında bu desteğin 25,4 milyar doları nakdi
kredi ve 14,4 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak
üzere % 21'lik bir artışla toplam 39,8 milyar dolara
yükseltilmesi hedeflenmektedir.

-2013İhracatçılarımıza daha yakın olmak, onların talep ve
önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek adına
2013 yılında Türk Eximbank Avrupa Yakası İrtibat Bürosu
hizmete açılmıştır. 2013 yılında da ihracatçılarımızın
küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik
çalışmalarımız müşteri odaklı bir iş kültürü çerçevesinde
sürdürülmeye devam etmektedir. Türk Eximbank olarak,
ihracat sektörüne 19,7 milyar dolar nakdi kredi, 8,4 milyar
dolar ise sigorta imkânı olmak üzere, toplam 28,1 milyar
dolarlık destek sunulmuş ve 2013 yılında Türkiye
ihracatının %18,5’i finanse edilmiştir. Böylece ihracat
sektörüne sağladığımız destek bir önceki yıla göre %27
oranında artırılmıştır.

-2015Küresel piyasalarda artan rekabet ortamı ve riskler ile sıkılaşan
finansal koşullar ihracatçılarımızın mevcut pazarlardaki hareket
kabiliyetini sınırlandırmış, ihracatçılarımızın yeni pazarlara
açılmasını daha zor hale getirmiştir. Bununla birlikte,
ihracatçılarımızın uluslararası piyasalarda desteklenmesi ve
önünün açılması ile yaşanacak ihracat artışı dengeli bir ekonomik
büyüme açısından önem taşımaktadır. Bu bilinçle, Bankamız
tarafından, İhracat Kredi Sigortası ve Garanti Uygulamaları ile
ihracatçılarımıza risksiz bir ortamda iş yapma ve yeni pazarlara
girme olanağı sunulurken, nakdi kredi programları sayesinde
ihracatçıların yaşadıkları finansman sıkıntısını en uygun
maliyetlerle çözmelerine yardımcı olmaya devam edilmiştir. Öte
yandan, ülkemizin katma değeri yüksek ihracat kompozisyonu
geçişine katkı sunmak amacıyla markalaşmayı ve ihracata yönelik
üretim kapasitesini artırmayı sağlayacak yatırımları orta-uzun
vadeli kredi programları ile desteklenmiştir. Bu amaçlar ve
yöntemler doğrultusunda Türk Eximbank olarak ihracat
sektörüne sunduğumuz desteğin hem nicelik, hem de nitelik
olarak artırılması için önemli bir gayret sarf edilmiştir. Bu
çerçevede, ihracat sektörüne 2015 yılında 30,2 milyar dolar destek
sağlanmıştır. Ayrıca 2015 yılında ihracat potansiyeli yüksek
illerimizden turizmin başkenti Antalya’da Türk Eximbank İrtibat
Bürosu açılmıştır.

-2017Türk Eximbank, kuruluşunun otuzuncu yılında ihracatı
destekleme misyonunu daha etkin bir şekilde yerine
getirmek amacıyla yeniden yapılanmıştır. Bu süreçte
Bankanın organizasyon yapısında gerçekleştirilen
dönüşüm ile ihracatçılarla doğrudan çalışılabilecek bir
yapı oluşturulmuştur. Banka, Hazine Garantili Kredi
Garanti Fonu-Portföy Garanti Sistemine (KGF-PGS) ise
Haziran ayından itibaren dahil olmuştur. Takiben
Türk Eximbank’a doğrudan başvuran firmalar analiz
edilerek ve banka teminatı mektubu dışındaki teminatlar
(ipotek, işletme rehni, şahsi kefalet vb.) da dahil
olmak üzere gerekli görülen teminatlar kabul edilerek
kredi kullandırılmaya başlanmıştır. 2017 yılında Türk
Eximbank tarafından kullandırılan krediler ABD Doları
bazında %9,8 oranında artarak 24,1 milyar ABD Dolarına
ulaşmıştır. 2017 yılında Türk Eximbank’ın sağladığı
kredi/sigorta/garanti desteği ABD Doları
bazında %19,2 oranında yükselmiş ve 39,3 milyar ABD
Doları olmuştur.

-2018Bankanın organizasyon yapısında gerçekleştirilen
dönüşüm ile ihracatçılarla doğrudan çalışılabilecek bir
yapı oluşturulmuştur. İhracatçılarla doğrudan çalışmak
amacıyla organizasyon yapısını değiştiren Türk Eximbank
aynı zamanda daha fazla ihracatçıya yerinde hizmet
sunabilmek için şubeleşerek daha önceki yıllarda açılan
irtibat ofislerini de şubeye dönüştürmüştür. Bu kapsamda,
Genel Müdürlüğü İstanbul’da (Anadolu Yakası) bulunan
Banka’nın, Ankara ve Ege Bölge Müdürlükleri ile İstanbul
Avrupa Yakası, Merkez Şube, İstanbul Odakule (Şubat
2019), Gaziantep, Denizli, Bursa, Kayseri, Konya, Antalya,
Adana, Gebze, Çorlu (Şubat 2019) ve Manisa (Şubat 2019)
şubeleri olmak üzere 16 birimi, Samsun, Trabzon, İzmir
Konak, İzmir Kemalpaşa, İzmir Alsancak, Aydın, Eskişehir,
Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Çerkezköy, Sakarya ve
İskenderun (Ocak 2019)’da olmak üzere 14 adet irtibat
noktası bulunmaktadır. Türk Eximbank ihracatçılarımıza
2018 yılında 27,3 milyar ABD doları kredi desteği ile 16,9
milyar ABD doları sigorta desteği olmak toplam 44,2 milyar
ABD doları finansman desteği sağlamıştır.

-2019Türk Eximbank’tan sürdürülebilirliğe tam destek. Türk
Eximbank, iklim değişikliğinden sosyoekonomik
eşitsizliğe kadar birçok sorunla yüzleşerek hızla değişen
dünyada sürdürülebilir ihracatın büyük önem arz
ettiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda faaliyetlerini
yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm
finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate almaktadır.
Bu çerçevede Banka tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik
prensiplerine uygun şekilde yürütmek ve yönetişim
yapısını da bu prensipler doğrultusunda şekillendirmek
amacıyla “Sürdürülebilirlik, Çevresel ve Sosyal Risk
Yönetim Sistemi” projesini başlatmış, Yönetim Kurulunun
06.09.2019 tarihli Kararı ile Sürdürülebilirlik İlkeleri,
Çevresel ve Sosyal Etki Politikası, İklim Değişikliği ile
Mücadele ve Uyum Politikası onaylanmıştır. Bu
doğrultuda Bankanın kredi ve sigorta işlemlerinin
çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirilmesi ve
konunun Banka’nın stratejisi doğrultusunda etkin şekilde
yönetilmesini sağlamak amacıyla Türk Eximbank Finanse
Edilmeyen Faaliyetleri Listesi”nde yer almayan ancak;
Türk Eximbank payı 10 milyon ABD doları ve üzeri, vadesi
24 ay ve üzeri tüm yatırım kredisi, orta ve uzun vadeli
sigorta/garanti ve uluslararası krediler başvuruları,
Türk Eximbank payı 10 milyon ABD dolarının altında,
vadesi 24 ay veüzerindeki işlem mahalli duyarlı alanlar
içinde/yakınında yer alan ya da faaliyet kapsamında ciddi
insan hakları etkilerinin oluşma ihtimali yüksek olan
yatırım kredisi, sigorta ve uluslararası krediler
başvuruları, MIGA, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa
Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), İslam Kalkınma Bankası
(IDB) ve ICIEC gibi uluslarüstü kuruluşlardan ya da bu
kuruluşların garantisiyle sağlanan bağlı kaynakların
kullandırımlarında Yapılandırılmış Finansman, Yatırımcı
ve Derecelendirme Kuruluşları İlişkileri
DaireBaşkanlığı’nca duyurulan eşik tutar ve vadelerdeki
kredi başvuruları için potansiyel çevresel ve sosyal
riskleri sınıflandırmak ve yönetmek amacıyla Çevresel ve
Sosyal Risk Modeli’nin uygulanmasına 2020 yılında
başlanacaktır.

-2020Türk Eximbank’tan İhracatçılara ‘Katılım Finans Sistemi’
Prensipleri ile Çalışan Katılım Finans Yatırım Kredisi
Hizmeti Başladı. 30’un üzerinde ürün ile ihracatçılara
hizmet veren Türk Eximbank ‘Katılım Finans Sistemi’
prensipleri ile çalışan ürününü devreye alıyor. Böylece
katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçılarımız
Türk Eximbank’tan yatırım kredisi kullanabilecekler. Bu
kapsamda Katılım Finans Yatırım Kredisi hizmetinin ilk
kullandırımları, Adana ve Konya şubelerimizce 2 farklı
firmaya yaptırılmış ve konvansiyonel bankacılıkta islami
usullerle ilk fon kullandırımını hayata geçirilmiştir.
Türk Eximbank, Katılım Finans sistemi prensipleri ile
çalışan yatırım kredisi programının kurulmasıyla, İKB
kaynağına ek olarak uluslararası piyasalardan katılım
finans yöntemleriyle sağlayacağı kısa ve orta-uzun vadeli
sendikasyon ve ikili kaynaklarla katılım bankalarıyla
koordinasyon içerisinde Türk ihracatçısına desteğini
artırarak sürdürecektir.

