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T.C. Merkez Bankası ile Bankamız arasındaki işbirliği 

çerçevesinde, Bankamıza tanınan kaynaklar dahilinde tüm 

sektörlerdeki ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı 

firmalara ihracat taahhüdü karşılığında Reeskont Kredisi 

kullandırılmaktadır. 

 Her firma için uygulanacak limit tutarı azami 90 Milyon 

ABD Doları olup, DTSŞ’ler için ise 120 Milyon ABD Doları olarak 

belirlenmiştir. 

Faiz oranları, 120 ya da 180 günlük vade yapısına ve döviz 

cinsine göre değişmekte olup; yıllık olarak TL’de %4,75, EURO ve 

ABD Doları’nda ise EURIBOR/LIBOR+0,75’ten başlamaktadır.  

İçerik 

 İhracat Kredileri  

 Ülke Kredileri  

 Sigorta Programları 

 

Türk Eximbank 

İhracatın Finansmanı 

TÜRK İYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş .  07.05.2013 

Reeskont Kredisi 

Piyasadaki en uygun maliyetli kredi… 

Genel olarak Türk Eximbank…  
Türk Eximbank, Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda, ihracat 

sektörünün finansman gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunu gerçekleştirirken, imalatçılar ve yurt 

dışında faaliyet gösteren müteahhit firmalardan turizmcilere, uluslararası nakliyecilerden, yazılım, 

projelendirme, danışmanlık gibi döviz kazandırıcı hizmetleri sağlayan firmalara kadar uzanan geniş 

bir yelpazeye kredi, garanti ve sigorta hizmeti sunulmaktadır. Mevcut hizmetlerimiz genel olarak 

Bankamız tarafından sağlanırken, kredi programlarımızdan ticari bankalar aracılığı ile de 

faydalanmak mümkündür.  

 

  

Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar sonucu ülkemiz 

ihracatına sunduğumuz sigorta ve finansman hizmetleri yıllar itibariyle hızla artmıştır. 2012 yılı 

içerisinde ülkemiz ihracatının yaklaşık %15’ini finanse eden Bankamız’ın 2013 hedefi ise 30 Milyar ABD 

Doları ile ülkemiz ihracatının %19’unu finanse edebilmektir.  



 

 

Bu bilgi notu TİM üyelerine Bankamız faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

SAYFA 2 İHRACATIN FİNANSMANI 

Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı “Sevk 

Sonrası Reeskont Kredisi” adı altında revize edilmiştir.  

 Türk Eximbank kredi programları içinde sadece bu 

program ilave bir teminat maliyeti doğurmamaktadır. 

İhracatlarını Bankamıza sigortalatan firmalarımız hem alıcı 

riskinden korunmuş olacak hem de sigorta poliçesini kredinin 

teminatı olarak kullanabilecektir.  

 Program kapsamında ihracatçılarımızın, 180 güne kadar 

vadeli ihracat alacakları LIBOR/EURIBOR+0,75’ten başlayan 

oranlar ile iskonto edilebilmektedir.  

 İskonto oranı hesaplamasında dikkate alınacak olan 

LIBOR ve EURIBOR oranlarının son dönemlerde sırasıyla %0,35 ve 

%0,25 seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde, firmaların ihracat 

alacakları için yıllık bazda %1 gibi cazip bir oranla veya işlem 

bazında ise %0,4 (Binde 4) den daha az bir maliyetle finansman 

sağlanabilmektedir.   

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi 

Markalaşma faaliyetlerinin finansmanı… 

 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi ile, firmaların 

yapmış oldukları hammadde, ara malı, makine ve teçhizat 

alımları kredilendirilmek suretiyle, firmaların ihracata yönelik 

faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. 

 İhracatçılarımıza işletme sermayesi ihtiyaçları için 

harcama belgelerine dayalı finansman desteği sağlanmaktadır. 

Kullandırılacak kredilerin vadesi 1 yıl anapara geri ödemesiz 5 

yıldır.   

 

İşletme Sermayesi ve Yatırım Desteği… 

 

 

Türkiye İhracat Kredi 

Bankası A.Ş.  

(Türk Eximbank), 

Türkiye’nin tek Resmi 

İhracat Finansman 

Kuruluşudur.  

  

 

 

Türk Eximbank yurt 

dışında Türk markasını 

yerleştirmeye yönelik 

yatırımları finanse 

etmektedir.  

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Programı kapsamında ise, 

firmaların gerek yurt içinden gerekse yurt dışından 

gerçekleştirecekleri makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları 

finanse edilmektedir.  

 İhracatçılarımıza yatırım ihtiyaçları için harcama 

belgelerine dayalı finansman desteği sağlanmaktadır. 

Kullandırılacak kredilerin vadesi 2 yıl anapara geri ödemesiz 7 

yıldır.   

 

 

Alternatif teminat olanağı… 

TURQUALITY® kapsamında desteklenen ve Türkiye’de 

yerleşik bir Türk markasına sahip firmalarca; yurt dışında yerleşik 

marka satın alınması, yurt dışında var olan şirket ve/veya marka 

ile ilgili mağaza, tesis satın alınması, Türk malı/markası imajının 

geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını 

yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetleri 

finanse edilmektedir. 

 Program kapsamında 2 yıl anapara geri ödemesiz 7 yıl 

vade ve 3 yıl anapara geri ödemesiz 10 yıl vade seçenekleri 

sunularak yurt dışında marka yatırımlarını geliştirmeyi hedefleyen 

firmalarımıza uzun vadeli finansman imkanı sunulmaktadır. 
 

 
İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi 

 

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 

 

Marka Kredisi 
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SAYFA 3 İHRACATIN FİNANSMANI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHRACAT KREDİLERİ DEĞİŞİMLERİ... 

Ülkemiz ekonomisindeki olumlu gelişmelere ve 

piyasa faiz oranlarının genel seyrine paralel olarak, 

Bankamız kredi programlarının vade yapısı ve faiz 

oranlarına ilişkin ihracatçı firmalarımız lehine yeni 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu çerçevede sadece 2013 yılı içerisinde 2 kez faiz 

indirimine gidilmiş olup, fon maliyetleri ve piyasa faiz 

oranlarındaki gelişmeler dikkate alınarak ihracatçılarımıza 

en uygun oranlarla finansman sağlanmasına devam 

edilecektir.  

 
Kredi programlarımızın faiz 

oranları sürekli güncel 

tutulmuş ve vade yapılarında 

ihracatçılarımızın lehine 

düzenlemelere gidilmiştir. 

 

Türk Eximbank olarak 

ihracatçılarımıza 

sunduğumuz finansman 

imkanlarına ticari 

bankalar ya da 

doğrudan Bankamız 

aracılığıyla 

ulaşılabilirken, 2012 yılı 

içerisinde Bankamız 

kaynakları ile sağlanan 

finansmanın %80’i 

doğrudan Türk 

Eximbank tarafından 

kullandırılmıştır. 

 

Güncellenen faiz oranları ve vade yapıları… 

Bürokrasi Azaltıldı… 

Firmalarımızın talepleri doğrultusunda kredi başvuru 

belgeleri azaltılmış ve noter onaylı olarak alınması 

zorunluluğu yerine, söz konusu belgelerin huzurda 

imzalanabilmesi imkanı getirilerek başvuru için gereken 

şartlar mümkün olduğunca kolaylaştırılmıştır.  Yapılan 

benzer düzenlemelerin sonucunda firmalarımız, zaman ve 

maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra kredi imkanına çok 

daha hızlı erişebilmektedirler. 

Firma Limitleri Arttırıldı… 

Bankamız tarafından uygulanmakta olan kredi 

programları dahilinde faiz oranları ve vade yapılarına 

ilişkin düzenlemelerin yanı sıra firmalara tanınan üst limitler 

mümkün olduğunca yüksek tutulması sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

 

Bu kapsamda firma limitleri; 

 

 Reeskont ve Sevk Sonrası Reeskont Kredisi 

programlarında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 

120 milyon ABD Doları, diğer firmalar için 90 milyon 

ABD Doları’na, 

 İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi ve 

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi Programı’nda 

sırasıyla 7,5 Milyon ve 10 Milyon EURO’ya  

 KOBİ İHK programında 1 milyon ABD Doları’na, 

 KKTC Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi programında 5 

milyon TL’ye, 

 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programında     

25 Milyon ABD Doları’na, 

 Gemi İnşa ve İhracatı Finansmanı programında    

25 Milyon ABD Doları’na 

 

yükseltilmiştir.  

 

İstanbul’daki yeni hizmet 

binamızda yeni logomuzla 

ihracatçılarımızın yanında 

olmaya devam ediyoruz. 
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SAYFA 4 İHRACATIN FİNANSMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE KREDİLERİ TÜM DÜNYADA… 

İhracatçılarımız için alıcılara açılan krediler… 

Alıcı Kredileri niteliğinde, yurtdışındaki kamu 

kurum/kuruluşlarına veya muteber bulunan bankalara açılan 

kredilerimiz Ülke Kredileri Programı altında 

gerçekleştirilmektedir.  Böylece, Türkiye’den 

gerçekleştirilecek mal ihracatı ve yurt dışı projelere 

finansman desteği sağlanmaktadır.  

 

 

  Son yıllarda hem devlet garantisi sağlamanın daha 

zor olması, hem de devlet garantisi güvencesinde ciddi 

zayıflama görülmesi ülke kredileri programlarında ağırlığın 

bankacılık sektörü aracılığı ile özel sektöre kaydırılması 

zorunluluğunu doğurmuştur. Bu çerçevede, yurtdışı 

bankaların riskliliklerinin değerlendirilmesine yönelik “Türk 

Eximbank Yurtdışı Banka Değerlendirme Genel Esasları” 

belirlenerek, “Yurt Dışı Bankalar Referans Listesi” ile “Yurt Dışı 

Bankalarda Üstelenilebilecek Risk Tavanları Tablosu” 

oluşturulmuştur. 

 

Bankamız tarafından muteber kabul edilen bankalara 

kredi açılması ve ürün çeşitlendirilmesi suretiyle Ülke 

Kredi/Garanti Programına ivme kazandırılması 

hedeflenmektedir. Projenin veya ihracat işleminin niteliklerine 

bağlı olarak, geri ödeme dönemleri için OECD sektör 

uzlaşılarına, Banka’nın borçlanma vade yapısı imkan verdiği 

ölçüde uyum sağlanılmasına çalışılacaktır. 

Referans Banka Listesi ile küresel ortaklıklarımız… 

 

2013 yılında makine 

imalat, teknik müşavirlik 

hizmetleri, yazılım ve 

gemi inşa sektörlerine 

finansal destek 

sağlanmasına imkân 

verecek çalışmaların 

tamamlanması 

hedeflenmektedir. 

 

 

 

Bankamız internet sitesinden, her 

ülkenin OECD Risk Kategorisini ve 

Bankamız tarafından tanınan ülke 

limitini interaktif olarak 

öğrenebilirsiniz.   

OECD Risk Kategorisine göre ülke limitleri 

Ülke Limitleri Listesi’nin oluşturulmasında yeni bir 

yöntem belirlenerek, yeni pazarların Türk ihracatçılarına 

açılması, mevcut pazarlarda pazar payının arttırılmasında 

ülke kredilerinin tekrar stratejik bir araç haline getirilmesi için 

her ülkeye münhasır limit belirlenmesi uygulamasına son 

verilmiş olup her bir OECD ülke grubu için bir limit 

belirlenmiştir. Bu kapsamda her bir grup içinde maksimum 

ülke limiti tayin edilerek uluslararası kurallar ve ülkemizin dış 

politikası gereğince kapsam dışı tutulan ülkeler hariç olmak 

üzere tüm ülkelerde firmalarımızın ülke kredileri kapsamında iş 

yapmalarına fırsat tanınmıştır. 

 

Ülke kredileri kapsamında belirlenen limitlerin ilgili 

ülkelere kullandırılması için yurt içinde ve yurt dışında aktif bir 

pazarlama faaliyeti yürütülecek olup, diğer İhracat Kredi 

Kuruluşları ve Çok Uluslu Finansman Kuruluşları ile işbirliği 

imkanları genişletilecektir. 
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İHRACAT SİGORTASI ve RİSK 

Bankamız tarafından ihracat bedeli 

alacaklar ticari ve politik risklere karşı 

belirli limitler dâhilinde güvence 

altına alınmaktadır. 

2023 yılına ilişkin Türkiye ihracatı için belirlenmiş olan 

500 milyar dolarlık hedef çerçevesinde Türk Eximbank, 

uygulamakta olduğu sigorta programları ile, ihracatçılarımıza 

ve  müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza 

yurtdışındaki alıcılarına yönelik ticari ve politik risklerine karşı 

sigorta güvencesi sağlayarak, firmalarımızın ihracatlarını 

daha rekabetçi koşullarla gerçekleştirmelerine, gelişen yeni 

piyasalara güvenle açılmalarına, mevcut pazarlardaki 

paylarının artmasına ve kalıcılıklarının sağlanmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Tüm Dünya ( 3 Ülke hariç ) Kapsam Dahilinde… 

Dünyadaki son siyasi ve ekonomik gelişmeler göz 

önüne alınarak, Ülke Şartları ve Prim Oranları Listesi’nde 

01.04.2012 tarihinden itibaren değişiklik yapılarak, dünya 

üzerindeki toplam 241 ülkeden sadece 3’ü Kuzey Kore, 

Ermenistan ve Güney Kıbrıs hariç olmak üzere; 238 ülke 

sigorta kapsamına alınmıştır. 

SİGORTANIZ TEMİNAT KABUL EDİLİYOR 
Ek Teminat Getirmeden Kredi Kullanma İmkanı…   

Piyasadaki en uygun maliyetli TCMB kaynaklı Sevk 

Sonrası Reeskont Kredisi kapsamında Bankamız poliçesi, geri 

dönülemez nitelikte bir asli teminat olarak kabul edilmeye 

başlanmış ve 180 güne kadar vadeli satışları bulunan 

ihracatçılarımıza ek bir teminat getirmeden sadece 

Bankamız sigorta poliçesi ile yıllık LIBOR+0,75 faiz oranlı uygun 

maliyetli krediye erişim imkanı sağlanmıştır. 

İşbirliği Yapılan Banka Sayısı 12’ye çıktı… 

Bankamız, ihracatımızın finansman imkanlarının 

genişletilmesi amacıyla ticari bankacılık sistemindeki fonların 

Türk Eximbank garantisi altında ihracatın finansmanına 

kanalize edilmesini teminen ticari bankalarla işbirliği 

yapmaktadır. Bankamızla Protokol imzalamış olan bankaların 

sayısı 12’ye çıkmış olup, yaklaşık 50 milyon ABD Doları 

tutarında kredi hacmi için teminat yaratılmıştır. 

Faktoring Kuruluşları ile İşbirliği… 

TİM ve Faktoring Derneği ile işbirliğine gidilerek,  

ihracatçılarımızın Bankamız sigorta kapsamı dahilindeki 

ülkelerde yerleşik alıcı firmalara azami 360 gün vade ile 

gerçekleştireceği sigortalı sevkiyat bedeli alacaklarının 

faktoring şirketleri tarafından finanse edilmesine imkan 

sağlanmıştır. 

Risk alıp, güven veriyoruz… 
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Milli Menfaat tanımı 
getirilerek, ihracatçı 
firmalarımızın 
yalnızca yurtiçinde 
üretip ihraç ettikleri 
ürünlere değil, 
yurtdışında bulunan 
iştiraklerinde üretip 
sevk ettikleri ürünler 
kapsamındaki 
alacakları da 
sigorta teminatı 
altına alınmaya 
başlanmıştır.  

TOPLU ALICI PORTFÖYÜ ANALİZİ VE HIZLI LİMİT 

Toplu alıcı portföyü hakkında Bankamıza bilgi veren 

sigortalı firmalara yönelik, çalıştıkları alıcı firmalar hakkında 

toplu analiz yapılması uygulamasına başlanmıştır. Ayrıca, 

fuarlara katılan ihracatçılarımıza, alıcı firmaların risk seviyeleri 

hakkında elektronik posta veya telefonla bilgi de 

verilebilmektedir.  

 

İşlem hızının artırılmasına yönelik çalışmalar 

doğrultusunda, Alıcı Limiti Onay süreci kısaltılarak 8 günün 

altına çekilmiş, bu şekilde ihracatçı firmalarımızın artan 

talepleri hızla karşılanmaya başlanmıştır. 

Prim İndirimleri… 

  Sigortalı firmalarımızın geçmiş yıl performanslarını 

değerlendirerek uyguladığımız baz indirim ve VIP 

indirimlerinin yanı sıra yeni firmalarımıza veya taahhütte 

bulunmak isteyen eski firmalarımıza %60’ a varan oranlarda 

Taahhüde Dayalı Prim İndirimi uygulamasına geçilmiştir. 

 

  Düşük riskli alıcı firmalara yönelik olarak %50 oranında 

prim indirim uygulanmasına başlanmıştır. 

Milli Menfaat Tanımı Getirildi, İştirakler de Kapsama Alındı… 

Sigortalılarımızın Türkiye’den ihraç ederek, yurt dışında 

yerleşik iştirakleri, şirketleri vasıtasıyla ya da depo, antrepo 

v.b. yerlerden, ilgili ülke içinde ya da üçüncü ülkelere 

gerçekleştirecekleri sevkiyatlar da sigorta teminatı altına 

alınmaya başlanmıştır. 

 

Ayrıca, ihracatçı firmalarımızın yurt dışında kurulmuş 

olan iştiraklerinde üretip sevk ettikleri ürünler için de alacak 

sigortası imkanı sağlanması planlanmaktadır. 

 
Poliçeler Revize Edildi, Otomatik Yenilemeye Geçildi… 

1989 yılından itibaren uygulanmakta olan Kısa Vadeli 

İhracat Kredi Sigortası ve Spesifik İhracat Kredi Sigortası 

Genel Poliçeleri hizmet kalitesinin artırılması, sigorta hizmetinin 

yaygınlaştırılması, sigortalı firmalarımızın ihtiyaç ve talepleri 

doğrultusunda kimi uygulamalarda öngörülen değişikliklerin 

poliçelere yansıtılması amacıyla revize edilmiştir.  

 

Geçerlilik süresi bir yıl olan poliçelerin; ihracatçı 

firmanın, poliçe süresinin bitiminden önce yazılı olarak 

yenileme talebinde bulunmasına gerek duyulmaksızın 

otomatik olarak yenilenmesi uygulamasına başlanmıştır. 
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Türkiye İhracat 

Kredi Bankası A.Ş. 
 

 

Saray Mah. Üntel Sok. No:19 

34768 Ümraniye / İSTANBUL 

 

Tel : +90 216 666 55 00 

 

Faks : +90 216 666 55 99 

 

E-Posta: info@eximbank.gov.tr 

 

İnternet Adresimiz: 

 

www.eximbank.gov.tr 

 

 
 

ICIEC ile İşbirliği… 

İslam Ülkeleri Arası İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası 

Kurumu (ICIEC) ile imzalanan acentelik sözleşmesi 

kapsamında,  ICIEC’in  

 

• “Spesifik Sigorta Poliçesi”,  

• “Sözleşmenin İhlali Sigortası Poliçesi”,  

• “Yurtdışı Yatırım Sigortası Poliçesi”,  

• “Finansman İmkanı için Yurtdışı Yatırım Sigortası 

Poliçesi”,  

• “Devlet Garantisinin Yerine Getirilmemesi Riskine Karşı 

Finansman İmkanı için Yurtdışı Yatırım Sigortası Poliçesi”  

• “Borç Garantisi İçin Yurtdışı Yatırım Sigortası Poliçesi”  

 

gibi Bankamızın mevcut portföyünde bulunmayan orta/uzun 

vadeli sigorta ve yatırım sigortası ürünlerine Bankamız 

tarafından aracılık edilmesine başlanmıştır. 

YENİ ÜRÜNLER… 

Türkiye ihracat kredi sigortası pazarında Bankamız 

halihazırda lider konumunda olsa da dünyada yaşanan 

ekonomik ve politik krizler dolayısıyla artan risk algısı 

Bankamızı yeni ürünler ve çözümler üretmeye yöneltmiş olup, 

bu doğrultuda 2013 yılı içinde,  

 

• “Belirli alıcı/alıcılara yönelik kredi sigortası”,  

• “Yurt içi kredi sigortası” ve  

• “Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası”  

 

gibi ürünlerin de uygulamaya konulması planlanmaktadır. 

Yurt İçi Kredi Sigortası… 

Bankamızdan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası 

Poliçesi olan imalatçı ya da ihracatçı sigortalı firmalarımızın 

yurt içinde yapmış oldukları satışlarına sigorta güvencesi 

sağlanarak, ihracatçılarımızın gerek yurt dışı gerekse yurt içi 

tüm alacaklarına yönelik komple bir güvence sağlanması 

hedeflenmektedir. 

Yurtdışı Müteahhitlere Destek… 

Müteahhitlerimizin yurt dışında yükleniciliğini üstlendiği 

taahhüt projelerinin politik risklere karşı sigorta teminatı altına 

alınmasını teminen 2013 yılı içerisinde uygulamaya geçirilmesi 

planlanan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası 

Programı ile, riski yüksek ülkelerde faaliyet gösteren 

müteahhit firmalarımızın politik riskten arındırılmış güvenli bir 

ortamda iş yapmaları amaçlanmaktadır. 

Değişen ekonomiye yeni çözümler… 

mailto:info@eximbank.gov.tr
http://www.eximbank.gov.tr/

