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F‹NANSAL GÖSTERGELER

2000

1999

Krediler (milyar TL)

73.340

94.538

154.131
2000

1999

Net Kâr (milyar TL)
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1999
1.494.277
111.310
1.690.410
937.998
230.650
215.230
185.523
37.856

2001
561.014
375.238
(257.852)
303.162
456.973
(606.004)
154.131

2000
255.773
179.147
(143.169)
112.604
153.839
(193.103)
73.340

1999
178.447
163.363
(79.273)
99.173
146.689
(151.325)
94.538

215.230
2001

2000

1999

Özkaynaklar (milyar TL)

Kâr-Zarar Tablosu Hesaplar› (milyar TL)
Faiz Gelirleri
Kredilerden Al›nan Faizler
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Faiz D›ﬂ› Gelirler
Faiz D›ﬂ› Giderler
Net Kâr

2001

2000
1.994.943
113.467
2.300.673
1.112.707
388.127
398.120
345.313
54.108

398.120
1.494.277

1.994.943
2001

2001
3.643.885
601.867
4.445.213
2.070.780
979.552
601.171
529.513
118.381

601.171

3.643.885

Bilanço Hesaplar› (milyar TL)
Krediler, net
Nakit De¤erler
Toplam Aktifler
Kullan›lan Krediler
Ç›kar›lan Menkul K›ymetler, net
Özkaynaklar
Ödenmiﬂ Sermaye
Karﬂ›l›klar

FAAL‹YET GÖSTERGELER‹
K›sa Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyar TL)
K›sa Vadeli Toplam Krediler
K›sa Vadeli TL ‹hracat Kredileri
K›sa Vadeli Döviz ‹hracat Kredileri

2001
3.150.329
1.004.133
2.072.973

2000
2.095.157
655.715
1.408.570

1999
1.414.993
604.572
781.756

125,1

236,6

2001

2000

1999

2.811
2.169
2,2

2.952
2.368
1,1

3.000
2.314
1,0

-

-

18,5
-

2001

2000

1999

2001

K›sa Vadeli Toplam
Krediler (milyar TL)

125,1

118,0

1.414.993

2.095.157

236,6

3.150.329

Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyon ABD Dolar›)
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
118,0

2000

1999

Orta-Uzun Vadeli Krediler
(milyon ABD Dolar›)

2001

2000

3.000

2.952

2.811

Sigorta Faaliyetleri (milyon ABD Dolar›)
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
Sigortalanan Sevkiyat
Üstlenilen Risk
Tazminat Ödemesi
Orta-Uzun Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
Sigortalanan Sevkiyat
Tazminat Ödemesi

1999

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

2001, gerek dünya, gerekse Türkiye için oldukça zor geçen bir y›l olarak tarih
sayfalar›ndaki yerini ald›.
ABD baﬂta olmak üzere, geliﬂmiﬂ ülkelerde durgunlu¤un baﬂgöstermesi ve geliﬂmekte
olan ülkelerde büyüme h›z›n›n düﬂmesi, dünya ekonomisinde yavaﬂlamalara yol açt›.
11 Eylül’de yaﬂanan terorist sald›r›lar da belirsizlikleri iyice art›rd›.
Türkiye ise tarihinin belki de en zor dönemlerinden birini yaﬂad›. GSMH önemli ölçüde
azald›, düﬂme e¤ilimine giren enflasyon yeniden t›rmanmaya baﬂlad›, istihdamda ciddi
gerilemeler yaﬂand›.
Ancak, ihracat sektörü gösterdi¤i performans ile bu olumsuz görünümün d›ﬂ›nda kalan
tek sektör oldu. ‹hracat 2001 y›l›nda ilk kez olarak 31 milyar dolar› aﬂt›. Bu baﬂar›ya
ulaﬂ›lmas›nda döviz kurunda ihracatç› lehine oluﬂan de¤iﬂim kadar "Komﬂu Ülkelerle
Ticaretin Geliﬂtirilmesi Stratejisi" çerçevesinde gerçekleﬂtirilen ticaretteki önemli art›ﬂ
da belirleyici nitelikteydi.
Bilindi¤i gibi, 11 Eylül sonras›nda Türkiye’nin stratejik önemi tüm uluslararas›
kesimlerce bir kez daha anlaﬂ›ld›. Türkiye’nin gerek Avrasya, gerekse Ortado¤u
bölgelerindeki etkinli¤i gözler önüne serildi. Bu nedenle Türkiye’nin içinde bulundu¤u
s›k›nt›lar› aﬂmas› için gerekli destek sa¤land›. Türkiye’ye verilen uluslararas› destek,
bölge ülkeleri aras›nda ticari faaliyetlerin geliﬂmesi için harcanacak çaba, hassas
dengelerin oturmas›nda, bölgede bar›ﬂ ve istikrar›n egemen k›l›nmas›nda etkili
olacakt›r. Uygulanan "Komﬂu Ülkelerle Ticaretin Geliﬂtirilmesi Stratejisi" çerçevesinde
Türkiye’nin 2002 y›l›nda ihracatta büyük aﬂama kaydedece¤i kuﬂkusuzdur.
‹hracat d›ﬂ›nda kalan sektörlerdeki olumsuz tabloya ra¤men Türk Eximbank, geçmiﬂ
y›llarda oldu¤u gibi 2001’de de üstlendi¤i görevi imkanlar›n› zorlayarak yerine
getirmeye çal›ﬂt›.
Türk Eximbank, aktiflerinin % 82’sini kredi olarak kulland›rarak, ticari bankalar›n reel
kesimin gereksinimlerini karﬂ›lamakta yetersiz kald›¤› ve uluslararas› rekabetin
ola¤anüstü boyutlara ulaﬂt›¤› bir ortamda, ihracatç›lar›n taleplerini karﬂ›lad›.
‹hracatç›lara 2,8 milyar dolar tutar›nda kredi kulland›r›ld›.
Ça¤daﬂ dünyan›n kulland›¤› en etkin teﬂvik unsurlar›ndan biri olan ihracat kredi
sigortas› kapsam›nda da yine 2,8 milyar dolarl›k ihracat kapsama al›nd›.
Bunun sonucu olarak Türk Eximbank, kriz ortam›nda bile toplam 5,6 milyar dolar
tutar›ndaki nakdi ve gayr›nakdi destek ile Türkiye ihracat›n›n % 18 oran›ndaki k›sm›n›n
finansman›na katk› sa¤lad›.
Türkiye, 2002 y›l›na umutla girmektedir. Uygulanmaya baﬂlanan yeni istikrar program›
ile ülkemizin çok uzun olmayan bir sürede yaﬂanan ortamdan ç›kaca¤›na inan›yorum.
Üretimin, istihdam›n, ihracat›n artaca¤› bir ortamda, Türk Eximbank, faaliyetlerini artan
bir ivme ile sürdürecek, ihracatç›lara ve yurt d›ﬂ›nda aktif olan di¤er giriﬂimcilere
önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Kürﬂad Tüzmen
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

2001 y›l› Türkiye ekonomi tarihi aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmuﬂtur. ‹zlenen ekonomik
istikrar program› zorunlu olarak terkedilmiﬂ ve "kriz" bütün y›la damgas›n› vurmuﬂtur.
May›s ay›nda aç›klanan Güçlü Ekonomiye Geçiﬂ Program›’nda ihracat›n baﬂl›ca döviz
kazand›r›c› hizmet olarak belirlenmesi üzerine her "s›k›ﬂ›kl›k" döneminde oldu¤u gibi
Türk Eximbank’a bir kez daha büyük görevler düﬂmüﬂtür.
Burada hemen belirtilmesi gerekir ki, bütün olumsuz koﬂullara ra¤men Türk Eximbank
üzerine düﬂen görevi lay›k›yla yerine getirmek için azami gayret göstermiﬂ ve bunda da
mevcut ﬂartlar çerçevesinde baﬂar›l› olmuﬂtur.
Y›l içerisinde; bankac›l›k sisteminde yaﬂanan sorunlar nedeniyle TMSF’na devredilen
bankalar›n ihracat kredilerine arac›l›k iﬂlemleri büyük ölçüde kesintiye u¤ram›ﬂ,
ihracatç›lar bankalardan teminat mektubu almakta zorluklarla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca,
TL/Dolar kurundaki h›zl› de¤iﬂim nedeniyle ticari bankalar nezdinde TL olarak belirlenen
firma limitlerinin daralmas› yeni kredi taleplerini engellemiﬂ, dalgal› kur sistemi
nedeniyle kurlardaki belirsizli¤in maliyetleri öngörülemeyen ﬂekilde art›rabilece¤i
kayg›s›yla döviz kredilerine olan talep azalm›ﬂt›r. Bu arada Türk Eximbank krizin
ihracatç› üzerindeki etkisinin azalt›lmas› amac›yla kredi vadelerini iki kez uzatm›ﬂt›r.
Ancak, bütün bu geliﬂmelere ra¤men ihracat sektörüne 2,8 milyar dolar nakdi kredi
deste¤i ve 2,8 milyar dolar tutar›nda sigorta/garanti imkan› sa¤lanarak toplam 5,6 milyar
dolar seviyesinde bir destek verilmiﬂtir. Böylece toplam Türkiye ihracat›n›n yaklaﬂ›k
olarak % 18 oran›ndaki k›sm›n›n finansman›na katk› sa¤lanm›ﬂt›r.
Türkiye’nin yaﬂad›¤› zor sürece ra¤men kredi uygulamalar›m›zda hiçbir aksama
olmam›ﬂt›r. Krizden en çok etkilenen kesim olan KOB‹’lere yönelik faaliyetlerimiz
artarak sürmüﬂ, firmalar›n kredi limitleri art›r›lm›ﬂt›r. Y›l sonuna do¤ru karayolu ve
denizyolu mal taﬂ›mac›l›¤›na yönelik yeni bir program uygulamaya konmuﬂtur. Bu arada,
ihracat kredi sigortas› kapsam›na al›nan ülke say›s› art›r›lm›ﬂ, poliçelerde ihracatç›
lehine düzenlemeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi için yurt içinden oldu¤u kadar yurt d›ﬂ›ndan da
kaynak temin edilmiﬂtir. Gerek ﬁubat krizinden, gerekse 11 Eylül sald›r›s›ndan sonra yurt
d›ﬂ›ndan kaynak temin edebilen ilk Türk bankas› Türk Eximbank olmuﬂtur.
Kan›m›zca, Türkiye "s›k›nt›l›" günleri art›k atlatmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yeniden ola¤anüstü bir
olumsuzluk yaﬂanmad›¤› sürece, özellikle y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren ekonominin
ciddi geliﬂmeler gösterece¤ini tahmin ediyoruz.
Türk Eximbank olarak, yeniden yap›lanmas›n› tamamlam›ﬂ ticari bankac›l›k kesiminin de
deste¤i ile 2002 y›l›nda sorunlar› birlikte çözmek için ihracatç›larla dayan›ﬂma içerisinde
olaca¤›z. Kriz döneminin aﬂ›lmas›nda gösterdi¤i çaba ve fedakarl›klar tüm kesimlerce
kabul gören ihracat sektörümüz, 2002 y›l› dönemecini aﬂmak için ekonomik canlanmada
öncü rolünü sürdürecektir.
Türk Eximbank’›n her kademedeki personeli, Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤ine inanmaktad›r
ve Türk Eximbank’›n bu gelecekte üstlendi¤i aktif misyonu sürdürece¤inin bilincindedir.

H. Ahmet K›l›ço¤lu
Genel Müdür
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YÖNET‹M VE DENET‹M KURULU

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
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K›sa Vadeli Krediler
(milyar TL)

850.323

441.460

246.784

151.034

56.804

Türk Eximbank, 2001 y›l›nda kulland›rd›¤› k›sa vadeli krediler ile ihracat›n
yaklaﬂ›k % 8,8'ine finansman deste¤i sa¤lam›ﬂt›r. Y›l içerisinde, bankac›l›k
sisteminde yaﬂanan sorunlar nedeniyle TMSF'na devredilen bankalar›n
ihracat kredilerine arac›l›k iﬂlemlerinin büyük ölçüde kesintiye u¤ramas›,
bu ortamda ihracatç›lar›n teminat mektubu almakta giderek artan
zorluklarla karﬂ›laﬂmas›, TL/$ kurundaki h›zl› de¤iﬂim nedeniyle ticari
1994
1995
1996
1997
bankalar nezdinde TL olarak belirlenen firma limitlerinin daralmas›n›n yeni
kredi taleplerini engellemesi, krizin ihracatç› üzerindeki etkisinin azalt›lmas› amac›yla kredi
vadelerinin iki kez uzat›lmas›, yüksek oranl› devalüasyon nedeniyle kulland›r›lan TL kredileri döviz
cinsinden ifade edildi¤inde toplam kredi hacminin yaklaﬂ›k olarak 500 milyon ABD Dolar› azalmas›,
dalgal› kur sistemi nedeniyle kurlardaki belirsizli¤in maliyetleri öngörülemeyen ﬂekilde
art›rabilece¤i kayg›s›yla döviz kredilerine olan talebin azalmas› bu oran›n geçen y›la k›yasla bir
miktar gerilemesine neden olmuﬂtur.

1.414.993

2001 y›l›nda Türk Eximbank'›n kulland›rd›¤› k›sa vadeli TL ve döviz
kredilerinin tutar› 3.150 trilyon TL (2,7 milyar ABD Dolar›)'na ulaﬂm›ﬂt›r.
Kulland›r›lan k›sa vadeli kredi tutar› 2000 y›l›na göre TL baz›nda % 50
oran›nda artm›ﬂt›r.

2.095.157

3.150.329

Kredilerin Geliﬂimi Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik üretim
yapan imalatç›lar› ve yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren giriﬂimcileri k›sa, ortauzun 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.

1998

1999

2000

2001

K›sa vadeli kredilerin % 34'ü TL kredilerden, % 66's› döviz kredilerinden oluﬂmuﬂtur.
Arac› bankalar taraf›ndan kulland›r›lan k›sa vadeli ihracat kredilerinin toplam içindeki pay› % 64'tür.
2001 y›l›nda k›sa vadeli kredi programlar›ndan yararlanan firma say›s› 2.798 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
Bütün kredi uygulamalar›nda Kalk›nmada Öncelikli Yörelerde bulunan firmalar ile küçük ve orta
ölçekli iﬂletmelere (KOB‹) öncelik tan›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, TOBB'nden sa¤lanan 100 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki ek kayna¤›n tamam› söz konusu kuruluﬂ ile yap›lan anlaﬂma çerçevesinde KOB‹'lere
kulland›r›lm›ﬂt›r. KOB‹'lere sa¤lanan ek kaynak ve kredi taleplerine verilen öncelik sonucunda,
KOB‹'lere kulland›r›lan kredi tutar› 2000 y›l›na göre % 54,4 oran›nda artarak 1.168 trilyon TL (1,0
milyar ABD Dolar›)'na yükselmiﬂ olup, k›sa vadeli ihracat kredilerinin yaklaﬂ›k % 37 oran›ndaki
bölümünün KOB‹'lere kulland›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r. K›sa vadeli kredi programlar›ndan yararlanan
firmalar›n % 68'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 % 46 oran›nda pay ile tekstil/haz›r giyim/deri sektörü
baﬂta gelmektedir.
Kredilerin ülke gruplar›na göre da¤›l›m›nda da % 62 oran› ile Avrupa Birli¤i ülkeleri ilk s›ray›
almaktad›r.
TÜRK EX‹MBANK
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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 Türk Liras›
kredilerde 4 puan, döviz kredilerinde 0,5 puan indirim yap›lmas› uygulamas› da sürdürülmüﬂtür.
Yeni Düzenlemeler ve De¤iﬂiklikler Y›l boyunca k›sa vadeli ihracat kredisi uygulamalar›nda;
ﬁubat ay›nda yaﬂanan ekonomik krizin etkilerinin azalt›lmas›, sektörden gelen taleplerin
karﬂ›lanmas› ve "Güçlü Ekonomiye Geçiﬂ Program›"n›n hedefleri do¤rultusunda muhtelif
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Bu çerçevede;
• Kas›m 2000'de baﬂlayan ve özellikle ﬁubat 2001'de mali piyasalar› etkileyen
ekonomik kriz, fon maliyetlerinde ola¤anüstü art›ﬂlara neden olmuﬂ, bunun sonucu olarak
kredi faiz oranlar›n›n yükseltilmesi zorunlu hale gelmiﬂtir. Faiz oranlar› 19 Mart 2001'de K›sa
Vadeli TL ‹hracat Kredileri faiz oranlar› sigortal› kulland›r›mlar için 26 puan, sigortas›z
kulland›r›mlar için 27 puan art›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, Turizm Pazarlama Kredisi'nin faizi 180 gün vade
için 27 puan, 360 gün vade için 29 puan art›r›lm›ﬂt›r.
K›sa Vadeli Kredilerin
Sektörel Da¤›l›m›
Tekstil/Haz›r Giyim/Deri %46
Motorlu Taﬂ›tlar %5
Madeni Eﬂya %6
Demir-Çelik %7

G›da/Tar›m/Hayvanc›l›k %10

Makina/Elektrikli Cihazlar %11
Di¤er %15

Böylece, K›sa Vadeli TL ‹hracat Kredileri faiz oranlar› % 43-56 aral›¤›nda
yeniden belirlenmiﬂtir. Ayn› tarihte Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve K›sa
Vadeli ‹hracat Alacaklar› ‹skonto Program› faiz oranlar› ise birer puan, K›sa
Vadeli Döviz ‹hracat Kredileri faiz oranlar› da 1,75 puan yükseltilmiﬂtir.
2 Temmuz 2001 tarihinden itibaren kulland›r›lacak krediler için geçerli
olmak üzere de K›sa Vadeli Döviz ‹hracat Kredileri faiz oranlar›, yükselen
maliyetlerin en az seviyede ihracatç›lara yans›t›lmas› prensibi
do¤rultusunda, 0,75'er puan art›r›larak Libor+%3 ile Libor+%4,75
aral›¤›nda yeniden belirlenmiﬂtir.
Buna karﬂ›l›k, kaynak maliyetlerinin geliﬂimi ve piyasa faiz oranlar›n›n
genel seyri do¤rultusunda 24 Aral›k 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere K›sa Vadeli Döviz Kredileri faiz oranlar› 0,75 puan; Sevk Öncesi
Reeskont Kredisi ve K›sa Vadeli ‹hracat Alacaklar› ‹skonto Kredisi faiz
oranlar› 0,50'ﬂer puan düﬂürülmüﬂtür.
• 20 A¤ustos 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sevk Öncesi TL ‹hracat Kredisi ve
Performans TL ‹hracat Kredisi firma limitleri 1 trilyon TL'ndan 1,5 trilyon TL'na ç›kart›lm›ﬂt›r.
• TC Merkez Bankas› kaynakl› K›sa Vadeli ‹hracat Alacaklar› ‹skonto Kredisi ile Sevk Öncesi
Reeskont Kredisi programlar› kapsam›nda firma limiti 5 trilyon TL'na yükseltilmiﬂtir.
• 20 A¤ustos 2001 tarihinde ihracatç› ve ihracata yönelik olarak mal üreten imalatç› firmalara
do¤rudan kulland›r›lan Performans Kredilerinden yararlanman›n ön koﬂulu olan asgari ihracat
performans tutar› 1 milyon ABD Dolar›'ndan 500.000 ABD Dolar›'na düﬂürülmüﬂtür. Böylece
küçük ölçekli firmalar›n da bu programlardan yararlanmalar› imkan› sa¤lanm›ﬂt›r.
• Mali piyasalarda yaﬂanan krizin reel sektöre yans›malar›n› en aza indirmek amac›yla; istikrar›n
henüz sa¤lanamad›¤› krizin ilk günlerinde, vadeleri 26 ﬁubat 2001 ile 13 Mart 2001 tarihleri
aras›nda dolan k›sa vadeli TL ve Döviz kredilerinin ödeme vadeleri 14 Mart 2001 tarihine kadar,
Genelde Bankac›l›k sektöründen özellikle TMSF bünyesindeki bankalardan yeni kredi temininin
zorlaﬂt›¤› dikkate al›narak da, vadeleri 12 Ekim 2001 ile 31 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda dolan
Sevk Öncesi, Performans ve DTﬁ Kredilerinin vadeleri ise üçer ay süre ile uzat›lm›ﬂt›r.
• Uluslararas› karayolu mal taﬂ›mac›l›¤› yapan firmalar›n finansman ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas› yoluyla sektörün rekabet gücünü art›rmak ve ihracatç›lar›m›z›n nihai
maliyetlerinin düﬂürülmesine katk›da bulunmak amac›yla, söz konusu firmalara, Türk
Eximbank taraf›ndan kulland›r›lmak üzere "Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Kredisi"
program› yürürlü¤e konulmuﬂtur.
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.
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1. Ticari Bankalar Arac›l›¤› ile Kulland›r›lan Krediler
Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredisi (SÖ‹K-TL) ve Sevk Öncesi Döviz ‹hracat Kredisi (SÖ‹KDVZ)'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.
Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredileri kapsam›nda 2001 y›l›nda 656,4 trilyon TL (595,8 milyon
ABD Dolar›) tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Kulland›r›lan kredi tutar›, bir önceki y›la göre TL
baz›nda % 44 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir.
Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredileri kapsam›nda uygulanan Sevk Öncesi KOB‹ ‹hracat
Kredisi çerçevesinde 324,6 trilyon TL (292 milyon ABD Dolar›) kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Kulland›r›lan
kredi tutar›, 2000 y›l›na göre TL baz›nda % 46 oran›nda artm›ﬂt›r.
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 5 puan faiz indirimli olarak karﬂ›lanm›ﬂ; bu kapsamda 2001 y›l›nda
73,9 trilyon TL (69,7 milyon ABD Dolar›) tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
KKTC'nde yerleﬂik imalatç›-ihracatç› firmalar›n ihracatlar›n›n
desteklenmesi amac›yla bu ülkede yerleﬂik iki bankaya tahsis edilen SÖ‹K
limiti çerçevesinde 2001 y›l›nda toplam 30 milyar TL (22 bin ABD Dolar›)
tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Sevk Öncesi Döviz ‹hracat Kredisi kapsam›nda 2001 y›l›nda 1,2 milyar ABD
Dolar› (1.395 trilyon TL) tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Kulland›r›lan kredi
tutar›, TL baz›nda 2000 y›l›na göre % 56 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir.

K›sa Vadeli Kredilerin
Ülke Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Avrupa Birli¤i %62
Di¤er %4
Di¤er Avrupa Ülkeleri %7
Ortado¤u/Kuzey Afrika %11

Kuzey Amerika/Japonya %16

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
2001 y›l›nda 169,2 trilyon TL (151,5 milyon ABD Dolar›) tutar›nda "TL kredisi" ve 289,8 milyon ABD
Dolar› (345 trilyon TL) tutar›nda "döviz kredisi" olmak üzere toplam 514,2 trilyon TL (441,3 milyon
ABD Dolar›) kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Kredi kulland›r›m›nda 2000 y›l›na göre TL baz›nda % 19
oran›nda bir art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r.
‹hracatç› ve imalatç›/ihracatç› firmalara döviz kredisi kulland›r›lmas›na yönelik olan Performans
Döviz Kredisi program› kapsam›nda, 2001 y›l›nda 278,5 milyon ABD Dolar› (333 trilyon TL) kredi
kulland›r›lm›ﬂt›r. Kulland›r›lan kredi tutar› 2000'e göre TL baz›nda % 68 oran›nda artm›ﬂt›r.
Performans TL ‹hracat Kredisi program› kapsam›nda ise 178,5 trilyon TL (166,8 milyon ABD
Dolar›) kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Kulland›r›lan kredi tutar› 2000'e göre TL baz›nda % 121 oran›nda
artm›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.
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 2001
y›l› içerisinde toplam kulland›r›m 18,5 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
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ihracat taahhüdü karﬂ›l›¤›nda sevk öncesi aﬂamada kredi kulland›r›lmaktad›r. Bu çerçevede
2001 y›l›nda 39,4 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. 2001 y›l› içinde 4,2 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Yurt D›ﬂ› Ma¤azalar Yat›r›m Kredisi Uygulama Esaslar› 5 y›ll›k uygulamada edinilen tecrübeler
›ﬂ›¤›nda 2001 y›l›nda revize edilmiﬂtir. Bu çerçevede, kredi kapsam›nda de¤erlendirilecek
asgari yat›r›m tutar› da 500.000 ABD Dolar›'na indirilmiﬂtir.
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 yerli ve yabanc› banka/finans kurumlar›ndan kredi kullanmalar›na veya iﬂveren firma
taraf›ndan peﬂin ve düzenli ödemelerin gerçekleﬂtirilmesine imkan sa¤lanmaktad›r. Bu
kapsamda 2001 y›l›nda 3,2 milyon ABD Dolar›, program›n baﬂlamas›ndan itibaren ise toplam
50,6 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. 2001 y›l›nda bu program kapsam›nda 13,8 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. Bu program kapsam›nda, Uluslararas›
Müteahhitler Birli¤i'nin kredi vadesinin uzat›lmas› ve kredi koﬂullar›n›n piyasa faiz oranlar› da
dikkate al›narak yeniden belirlenmesi yönündeki talebi, ekonomik konjonktürde yaﬂanan
geliﬂmeler ve kaynak durumu 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›na ba¤l› olarak bu firmalar için vade, Libor+%5 faiz oran›
ile bir y›l daha uzat›lm›ﬂt›r.
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 2001 y›l› içerisinde 6,2 trilyon TL
tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Aral›k 2001 tarihinde Bankam›zca do¤rudan kulland›r›lmak üzere uluslararas› karayolu mal
taﬂ›mac›l›¤› yapan firmalara yönelik Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Kredisi program›
yürürlü¤e konulmuﬂtur. Söz konusu kredi program›ndan geçmiﬂ takvim y›l› navlun performans›
asgari 500.000 ABD Dolar› olan, C-2 yetki belgesi ve Vergi Resim Harç ‹stisnas› Belgesi bulunan
Türkiye'de yerleﬂik uluslararas› karayolu nakliyat firmalar› yararlanabilmektedir. Kredinin
vadesi 6 ay olup, Türk Eximbank taraf›ndan uygun bulunan kredi baﬂvurusu için, kredinin
anapara ve faiz toplam›n›n % 110'u oran›nda teminat tesis edilir.
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‹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 2001 y›l›nda 67,6 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 kulland›r›m tutar› ise 123 milyon ABD Dolar›'na ulaﬂm›ﬂt›r.
16 Mart 2001'de kredinin faiz oran› bir puan art›r›larak Libor+%2,5'e ç›kar›lm›ﬂ, ancak 24 Aral›k
2001 tarihinde Libor+%2'ye düﬂürülmüﬂtür.
‹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, ‹slam Konferans› Teﬂkilat›'na
üye ülkelere ve OECD ülkelerine yap›lan ihracat iﬂlemleri kredilendirilmektedir. 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. 2001 y›l›nda 26,7 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki ihracat
iﬂlemine iliﬂkin baﬂvurular ‹KB'na iletilmiﬂtir. ‹KB 14,2 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki iﬂleme
onay vermiﬂ olup, toplam kulland›r›m 6,8 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Ayn› program kapsam›nda, ‹KB'nca üye ülkeler aras›nda istisnai olarak sadece Türk
Eximbank'a tan›nan 19,2 milyon ‹slam Dinar› (24,6 milyon ABD Dolar›) tutar›ndaki limit
çerçevesinde, ithalatç› riski ile onay yetkisi Bankam›za ait olmak üzere ‹slam ülkesi ve OECD
üyesi olmayan ülkelere yönelik ihracata da finansman deste¤i sa¤lanmaktad›r. 2001 y›l›nda söz
konusu limit çerçevesinde 6 milyon ABD Dolar› tutar›nda kulland›r›m gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹KB bünyesinde yürütülmekte olan ‹hracata Yönelik ‹thalat Finansman Kredisi (ITFO Line)
program› kapsam›nda ihracatç›lar›n ‹slam Konferans› Teﬂkilat›'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. Program
kapsam›nda 2001 y›l›nda 1,2 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂ olup, 9,9
milyon euro tutar›ndaki 3.ITFO line ihracatç›lar›n kullan›m›na sunulmuﬂtur.
Banka Riski 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, üçer ayl›k dönemler itibariyle detayl› hesap
özetleri baz al›narak ve uluslararas› kabul görmüﬂ teknikler kullan›larak bankalar›n finansal
analizleri yap›lmakta ve risklilik durumlar› de¤erlendirilmektedir. Limit tahsisinde, 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 de¤erlendirilmektedir.
Y›l içerisinde Dünya Bankas› destekli Kurumsal Geliﬂim Projesi çerçevesinde "Banka
Derecelendirme Modeli" geliﬂtirme çal›ﬂmalar› sürdürülmüﬂtür.
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ÜLKE KRED‹ VE GARANT‹LER‹
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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 aç›lan krediler
çerçevesinde toplam kulland›r›m 2,1 milyar ABD Dolar› olmuﬂtur.
Ülke Kredi/Garanti Programlar› kapsam›nda 2001 y›l›nda Rusya Federasyonu'nda Türk
firmalar›nca gerçekleﬂtirilecek iki proje için toplam 26 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi
tahsis edilmiﬂtir. Y›l içerisinde, Rusya Federasyonu, Moldova ve Belarus'ta
gerçekleﬂtirilen projeler için 22 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
2001 y›l›nda Özbekistan, Suriye, Pakistan, Romanya, Litvanya ve Bulgaristan'da Türk
firmalar›nca üstlenilmesi planlanan projeler için 10 adet "niyet mektubu" düzenlenmiﬂ,
daha önce bir proje için Özbekistan'a verilip süresi dolan "niyet mektubu"nun süresi
uzat›lm›ﬂt›r.
2001 y›l›nda K›rg›zistan, Gürcistan ve Kazakistan ile borç erteleme anlaﬂmalar›
imzalanm›ﬂ, Arnavutluk ile 2000 y›l› Aral›k ay›nda imzalanan erteleme anlaﬂmas›
yürürlü¤e girmiﬂtir.
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.
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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 (ekmek fabrikas›,
elektrikli ev aletleri, deri iﬂleme ve deri konfeksiyon, makarna, ﬂeker, tekstil, otomotiv
fabrikalar› vb.), telekomünikasyon, enerji ve petrokimya projeleri finanse edilmiﬂtir.
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, 2001'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 arzeden altyap› ve prestij
projelerine destek sa¤lanmaya devam edilmiﬂtir. Bu projeler için devlet garantisi
vazgeçilmez bir teminat olarak talep edilmiﬂtir.
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.
2001 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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Türk Eximbank Ülke Kredi/Garanti Programlar› (milyon ABD Dolar›)
Ülkeler
ARNAVUTLUK
Mal Kredisi
AZERBAYCAN
Mal Kredisi
Proje Kredisi
BELARUS
Proje Kredisi
BOSNA-HERSEK
Proje Kredisi
BULGAR‹STAN
Mal Kredisi
CEZAY‹R
Mal Kredisi
GÜRC‹STAN
Mal Kredisi
KAZAK‹STAN
Mal Kredisi
Proje Kredisi
KIRGIZ‹STAN
Mal Kredisi
Proje Kredisi
KKTC
Proje Kredisi
L‹BYA
Proje Kredisi
MACAR‹STAN
Mal Kredisi
MOLDOVA
Proje Kredisi
NAHÇIVAN
Mal Kredisi
ÖZBEK‹STAN
Mal Kredisi
Proje Kredisi
PAK‹STAN
Proje Kredisi
ROMANYA
Mal Kredisi
RUSYA FEDERASYONU
Mal Kredisi
Proje Kredisi
SUR‹YE
Mal Kredisi
TAC‹K‹STAN
Mal Kredisi
TUNUS
Mal Kredisi
TÜRKMEN‹STAN
Mal Kredisi
Proje Kredisi
TOPLAM

Kredi Limiti
15
15
250
100
150
20
20
60
60
50
50
100
100
50
50
240
55,7
184,3
75
37,5
37,5
3,7
3,7
100
100
10
10
35
35
20
20
375
125
250
58,3
58,3
50
50
1.150
800
350
15
15
50
50
40
40
134,8
75
59,8
2.901,8

Toplam Kulland›r›m (31.12.2001)
13,9
13,9
91,7
59,6
32,1
8,2
8,2
20,9
20,9
99,5
99,5
41,5
41,5
213,1
40
173,1
48,1
35,7
12,4
3,7
3,7
128,7
128,7
0,1
0,1
15
15
19,6
19,6
347,1
124,6
222,5
58,3
58,3
45,7
45,7
785,7
599,4
186,3
7
7
25,6
25,6
1,9
1,9
133
75
58
2.108,3
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‹HRACAT KRED‹ S‹GORTASI
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Türk Eximbank'›n baﬂl›ca faaliyet konular›ndan biri olan ihracat kredi sigortas› iﬂlemleri
ile ihracatç›lar›n, ihracat bedeli alacaklar› ticari ve politik risklere karﬂ› belirli limitler
dahilinde teminat alt›na al›nmakta ve ayr›ca poliçelerin teminat olarak gösterilmesi ile
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi
Sigortas› Kapsam›nda
Sigortalanan Sevkiyat Tutar›
(milyon ABD Dolar›)

finans kuruluﬂlar›ndan kredi temini kolaylaﬂmaktad›r.

ihracatç›lar›n mal bedellerini tahsil edememeleri nedeniyle nakit

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde 1997

1.780

gerekse ihracat kredi sigortas› hizmetinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla

2.065

ak›ﬂlar›nda ortaya ç›kacak sorunlar›n asgari düzeye indirilmesi,

2.811

2.952

politik risklere karﬂ› teminat alt›na al›nmaktad›r. Gerek kredi alan

2.977

2.980

y›l içinde yapt›klar› 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatlar› ticari ve

3.000

3.497

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› ile ihracatç›lar›n bir

y›l›nda baﬂlanan iste¤e ba¤l› sigorta uygulamas› 2001 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 da devam edilmiﬂtir.
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

171 ülkenin kapsam dahilinde oldu¤u Program çerçevesinde 2001 y›l›nda 2,8 milyar ABD
Dolar› tutar›nda ihracat sigorta teminat› alt›na al›nm›ﬂt›r. Sigorta kapsam›na al›nan
sevkiyatlar karﬂ›l›¤›nda 11 milyon ABD Dolar› prim tahsilat› yap›lm›ﬂt›r.

2001 y›l›nda sigortalanan ihracat tutar›n›n sektörler itibariyle da¤›l›m›nda ilk s›rada % 54
ile deri/tekstil/haz›r giyim ürünleri bulunmaktad›r. Söz konusu tutar›n bölgesel
da¤›l›m›nda ise ilk s›ray› % 62 ile Avrupa Birli¤i ülkeleri almaktad›r.

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› çerçevesinde 2001 y›l›nda kay›t alt›na al›narak
de¤erlendirilen yeni al›c› say›s› 7.080 olup kay›tlarda mevcut toplam al›c› say›s› 66.280'e
ulaﬂm›ﬂt›r.

2001 y›l›nda K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› çerçevesinde çeﬂitli ülkelere yap›lan
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sevkiyatlardan do¤an ve vadesinde tahsil edilemeyen toplam 2,2 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki zarar Bankam›zca tazmin edilmiﬂtir. Söz konusu tazminat ödemelerinin
tamam› ticari risk kapsam›nda gerçekleﬂmiﬂtir.

2001 y›l›nda, Türk Eximbank taraf›ndan daha önce tazmin edilen
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
Kapsam›nda Sigortalanan
Sevkiyat›n Sektörel Da¤›l›m›
Deri/Tekstil/Haz›r Giyim %54

zararlar›n 132 bin ABD Dolar› tutar›ndaki k›sm› tahsil edilmiﬂtir.
Tahsil edilen tutar›n tamam› ticari risk kapsam›nda tazmin edilen
alacaklara iliﬂkindir.

G›da/Tar›m/Hayvanc›l›k %5
Di¤er %10

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›'n›n hizmet kalitesinin
Topra¤a Dayal› Sanayi Ürünleri %12

art›r›lmas›, iﬂlemlerinin h›zland›r›lmas› ve sigortal› ihracatç›lar
bak›m›ndan mevcut poliçenin daha kolay anlaﬂ›lmas›n› teminen

Makina/Maden Ürünleri %19

özellikle tazminat uygulamalar› aç›s›ndan sigortal›lar lehinde
iyileﬂtirmeler sa¤lanmas› amac›yla poliçenin baz› maddelerinde
de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.

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

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› 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 2001 y›l›nda da devam edilmiﬂtir.

Avrupa Birli¤i %62
Di¤er %2
Uzakdo¤u %4
Di¤er Avrupa Ülkeleri %8

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

Orta Do¤u/Kuzey Afrika %10

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

Kuzey Amerika/Japonya %14

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 alaca¤a iliﬂkin olarak, 2001 y›l›nda 2,5 milyon ABD Dolar›
tutar›nda tahsilat gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Böylece söz konusu anlaﬂma kapsam›nda tahsil
edilen toplam tutar 14,2 milyon ABD Dolar›'na ulaﬂm›ﬂt›r.

‹hracatç›lar›n özellikle Orta-Bat› Asya cumhuriyetlerine yapacaklar› orta ve uzun vadeli
ihracatlar›n› sevkiyat sonras›nda ortaya ç›kabilecek politik risklere karﬂ› teminat alt›na
almak amac›yla uygulanan Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Sevk Sonras› Politik Risk
Program› ile orta-uzun vadeli ihracata konu sermaye ve yar› sermaye mallar›n›n
ihracat›na sa¤lanan deste¤in geniﬂletilerek ticari risklerin de sigorta teminat› alt›na
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al›nd›¤› Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Sevk Sonras› Kapsaml› Risk Program›
uygulamalar›na 2001 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.

Yurt d›ﬂ›nda yat›r›m yapan yat›r›mc›lar›m›z›n politik risklere karﬂ› sigorta teminat› alt›na
al›naca¤› Yurt D›ﬂ› Yat›r›m Sigortas› Program› ile ilgili çal›ﬂmalara da devam edilmiﬂtir.

Ayr›ca, 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 sürdürülmüﬂtür.

Sigorta Deste¤inde Ticaretin Finansman› Anlaﬂmalar› K›sa Vadeli ‹hracat Kredi
Sigortas› program› kapsam›nda 2001 y›l›nda Türk 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. Bu çerçevede, EGFI/‹ran ile
iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzalanm›ﬂt›r.
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Sermaye May›s 2001'de 750 trilyon TL'na yükseltilmiﬂ olan Bankam›z sermayesinin
ödenmiﬂ olan k›sm› y›lbaﬂ›nda 345,3 trilyon TL iken, 31 Aral›k 2001 itibariyle 529,5
trilyon TL'na ulaﬂm›ﬂt›r. Y›l içerisinde Hazine Müsteﬂarl›¤›'nca yap›lan 184,2 trilyon TL
tutar›ndaki sermaye ödemesinin 128 trilyon TL nakden, 56,2 trilyon TL ise 2000 y›l›
kâr›ndan temettü mahsubu yap›lmak suretiyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Uluslararas› kabul görmüﬂ en önemli sermaye yeterlili¤i göstergesi olan Sermaye
Yeterlili¤i Standart Rasyosu, 2000 sonunda % 25 iken, 2001 y›l sonu itibariyle % 30
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Politik Risk Zararlar›n›n Tazmini Politik risk zararlar›n›n Hazine Müsteﬂarl›¤›
taraf›ndan üstlenilmesi uygulamas› çerçevesinde, 2001 y›l›nda, Müsteﬂarl›k
taraf›ndan

Türk

Eximbank'a

toplam

118,6

trilyon

TL

tutar›nda

ödeme

gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Yurt ‹çi Borçlanmalar 2001 y›l› boyunca kulland›r›lan k›sa vadeli döviz kredilerinin
yaklaﬂ›k % 50'si yurt içi bankalardan sa¤lanan 6 ay vadeli krediler ile finanse
edilmiﬂtir. Yurt içi bankalardan kullan›lmakta olan söz konusu kredilerin bir k›sm›
2001 y›l› içerisinde vadeleri geldi¤inde uygun maliyetlerle yenilenmiﬂ ve y›l sonu
itibariyle bakiyesi 370 milyon ABD Dolar› olmuﬂtur.
TOBB'nin Türk Eximbank'a 1 y›l vadeyle kulland›rmay› önerdi¤i 100 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki fon, de¤iﬂik tarihlerde ihraç edilen 4 banka bonosunun bu kuruluﬂa
sat›lmas› neticesinde kullan›lm›ﬂt›r.
Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan Dünya Bankas›'ndan sa¤lanan 17 y›l vadeli Mali ve
Kamu Sektörü Uyum Kredisi'nin 200 milyon ABD Dolarl›k k›sm› yap›lan bir ikraz
anlaﬂmas› ile Türk Eximbank'a aktar›lm›ﬂt›r. Uzun vadeli ve düﬂük faizli olan bu kredi
Türk Eximbank için önemli bir kaynak niteli¤indedir.
Sendikasyon Kredileri Yoluyla Yurt D›ﬂ› Borçlanmalar May›s 2001'de vadesi
gelen 160 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki sendikasyon kredisinin geri ödemesinin
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ard›ndan, Temmuz ay› içerisinde 120 milyon ABD Dolar› tutar›nda 1 y›l vadeli bir
sendikasyon kredisi sa¤lanm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Ekim 2001'de vadesi gelen 220
milyon ABD Dolar› tutar›ndaki sendikasyon kredisinin geri ödenmesinin ard›ndan ise
Kas›m ay› içerisinde 1 y›l vadeli 150 milyon ABD Dolar› tutar›nda yeni bir sendikasyon
kredisi sa¤lanm›ﬂt›r.
‹ki Tarafl› (Bilateral) Krediler Yoluyla D›ﬂ Borçlanma Ülkemizin kurucu üyesi
oldu¤u Karadeniz Ticaret ve Kalk›nma Bankas›'ndan ilk olarak 2000 y›l›nda sa¤lanan
6 ay vadeli 16,3 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki kredi Mart 2001'de 18,4 milyon ABD
Dolar›'na ç›kar›lm›ﬂ, Eylül ay›nda ise vadesi 6 ay süre ile yenilenmiﬂtir.
Ayr›ca, 2001 y›l›nda uluslararas› iki ayr› bankadan toplam 45 milyon euro tutar›nda, 6
ay vadeli iki kredi sa¤lanm›ﬂt›r.
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 sermaye mal› yat›r›mlar›n›n finansman› amac›yla 2001 y›l›nda 67,6 milyon ABD
Dolar› kredi çekilmiﬂtir.
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, kredi faaliyetlerine maksimum kayna¤› sa¤lamak ve kredi
faaliyetlerinde kullan›lmayan TL ve döviz mevcutlar›n›, en yüksek getiriyi sa¤layacak
ﬂekilde de¤erlendirmek amac›yla, bankalararas› para piyasalar›nda yo¤un bir ﬂekilde
Türk Liras› ve döviz plasman/borçlanma iﬂlemleri gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Likidite amac›yla tutulmakta olan Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden oluﬂan
menkul k›ymet portföyünün bir k›sm› Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki
bankalararas› para piyasas› iﬂlemlerinde teminat olarak kullan›lm›ﬂt›r.
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 2001 y›l›nda da sürdürülmüﬂtür.
Kur riski al›nmaks›z›n, ihracatç›lar›n talep ettikleri döviz cinsinden kredi
kullanabilmelerini sa¤lamak üzere gerçekleﬂtirilen k›sa vadeli swap iﬂlemi hacmi y›l
içinde 1,6 milyar ABD Dolar›'na ulaﬂm›ﬂt›r.
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2001 y›l› içinde gerek TL olarak kulland›r›lan döviz kredilerinin döviz pozisyonu
üzerindeki etkilerini yönetme, gerekse kâr amaçl› olarak yurt içi döviz piyasalar›nda
TL'na karﬂ› gerçekleﬂtirilen döviz iﬂlem hacmi yaklaﬂ›k 533,5 milyon ABD Dolar›, yurt
d›ﬂ› döviz piyasalar›nda gerçekleﬂtirilen döviz iﬂlemleri hacmi ise 10 milyar ABD
Dolar› olmuﬂtur.
Kredi

Risk

De¤erlemesi

(Rating) Türk Eximbank'›n uluslararas› kredi

derecelendirme kuruluﬂlar› Standard and Poor's ve Moody's ﬂirketlerinden ald›¤›
kredi notlar› T.C. Hazinesi ile ayn› olmak üzere 2001 y›l sonu itibariyle s›ras›yla B(dura¤an görünüm) ve B1 (negatif görünüm) ﬂeklindedir.
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Uluslararas› ‹liﬂkiler Uluslararas› Kredi ve Yat›r›m Sigortac›lar› Birli¤i (Berne Union) ile
yak›n iliﬂkiler sürdürülmüﬂtür. Türk Eximbank, son y›llarda gösterdi¤i performans ve
ihracat›n finansman›nda artan rolü neticesinde söz konusu kuruluﬂun Yönetim Kurulu
üyeli¤ine seçilirken, Genel Müdür H. Ahmet K›l›ço¤lu da Baﬂkanl›k görevine getirilmiﬂtir.
Daha önceki tarihlerde Türk Eximbank ile resmi destekli 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, KUKE/Polonya,
ECGE/M›s›r, MIGA, ADB ve EBRD) aras›nda imzalanan anlaﬂmalara 2001 y›l›nda
EGFI/‹ran ile imzalanan anlaﬂma ilave olmuﬂ, 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 ile olan iliﬂkilerimiz
geliﬂtirilerek sürdürülmüﬂtür.
Türkiye, Kas›m 1999 tarihinde Resmi Destekli ‹hracat Kredileri ile ilgili Düzenlemeye
(OECD Consensus) iliﬂkin Kat›l›mc›lar Grubu'na gözlemci üye olarak kat›lma talebinde
bulunmuﬂtur. Kat›l›mc›lar Grubu, ‹hracat Kredi Grubu'nun bir üst platformu
niteli¤indedir. Uluslararas› iliﬂkilere ve DTÖ, AB, Berne Union, OECD gibi uluslararas›
kuruluﬂlar›n norm ve düzenlemeleri çerçevesinde, di¤er ihracat kredi kurumlar› ile
birlikte hareket etmeye önem veren Türk Eximbank'›n bu alandaki çal›ﬂmalar› yo¤un bir
ﬂekilde sürdürülmüﬂtür.
‹KB bünyesinde kurulan ‹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 2001 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
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2001 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.
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Bilgi Sistemleri Uygulama/Geliﬂtirme ve Bilgi ‹ﬂlem Türk Eximbank otomasyon
çal›ﬂmalar› oldukça ileri noktalara ulaﬂm›ﬂ olup, uygulama birimlerinin tümüne,
iﬂlevlerinin % 80'lerine varan oranlarda destek verilmektedir.
"De¤iﬂim" modelleri iﬂ süreçlerini tüm dünyada h›zla de¤iﬂtirmektedir. H›zl› karar
vermenin rekabet için kaç›n›lmaz oldu¤u günümüz dünyas›nda, iﬂ süreçlerinde optimum
maliyetlerle iﬂ yapmak "Toplam Kalite Yönetimi"nin vazgeçilmez gerekleridir. Bankam›z
için de yeni iﬂ süreçleri modellerinin oluﬂumu kaç›n›lmaz olmuﬂ, hizmetin en do¤ru ve
en h›zl› verilmesi ilkesi bir kez daha öne ç›km›ﬂt›r. Geliﬂen biliﬂim teknolojileri, an›nda ve
do¤ru karar verme mekanizmalar›n›n oluﬂumunu kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Türk Eximbank bu
bilinçle mevcut Yönetim Biliﬂim Sistemi (MIS) altyap›s›n› sorgulam›ﬂ ve geliﬂen süreçler
çerçevesinde daha iyisini gerçekleﬂtirme e¤iliminde olmuﬂtur. Gerek MIS altyap›s›ndaki
iyileﬂtirmeleri yapabilmek, gerekse y›llar itibariyle geliﬂtirilen yaz›l›mlar›n daha verimli
çal›ﬂmas›n› sa¤lamak amac›yla, yap›sal ve parametrik nitelikleri içeren standardizasyon
çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Hedeflenen, mümkün olabilen en k›sa süre içerisinde Karar
Destek Sistemine (DSS) geçiﬂin sa¤lanmas›d›r. Halen, bu hedef do¤rultusunda ikinci
versiyon yaz›l›m geliﬂtirme süreçleri devam etmektedir.
Y›l boyu sürdürülen faaliyetler sonucu, mevcut bilgisayar sistemlerinin kesintisiz bir
ﬂekilde sorunsuz çal›ﬂmas› sa¤lanm›ﬂ ve elektronik bankac›l›k hedefleri do¤rultusunda,
uygulama birimlerinin tümünü kapsayan biçimde bilgi iﬂlem altyap›s›nda önemli
aﬂamalar kaydedilmiﬂtir.
Dünya Bankas› Kurumsal Geliﬂim Projesi çerçevesinde donan›m ve iletiﬂim altyap›s›nda
birçok iyileﬂtirme yap›lm›ﬂt›r. Yüksek güvenlikli kümelendirilmiﬂ ana sunucular al›narak
depolama alan a¤› kurulmuﬂ ve yaz›l›m uygulamalar›nda yüksek performans de¤erlerine
ulaﬂ›larak son derece yedekli ve güvenli bir altyap› kurulmuﬂtur. Banka genelinde kiﬂisel
bilgisayar ve yaz›c›lar›n dörtte biri yenilenerek tüm bilgisayarlarda Windows NT/2000 ve
Office 2000 yaz›l›mlar› kullan›l›r hale gelmiﬂtir. Bilgisayar sistemleri internet, e-posta
üzerinden gelebilecek ya da WEB sitesine yap›labilecek çeﬂitli virüslere, karmaﬂ›k
ataklara karﬂ› standart, kapsaml›, h›zl› güncellenebilen antivirüs yaz›l›mlar›, proaktif
güvenlik taray›c›lar› ve sald›r› tespit sistemleri ile koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. Network
altyap›s›nda sunucular›n ve kiﬂisel bilgisayarlar›n yüksek h›zda iletiﬂim kurabilmeleri
amac›yla gigabit anahtarlama teknolojilerine geçilmiﬂ, ‹stanbul ve ‹zmir ba¤lant›lar› ISDN
ile yedekli hale getirilmiﬂ ve Bankam›z›n internet ba¤lant›s› 1 Mbit/s h›za yükseltilmiﬂtir.
Türk Eximbank internet sitesi tamamen yenilenerek daha iﬂlevsel ve geliﬂen
teknolojilere uyumlu, güncel, dinamik, içerik olarak kapsaml› ve görsel yönden zengin
bir hale getirilmiﬂtir.
Doküman Yönetimi ve ‹ﬂ Ak›ﬂ sistemlerinin birinci etap kurulumunu sa¤lamak üzere
planlama, analiz ve tasar›m aﬂamalar› yo¤un bir ﬂekilde devam etmektedir. Elektronik
bankac›l›k yapabilmenin koﬂullar›n› sa¤lamak üzere parametrik, esnek ve WEB tabanl›
yap›lar› esas alan önemli ilerlemeler sa¤lanm›ﬂ olup, 2002 y›l› içerisinde "Veri Ambar›",
"Karar Destek Sistemleri" projeleri gerçekleﬂtirilebilecektir.
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.
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Y›l içinde, Türk Eximbank ile kredi, garanti ve sigorta programlar› çerçevesinde önem
arzeden ülkelerin genel politik ve ekonomik durumlar›n› ve Türkiye ile iliﬂkilerini
inceleyen ülke raporlar›, ülke bilgi notlar› ve "Türk Eximbank 2002 Y›l› Program›"
haz›rlanm›ﬂ, ülkelerin d›ﬂ borç geri ödeme kapasitelerini de¤erlendirmek amac›yla
"2002 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.
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2001 y›l›nda mali piyasalarda yaﬂanan kriz ile 11 Eylül 2001 tarihinde yaﬂanan terorist
sald›r›n›n dünya ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri yak›ndan takip edilmiﬂ ve
ihracat ve bankac›l›k sektörlerine iliﬂkin raporlar haz›rlanm›ﬂt›r.
Y›l içerisinde Dünya Bankas› destekli Kurumsal Geliﬂim Projesi çerçevesinde tüm
birimlerin kat›l›m›yla Bankam›z›n stratejik planlamas›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.
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, 2001 y›l›nda 19.120 yabanc› firma
hakk›nda rapor temin edilmiﬂtir. Yurt d›ﬂ›ndaki enformasyon kuruluﬂlar› ile mevcut online ve e-posta ba¤lant›lar› arac›l›¤›yla bilgi al›ﬂveriﬂine 2001 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 enformasyon ve analiz çal›ﬂmalar›
sürdürülmüﬂtür. Ayr›ca, yurt d›ﬂ›ndaki ‹hracat 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 2001 y›l›nda 3.314 firma hakk›nda rapor haz›rlanarak gönderilmiﬂtir.
E¤itim ve Halkla ‹liﬂkiler Bankam›zda 2001 y›l sonu itibariyle yaﬂ ortalamas› 35,8 olup,
373 personel istihdam edilmektedir. Personelin 2'si doktora, 48'i lisans üstü, 169'u
lisans, 24'ü önlisans (2 y›ll›k), 4'ü önlisans (3 y›ll›k) e¤itimi alm›ﬂ olup, 155'i yabanc› dil
bilmektedir.
2001 y›l› içerisinde 156 e¤itim program›na 274 kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r. Bu programlardan
132’si Türkiye Bankalar Birli¤i taraf›ndan düzenlenen dönemsel seminerler, di¤er güncel
seminer, konferans ve toplant›lar olup, bunlara 215 kat›l›m gerçekleﬂmiﬂtir. Di¤er yurt içi
e¤itim kurumlar›n›n 22 program›na 41, yurt d›ﬂ› e¤itimlere ise 1 kat›l›m olmuﬂtur.
Banka içinden 2 ve Bankam›z›n açt›¤› Uzman Yard›mc›l›¤› s›nav›n› kazanan 15 yeni
eleman için 19 ﬁubat ve 29 Mart 2001 tarihleri aras›nda MT Program› düzenlenmiﬂtir.
2001 y›l›nda birçok kuruluﬂun çeﬂitli illerde düzenledikleri 14 seminer program›na 12
eleman›m›z Bankam›z Kredi ve Sigorta Programlar›n› tan›tmak üzere konuﬂmac› olarak
kat›lm›ﬂt›r.
‹stanbul Sanayi Odas›'ndan gelen 2 uzmana Sevk Öncesi ‹hracat Kredileri ve Performans
Kredileri bölümlerinde iﬂ baﬂ›nda e¤itim verilirken, 2001 y›l› sömestr ve yaz döneminde
65 ö¤renciye Genel Müdürlük, ‹zmir ﬁubesi ve ‹stanbul ﬁubesinde staj olana¤›
tan›nm›ﬂt›r.
TÜRK EX‹MBANK 31

FAAL‹YET RAPORU

Halkla ‹liﬂkiler Faaliyetleri çerçevesinde, 2001 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.
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‹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,
Performans Döviz Kredisi ve Performans TL ‹hracat 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 tesbit ederek çözüm önerilerini Genel
Müdürlük'e iletmektedir.
‹stanbul ﬂubesinde 22, ‹zmir ﬂubesinde ise 6 personel görev yapmaktad›r.
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