“Türkiye ça¤lar boyunca uluslararas› ticaretin önemli kavﬂaklar›ndan biri olmuﬂtur.”
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Kurumsal Profil
Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ.
(Türk Eximbank), Türkiye’nin tek resmi
ihracat destek kuruluﬂudur.
1987 y›l›nda kurulan Türk Eximbank, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki Coface, Hermes, SACE, NCM, ECGD
gibi benzer ihracat finansman kuruluﬂlar›ndan yaklaﬂ›k 50 y›l sonra kurulmuﬂ olmas›na ra¤men,
k›sa bir sürede dünyadaki ihracat destek kurumlar› aras›nda performans› ile ilk 20 kuruluﬂ aras›na
girmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Türk Eximbank bugün geliﬂmiﬂ ülkelerle ayn› sistemleri ihracatç›m›z›n hizmetine sunmakta, öncelikle
ihracatç›lar›m›z olmak üzere yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren müteahhit ve yat›r›mc›lara, uluslararas›
nakliyecilere, turizmci ve iﬂletmecilere geniﬂ bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Di¤er taraftan
Türk Eximbank’›n, geliﬂmiﬂ birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluﬂlar›ndan farkl› olarak
kredi, garanti ve sigorta iﬂlemlerini ayn› çat› alt›nda toplam›ﬂ olmas›, ihracatç› firmalara verilen
hizmetlerde bir bütünlük oluﬂturulmas›na imkân tan›maktad›r. Türk Eximbank, 18’i kredi, 7’si
sigorta/garanti olmak üzere toplam 25 farkl› program ve uygulama imkân› sunmaktad›r.
Türk Eximbank, Türkiye’de ilk kez olarak ihracat kredi sigortas› mekanizmas›n› uygulamaya koymuﬂ
ve ihracatta sigorta bilincini yerleﬂtirmiﬂtir. Sigorta programlar› ile bugün 176 ülkeye yap›lan ihracat›,
ithalatç› firma ve ithalatç›n›n ülkesinden kaynaklanan ticari ve politik risklerden do¤an zararlara
karﬂ› sigorta teminat› alt›na almaktad›r.
Genel Müdürlü¤ü Ankara’da bulunan Banka’n›n biri ‹stanbul, di¤eri ‹zmir’de olmak üzere iki ﬂubesi,
Denizli, Kayseri ve Gaziantep’te ise irtibat bürosu bulunmaktad›r.
‹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 ‹hracat Kredisi, ‹hracata Haz›rl›k Kredisi ve Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Kredisi
programlar›n› yürütmektedir. Bu ﬂubelerimiz ayr›ca, Türk Eximbank’›n di¤er programlar› hakk›nda
da ihracatç›lar›m›za bilgi sunmakta, sorunlar› yerinde tespit ederek çözüm önerilerini Genel
Müdürlü¤e iletmektedir.
Daha geniﬂ ihracatç› kitlesine ulaﬂ›lmas› amac›yla geliﬂmiﬂ sanayi altyap›s›na sahip olan ve ihracat
potansiyeli yüksek görülen Denizli ve Kayseri illerinde 2004 y›l› içerisinde, Gaziantep’te ise 2005
y›l›nda aç›lan Türk Eximbank irtibat bürolar› arac›l›¤› ile Anadolu’nun geliﬂmiﬂ ve ihracat potansiyeli
yüksek illerindeki ihracatç›lara, Banka programlar› ve uygulamalar› hakk›nda bilgi verilmekte ve
kredi baﬂvuru evraklar›n›n haz›rlanmas› hususunda yönlendirici olunmaktad›r.

TBMM binas›, 1924
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Finansal Göstergeler

2.920.196

1.951.478

bin YTL

bin YTL

Krediler

Özkaynaklar

Bilanço Hesaplar› (bin YTL)
Krediler
Toplam Aktifler
Kullan›lan Krediler
Özkaynaklar
Ödenmiﬂ Sermaye

361.839
bin YTL
Net Dönem Kâr›

2005
2.920.196
3.518.126
929.834
1.951.478
657.864

Kâr-Zarar Tablosu Hesaplar› (bin YTL)
Faiz Gelirleri
Kredilerden Al›nan Faizler
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Kredi ve Di¤er Alacaklar Karﬂ›l›¤›
Di¤er Faaliyet Giderleri
Net Dönem Kâr›

376.640
272.478
(73.332)
303.308
118.293
(6.458)
(62.053)
361.839

Türk Eximbank’›n 2001-2005 y›llar›na ait özet finansal tablolar› 52. sayfada sunulmuﬂtur.

Eski Ticaret Bakanl›¤› binas›
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Faaliyet Göstergeleri
4.173
milyon ABD dolar›

7.711
milyon ABD dolar›

4.743.877
bin YTL

Toplam Kredi/Sigorta/Garanti
Deste¤i (milyon ABD Dolar›)

K›sa Vadeli Toplam Krediler
(bin YTL)

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

2005
2004

2005
2004

2005
2004

7.711
6.922

Kredi Faaliyetleri

4.743.877
4.746.981

2005

2004

4.743.877
3.063.957
1.679.920

4.746.981
2.648.426
2.098.555

8,0

41,2

4.173
4.553
6,6

3.553
2.977
3,5

4.173
3.553

K›sa Vadeli Kredi Faaliyetleri (bin YTL)
K›sa Vadeli Toplam Krediler
K›sa Vadeli TL Kredileri
K›sa Vadeli Döviz Kredileri
Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyon ABD Dolar›)
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
Sigorta Faaliyetleri
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› (milyon ABD Dolar›)
Sigortalanan Sevkiyat
Üstlenilen Risk Hacmi
Tazminat Ödemesi

Türk Eximbank ‹stanbul ﬁubesi,
Naile Sultan Köﬂkü
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Yönetim Kurulu Baﬂkan›’n›n Mesaj›
Tuncer KAYALAR
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Türk Eximbank özellikle orta-uzun vadeli
kredi gereksinimi olan ara mal› ve yat›r›m
mal› üreten firmalar ile yüksek teknoloji
kullanan ve katma de¤eri fazla olan mallar
üreten firmalara destek sa¤lamay›
hedeflemektedir.
2001 krizinden sonra uygulanan kararl› ekonomik politikalar
sayesinde Türkiye ekonomisi 2002-2005 döneminde kesintisiz
büyümüﬂtür. Buna ek olarak, Türkiye'nin y›llard›r süregelen en
önemli problemi olan enflasyon, izlenen s›k› para politikalar›
neticesinde kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r. Di¤er temel makro ekonomik
göstergelerde de baﬂar›l› bir performans sergilenmiﬂtir. Kamu
borç stoku azalm›ﬂ, faizler düﬂmüﬂ, mali disiplin sa¤lanm›ﬂt›r.
Ekonomimizin son üç y›lda yüksek oranl› ve istikrarl› büyümesinde
ihracat›m›z›n getirdi¤i dinamizmin rolü büyüktür. Türkiye'nin ihracat›
son üç y›l içinde %100'ün üzerinde bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu, dünya
çap›ndaki en büyük yükseliﬂlerden biridir. Ancak, 2005 y›l› büyük
ölçüde küresel geliﬂmeler nedeniyle ihracatç›lar için mücadelelerle
dolu bir y›l olmuﬂ, iki y›l üst üste %30'lar düzeyinde gerçekleﬂen
art›ﬂ oran›, %16'ya gerilemiﬂtir. Bunda, dünya ticaret hacmi
art›ﬂ›ndaki yavaﬂlaman›n yan› s›ra en büyük ihraç pazar›m›z olan
AB-15 ülkelerinin ithalat›ndaki daralma, dünya çelik talebi ve
fiyatlar›ndaki düﬂüﬂ ile ihracat›n yaklaﬂ›k %28'ini oluﬂturan tekstil
ve haz›r giyim sektörlerinde kotalar›n kalkmas› sonucu yaﬂanan
rekabet art›ﬂ› etkili olmuﬂtur. Yine de ihracatç›lar›m›z 2005 y›l›n›
baﬂar›yla tamamlam›ﬂ, ihracat y›l sonu itibariyle 73 milyar dolar›
aﬂm›ﬂt›r.
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‹hracat›m›z büyürken daha h›zl› büyümek için ülke olarak
gerçekleﬂtirmemiz gereken yap›sal bir dönüﬂümün sanc›lar›n› da
yaﬂamaktay›z. Bu dönüﬂümün bir parças› olarak dünya ticaretinde
yüksek paya sahip, ileri teknoloji ihtiva eden ve sermaye yo¤un
sektörlerin ihracat›m›z içindeki paylar› h›zla artmaktad›r. Geleneksel
ihracat sektörlerimiz olan tar›m ve tekstil-konfeksiyon gibi emek
yo¤un sektörlerden otomotiv, makine, kimya gibi yo¤un ithal ara
mal› kullanan sektörlere geçiﬂ sürecinde, döviz kurlar› gibi çeﬂitli
makro ekonomik geliﬂmelerin de etkisiyle ara mal› ithalat›nda bir
s›çrama yaﬂanm›ﬂt›r. Bu süreçte, reel ekonomi ile ilgili olarak
ekonomik aktiviteyi canland›r›c›, ve dolay›s›yla yat›r›m, istihdam
ve gelir art›r›c› önlemlerin ihracat sektörümüz gözetilerek al›nmas›,
ihracatç›lar›m›z› daha da cesaretlendirecektir.
Sürdürülebilir ihracat art›ﬂ›n› sa¤lama yolunda ihracatç›lara uygun
maliyetli finansman deste¤i sa¤lanmas› daha büyük önem
kazanmaktad›r. Bu aﬂamada, Türkiye ihracat›n›n tek resmi destekli
finansman kuruluﬂu olan Türk Eximbank devreye girmektedir.
Banka, y›l içerisinde ekonomideki geliﬂmeler paralelinde ihracat
kredi faiz oranlar›n› düﬂürmeye devam etmiﬂtir. Böylece
ihracatç›lara en uygun koﬂullarla finansman deste¤i sa¤lan›rken,
vadelerin 1,5 y›la uzat›lmas› ve çeﬂitlendirilmesiyle de her ihtiyaca
cevap verecek koﬂullar sa¤lanm›ﬂt›r. Bilindi¤i üzere, Türk Eximbank

ihracatç›lar›m›z baﬂta olmak üzere, yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren
müteahhit ve yat›r›mc›lara, uluslararas› nakliyecilere, turizmci ve
iﬂletmecilere ihracat kredisi ve ihracat kredi sigorta ve garantisi
imkânlar›n› kapsayan geniﬂ bir ürün yelpazesi ile hizmet
vermektedir. Bu çerçevede Banka, 2005 y›l›nda ihracat sektörüne
toplam 7,7 milyar dolar düzeyinde destek sa¤lam›ﬂt›r.
Türkiye'ye önemli miktarda döviz girdisi sa¤layan bir di¤er sektör
de inﬂaat sektörüdür. Türk müteahhitlerinin ulaﬂt›klar› bilgi birikimi
ve tecrübe, inﬂaat sektörünün yurt d›ﬂ›nda önemli baﬂar›lara imza
atmas›na olanak tan›maktad›r. Yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren Türk
müteahhitleri 35 y›lda, 63 ülkede 70 milyar dolar tutar›nda iﬂ
üstlenmiﬂtir. 2001 krizinden olumsuz etkilenen ve iﬂ hacmi 1 milyar
dolar›n alt›na inen yurt d›ﬂ› müteahhitlik sektörü 2004 y›l›nda
toparlanmaya baﬂlam›ﬂ, 2005 y›l›nda 9,3 milyar dolarl›k iﬂ hacmine
ulaﬂm›ﬂt›r. Al›nan iﬂler küçük projelerden büyük ve teknoloji a¤›rl›kl›
ve anahtar teslim projelere kaym›ﬂt›r. Sektörün 2006 y›l› hedefi
ise 12 milyar dolar düzeyindedir. Türk Eximbank misyonu gere¤i,
ülke kredi/garanti programlar› ile yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren
müteahhitlerimizin de her zaman yan›nda olmuﬂtur. Ayr›ca,
müteahhitlerimizin yurt d›ﬂ›nda, özellikle politik riski yüksek olan
ülkelerde üstlendikleri iﬂler için gereksinim duyduklar› “Yurt D›ﬂ›
Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortas› Program›”n›n 2006
y›l› içinde uygulamaya konulmas› için çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
‹hracat ve yurt d›ﬂ› müteahhitlik sektörlerinin bugün ulaﬂt›¤› noktada
ihracatç›lar›m›z›n ve d›ﬂ ticaret bürokrasisinin ahenkli çal›ﬂmas›
etken olmuﬂtur. Bu çal›ﬂmalar›n koordinasyon zemini D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›m›z›n önderli¤inde haz›rlanan “‹hracat Stratejik Plan›”d›r.
Sürdürülebilir ihracat art›ﬂ›n› sa¤layacak ihracat yap›s›n› oluﬂturmak
amac› do¤rultusunda, ‹hracat Stratejik Plan› çerçevesinde
oluﬂturulan çal›ﬂma grubunda, Türk Eximbank, ihracatla ilgili tüm
kuruluﬂlarla birlikte uzun vadeli çözümler üretmek üzere aktif bir
ﬂekilde faaliyet göstermektedir.
‹hracatta 2006 y›l›nda 79 milyar dolar, 2010'da 100 milyar dolar,
2023'de ise 500 milyar dolarl›k hedefi yakalayabilmek için ihracat
art›ﬂ›n›n süreklili¤inin sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu çerçevede,
ihracat pazarlar›n›n çeﬂitlendirilmesi de büyük bir önem
taﬂ›maktad›r. Bilindi¤i üzere, Türkiye ihracat›n›n %60'› Avrupa
ülkelerine yap›lmaktad›r. Giderek artan uluslararas› rekabet
ortam›nda AB'deki pazar pay›n›n korunmas› büyük önem arz
etmektedir. Ancak, ihracat›n daha fazla art›r›labilmesi için Türk
ihracatç›lar›n›n yeni pazarlara giriﬂinin sa¤lanmas› gerekmektedir.
Bu husus gözönüne al›narak, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›m›z
önderli¤inde 2000 y›l›nda komﬂu ve çevre ülkelerle baﬂlat›lan
ticari ve ekonomik iliﬂkileri geliﬂtirme stratejileri, 2003 y›l›nda Afrika
ülkeleri, 2005 y›l›nda Asya-Pasifik ülkeleri ve 2006 y›l›nda ise
Kuzey Amerika ve Latin Amerika ülkelerinin kat›l›m›yla
geniﬂletilmiﬂtir. Türk Eximbank da bu stratejiler çerçevesinde,
ihracatç›lar›m›z ve yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren yat›r›mc› ve
müteahhitlerimize daha fazla destek olabilmek amac›yla pazar
ve ürün çeﬂitlendirmesine büyük önem vermektedir. Banka, söz
konusu stratejiler kapsam›nda ihracatç› ve müteahhitlerimizin yeni
pazarlara girmesine ve faaliyet göstermesine imkân tan›yacak
kredi, sigorta ve garanti programlar› uygulamakta ve gerekti¤inde
yeni programlar oluﬂturmaktad›r.

%4,3'lük dünya ekonomik büyümesi tahmininin aﬂ›laca¤›
düﬂünülmektedir. Bu geliﬂme 2006 y›l› için umut verici olmakla
birlikte, büyüme önünde yüksek enerji fiyatlar›, artan küresel
dengesizlikler ve yükselen korumac›l›k e¤ilimleri gibi tehdit yaratan
unsurlar olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Türk ihracatç›lar› 2006
y›l›nda bir yandan bu tehditlerin yaratt›¤› belirsizliklerle baﬂ etmeye
çal›ﬂ›rken, di¤er taraftan Çin, Hindistan gibi ülkelerin rekabeti
art›rd›¤› bir ortamda var olmak ve uluslararas› ticaret liginde daha
üst s›ralara ç›kmak için çal›ﬂacakt›r. Dolay›s›yla, önümüzdeki
dönem katma de¤eri yükselterek rekabet gücü elde edebilece¤imiz
bir dönem olacakt›r. Bu süreçte baﬂar›l› olman›n yolu, kaliteli ve
katma de¤eri yüksek ürünler üretmekten, marka yaratmaktan ve
de¤iﬂen pazar ihtiyaçlar›na h›zla cevap verebilecek esneklikte
üretim mekanizmalar› oluﬂturmaktan geçmektedir.
Türk Eximbank söz konusu süreçte özellikle orta-uzun vadeli kredi
gereksinimi olan ara mal› ve yat›r›m mal› üreten firmalar ile yüksek
teknoloji kullanan ve katma de¤eri fazla olan mallar üreten firmalara
destek sa¤lamay› hedeflemektedir. Ayr›ca, uluslararas› piyasalarda
“Türk Mal›” imaj›n› güçlendirecek ve yerleﬂtirecek nitelikteki ihracat
desteklenecek ve ihracatç›lar›n gereksinimlerine cevap veren
programlar uygulanmaya devam edilecektir.
Türkiye'nin geliﬂmiﬂ ülkeler ligine ç›kmas›n›n yolu ihracata dayal›
ekonomik büyümeden geçmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki
dönemde ihracat sektörü ile yak›n iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂma içerisinde
bütün güçlüklerin üstesinden gelece¤imizi ve yak›n bir gelecekte
ülkemizin dünya ticaretinde hak etti¤i yeri alaca¤›na inanc›m
tamd›r. ‹hracat ve inﬂaat sektörlerimiz ile yurt d›ﬂ› yat›r›mc›lar›m›z
uluslararas› giriﬂimlerinde Türk Eximbank'›n finansman deste¤ini
her an arkalar›nda bulacaklard›r. Banka'n›n 2006 y›l›ndaki hedefi
ihracat sektörüne yaklaﬂ›k 8,6 milyar dolar tutar›nda destek
sa¤lamakt›r. Ayr›ca, Türk Eximbank önümüzdeki dönemde bir
aﬂama daha ileriye giderek, ekonomik konjonktürün de olumlu
etkileriyle, yurt d›ﬂ›ndaki benzerleri gibi orta-uzun vadeli finansmana
yönelecek, böylece yap›sal bir de¤iﬂim içerisinde olan ihracat
sektörünün ihtiyaçlar›na daha uygun imkânlar sunabilecektir.

Tuncer KAYALAR
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Dünya ekonomisi 2005 y›l›nda özellikle Japonya ekonomisinde
yaﬂanan olumlu geliﬂmelerin katk›s›yla beklentilerin üzerinde bir
büyüme h›z›na ulaﬂm›ﬂt›r. Bu çerçevede, 2006 y›l› için yap›lan
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Yönetim ve Denetim Kurulu
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Ekonomi ile ilgili Baﬂbakan,
Bakanlar ve üst düzey
bürokratlar›n kat›ld›¤› Âli ‹ktisat
Meclisi Toplant›s›
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1- TUNCER KAYALAR
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ankara, 1952. Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi
D›ﬂ Ticaret Bölümü mezunu. Ticaret Bakanl›¤› D›ﬂ Ticaret
Genel Sekreterli¤i'nde 1977 y›l›nda Raportör Yard›mc›s›
olarak çal›ﬂma hayat›na baﬂlayan Kayalar, takiben T.C.
Moskova Büyükelçili¤i Ticaret Müﬂavir Yard›mc›l›¤›,
Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'nda ﬁube Müdürlü¤ü,
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›'nda Bedelsiz ‹thalat Daire
Baﬂkanl›¤›, T.C. New York Baﬂkonsoloslu¤u Ekonomi
ve Ticaret Müﬂavirli¤i, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› Anlaﬂmalar
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, Anlaﬂmalar Genel Müdürlü¤ü,
‹GEME Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevlerinde
bulunmuﬂtur. Türk-Amerikan ticari iliﬂkilerine sa¤lad›¤›
önemli katk›lardan dolay› çeﬂitli ödülleri ve yay›nlanm›ﬂ
makaleleri bulunmaktad›r.
Halen D›ﬂ Ticaret Müsteﬂar› olan Kayalar, 25 Aral›k 2002
tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤› görevini sürdürmektedir.

2- H. AHMET KILIÇO⁄LU
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili ve Genel Müdür
Tirebolu, 1956. ‹ngiltere'de Essex Üniversitesi Ekonomi
Bölümü'nden mezun olan K›l›ço¤lu, ayn› üniversitede
yine ekonomi dal›nda master yapm›ﬂt›r. Çal›ﬂma hayat›na
1979 y›l›nda Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Teﬂvik ve
Uygulama Dairesi'nde Uzman Yard›mc›s› olarak
baﬂlam›ﬂt›r. K›l›ço¤lu, s›ras›yla, Türkiye ‹ﬂ Bankas›,
Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› ve Tusaﬂ Motor
Sanayi A.ﬁ. F-16 Projesi'nde çeﬂitli kademelerde
çal›ﬂt›ktan sonra, 1987 y›l›nda Devlet Yat›r›m Bankas›'na
kat›lm›ﬂt›r.
Devlet Yat›r›m Bankas›'n›n Türk Eximbank olarak yeniden
yap›lanmas›nda görev alan K›l›ço¤lu, Türk Eximbank'ta
Uzman, Müdür, Daire Baﬂkan› ve Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak vazifelendirilmiﬂtir. K›l›ço¤lu, 10 ﬁubat 1998
tarihinde Türk Eximbank Genel Müdürlü¤ü görevine
atanm›ﬂ olup, 25 Aral›k 2002'den bu yana da Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekilli¤i görevini sürdürmektedir.

3- CAV‹T DA⁄DAﬁ
Yönetim Kurulu Üyesi
Siirt, 1955. Bo¤aziçi Üniversitesi Matematik Bölümü
mezunu olan Da¤daﬂ, takiben önce Gazi Üniversitesi
Temel Bilimler Fakültesi ‹statistik Bölümü'nde, daha
sonra da ABD'de Michigan Üniversitesi'nde Ekonomi
dal›nda master yapm›ﬂt›r. Devlet Planlama Teﬂkilat›'nda
Uzman Yard›mc›s›, Daire Baﬂkan›, Genel Müdür
Yard›mc›s› Vekili ve Genel Müdür Vekilli¤i; T.C. Merkez
Bankas›'nda Dan›ﬂman görevlerinde bulunan Da¤daﬂ,
halen Hazine Müsteﬂarl›¤›'nda Müsteﬂar Yard›mc›s›d›r.
Da¤daﬂ, 06 Ocak 2005 tarihinden bu yana Türk Eximbank
Yönetim Kurulu Üyesidir.

Berne Union (Uluslararas› ‹hracat Kredi Destek Kuruluﬂlar›
Birli¤i) Baﬂkanl›¤›'na seçilerek 2000-2001 y›llar›nda görev
yapm›ﬂt›r. Halen Berne Union ve ‹slam Kalk›nma
Bankas›'n›n ICIEC (‹slam Ülkeleri ‹hracat Kredi ve Yat›r›m
Sigortas› Kurumu)'nun Dan›ﬂma Kurulu üyesidir.

4- M. NURHAN GÜVEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Adana, 1946. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu. Güven, avukatl›k staj›n› takiben 1977 y›l›nda
baﬂlad›¤› Serbest Avukatl›k ve Hukuk Müﬂavirli¤i'ni halen
sürdürmekte olup, 1991-2001 y›llar›nda Tar›m ve Köy
‹ﬂleri Bakanl›¤› Yüksek Komiserler Kurulu Üyeli¤i de
yapm›ﬂt›r.
Güven, 02 Nisan 1992-24 Mart 1997 tarihleri aras›nda
Türk Eximbank Denetim Kurulu üyeli¤i ve 24 Mart 199731 Temmuz 1997 tarihleri aras›nda Türk Eximbank
Yönetim Kurulu üyeli¤i yapm›ﬂt›r. 01 ﬁubat 1999'da
yeniden Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçilen
Güven, 21 Aral›k 2001'den bu yana da Türk Eximbank
‹ç Denetim ve Risk Yönetimi'nden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Risk Komitesi Baﬂkan› olarak
görevine devam etmektedir.

7- ADNAN ERSOY ULUBAﬁ
Yönetim Kurulu Üyesi
Afyon, 1966. Anadolu Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
mezunu. Kurucular› aras›nda bulundu¤u özel sektör
ﬂirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve Baﬂkanl›¤› yapan
Ulubaﬂ ayr›ca, Kayseri Sanayi Odas› Meclis Üyeli¤i,
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Baﬂkan Vekilli¤i ve Akdeniz
‹hracatç› Birlikleri Demir ve Demir D›ﬂ› Metaller ‹hracatç›lar›
Birli¤i Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevlerini yürütmektedir.
Ulubaﬂ, 26 ﬁubat 2003 tarihinden bu yana Türk Eximbank
Yönetim Kurulu Üyesidir.

5- O⁄UZ SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi
‹stanbul, 1965. Washington Int. Üniversitesi ‹ﬂletme
Bölümü mezunu. Çal›ﬂma hayat›na özel sektörde yönetici
ortak olarak baﬂlayan Sat›c›, halen iki firman›n Yönetim
Kurulu Baﬂkan›'d›r. ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›, ‹stanbul
Ticaret Odas› ve ‹GEME'de Yönetim Kurulu Üyeli¤i,
‹stanbul Tekstil ve Hammaddeleri ‹hracatç›lar Birli¤i
(‹TH‹B) Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›; Türkiye Tekstil
Hammaddeleri ‹hracatç› Birlikleri (TTH‹B) Ortak Yönetim
Kurulu Baﬂkanl›¤› da yapan Sat›c›, halen Türkiye
‹hracatç›lar Meclisi Baﬂkanl›¤›'n› yürütmektedir.

6- MEHMET BÜYÜKEKﬁ‹
Yönetim Kurulu Üyesi
Gaziantep, 1961. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi mezunu. Türkiye Ayakkab› Sanayicileri Derne¤i
Baﬂkanl›¤›, Türkiye Ayakkab› Sektörü Araﬂt›rma,
Geliﬂtirme ve E¤itim Vakf› (TASEV) Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤› ve Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) ‹cra Kurulu
Muhasip Üyeli¤i yapan Büyükekﬂi, halen T‹M Baﬂkan
Vekili, ‹TK‹B Deri ve Deri Mamülleri ‹hracatç›lar Birli¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve ‹stanbul Sanayi Odas›, Türk
Hava Yollar› A.O., Türkiye Deri Vakf› (TÜRDEV), TOBT‹M
Uluslararas› Ticaret Merkezi A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sat›c›, 01 Mart 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank
Yönetim Kurulu Üyesidir.

Büyükekﬂi, 24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk
Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

8- GÜNER GÜCÜK
Denetim Kurulu Üyesi
Çorum, 1947. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü'nden mezun olan
Gücük, ayn› üniversitenin Mimarl›k Fakültesi ﬁehir ve
Bölge Planlama Bölümü'nde yüksek lisans çal›ﬂmas›
yapm›ﬂt›r. Çal›ﬂma hayat›na T.C. Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü'nde Uzman olarak baﬂlayan Gücük, çeﬂitli
kamu kuruluﬂlar› ile özel sektör firmalar›nda yönetici
olarak görev alm›ﬂt›r. Birçok yerli ve yabanc› firmaya,
kamu ve özel sektör s›nai ve ticari kuruluﬂlar ile bankalara
yönetim dan›ﬂmanl›¤› hizmeti de vermektedir.

9- PROF. DR. AR‹F ES‹N
Denetim Kurulu Üyesi
‹stanbul, 1956. Paris Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Esin, ayn›
üniversitede Avrupa Toplulu¤u üzerine ‹ktisadi Hukuk
lisans ve doktora çal›ﬂmas› yapm›ﬂt›r. Avrupa
üniversitelerinde ö¤retim üyeli¤i görevinde bulunan ve
‹stanbul Üniversitesi'nde AT Hukuku ve Türk Rekabet
Hukuku dersleri veren Prof. Dr. Esin, hukuk, devlet
yard›mlar›, ithalatta haks›z rekabet, kamu ihaleleri ve
özelleﬂtirme alanlar›nda uzmanlaﬂm›ﬂ, uzun y›llar ‹ktisadi
Kalk›nma Vakf›'n›n dan›ﬂmanl›¤›n› yapm›ﬂt›r. Prof. Dr.
Esin, Gümrük Birli¤i müzakerelerine özel sektörü temsilen
kat›lm›ﬂ, Rekabet Kanunu ve ‹thalatta Haks›z Rekabet
Kanunlar›'n›n haz›rlay›c›lar› aras›nda yer alm›ﬂ ve Türk
Rekabet Kurumu'na kuruluﬂ aﬂamas›nda dan›ﬂmanl›k
yaparak teﬂkilatlanmas›n› üstlenmiﬂtir.

Gücük, 11 A¤ustos 1997 tarihinden bu yana
Türk Eximbank Denetim Kurulu Üyesidir.

Prof. Dr. Esin, 24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk
Eximbank Denetim Kurulu Üyesidir.

Türk Eximbank Yönetim Kurulu 2005
y›l›nda 22’si Ankara’da, 2’si
‹stanbul’da olmak üzere 24 toplant›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Yönetim Kurulu’nun
22 toplant›s›na tam kat›l›m
sa¤lan›rken, 2 toplant›ya 1’er üye
resmi mazeretleri nedeniyle
kat›lamam›ﬂt›r.
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Genel Müdür’ün Mesaj›
H. Ahmet KILIÇO⁄LU
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili

Türk Eximbank 2005 y›l›nda 3,5 milyar
dolar ihracat kredisi ve 4,2 milyar dolar
ihracat kredi sigorta/garantisi olmak üzere
ihracat sektörüne toplam 7,7 milyar dolar
destek sa¤lad›. 2006 y›l›nda ise 8,6 milyar
dolar destek sa¤lanmas› öngörülmektedir.
2005 y›l› genel olarak makro ekonomik hedeflere ulaﬂ›lmas›nda
baﬂar› sa¤lanan bir y›l oldu. 2001 ekonomik krizinden sonra
yaﬂanan ciddi yap›sal reform süreci sayesinde 2005 y›l›nda,
Türkiye ekonomisi üst üste dördüncü kez büyüdü. Enflasyon
düﬂerken, bütçe aç›¤› göstergelerinde ciddi bir iyileﬂme kaydedildi.
2005 y›l›n›n önemli bir di¤er geliﬂmesi de, AB ile müzakere
sürecinin baﬂlamas› oldu. Enflasyondaki gerileme, mali alandaki
düzelme ve AB’ne üyelik sürecinde kaydedilen olumlu geliﬂmeler
ile birlikte Türkiye piyasas›na yabanc›lar›n ilgisi artt› ve ciddi fon
giriﬂleri oldu. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar rekor düzeye ulaﬂt›.
Ayr›ca, IMF’in niyet mektubunu onaylamas› ve 1,6 milyar dolar
tutar›ndaki kredi dilimini serbest b›rakmas›, Fitch’in Türkiye’nin
görünümünü “pozitif”e çevirmesi ve Moody’s’in not art›r›m› da
Türkiye ekonomisinin gelece¤i aç›s›ndan olumlu geliﬂmeler.
2005 y›l›nda ihracat, Dünya ticaretinde artan rekabete ve YTL’deki
de¤erlenmenin devam etmesine ra¤men, program hedefini aﬂarak
73,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleﬂti. Ayl›k ortalama ihracat
ise, 2004 y›l›ndaki 5,3 milyar dolar düzeyinden 6,1 milyar dolara
ulaﬂt›. Türkiye, 2005 y›l›nda en çok ihracat yapan 22. ülke konumuna
yükseldi.
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Y›l içerisinde ihracatç›lar›m›z›n karﬂ›laﬂt›¤› en büyük s›k›nt›lardan
biri döviz kurlar›n›n seviyesi oldu. Dolay›s›yla ihracat›n
desteklenmesi ve ihracatç›lara uygun koﬂullarda finansman deste¤i
sa¤lanmas› her zamankinden daha fazla önem kazand›. Türkiye
ihracat›n›n en önemli destek kuruluﬂu olan Türk Eximbank, 2005
y›l›nda ihracat sektörüne sa¤lad›¤› toplam deste¤i %11 oran›nda
art›rd›. Bu çerçevede, Bankam›z taraf›ndan 3,5 milyar dolar ihracat
kredisi ve 4,2 milyar dolar ihracat kredi sigorta/garantisi olmak
üzere ihracat sektörüne toplam 7,7 milyar dolar destek sa¤land›.
Böylece, Türkiye ihracat›n›n %11’i finanse edilmiﬂ oldu. Son üç
y›lda ise ihracat sektörünün hizmetine sundu¤umuz finansman
imkân› toplam 21 milyar dolara ulaﬂt›.
KOB‹’lerin Türkiye ekonomisindeki önemine binaen, ihracat yapan
KOB‹’leri desteklemek, ihracat yapma potansiyeline sahip ancak,
kaynak yetersizli¤i nedeniyle ihracat yapamayan KOB‹’lerin de
ihracata yönelmesini sa¤lamak amac›yla, Bankam›z kredi
programlar›nda KOB‹’lere öncelik tan›nd›. Bu çerçevede, 2005
y›l›nda kulland›r›lan toplam k›sa vadeli kredilerin %33’üne tekabül
eden 1,2 milyar dolar KOB‹’lere kulland›r›ld›. Bankac›l›k sektörünün
toplam kredileri içerisinde KOB‹ kredilerinin pay›n›n ortalama %5
düzeyinde oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bu oran›n yüksekli¤i daha
aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r.

‹hracatç›lara riskten ar›nd›r›lm›ﬂ bir ortamda çal›ﬂma imkân› tan›yan
Bankam›z ihracat kredi sigortas›na olan talep de, son y›llarda
artan ihracat paralelinde, son derece canl›d›r. Nitekim, 2005 y›l›nda
ihracat kredi sigortas› kapsam›nda sigortalanan sevkiyat tutar›
%17 oran›nda artarak, 4,2 milyar dolara yükseldi. Finansal
piyasalardaki geliﬂmelerin de etkisiyle sigorta hacmi ilk kez kredi
hacmini geçti. Politik ve ticari risklere karﬂ› ihracatç›lar›m›za
güvence sa¤layan sigorta programlar› sayesinde firmalar›m›z›n
yeni pazarlara girmesi ve mevcut pazarlarda paylar›n› art›rmalar›
kolaylaﬂt›.
‹hracatç›lar›m›z›n rekabet gücünün önemli bir unsuru olan
finansman ihtiyac›n›n uygun koﬂullarla karﬂ›lanmas› amac›yla,
kredi faizlerinde ciddi indirimler yap›ld›. 2003 y›l›ndan bugüne
kadar TL kredi faiz oranlar›nda toplamda 39 puana, döviz kredileri
faiz oranlar›nda ise toplam 2,5 puana varan indirimler yap›larak,
ihracatç›lar›m›z›n borçlanma maliyetleri önemli ölçüde düﬂürüldü.
Bunun yan› s›ra, ihracatç›lara daha uzun vadede finansman
sa¤lanabilmesi amac›yla, kredi vadeleri 18 aya kadar uzat›ld›.
Böylelikle ihracatç›lar›m›z 120 günden, 540 güne kadar varan
vadelerle kredi kullanma imkân›na sahip oldu. Ayr›ca, geliﬂmiﬂ
sanayi altyap›s›na sahip olan ve ihracat potansiyeli yüksek görülen
Denizli ve Kayseri’deki temsilcilik ofislerinin ard›ndan, 2005 y›l›nda
Gaziantep’te faaliyete geçirilen Türk Eximbank irtibat bürosu ile
daha geniﬂ ihracatç› kitlesine ulaﬂ›lmas› hedeflendi.
‹hracatç›lar›m›za verdi¤imiz deste¤i art›rma gayretiyle önümüzdeki
dönemde baﬂka illerimizde de yeni irtibat bürolar›n› açmay›
planl›yoruz.
Kaynaklar›n›n tamam›na yak›n›n› ihracat sektörünü desteklemek
için kullanan Türk Eximbank’›n ihracatç›lara deste¤ini kesintisiz
sürdürebilmesi için sa¤lam bir mali yap›ya sahip olmas› büyük
önem taﬂ›maktad›r. Bankac›l›k sektörünün kulland›rd›¤› ihracat
kredilerinin %19’unu tek baﬂ›na sa¤layan Türk Eximbank, %83
olan aktiflerini krediye dönüﬂtürme oran› ile Türk bankac›l›k
sektöründe birinci s›radad›r. Türk Eximbank, sa¤lam mali yap›s›
ve Hazine ile ayn› uzun vadeli döviz cinsinden borçlanma notlar›
neticesinde uluslararas› sendikasyon ve tahvil piyasalar›ndan
uygun maliyetlerle borçlanabilmekte ve böylece, ihracatç›lara
sunulan kaynaklar önemli ölçüde art›r›lmaktad›r. Son olarak de¤iﬂik
ülkelerden 50 bankadan oluﬂan uluslararas› bir konsorsiyumdan
bir y›l vadeli 300 milyon dolar tutar›nda bir sendikasyon kredisi
sa¤lanm›ﬂt›r. Söz konusu geniﬂ kat›l›ml› sendikasyon kredisi
Bankam›z›n sa¤lam mali yap›s›na olan güvenin de bir göstergesidir.
Burada ﬂunu da vurgulamak isterim ki; Banka, misyonu itibariyle
kâr amac› gütmemesine ra¤men, sa¤lam mali yap›s›n› korumak
ve kamu bütçesine yük olmamak amac›yla mali planlamas›n›
disiplin içinde uygulayarak son üç y›l üst üste kârl›l›¤›n›
sürdürmüﬂtür. Banka’n›n kâr› 2005 y›l› sonu itibariyle 362 milyon
YTL’dir. Elde edilen kâr Banka bünyesinde tutularak, kredi olarak
ihracatç›lar›n hizmetine sunulmaktad›r.

2006 y›l› beklentileri
2006 y›l›na iliﬂkin beklentilere göz atarsak, daha iyi bir tablo ile
karﬂ›laﬂaca¤›m›z› umuyorum. Yabanc› yat›r›mlar içinde sermaye
yat›r›mlar›n›n yüksek düzeyi, önümüzdeki döneme iliﬂkin üretim
kapasitesi aç›s›ndan olumlu olarak de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca,
2006 y›l›nda enflasyondaki düﬂüﬂ süreci ve cari aç›¤›n kontrolü
aç›s›ndan, mali disiplinin devam› da büyük önem arz etmektedir.
Enflasyonla mücadele baﬂar›ya ulaﬂt›kça, bunun paralelinde
faizler de daha aﬂa¤›ya inecek, dolay›s›yla ihracatç›lar, en önemli
maliyet kalemlerinden biri olan finansman giderlerinde avantaj
sa¤layacakt›r. Bu durum kurun reel olarak de¤er kazanmas›n›n
ihracatç›lar üzerinde yaratt›¤› olumsuzluklar› bir ölçüde gidermek
suretiyle, ihracatç›lar›n uluslararas› piyasalardaki rekabet gücünü
daha da art›racakt›r. Tüm bu faktörler gözönüne al›nd›¤›nda 79
milyar dolar olarak öngörülen 2006 y›l› ihracat›n›n 80 milyar dolar›n
üzerinde gerçekleﬂmesini beklemekteyiz.
2006 y›l›na iliﬂkin baz› riskler de söz konusudur. Bu risklerin
baﬂ›nda petrol fiyatlar›ndaki yüksek art›ﬂlar›n devam etmesi, kur
üzerindeki olas› etkisi nedeniyle uluslararas› likidite koﬂullar›ndaki
dalgalanmalar gelmektedir. AB ile baﬂlayan üyelik müzakerelerinin
piyasalardaki iyimserli¤i art›rmas›na karﬂ›l›k, bu süreçte
karﬂ›laﬂ›labilecek sorunlar da piyasalarda dalgalanmalara neden
olabilecektir. Ayr›ca, ABD’de faiz oranlar›n›n h›zl› bir ﬂekilde
yükseltilmesi, geliﬂmekte olan ülkelere yönelik fon giriﬂini olumsuz
yönde etkileyebilecektir.
Yukar›da çerçevesini çizmeye çal›ﬂt›¤›m ekonomik konjonktürde,
ülkemizin dünya ihracat liginde daha ön s›ralara ç›kabilmesinde
Türk Eximbank’›n ihracata ve döviz kazand›r›c› hizmetlere deste¤i
daha da önem kazanmaktad›r. Banka olarak 2006 y›l›nda ihracata
verdi¤imiz deste¤i art›rmay› hedeflemekteyiz. Bu kapsamda 4
milyar dolar kredi ve 4,6 milyar dolar sigorta/garanti deste¤i olmak
üzere ihracat sektörüne toplam 8,6 milyar dolar destek sa¤lamay›
öngörmekteyiz.
Bugün gelinen noktada, Türk bankac›l›k sektörü büyüyerek, reel
sektöre daha fazla finansman deste¤i sa¤lamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Firmalar yurt d›ﬂ› fonlara daha kolay eriﬂebilmektedir. Bu da
Eximbank’›n k›sa vadeli finansman sa¤lama zorunlulu¤unu
azaltmakta, art›k dünyadaki di¤er Eximbanklar gibi orta ve uzun
dönemli finansmana yönelmesini gerekli k›lmaktad›r. Bu çerçevede
Türk Eximbank’›n önümüzdeki dönemdeki stratejisi, ihracat›n ve
döviz kazand›r›c› hizmetlerin orta-uzun vadeli kredi, sigorta ve
garanti programlar› ile desteklenmesidir. Ancak, Türk ihracatç›s›n›n
k›sa vadeli finansman› gerektiren ürünlerde rekabet gücünün
korunmas› ve art›r›lmas› için ihracata haz›rl›k aﬂamas›nda iﬂletme
sermayesi ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik k›sa vadeli ihracat kredisi
kulland›r›m› da sürdürülecektir. Bu çerçevede Bankam›z, en zor
ﬂartlarda bile baﬂar›l› bir performans› ortaya koyan ihracatç›lar›m›z
ile uyumlu bir ﬂekilde iﬂbirli¤i yaparak, 18 y›ll›k süreç içerisinde
edindi¤i tecrübeler ›ﬂ›¤›nda, ihracatç›m›z›n bankas› olmaya devam
edecek ve deste¤ini art›rarak sürdürecektir.

H. Ahmet KILIÇO⁄LU
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
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Genel Müdür Yard›mc›lar›

1

2

3

4

Uﬂak ﬁeker Fabrikas›
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1- OSMAN ASLAN
Genel Müdür Yard›mc›s›
Antalya, 1954. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Ekonomi-‹statistik Bölümü’nden
mezun olan Aslan, ‹ngiltere’de Galler Üniversitesi’nde Mali Ekonomi ve
Bankac›l›k dal›nda master yapm›ﬂt›r. 1978 y›l›nda
T.C. Merkez Bankas›’nda kambiyo memuru olarak iﬂ hayat›na baﬂlayan
Aslan, takiben T.C. Merkez Bankas› Ekonomik Araﬂt›rmalar Birimi’nde
Ekonomist olarak çal›ﬂm›ﬂ, 1984 y›l› baﬂ›nda Baﬂbakan Yard›mc›l›¤› Ekonomi
Özel Müﬂavirli¤i görevine getirilmiﬂtir.
Aslan, A¤ustos 1988’de Türk Eximbank’a Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
atanm›ﬂ olup, halen ‹hracat Kredileri’nden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevini yürütmektedir.

2- ALEV ARKAN
Genel Müdür Yard›mc›s›
Trabzon, 1952. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1976 y›l›nda
avukatl›k staj›n› tamamlayan Arkan, ayn› y›l Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›’nda çal›ﬂma hayat›na baﬂlam›ﬂ, ard›ndan SSK Genel
Müdürlü¤ü’nde Müﬂavir Avukat olarak görev yapm›ﬂt›r. 1987 y›l›nda Devlet
Yat›r›m Bankas›’na kat›lan Arkan, Devlet Yat›r›m Bankas›’n›n Türk Eximbank
olarak yeniden yap›lanmas›nda görev alm›ﬂ, Türk Eximbank’ta s›ras›yla
Uzman ve Müdür kadrolar›nda çal›ﬂt›ktan sonra, 1992 y›l›nda ‹hracat Kredi
Sigortas› iﬂlemlerinden sorumlu Daire Baﬂkanl›¤› görevine getirilmiﬂtir.
Arkan, 02 Mart 1998 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak atanm›ﬂ olup, halen Ülke Kredileri, Sigorta ve Garanti ‹ﬂlemleri’nden
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir.

3- ERTAN TANRIYAKUL
Genel Müdür Yard›mc›s›
‹stanbul, 1962. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu.
Çal›ﬂma hayat›na Devlet Yat›r›m Bankas› Proje De¤erlendirme Bölümü’nde
Uzman Yard›mc›s› olarak baﬂlayan Tanr›yakul, Banka’n›n 1987 y›l›nda Türk
Eximbank’a dönüﬂmesinden sonra, 1992 y›l›na kadar Kredi Analiz ve
Hazine Bölümlerinde çal›ﬂm›ﬂt›r. 1992-1998 döneminde ulusal ve uluslararas›
borçlanmalardan sorumlu Finansman Bölümü’nde Müdür ve Daire Baﬂkan›
olarak görev yapm›ﬂt›r.

4- NECAT‹ YEN‹ARAS
Genel Müdür Yard›mc›s›
Kars, 1962. Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi D›ﬂ Ticaret
ve Kambiyo Bölümü mezunu olan Yeniaras, ayn› üniversitenin ‹ktisat
Bölümü’nde master yapm›ﬂt›r. Yeniaras, çal›ﬂma hayat›na özel sektörde
Muhasebe Bölümü’nde baﬂlam›ﬂ ve ayn› ﬂirkette Muhasebe Müdürlü¤ü
yapm›ﬂt›r. Takiben Türkiye Kalk›nma Bankas›’nda Uzman ve Müdür
Yard›mc›s›, Türkiye Demir-Çelik ‹ﬂletmeleri ve Ekonomiden Sorumlu Devlet
Bakanl›¤›’nda Dan›ﬂman olarak görev yapm›ﬂt›r.

Tanr›yakul, 02 Mart 1998 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak atanm›ﬂ olup, halen Hazine ve Finansman’dan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r.

Yeniaras, 01 Ekim 1997 tarihinde Türk Eximbank’a Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak atanm›ﬂ olup, halen Muhasebe, Biliﬂim Teknolojileri, Araﬂt›rma ve
Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürmektedir.
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Tarihsel Geliﬂim

Türk Eximbank’›n kuruluﬂuna iliﬂkin Bakanlar Kurulu Karar›

Türk Eximbank Resmi Destekli
‹hracat Finansman Kuruluﬂu
olarak 1987 y›l›nda faaliyete
geçmiﬂ olup, 1988 y›l› baﬂ›nda
programlar›n› fiilen uygulamaya
baﬂlam›ﬂt›r.

TÜRK EX‹MBANK FAAL‹YET RAPORU 2005 //12

Türkiye’de 1980’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren geleneksel ithal
ikameci politikalar b›rak›larak d›ﬂa aç›k politikalar izlenmeye
baﬂlanm›ﬂ ve dolay›s›yla ihracat büyük önem kazanm›ﬂt›r. Bu
yeniden yap›lanma süreci içinde ihracat›n desteklenmesi görevi
1987 y›l›nda kurulan Türk Eximbank taraf›ndan üstlenilmiﬂtir.
Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarih ve 3332 say›l› kanunun
Bakanlar Kurulu’na verdi¤i, Devlet Yat›r›m Bankas›’n› mal ve
hizmetlerin ithalat ve ihracat› ile yurt d›ﬂ› müteahhitlik
hizmetlerinin, d›ﬂ yat›r›mlar›n ve yurt içi yat›r›m mal› imalat ve
sat›ﬂ›n›n kredilendirilmesi, finansman›, desteklenmesi, sigorta
ve garanti edilmesi konular›nda yeniden düzenleme yetkisine
istinaden, 87/11914 say›l› Kararname ile belirlenen esaslar
dahilinde; Devlet Yat›r›m Bankas›’n›n özel hukuk hükümlerine
tabi bir Anonim ﬁirket haline dönüﬂtürülmesi ile kurulmuﬂtur.
Türk Eximbank uluslararas› s›n›fland›rmaya göre Resmi Destekli
‹hracat Finansman Kuruluﬂu olarak 1987 y›l›nda faaliyete
geçmiﬂ olup, 1988 y›l› baﬂ›nda programlar›n› fiilen uygulamaya
baﬂlam›ﬂt›r.
Türk Eximbank, Türkiye’deki tek resmi destekli ihracat
finansman kuruluﬂu olarak ihracat› teﬂvik politikas›nda özel
bir öneme sahiptir. Banka’n›n amac›;
• ihracat›n geliﬂtirilmesi,
• ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeﬂitlendirilmesi,
• ihraç mallar›na yeni pazarlar kazand›r›lmas›,
• ihracatç›lar›n uluslararas› ticarette paylar›n›n art›r›lmas› ve
giriﬂimlerinde gerekli deste¤in sa¤lanmas›,
• ihracatç›lar ile yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren müteahhitler
ve yat›r›mc›lara uluslararas› piyasalarda rekabet gücü ve
güvence kazand›r›lmas›,
• yurt d›ﬂ›nda yap›lacak yat›r›mlar ile ihracat maksad›na
yönelik yat›r›m mallar› üretim ve sat›ﬂ›n›n desteklenerek
teﬂvik edilmesidir.
Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatç›lar›, ihracata
yönelik üretim yapan imalatç›lar› ve yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren
müteahhit ve giriﬂimcileri k›sa, orta ve uzun vadeli nakdi ve
gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programlar› ile
desteklemektedir.
Türk Eximbank’›n Kuruluﬂ Kanunu’na 3659 say›l› Kanun ile
eklenen 4/C maddesi uyar›nca, Banka’n›n kredi, sigorta ve
garanti faaliyetlerini yerine getirirken, politik riskler nedeniyle
u¤rad›¤› zararlar›n Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan karﬂ›lanmas›
hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu madde, uluslararas› benzer ihracat
destek kuruluﬂlar›yla ilgili yasal düzenlemelerle de uyumludur.

Türk Eximbank’›n ihracat›n finansman›ndaki rolü son 10 y›lda
giderek artm›ﬂt›r. Bunun en önemli nedenleri; Türkiye’nin dünya
ticaretini düzenleyen uluslararas› kuruluﬂlara karﬂ› yükümlülükleri
çerçevesinde ihracatta önceki y›llarda uygulanan do¤rudan
teﬂviklerin kald›r›lmas› ve 1996 y›l›nda yürürlü¤e giren Gümrük
Birli¤i ile beraber Türkiye’nin, Avrupa Birli¤i’nin ticaret ve
rekabet politikalar›na uyum sa¤lamay› taahhüt etmesidir. Bu
geliﬂmelerin sonucu olarak ihracat›n kredi, garanti ve sigorta
programlar› arac›l›¤› ile finansman›, ihracatç›lar›m›z›n uluslararas›
piyasalarda rekabet güçlerinin art›r›labilmesi aç›s›ndan en
önemli teﬂvik unsuru olmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ülkemiz gündemine 1950’li y›llar›n sonunda giren ihracat kredi
sigortas› sistemi, 1989 y›l›nda Türk Eximbank bünyesinde
uygulamaya konulmuﬂtur. Baﬂlang›ç itibariyle yaln›zca k›sa
vadeli ihracat bedeli alacaklar›n›n ticari ve politik risklere karﬂ›
teminat alt›na al›nmas› do¤rultusunda uygulamaya konulan
ihracat kredi sigortas› sisteminin zaman içerisinde kapsam›
geniﬂletilmiﬂ, muhtelif programlar ile orta ve uzun vadeli mal
ve hizmet ihracat› da sigorta kapsam›na al›nm›ﬂt›r.

Türk Eximbank’›n “Kuruluﬂ Esaslar› ve Ana Sözleﬂmesi”
gere¤ince faaliyetlerinin çerçevesi y›ll›k programlar ile
çizilmektedir. Yönetim Kurulu’nun uymak zorunda oldu¤u
bu programlar, Yüksek Dan›ﬂma ve Kredileri
Yönlendirme Kurulu karar› ile yürürlü¤e girmektedir.
Yüksek Dan›ﬂma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu
Baﬂbakan veya görevlendirece¤i Devlet Bakan›’n›n
baﬂkanl›¤›nda;
•
•
•
•
•
•
•

DPT Müsteﬂar›,
Hazine Müsteﬂar›,
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂar›,
Maliye Bakanl›¤› Müsteﬂar›,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteﬂar›,
T.C. Merkez Bankas› Baﬂkan› ile
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Baﬂkan Vekili
ve Genel Müdürü’nden

oluﬂmaktad›r. Y›ll›k programlar ile genel veya ülke, sektör
ve mal gruplar› itibariyle verilen hedefler çerçevesinde,
kredi, garanti ve sigorta program limitlerinin iﬂlem baz›nda
tahsisi konusunda Türk Eximbank Yönetim Kurulu ve
Genel Müdürlük yetkilidir.

Sermaye Yap›s›

Ana Sözleﬂme De¤iﬂiklikleri

Türk Eximbank’›n sermayesi (A) ve (B) grubu hisselerden oluﬂmaktad›r. (A) grubu
hisseler Hazine’ye ait olup, sermayenin en az %51’ini teﬂkil eder. (B) grubu
hisseler sermayenin %49’unu teﬂkil etmekte olup, Hazine’ce kamu ve özel sektör
bankalar› ve benzeri finansman kuruluﬂlar› ile sigorta ﬂirketlerine ve di¤er gerçek
ve tüzel kiﬂilere devredilebilir.

Türk Eximbank’›n Ana
Sözleﬂmesi’nde 2005 y›l› içerisinde
bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r. Ancak,
5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu
çerçevesinde gerekli de¤iﬂikliklerin
2006 y›l›nda yap›lmas›
öngörülmektedir.

Mevcut durumda Banka’n›n hisselerinin tamam› Hazine’ye aittir.
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‹hracat Sektörü ile ‹liﬂkiler

‹zmir Liman›’ndan yükleme yap›l›rken, 1967

Türk Eximbank, kuruldu¤undan beri
dünya ve Türkiye ekonomisindeki
geliﬂmeler do¤rultusunda, ihracat
sektörünün talep ve ihtiyaçlar›n› da
dikkate alarak sektörün gereksinimlerini
karﬂ›lamaya çal›ﬂmaktad›r.
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Türk Eximbank, kuruldu¤undan beri dünya ve Türkiye
ekonomisindeki geliﬂmeler do¤rultusunda, ihracat sektörünün
talep ve ihtiyaçlar›n› da dikkate alarak sürekli yeni programlar
uygulamaya koymakta, mevcut programlar›nda de¤iﬂiklikler
yaparak sektörün gereksinimlerini karﬂ›lamaya çal›ﬂmaktad›r.
Türk Eximbank reel sektör ile yak›n bir iﬂbirli¤i içerisinde
faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka reel sektörün finansal
sorunlar›n›n yan› s›ra, mevcut durumlar›n›n incelenerek yap›sal
sorunlar›n›n da ortaya konmas› ve bu yönde politikalar üretilmesi
gerekti¤ine inanmaktad›r. Bu düﬂünceden hareketle, D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan 1998 y›l›nda baﬂlat›lan ve sektörlerin
hem konjonktürel, hem de yap›sal sorunlar›n› ortaya ç›kararak,
sektörel politikalar›n teknik altyap›s›n›n oluﬂturulmas›n›n
hedeflendi¤i “sektör toplant›lar›na” aktif bir ﬂekilde kat›lmakta,
di¤er kamu kuruluﬂlar› yetkilileri ile beraber sektör temsilcileri
ile görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunarak sorunlar›n tespitinde ve
çözümlerin geliﬂtirilmesinde etkin rol oynamaktad›r.
Mevcut teﬂvik mevzuat›m›z ve uluslararas› taahhütlerimiz gere¤i
Türkiye’de yerleﬂik mal ve hizmet ihracat› yapan tüm firmalar
Türk Eximbank imkânlar›ndan yararlanma hakk›na sahiptir.
Türk Eximbank ihracat›n finansman›nda tüm sektörlere eﬂit
yak›nl›ktad›r. Bu çerçevede Türk Eximbank kredilerinin sektörel
da¤›l›m› ile Türkiye ihracat›n›n sektörel da¤›l›m› paralellik arz
etmektedir.

Türk Eximbank, ülkemiz milli geliri ve istihdam› içinde önemli
pay› bulunan KOB‹’lere özel bir önem vermekte ve bütün kredi
uygulamalar›nda KOB‹’lere öncelik tan›maktad›r. Bu çerçevede,
arac› bankalar kendilerine Türk Eximbank taraf›ndan tahsis
edilen TL ve döviz baz›ndaki Sevk Öncesi ‹hracat Kredileri
Genel Limitlerinin en az %30’unu KOB‹’lere kulland›rmak
zorundad›r. KOB‹’lere verilen özel önem sonucunda, y›llara
göre de¤iﬂmekle birlikte, KOB‹’lerin Türkiye ihracat›ndaki pay›
%8, bankac›l›k sisteminin açm›ﬂ oldu¤u kredilerden ald›¤› pay
%5 civar›nda iken, Türk Eximbank’›n kulland›rd›¤› kredilerdeki
pay› %36-40’t›r.
Türk Eximbank ülke ekonomisinin dengeli bir yap›ya kavuﬂmas›
ve özellikle bölgeler aras› dengesizliklerin ortadan kalkmas›
aç›s›ndan kalk›nmada öncelikli illere de özel bir önem verilmesi
gerekti¤i inanc›ndad›r. Bu çerçevede, bütün kredi
uygulamalar›nda Kalk›nmada Öncelikli Yöreler (KÖY)’de
bulunan firmalara öncelik tan›nmaktad›r. Ayr›ca, arac› bankalar›n
Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredisi Genel Limitlerinin en
az %5, en fazla %25’lik k›sm›n› KÖY’de mukim firmalara
kulland›r›lmas› zorunlu tutulmuﬂtur. Söz konusu program
kapsam›nda KÖY firmalar›na indirimli faiz oranlar› ile kredi
kulland›r›lmaktad›r.

Bunun yan› s›ra, Türk Eximbank kredi ve sigorta programlar›n›n
tan›t›m› ve ihracatç›lar›m›z›n görüﬂlerinin al›nabilmesi için bir
yandan firma ziyaretleri yap›lmakta; di¤er taraftan ise ‹GEME,
KOSGEB, TOBB, ‹TO D›ﬂ Ticaret Enstitüsü gibi çeﬂitli
kuruluﬂlar›n de¤iﬂik ﬂehirlerde gerçekleﬂtirdi¤i toplant› ve
seminerlere Türk Eximbank yönetici ve uzmanlar› kat›lmakta
ve ihracatç›lar›m›z› bilgilendirmektedir. Ayr›ca, Türk Eximbank
taraf›ndan özellikle KOB‹’lerin yo¤un oldu¤u illerde Türk
Eximbank programlar›n›n tan›t›m›na yönelik organizasyonlar
gerçekleﬂtirilmekte ve toplant›lar düzenlenmektedir.

1970’lerde otomobil
fabrikas›
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Türk Eximbank’›n Türk Bankac›l›k
Sektöründeki Konumu

Osmanl› Bankas›, Karaköy, 1950

Türk Eximbank %83 olan kredi/aktif oran›
ile sektörde ilk s›radad›r. Di¤er bir ifade ile
Banka’n›n kaynaklar›n›n neredeyse tamam›na
yak›n› ihracat sektörünü desteklemek
amac›yla kullan›lmaktad›r.
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Türk Eximbank ülkemizin tek “Resmi Destekli ‹hracat Finansman
Kurumu” olmas› s›fat›yla, ihracat›n ve di¤er döviz kazand›r›c›
iﬂlemlerin desteklenmesi yönünde üstlendi¤i önemli misyonu
yerine getirmek amac›yla, ihracat sektörüne uygun maliyetlerle
finansman imkân› sa¤layan “‹hracat Kredisi” programlar›n›n
yan› s›ra, ülkemiz ile muhatap ülkeler aras›ndaki ekonomik ve
siyasi iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi amac›yla yürürlü¤e konulan “Ülke
Kredi ve Garanti” programlar› ve ihracat sektörüne politik ve
ticari risklere karﬂ› güvence sa¤layan “‹hracat Kredi Sigortas›”
programlar› uygulamaktad›r.
Banka, faaliyetleri bak›m›ndan kuruluﬂunu düzenleyen 3332
say›l› Kanunun yan› s›ra, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu
hükümlerine de tabidir. Bankac›l›k Kanunu çerçevesinde
“Kalk›nma ve Yat›r›m Bankalar›” grubunda yer alan Türk
Eximbank, ayn› zamanda Türkiye Bankalar Birli¤i Yönetim
Kurulu’nda da bu grubun temsilcisi olarak görev yapmaktad›r.
Ayr›ca, Türk Eximbank, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
ile OECD ‹hracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (‹KG)’na
üyeliklerinden ve AB ile Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›’ndan
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, uygulad›¤›
programlarda DTÖ, OECD ve AB normlar› ile di¤er uluslararas›
düzenlemelere de uygun hareket etmek durumundad›r. Ayr›ca,
Uluslararas› Kredi ve Yat›r›m Sigorta Kuruluﬂlar› Birli¤i (Berne
Union)’nin üyesi olan Banka, ihracat kredi sigortas›
faaliyetlerinde Berne Union ile yak›n bir iﬂbirli¤i içerisindedir.
Bu kapsamda, Banka sektördeki mevduat bankalar›n›n yan›
s›ra, di¤er kalk›nma ve yat›r›m bankalar›ndan da farkl›l›k
göstermektedir.
Türk bankac›l›k sektörü, ölçek itibariyle geliﬂmiﬂ ülkelerin
bankac›l›k sektörlerine göre oldukça küçük kalmaktad›r.
Ülkemizde son y›llarda makro ekonomik dengelerde sa¤lanan
istikrar ve bankac›l›k sektöründe gerçekleﬂtirilen yeniden
yap›land›rma, sektörün gücünü ve etkinli¤ini art›rmakla birlikte,
daha kat edilmesi gereken uzun bir yol bulunmaktad›r. Türk
bankac›l›k sektörü, AB ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, sektörün
derinli¤ini ve geliﬂmiﬂli¤ini gösteren Aktif/GSY‹H, Kredi/GSY‹H
gibi temel oranlar›n, AB ortalamalar›n›n oldukça alt›nda kald›¤›
görülmektedir. 2004 y›l›nda Türk bankac›l›k sektörü bilanço
büyüklü¤ünün GSY‹H’ya oran› %71 olarak gerçekleﬂmiﬂ ve
%280 olan AB (25)’nin toplam bilanço büyüklü¤ünün GSY‹H’ya
oran›n›n gerisinde kalm›ﬂt›r. Kredilerin gayrisafi milli has›laya
oran›na bak›ld›¤›nda ise, AB ülkeleri ile fark daha da
büyümektedir. 2004 y›l› verilerine göre ülkemizde %23 olan
söz konusu oran, AB (25) ülkelerinde %118 düzeyindedir.

Kredilerin aktiflere oran› ise, Türkiye’de %32 iken, AB (25)
ülkelerinde %42 seviyesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Yukar›da incelenen
Aktif/GSY‹H, Kredi/GSY‹H ve Kredi/Aktif rasyolar›, Türk
bankac›l›k sektörünün, ekonomik potansiyeli dikkate al›nd›¤›nda,
AB üyesi ülkelerin gerisinde kald›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu
durum, bankalar›n mali arac›l›k iﬂlevlerini halen tam olarak
yerine getiremedi¤ine ve reel sektöre kaynak aktar›m›nda
yetersiz kald›¤›na iﬂaret etmektedir.
Nitekim, 2005 y›l›nda bankac›l›k sektörünün kulland›rd›¤› kredi
tutar› artmakla birlikte, 2005 y›l› sonu itibariyle Türk bankac›l›k
sektöründe kredi/aktif oran› halen %38 düzeyindedir. Toplam
kredilere mevduat bankalar› taraf›ndan kulland›r›lan tüketici
kredileri ve kredi kartlar› rakamlar›n›n da dahil oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, do¤rudan reel sektörün hizmetine sunulan kredi
tutar› daha da düﬂmektedir. Kredi kartlar›, tüketici kredileri ve
taksitli ticari krediler ç›kar›ld›¤›nda bu oran %22’ye kadar
gerilemektedir. Öte yandan, Türk Eximbank %83 olan kredi/aktif
oran› ile sektörde ilk s›radad›r. Di¤er bir ifade ile Banka’n›n
kaynaklar›n›n neredeyse tamam›na yak›n› ihracat sektörünü
desteklemek amac›yla kullan›lmaktad›r.
Bankac›l›k sistemi ihracat sektörüne kredi kulland›rma
konusunda da çekimser davranmaktad›r. Kredi kartlar›, bireysel
krediler ve taksitli ticari kredilerin toplam krediler içindeki pay›
%42’ler düzeyinde iken, ihracat sektörüne kulland›r›lan kredilerin
toplam krediler içindeki pay› %11 düzeyindedir. Türk Eximbank
ise, bankac›l›k sektörünün kulland›rd›¤› ihracat kredilerinin
%19’unu tek baﬂ›na sa¤lamaktad›r. Türk Eximbank, kredi
a¤›rl›kl› bir bilançoya sahip olmakla birlikte, takipteki alacaklar›n
toplam kredilere oran› %1,4 ile sektör ortalamas›n›n (%5,7)
oldukça alt›ndad›r.
Banka sa¤lam mali yap›s›n› korumak ve kamu bütçesine yük
olmamak amac›yla mali planlamas›n› disiplin içinde uygulayarak
üst üste son üç y›lda kârl›l›¤›n› sürdürmüﬂtür. Banka’n›n 2005
y›l› net dönem kâr› 362 milyon YTL’dir. Elde edilen kâr Banka
bünyesinde tutularak, kredi olarak ihracatç›lar›n hizmetine
sunulmaktad›r. Türk Eximbank’›n 2005 y›l› sonu itibariyle aktif
kârl›l›¤› %10,3’e, özkaynak kârl›l›¤› ise %18,5’e yükselmiﬂtir.
Öte yandan, sermaye yeterlilik rasyosu %69 düzeyinde
gerçekleﬂmiﬂtir.

T.C. Merkez Bankas›,
1930
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Türk Eximbank’›n 2005 Y›l›
Faaliyetlerinin De¤erlendirmesi

Giresun Liman›, 1942

Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik
üretim yapan imalatç›lar› ve yurt d›ﬂ›nda
faaliyet gösteren müteahhit ve giriﬂimcileri
k›sa, orta ve uzun vadeli nakdi/gayrinakdi
kredi, sigorta ve garanti programlar› ile
desteklemektedir.
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Krediler

K›sa vadeli kredilerin
sektörel da¤›l›m›

4.743.877 bin YTL
K›sa vadeli krediler (bin YTL)
2005

4.743.877

Tekstil/Haz›r Giyim/Deri %37

2004

4.746.981

Makina/Elektrikli Cihazlar %16

2003

4.714.625

Madeni Eﬂya %7

3.150.023

2001

Motorlu Taﬂ›tlar %7

2.095.042

2000

1998

G›da/Tar›m/Hayvanc›l›k %7

3.266.615

2002

1999

Demir-Çelik %10

Di¤er %16

1.414.923
853.826

K›sa Vadeli Kredilerin Geliﬂimi
Türk Eximbank, ihracatç›lar›, ihracata yönelik üretim yapan
imalatç›lar›, yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren giriﬂimcileri ve döviz
kazand›r›c› hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalar› k›sa, ortauzun vadeli nakdi ve gayrinakdi 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.
2005 y›l›nda Türk Eximbank’›n kulland›rd›¤› k›sa vadeli TL ve
döviz kredilerinin tutar› 4.744 milyon YTL (3,5 milyar ABD
Dolar›)’na ulaﬂm›ﬂt›r. Kulland›r›lan k›sa vadeli kredi tutar› 2004
y›l›na göre ABD Dolar› baz›nda %6 oran›nda artm›ﬂt›r.

Bütün kredi uygulamalar›nda Kalk›nmada Öncelikli Yörelerde
bulunan firmalar ile küçük ve orta ölçekli iﬂletmelere (KOB‹)
öncelik tan›nm›ﬂt›r. KOB‹’lere sa¤lanan ek kaynak ve kredi
taleplerine verilen öncelik sonucunda, KOB‹’lere kulland›r›lan
kredi tutar› 1.573 milyon YTL (1,2 milyar ABD Dolar›) olarak
gerçekleﬂmiﬂ olup, k›sa vadeli ihracat kredilerinin %33
oran›ndaki bölümünün KOB‹’lere kulland›r›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
K›sa vadeli kredi programlar›ndan yararlanan firmalar›n %69’unu
KOB‹’ler oluﬂturmuﬂtur. Di¤er taraftan, KOB‹’lerin bir araya
gelerek oluﬂturduklar› ihtisaslaﬂm›ﬂ d›ﬂ ticaret ﬂirketleri olan
Sektörel D›ﬂ Ticaret ﬁirketi (SDTﬁ) modelini teﬂvik etmeye
yönelik kredi uygulamalar›na devam edilmiﬂtir.
K›sa vadeli kredilerin sektörel da¤›l›m›nda %37 oran›nda pay
ile tekstil/haz›r giyim/deri sektörü baﬂta gelmektedir.

K›sa vadeli kredilerin %65’i TL kredilerden, %35’i döviz
kredilerinden oluﬂmuﬂtur.

Kredilerin ülke gruplar›na göre da¤›l›m›nda da %60 oran› ile
Avrupa Birli¤i ülkeleri ilk s›rada yer almaktad›r.

K›sa vadeli krediler, yayg›n ve etkin bir ihracat mekanizmas›
olarak büyük ölçüde Türk ticari bankac›l›k sistemi arac›l›¤›yla
kulland›r›lmaktad›r. Arac› bankalar kanal›yla kulland›r›lan k›sa
vadeli ihracat kredilerinin toplam içindeki pay› %60’t›r.

‹hracatç› firmalara, K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
kapsam›nda teminat alt›na al›nm›ﬂ sevkiyatlar› için kredi talep
etmeleri durumunda, cari faiz oranlar› üzerinden indirim
yap›lmas› uygulamas› da sürdürülmüﬂtür. Ülkemiz
ekonomisindeki genel iyileﬂme ve bu do¤rultuda faiz
oranlar›ndaki düﬂüﬂ paralelinde TL kredilerinde 2 puan olarak
uygulanan faiz indirimi, Haziran 2005’den itibaren 1 puan,
döviz kredilerinde ise 0,5 puan olarak uygulanan faiz indirimi
Eylül 2005’den itibaren 0,25 puan olarak uygulanmaktad›r.

2005 y›l›nda k›sa vadeli kredi programlar›ndan 2.478 firma
yararlanm›ﬂt›r.

Mal ve Tarife Bilgisi,
1946
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K›sa vadeli kredilerin
ülke gruplar›na göre da¤›l›m›
Avrupa Birli¤i %60
Kuzey Amerika/Japonya %20
Orta Do¤u/Kuzey Afrika %10
Di¤er Avrupa Ülkeleri %6
Di¤er %4

Yeni Düzenlemeler ve De¤iﬂiklikler
Y›l boyunca k›sa vadeli ihracat kredisi uygulamalar›nda,
sektörden gelen talepler ve ülkemiz ile dünyadaki ekonomik
ve siyasi geliﬂmeler dikkate al›narak çeﬂitli de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r.
Bu çerçevede;
• Ülkemiz ekonomisinde yaﬂanan olumlu geliﬂmeler
sonucunda d›ﬂ kaynak imkânlar›ndaki geniﬂlemenin ve döviz
borçlanma maliyetlerimizdeki düﬂüﬂün yaratt›¤› olumlu etkinin
ihracatç›lar›m›za yans›t›larak daha uygun koﬂullarla finansman
imkân› sa¤lanmas› amac›yla, Türk Eximbank k›sa vadeli
kredilerinin vade yap›lar› ve faiz oranlar›nda de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredilerinin vadeleri Eylül 2005’de 360
günden 540 güne kadar uzat›lm›ﬂt›r. Baz› firmalar›n daha k›sa
vadeye ihtiyaç duyduklar›n› ifade etmeleri üzerine, 120 gün
vade ile kredi kullanma olana¤› da getirilmiﬂtir. Böylelikle
ihracatç›lar›m›z›n de¤iﬂik vade ihtiyaçlar›na uygun bir çeﬂitlilik
sa¤lanm›ﬂt›r.

Fon maliyetleri ve piyasa faiz oranlar›ndaki düﬂüﬂ trendi dikkate
al›narak kredi faiz oranlar›nda y›l içinde kademeli olarak indirime
gidilmiﬂtir. K›sa vadeli Türk Liras› kredi faiz oranlar› y›l içerisinde
6 kez düﬂürülmüﬂ olup, toplamda 7 puana varan indirim
yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan bu indirimler ile sektöre; %9-13 aral›¤›nda
faiz oranlar› ile kredi kullanma imkân› getirilmiﬂtir. Benzer
ﬂekilde, k›sa vadeli döviz kredileri faiz oranlar› da 4 kez
düzenlenmiﬂ olup, toplamda 2,25 puana varan indirim
yap›lm›ﬂt›r. 12.09.2005 tarihinde yap›lan son düzenleme ile
Libor+0,25 - Libor+1,50 aral›¤›nda faiz oranlar› ile kredi
kullanma imkân› getirilmiﬂtir.
• Döviz kazand›r›c› hizmet ve faaliyetler kapsam›nda
mevzuattaki de¤iﬂmelere paralel olarak vergi resim harç istisna
belgesi olmayan firmalar›n da kredilendirilmesini teminen kredi
programlar›nda gerekli düzenlemeler yap›lm›ﬂ ve belgesiz
kredi kulland›r›m imkân› yarat›lm›ﬂt›r.
• Gümrük Müsteﬂarl›¤›’nca düzenlenen Onaylanm›ﬂ Kiﬂi Statü
Belgesi kapsam›nda kulland›r›lan kredilerde etkin risk yönetimi
çerçevesinde teminat indirim kriterlerine etik ve hukuki kriterlerin
yan› s›ra firman›n kredibilitesini yans›tan mali kriterler de ilave
edilmiﬂtir.

Galata ‹skelesi, ‹stanbul,
1920
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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.
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‹K-DVZ)’nden oluﬂan Sevk
Öncesi ‹hracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan ve
ihracatç›lar›n imalat aﬂamas›ndan baﬂlanarak desteklenmesi
amac›yla kulland›r›lan kredilerdir. SÖ‹K-TL kredilerinde azami
vade 360 gün, SÖ‹K-DVZ kredilerinde ise 540 gündür.
Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredileri kapsam›nda 2005
y›l›nda 1.779 milyon YTL (1.326 milyon ABD Dolar›) tutar›nda
kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Kulland›r›lan kredi tutar›, bir önceki y›la
göre ABD Dolar› baz›nda %14 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir.
Arac› bankalara tahsis edilen limitlerin asgari %30’luk k›sm›n›n
KOB‹’lere kulland›r›lmas› zorunlu olup, bu kapsamda KOB‹’lere
2005 y›l›nda 1.430 milyon YTL (1.065 milyon ABD Dolar›)
tutar›nda Sevk Öncesi ‹hracat Kredisi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Sevk Öncesi Türk Liras› ‹hracat Kredisi’nin alt program› olan
SÖ‹K-KÖY Kredisi çerçevesinde, kalk›nmada öncelikli yöreler
olarak tan›mlanan 51 ilde faaliyet gösteren firmalar›n 500.000
ABD Dolar› karﬂ›l›¤› Türk Liras›’na kadar olan talepleri indirimli
faiz oranlar› ile karﬂ›lanm›ﬂ; bu kapsamda 2005 y›l›nda 165,3
milyon YTL (123,1 milyon ABD Dolar›) tutar›nda kredi
kulland›r›lm›ﬂt›r.
Sevk Öncesi Döviz ‹hracat Kredisi kapsam›nda 2005 y›l›nda
799,4 milyon ABD Dolar› (1.076 milyon YTL) tutar›nda kredi
kulland›r›lm›ﬂt›r.

2. Do¤rudan Kulland›r›lan Krediler
D›ﬂ ticaret sermaye ﬂirketleri ile sektörel d›ﬂ ticaret ﬂirketlerine
kulland›r›lan D›ﬂ Ticaret ﬁirketleri K›sa Vadeli ‹hracat Kredisi
programlar› kapsam›nda 2005 y›l›nda 988,4 milyon YTL (733,1
milyon ABD Dolar›) tutar›nda “TL kredisi” ve 243 milyon ABD
Dolar› (327,1 milyon YTL) tutar›nda “döviz kredisi” olmak üzere
toplam 1.315,5 milyon YTL (976,1 milyon ABD Dolar›) kredi
kulland›r›lm›ﬂt›r.
‹hracatç› ve imalatç›/ihracatç› firmalara döviz kredisi
kulland›r›lmas›na yönelik olan ‹hracata Haz›rl›k Döviz Kredisi
program› kapsam›nda, 2005 y›l›nda 155,2 milyon ABD Dolar›
(208,5 milyon YTL), ‹hracata Haz›rl›k TL Kredisi program›
kapsam›nda ise 285,2 milyon YTL (212,5 milyon ABD Dolar›)
kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k Kredisi Program› kapsam›nda
2005 y›l›nda 7,5 milyon YTL (5,6 milyon ABD Dolar›) KOB‹
‹hracata Haz›rl›k TL Kredisi ve 5,4 milyon ABD Dolar› (7,2 milyon
YTL) KOB‹ ‹hracata Haz›rl›k Döviz Kredisi olmak üzere, toplam
14,7 milyon YTL (11 milyon ABD Dolar›) kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
3. T.C. Merkez Bankas› Kaynakl› Krediler
Sevk sonras› finansman niteli¤indeki 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.
Di¤er taraftan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsam›nda sevk
öncesi aﬂamada ihracat taahhüdü karﬂ›l›¤›nda 360 güne kadar
vadeli kredi kulland›r›lmas› imkân› sa¤lanmaktad›r.
Söz konusu programlar kapsam›nda 13 milyon ABD Dolar›
sevk öncesi ve 17,8 milyon ABD Dolar› sevk sonras› olmak
üzere 2005 y›l›nda toplam 30,8 milyon ABD Dolar› tutar›nda
kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.

Tekstil fabrikas›
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Türk Eximbank yurt d›ﬂ›nda Türk markas›n›
yerleﬂtirmeye yönelik yat›r›mlar› finanse
etmektedir.

Orta Vadeli Krediler (Proje Kredileri)
Yukar›da aç›klanan k›sa vadeli ihracat kredi programlar›n›n
d›ﬂ›nda kalan ve bunlar› tamamlay›c› nitelikte proje baz›nda
finansman› amaçlayan programlard›r.
Yurt D›ﬂ› Ma¤azalar Yat›r›m Kredisi ile Türk ürünlerinin yurt
d›ﬂ›nda markalaﬂmas› ile olumlu Türk mal› imaj›n›n
oluﬂturulabilmesi amac›yla yurt d›ﬂ›nda yap›lacak
ma¤aza/al›ﬂveriﬂ merkezi yat›r›mlar› ile moda yaratmaya ve
Türk markas›n› yerleﬂtirmeye yönelik yat›r›mlar finanse
edilmektedir.
Gemi ‹nﬂa ve ‹hracat› Finansman Program› ile gemi inﬂa
sektörümüzün yurt d›ﬂ› pazarlardan daha fazla pay alabilmesine
yönelik olarak desteklenmesi amaçlanmaktad›r. Bu çerçevede
verilen teminat mektuplar› ile gemi inﬂa ve ihrac› iﬂlemleri
garanti kapsam›na al›narak iﬂveren firma taraf›ndan peﬂin ve
düzenli ödemelerin gerçekleﬂtirilmesine imkân sa¤lanmaktad›r.
Bunun yan› s›ra, nakdi kredi uygulamalar› ile de
desteklenmektedir. Program kapsam›nda 2005 y›l›nda 11,4
milyon ABD Dolar› kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Özellikli ‹hracat Kredisi kapsam›nda, Türkiye’de yerleﬂik ihracata
yönelik mal üreten firmalar ile yurt d›ﬂ› müteahhitlik firmalar›n›n
Türk Eximbank’›n mevcut kredi programlar› çerçevesinde
kredilendirilemeyen ancak Banka taraf›ndan uygun bulunan
mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkân›
sa¤lanmaktad›r.

Yurt D›ﬂ› Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu
Program› ile, Türk müteahhitlik firmalar›n›n mevcut pazarlarda
kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas›n›n yan› s›ra, yeni pazarlara aç›lmalar›n›
teminen yurt d›ﬂ›nda üstlenilen/üstlenilecek projelerin teminat
mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktad›r.
Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kapsam›ndaki Krediler
Turizm Pazarlama Kredisi program› ile tan›t›m ve pazarlama
faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu ﬂirketleri
ile seyahat acentelerimizin yabanc› pazarlarda güçlenmesi ve
bu hizmetler kapsam›nda sa¤lanan turizm döviz girdilerinin
art›r›larak ödemeler dengesine katk›da bulunulmas›
amaçlanmaktad›r. Program çerçevesinde 2005 y›l› içerisinde
4,4 milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
Ulaﬂt›rma hizmeti sunan firmalar›n finansman ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›na katk›da bulunarak ihracat yapan firmalar›n
ulaﬂt›rma maliyetlerini azaltmak amac›yla Türk Eximbank
taraf›ndan do¤rudan kulland›r›lmak üzere uygulamaya konulan
Uluslararas› Nakliyat Pazarlama Kredisi kapsam›nda 2005
y›l›nda 1,9 milyon YTL (1,4 milyon ABD Dolar›) kredi
kulland›r›lm›ﬂt›r.
Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kredisi Program› ile Türk firmalar›n›n
yurt d›ﬂ›nda proje baz›nda gerçekleﬂtirece¤i döviz kazand›r›c›
hizmetler veya müﬂavirlik hizmetleri (yaz›l›m, projelendirme,
dan›ﬂmanl›k vb.) kapsam›nda gerçekleﬂtirilecek proje
niteli¤indeki hizmetlerin finansman ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanarak
rekabet güçlerinin desteklenmesi ve bu yolla ülkemize döviz
girdisinin art›r›lmas› amaçlanmaktad›r.

Mersin Liman›
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‹slam Kalk›nma Bankas› Kaynakl› Krediler

Bankalar›n Risk De¤erlendirme ve ‹zleme Faaliyetleri

‹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. Türk Eximbank’›n
arac›l›k etmekte oldu¤u iﬂlemlerde al›c› riski ‹KB taraf›ndan
üstlenilmekte olup, kredi onay yetkisi de ‹KB’ye aittir. 2005 y›l›
içerisinde dört firma için toplam 13,6 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki 4 adet baﬂvuru ‹KB’ye iletilmiﬂ ve geçici ön onay
al›nm›ﬂt›r.

Türk Eximbank taraf›ndan, bankalar arac›l›¤›yla kulland›r›lan
sevk öncesi krediler ile firmalara do¤rudan kulland›r›lan kredilerin
teminat›n› teﬂkil etmek üzere bankalar ve özel finans
kurumlar›nca (kat›l›m bankalar›) düzenlenen teminat mektuplar›
için, nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri ve banka baz›nda hazine
iﬂlem limitleri finansal analiz ve risk de¤erlendirme çal›ﬂmalar›
çerçevesinde merkezi olarak belirlenmektedir. Ayr›ca piyasalar
sürekli izlenmekte, bankalar ile düzenli ve yak›n temaslarda
bulunularak geliﬂmeler banka baz›nda ve sektörel olarak
de¤erlendirilmektedir.

Ayn› program kapsam›nda, ithalatç› riski ile onay yetkisi Türk
Eximbank’a ait olmak üzere 20 milyon ABD Dolar› tutar›nda
limit ihracatç› firmalar›n kullan›m›na sunulmuﬂtur.
‹KB bünyesinde yürütülmekte olan ‹hracata Yönelik ‹thalat
Finansman Kredisi (ITFO Line) Program› kapsam›nda
imalatç›/ihracatç›lar›n 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. Bu
kapsamda ihracatç› firmalar›m›z›n ithalat gereksinimlerine
yönelik olarak 2005 y›l›nda toplam 1,6 milyon ABD Dolar›
tutar›nda gayrinakdi kredi kulland›r›lm›ﬂt›r.
‹KB’nin yürütmekte oldu¤u di¤er orta vadeli finansman
programlar› çerçevesinde Türk Eximbank’a 80 milyon ABD
Dolar› tutar›nda limit tahsis edilmesi yönünde ‹KB ile Türk
Eximbank aras›nda görüﬂmeler yap›lm›ﬂ olup, ‹KB’ce yürütülen
de¤erlendirme çal›ﬂmalar›n›n sonuçland›r›lmas› beklenmektedir.

Eskiﬂehir ﬁeker Fabrikas›,
1933
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Ülke Kredi/Garantileri

Türk Eximbank, Türk ihracatç› ve
müteahhitlerinin uluslararas› pazarlardaki rekabet
gücünün art›r›lmas› ile ticari ve politik risk
taﬂ›yan pazarlarda güvence alt›nda iﬂ
yapabilmelerine destek sa¤lamaktad›r.
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.
Orta ve Güney Asya, Orta ve Do¤u Avrupa, 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.
Projenin gerçekleﬂtirilece¤i ülke hükümetinden kredi anapara
ve faiz geri ödemelerini garanti alt›na almak amac›yla “Devlet
Garanti Mektubu” al›nmas› esas olmakla birlikte projenin
gerçekleﬂtirilece¤i ülke, projenin özellikleri, talep edilen vade
ve tutar gibi kriterler dikkate al›narak, Türk Eximbank taraf›ndan

muteber kabul edilecek banka garantisi seçene¤i de dahil
olmak üzere çeﬂitli teminat mekanizmalar› de¤erlendirmeye
al›nmaktad›r.
Ülke Kredi/Garanti Programlar› çerçevesinde 1989’dan bu
yana 22 ülkeye kredi aç›lm›ﬂ olup, toplam kulland›r›m 2,2
milyar ABD Dolar›’na ulaﬂm›ﬂt›r. Söz konusu kulland›r›m tutar›
mal kredileri kapsam›nda ihracat› desteklenen g›da ürünleri,
ilaç, t›bbi teçhizat, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, makinaekipman ve di¤er sanayi ürünleri ile proje kredileri kapsam›nda
Türk firmalar›nca üstlenilen otel-iﬂ merkezi inﬂaat› ve
restorasyonu, ticaret merkezi, sa¤l›k merkezi, s›nai tesis,
telekomünikasyon, enerji ve petrokimya projelerine yönelik
verilen finansal destekten oluﬂmaktad›r.
Ülke Kredi/Garanti Programlar› kapsam›nda 2005 y›l›nda 8
milyon ABD Dolar› tutar›nda kredi kulland›r›lm›ﬂt›r. Y›l içerisinde,
Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Gürcistan,
Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu,

1900’lerin baﬂ›nda Bursa ‹pek
Fabrikas›
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Tacikistan ve Türkmenistan’a aç›lan krediler kapsam›nda
toplam 114,3 milyon ABD Dolar› tutar›nda tahsilat yap›lm›ﬂt›r.
Böylece, bugüne kadar ülke kredileri kapsam›nda gerçekleﬂen
tahsilat 2 milyar ABD Dolar›’n› aﬂm›ﬂt›r.

Türk Eximbank Ülke Kredi/Garanti Programlar› (milyon ABD Dolar›)
KRED‹
L‹M‹T‹

TOPLAM
KULLANDIRIM
(31.12.2005)

2005 y›l›nda; Arnavutluk, Azerbaycan, ‹ran, Kazakistan,
Özbekistan, Pakistan, Sudan ve Suriye’de Türk firmalar›nca
üstlenilmesi planlanan projeler için 12 adet “niyet mektubu”
düzenlenmiﬂ, Gana, Özbekistan ve Suriye’de gerçekleﬂtirilecek
projeler için daha önce verilmiﬂ niyet mektuplar›n›n süresi
uzat›lm›ﬂt›r.

ARNAVUTLUK
15
Mal Kredisi
15
AZERBAYCAN
250
Mal Kredisi
100
Proje Kredisi
150
BELARUS
20
Proje Kredisi
20
BULGAR‹STAN
50
Mal Kredisi
50
CEZAY‹R
100
Mal Kredisi
100
GÜRC‹STAN
50
Mal Kredisi
50
KAZAK‹STAN
240
Mal Kredisi
55,7
Proje Kredisi
184,3
KIRGIZ‹STAN
75
Mal Kredisi
37,5
Proje Kredisi
37,5
KKTC
3,7
Proje Kredisi
3,7
KÜBA
10
Mal Kredisi
10
L‹BYA
100
Proje Kredisi
100
MACAR‹STAN
10
Mal Kredisi
10
MOLDOVA
35
Proje Kredisi
35
NAHÇIVAN
20
Mal Kredisi
20
ÖZBEK‹STAN
410,2
Mal Kredisi
125
Proje Kredisi (*)
285,2
PAK‹STAN
100
Proje Kredisi
100
ROMANYA
50
Mal Kredisi
50
RUSYA FEDERASYONU
1.150
Mal Kredisi
800
Proje Kredisi
350
SUR‹YE
15
Mal Kredisi
15
TAC‹K‹STAN
50
Mal Kredisi (*)
50
TUNUS
40
Mal Kredisi
40
TÜRKMEN‹STAN
163,3
Mal Kredisi
75
Proje Kredisi
88,3
TOPLAM
2.957,2
(*): ‹KB kapsam›ndaki iﬂlemler dahil edilmiﬂtir.

13,9
13,9
91,7
59,6
32,1
18,5
18,5
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
0
0
128,7
128,7
0,1
0,1
15
15
19,6
19,6
369,1
124,6
244,5
58,3
58,3
45,7
45,7
820,9
599,4
221,5
7
7
28
28
1,9
1,9
133
75
58
2.178,2

Türk Eximbank’›n Banco Nacional de Cuba ile imzalad›¤›
sigorta anlaﬂmas›n›n 15 milyon Euro tutar›ndaki k›sa vadeli
iﬂlemler limitinin 10 milyon Euro tutar›ndaki k›sm›n›n Küba
devlet garantisi alt›nda 1 y›l vadeli mal kredisi olarak
kulland›r›lmas› amac›yla 30 Mart 2005 tarihinde kredi anlaﬂmas›
imzalanm›ﬂ olup, 8 Eylül 2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Cezayir, kreditör ülkeler ile imzalad›¤› Paris Kulübü Anlaﬂmalar›
paralelinde, Türk Eximbank ile 18 Mart 1996 tarihinde imzalanan
Borç Erteleme Anlaﬂmas› içinde yer alan ve yeni bir ödeme
plan›na ba¤lanan borcunu, 30 Kas›m 2005 tarihinde erken
ödeme yaparak kapatm›ﬂt›r.
Azerbaycan ve K›rg›z Cumhuriyeti ile 2005 y›l›nda erteleme
anlaﬂmalar› imzalanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Gürcistan ile 2004
y›l›nda imzalanan Paris Kulübü Mutabakat Zapt›na göre,
5 Ekim 2005 tarihinde yeni bir borç erteleme anlaﬂmas›
imzalanm›ﬂ olup, Gürcü taraf›n›n yükümlülü¤ündeki iﬂlemlerin
tamamlanmas›n› takiben yürürlü¤e girecektir.
2005 y›l›nda yurt d›ﬂ›nda iﬂ yapan Türk müteﬂebbislerine verilen
deste¤in daha geniﬂ boyutlara ulaﬂt›r›labilmesi amac›yla di¤er
ihracat kredi kuruluﬂlar› ve uluslararas› finans kuruluﬂlar› ile
yak›n iﬂbirli¤i sürdürülmüﬂtür.

ÜLKELER

‹stanbul Ticaret Liman›,
1890
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‹hracat Kredi Sigortas›
4.173 milyon ABD Dolar›

K›sa vadeli ihracat kredi sigortas› kapsam›nda
sigortalanan sevkiyat tutar› (milyon ABD Dolar›)
4.173

2005
3.553

2004
2003
2002
2001

3.056
2.706
2.811

2000

2.952

1999

3.001

1998

2.977

K›sa vadeli ihracat kredi sigortas› kapsam›nda
sigortalanan sevkiyat›n sektörel da¤›l›m›
Tekstil/Haz›r Giyim/Deri %39
Makina/Elektrikli Cihazlar/Madeni Eﬂya %25
Topra¤a Dayal› Sanayi Ürünleri %12
Kimya Sanayi, Plastik ve Kauçuk Ürünleri %11
G›da/Tar›m/Hayvanc›l›k %5
Di¤er %8

Türk Eximbank ihracatç›lar›n ihracat
bedeli alacaklar›n› ticari ve politik risklere
karﬂ› belirli limitler dahilinde güvence
alt›na almaktad›r.

Paﬂabahçe Cam Fabrikas›,
1945
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K›sa vadeli ihracat kredi sigortas› kapsam›nda
sigortalanan sevkiyat›n ülke gruplar›na göre
da¤›l›m›
Avrupa Birli¤i %60
Kuzey Amerika/Japonya %9
Uzakdo¤u %4
Orta Do¤u/Kuzey Afrika %13
Di¤er Avrupa Ülkeleri %11
Di¤er %3

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 güvence
alt›na al›nmakta ve ayr›ca poliçelerin teminat olarak gösterilmesi
ile finans kuruluﬂlar›ndan kredi sa¤lanmas› kolaylaﬂmaktad›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› ile ihracatç›lar›n
bir y›l süreli poliçe dönemi içinde yapt›klar› 360 güne kadar
vadeli tüm sevkiyatlar› ticari ve politik risklere karﬂ› teminat
alt›na al›nmaktad›r. Gerek kredi alan ihracatç›lar›n mal
bedellerini tahsil edememeleri nedeniyle nakit ak›ﬂlar›nda
ortaya ç›kacak sorunlar›n asgari düzeye indirilmesi, gerekse
ihracat kredi sigortas› hizmetinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›yla
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde
1997 y›l›nda baﬂlanan iste¤e ba¤l› sigorta uygulamas› 2005
y›l›nda da sürdürülmüﬂ olup; sigorta poliçesi almalar› halinde
ihracatç› firmalara Türk Eximbank kaynakl› kredi kullan›mlar›nda
faiz indirimi avantaj› sa¤lanmas›na devam edilmiﬂtir.

176 ülkenin kapsam dahilinde oldu¤u Program çerçevesinde
2005 y›l›nda 4,2 milyar ABD Dolar› tutar›nda ihracat sigorta
teminat› alt›na al›nm›ﬂt›r. Sigorta kapsam›na al›nan sevkiyatlar
karﬂ›l›¤›nda 18,5 milyon ABD Dolar› prim tahsilat› yap›lm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda sigortalanan ihracat tutar›n›n sektörler itibariyle
da¤›l›m›nda ilk s›rada %39 ile tekstil/haz›r giyim/deri ürünleri
bulunmaktad›r. Söz konusu tutar›n bölgesel da¤›l›m›nda ise
ilk s›ray› %60 ile Avrupa Birli¤i ülkeleri almaktad›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde
2005 y›l›nda kay›t alt›na al›narak de¤erlendirilen yeni al›c›
say›s› 10.193 olup, kay›tlarda mevcut toplam al›c› say›s›
103.765’e ulaﬂm›ﬂt›r.
2005 y›l›nda K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›
çerçevesinde çeﬂitli ülkelere yap›lan sevkiyatlardan do¤an
ve vadesinde tahsil edilemeyen toplam 6,6 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki zarar Türk Eximbank taraf›ndan tazmin edilmiﬂtir.
Söz konusu tazminat ödemelerinin 75 bin ABD Dolar›
tutar›ndaki k›sm› politik riskler, 6,5 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki
k›sm› ise ticari riskler kapsam›nda gerçekleﬂmiﬂtir.

Eski Gümrük ve Tekel
Bakanl›¤› binas›
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‹hracat potansiyelini haiz KOB‹’lerin uluslararas›
pazarlarda rekabet güçlerinin art›r›lmas› amac›
do¤rultusunda K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›
Program› imkânlar›ndan azami ölçüde fayda
sa¤lamalar› için çaba gösterilmiﬂtir.
2005 y›l›nda, Türk Eximbank taraf›ndan daha önce tazmin
edilen zararlar›n 583 bin ABD Dolar› tutar›ndaki k›sm› tahsil
edilmiﬂtir. Tahsil edilen tutar›n 1.893 ABD Dolar› tutar›ndaki
k›sm› politik, kalan k›s›m ise ticari risk kapsam›nda tazmin
edilen alacaklara iliﬂkindir.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›’na olan talebin
süreklili¤inin sa¤lanmas›, ihracatç›lar›n sigorta kaynakl›
maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi amaçlar›n›n yan› s›ra
artan rekabet koﬂullar› da dikkate al›narak, 2002 y›l›nda
baﬂlat›lan “prim indirimi” uygulamas›, en az bir y›l süre ile
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›’ndan yararlanan
firmalardan portföy yap›s› uygun, ihracat konusunda
kurumsallaﬂm›ﬂ ve sigorta yükümlülüklerini özenle yerine
getiren firmalar›n geçmiﬂ poliçe dönemleri esas al›nmak
suretiyle yap›lan “ihracatç› performans analizi” modelinin
geliﬂtirilmesi suretiyle 2005 y›l›nda da sürdürülmüﬂtür.
31 Aral›k 2005 itibariyle toplam 392 sigortal› uygulama
kapsam›nda prim indirimine hak kazanm›ﬂ olup, indirim oran›
ortalama %9 olarak belirlenmektedir.

K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda
“sevk öncesi” döneme iliﬂkin ticari ve/veya politik risklerin
sigorta teminat› alt›na al›nmas›na yönelik 2004 y›l›nda baﬂlat›lan
uygulama 2005 y›l›nda da sürdürülmüﬂtür.
2005 y›l› içerisinde yap›lan “risk de¤erlendirme” ve “teknik
altyap›” çal›ﬂmalar› neticesinde K›sa Vadeli ‹hracat Kredi
Sigortas› Program› kapsam›nda sigortal› ihracatç›lar lehine
düzenlenen al›c› firma kredi limitlerinin geçerlilik süreleri
1 y›ldan 2 y›la uzat›lm›ﬂt›r.
‹hracat potansiyelini haiz KOB‹’lerin uluslararas› pazarlarda
rekabet güçlerinin art›r›lmas› amac› do¤rultusunda K›sa Vadeli
‹hracat Kredi Sigortas› Program› imkânlar›ndan KOB‹’lerin
azami ölçüde fayda sa¤lamalar› için çaba gösterilmiﬂtir. Bu
ba¤lamda Yat›r›m Ortam›n› ‹yileﬂtirme Koordinasyon Kurulu
(YO‹KK) bünyesinde oluﬂturulan KOB‹ Çal›ﬂma Grubunun
önerisine uygun olarak kurulan “Finansman Alt Çal›ﬂma
Grubu”nun TOBB nezdinde düzenlenen toplant›lar›na iﬂtirak
edilmiﬂtir. An›lan toplant›lar dahilinde Türkiye’de ihracat kredi
sigortas› hizmeti veren özel sektör sigortac›lar› ile de görüﬂ

1930’lu y›llarda
Eminönü Meydan›
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al›ﬂveriﬂinde bulunularak, ülkemizde söz konusu hizmetin
tan›nmas› ve bu hizmete olan talebin art›r›lmas› yönünde
iﬂbirli¤i tesis edilmesine dönük beklentiler dile getirilmiﬂtir. Bu
do¤rultuda, KOB‹ Finansman Alt Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan
pilot il olarak tespit edilen Kahramanmaraﬂ’da ülkemizde kredi
sigortas› bilincinin art›r›lmas› amac›yla geniﬂ kapsaml› bir
etkinlik düzenlenmiﬂ olup benzerlerinin di¤er illerimizde de
gerçekleﬂtirilmesi öngörülmektedir.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› çerçevesinde
üstlenilen ticari ve politik risklerin %70 oran›ndaki k›sm›n›n yurt
içi ve yurt d›ﬂ›ndaki ﬂirketlere reasüre ettirilmesi uygulamas›na
2005 y›l›nda da devam edilmiﬂtir.
‹hracat Kredi Sigortas› Programlar› 2006 y›l› hedefleri
do¤rultusunda, ülkemiz ticari bankac›l›k sistemi içindeki fonlar›n,
Türk Eximbank garantisi alt›nda azami ölçülerde ihracat›n
finansman›na kanalize edilmesi amac›yla ülkemizde faaliyet
gösteren bir ticari bankayla iﬂbirli¤i yap›lmas› yönündeki
görüﬂmeler y›l içerisinde sürdürülmüﬂ olup, söz konusu banka
ile en k›sa zamanda iﬂbirli¤i anlaﬂmas› yap›lmas›
öngörülmektedir.
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 yapacaklar› sevkiyatlardan
do¤an alacaklar› Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Program› ile
teminat alt›na al›nmaktad›r. Bu Program ile sermaye ve yar›
sermaye mal› niteli¤indeki ürünlerin ihracat› kapsanmaktad›r.

‹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
al›nd›¤› Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Sevk Sonras› Kapsaml›
Risk Program› uygulamalar›na 2005 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.
Di¤er
Dünya Bankas› ile imzalanan ‹hracat Finansman› Arac›l›k
Kredisi (EFIL) Anlaﬂmas› kapsam›nda al›nan dan›ﬂmanl›k
hizmeti çerçevesinde sigorta programlar›n›n geliﬂtirilmesi ve
çeﬂitlendirilmesine yönelik çal›ﬂmalar 2005 y›l›nda da
sürdürülmüﬂtür.
Ayr›ca, K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda
2005 y›l›nda Türk ihracatç› ve müteﬂebbislerine verilen deste¤in
daha geniﬂ boyutlara ulaﬂt›r›labilmesi amac›yla çeﬂitli ülkelerin
ihracat kredi/sigorta kuruluﬂlar›yla geliﬂtirilen yak›n iﬂbirli¤i
sürdürülmüﬂtür.

Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda Cezayir’e
gerçekleﬂtirilen ihracat kaynakl› tazminat ödemeleri nedeniyle
Türk Eximbank ile Cezayir Hükümeti aras›nda 1996 y›l›nda
yap›lan anlaﬂma taht›nda yeni ödeme plan›na ba¤lanan
alacaklar›n bakiye anapara tutar›na iliﬂkin k›sm›n›n defaten
ödenmesi yönündeki Cezayir Hükümeti’nin teklifi, Banka
taraf›ndan uygun bulunmuﬂ ve 2010 y›l›na kadar vadeli anapara
taksit tutarlar›n›n tamam› tahsil edilmiﬂtir. Böylece, ad› geçen
anlaﬂma kapsam›nda Cezayir’den yap›lan tahsilat tutar›
43,9 milyon ABD Dolar› seviyesine ulaﬂm›ﬂ ve söz konusu
ülkeden olan alacaklar›m›z tasfiye edilmiﬂtir.

‹hraç edilecek ürünlerin
yüklemesi yap›l›rken
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Finansman ve Hazine

Fonlama ve mevcut fonlar›n yönetimi için “sa¤lam
mali yap›”, “risk minimizasyonu” ve “yeniliklere
aç›k olma” gibi birbirlerini tamamlayan ilkeler
do¤rultusunda ulusal ve uluslararas› mali
piyasalarda faaliyet gösterilmesi esast›r.
Sermaye
May›s 2001’de 750 milyon YTL’ye yükseltilmiﬂ olan Banka
sermayesinin ödenmiﬂ k›sm›, 31 Aral›k 2005 itibariyle 657,8
milyon YTL’dir.
Türk Eximbank’›n sermaye yeterlili¤i standart rasyosu, 2004
sonunda %56 iken, 2005 y›l sonu itibariyle %69’a yükselmiﬂtir.

Bu çerçevede, 2000 y›l›nda ihraç edilen euro-tahvilin vadesi
olan ﬁubat ay›nda itfa edilmesinin yan› s›ra, bir kamu
bankas›ndan 6 ayl›k vadelerle yenilenmek suretiyle dilimler
halinde kullan›lmakta olan krediler de 2005 y›l› içerisinde
tamamen geri ödenmiﬂtir. Banka’n›n fon kaynaklar› aras›nda
uzun süredir önemli bir paya sahip olan bu iki kayna¤›n yerine,
daha ucuz maliyetle ve a¤›rl›kl› olarak euro-sendikasyon
piyasas› ile baz› yabanc› bankalardan yeni borçlanmalar
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Politik Risk Zararlar›n›n Tazmini
Yurt ‹çi Borçlanmalar
Hazine Müsteﬂarl›¤›’nca 2005 y›l› içerisinde 20 milyon YTL
tutar›nda (yaklaﬂ›k 15 milyon ABD Dolar›) nakden politik risk
tazminat ödemesi yap›lm›ﬂ, ayr›ca, 2004 y›l› kâr›ndan Hazine
Müsteﬂarl›¤›’na isabet eden 127,5 milyon YTL tutar›ndaki
(yaklaﬂ›k 92 milyon ABD Dolar›) temettü tutar›, 5234 say›l›
Kanun’un Hazine’nin ba¤l› oldu¤u Bakan ve Maliye Bakan›’na
verdi¤i yetkiler çerçevesinde söz konusu riskler nedeniyle
oluﬂan alacaklara mahsup edilmiﬂtir.
Etkin Borç Yönetimi
Son birkaç y›lda Türkiye’nin makro ekonomik göstergelerinde
yaﬂanan iyileﬂmelerin ve yurt d›ﬂ› kreditörlerle yat›r›mc›lar›n
Türkiye’ye iliﬂkin risk alg›lamalar›ndaki olumlu de¤iﬂimin bir
yans›mas› olarak döviz faiz oranlar›nda yaﬂanan düﬂüﬂ trendine
Banka’n›n kaynak maliyetlerinin uyum sa¤lamas›n› teminen
2005 y›l› içerisinde etkin bir borç yönetimi stratejisi izlenmiﬂtir.

2005 y›l›nda Türk Liras› cinsinden herhangi bir borçlanmaya
ihtiyaç duyulmam›ﬂ olup, kulland›r›lan Türk Liras› kredilerin
tamam› ödenmiﬂ sermaye ve içsel olarak yarat›lan kaynaklarla
(kredi ve plasman faiz tahsilatlar›) fonlanm›ﬂt›r.
2005 y›l› boyunca kulland›r›lan k›sa vadeli döviz kredilerinin
finansman›n›n tamam›na yak›n› k›sa vadeli fonlarla
gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, bu fonlar›n %30’unu yurt içi bankalardan
sa¤lanan krediler oluﬂturmuﬂtur.
2005 y›l›nda mevcut fonlara ilave olarak yurt içinde bir ticari
bankadan 10 milyon ABD Dolar› tutar›nda 1 y›l vadeli kredi
kullan›lm›ﬂt›r.

Kambiyo Borsas›,
1929
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Sendikasyon Kredileri Yoluyla Yurt D›ﬂ› Borçlanmalar

Likidite Yönetimi

2004 y›l›nda sa¤lanan 200 milyon ABD Dolar› tutar›nda 1 y›l
vadeli ve vadesinde yenileme opsiyonu bulunan Eurosendikasyon kredisinin vadesi Haziran ay›nda söz konusu
opsiyon kullan›larak 1 y›l daha uzat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, 2005 Ocak
ay›nda uluslararas› bankalardan “club-loan” ﬂeklinde sa¤lanan
200 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki kredi, vadesi olan Aral›k
ay›nda geri ödenmiﬂ olup, 2006 y›l›n›n ilk aylar›nda kullan›lmak
üzere 300 milyon ABD Dolar› tutar›nda yeni bir sendikasyon
kredisi sa¤lanmas› için uluslararas› bankalar nezdinde iﬂlemler
baﬂlat›lm›ﬂt›r.

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

‹ki Tarafl› (Bilateral) Krediler Yoluyla D›ﬂ Borçlanma
Yurt d›ﬂ›ndaki iki bankadan toplam 76 milyon ABD Dolar›
tutar›nda k›sa vadeli kredi temin edilmiﬂtir.
Di¤er taraftan, Karadeniz Ticaret ve Kalk›nma Bankas›’ndan
kullan›lmakta olan 23 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki kredi
yenilenmiﬂtir. Söz konusu kaynak, Türkiye’den Karadeniz
Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Örgütü (BSEC) üyesi ülkelere yap›lan
ihracatlar›n finansman›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Proje Finansman›
Türk müteahhitlik firmalar›nca yurt d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilmekte
olan projelerin finansman› için Japan Bank for International
Cooperation (JBIC)’dan daha önce sa¤lanm›ﬂ olan imkân
çerçevesinde yaklaﬂ›k 10 milyon ABD Dolar› tutar›nda orta
vadeli kredi kullan›lm›ﬂt›r.
Borç Geri Ödemeleri
2005 y›l›nda toplam 1.161 milyon ABD Dolar› borç geri ödemesi
yap›lm›ﬂ olup, bunun en önemli k›sm›n›, 2000 y›l›nda ihraç
edilmiﬂ olan 350 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki euro-tahvilin
ﬁubat ay›nda yap›lan 370 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki anapara
ve faiz itfas› oluﬂturmaktad›r. Di¤er taraftan, uzun süredir bir
kamu bankas›ndan dilimler halinde kullan›lmakta olan yaklaﬂ›k
260 milyon ABD Dolarl›k kredilerin vadeleri y›l›n ilk yar›s›nda
son kez yenilenmiﬂ, y›l›n ikinci yar›s›nda ise vadeleri doldu¤unda
geri ödenerek tamamen kapat›lm›ﬂt›r.

Türk Eximbank, TL ve çeﬂitli döviz cinsleri baz›nda nakit ak›mlar›
ve piyasalardaki geliﬂmeleri dikkate alarak, yurt içi ve yurt d›ﬂ›
para piyasalar›nda de¤iﬂen vadelerde yo¤un bir ﬂekilde Türk
Liras› ve döviz plasman iﬂlemleri gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Likidite yönetimi amac›yla tutulmakta olan TL cinsinden hazine
bonosu, devlet tahvili ve Hazine’nin yurt d›ﬂ›nda döviz cinsinden
ç›kard›¤› tahvillerden (Eurobond) oluﬂan menkul k›ymet
portföyünün getirisi yüksek ve ikinci piyasada likit olan k›ymetleri
içermesine dikkat edilmiﬂ ve söz konusu portföyün bir k›sm›
T.C. 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 2005 y›l›nda da
sürdürülmüﬂtür.
Döviz pozisyonunu yönetmek ve kur riski almaks›z›n
ihracatç›lar›n talep ettikleri döviz cinsinden kredi
kullanabilmelerini sa¤lamak üzere, y›l içinde 1,3 milyar ABD
Dolar› tutar›nda k›sa vadeli döviz swap iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Döviz pozisyonunun kapal› (square) pozisyona yak›n tutulmas›
amac› çerçevesinde kulland›r›lan dövize endeksli kredilerin
oluﬂturdu¤u kur riskini yönetmek amac›yla yo¤un ﬂekilde
TL/döviz ve döviz/döviz al›m-sat›m iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Di¤er taraftan, etkin bir faiz riski yönetimi unsuru olarak 2005
y›l› içerisinde toplam 31 milyon ABD Dolar› tutar›nda uzun
vadeli “ABD Dolar› üzerinden sabit-de¤iﬂken faiz swap” iﬂlemi
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

‹zmir Gümrük Caddesi,
1967
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Uluslararas› ‹liﬂkiler

Türk Eximbank, ihracat kredi ve sigorta
kurumlar› ve uluslararas› finansman kuruluﬂlar›
ile yak›n iﬂbirli¤ine 2005 y›l›nda da devam
etmiﬂtir.
Uluslararas› Kredi ve Yat›r›m Sigorta Kuruluﬂlar› Birli¤i (Berne
Union) ile yak›n iliﬂkiler sürdürülmüﬂtür. Berne Union’›n gerek
k›sa vadeli iﬂlemler, gerekse orta ve uzun vadeli iﬂlemlere
iliﬂkin teknik alt komitelerinde Türk Eximbank temsil edilmektedir.
Türk Eximbank ile ihracat kredi ve sigorta kurumlar› ve
uluslararas› finansman kuruluﬂlar› (US Eximbank/ABD,
EDC/Kanada, COFACE/Fransa, Hermes/Almanya,
OND/Belçika, IFTRIC/‹srail, Eximbank of China/Çin Halk
Cumhuriyeti, MECIB/Malezya, NEXI/Japonya, SEC/Slovenya,
Eximbanka S.R./Slovakya, KUKE/Polonya, EGFI/‹ran,
ECGE/M›s›r, Eximbank Romania/Romanya, Eximbank of
Russia-Vnesheconombank/Rusya, HBOR/H›rvatistan,
KEIC/Güney Kore, EKF/Danimarka, MIGA, ADB ve EBRD) ile
imzalanan iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› çerçevesinde söz konusu
kuruluﬂlarla yak›n iﬂbirli¤ine 2005 y›l›nda da devam edilmiﬂtir.
‹hracat kredi kuruluﬂlar›n›n uygulad›¤› programlar›n OECD
Uzlaﬂmas› vb. uluslararas› düzenlemelere uygunlu¤unu
sa¤lamak, üye ülkelerin ilgili kurumlar› aras›nda veri ve görüﬂ
al›ﬂveriﬂini kolaylaﬂt›rmak amac›yla oluﬂturulan ve Nisan
1998’de tam üye oldu¤umuz OECD ‹hracat Kredileri ve Kredi
Garantileri Grubu (‹KG) ile olan iliﬂkilerimiz geliﬂtirilerek
sürdürülmüﬂtür.

piyasalardan borçlanma faaliyetleriyle ilgili kurum ve kuruluﬂlar
ile yak›n temaslar sürdürülmüﬂtür.
‹KB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ‹slam Ülkeleri ‹hracat
Kredi ve Yat›r›m Sigortas› Kurumu (ICIEC) ile olan iliﬂkilere
devam edilmiﬂtir.
Üçüncü ülkelerde Türk ve yabanc› firmalar›n ortaklaﬂa üstlendi¤i
projelerin Türk Eximbank 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.
Di¤er taraftan, Banka, 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 2005 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.

Her y›l düzenlenen Dünya Bankas›, IMF, OECD, EBRD ve
Berne Union toplant›lar›na kat›l›m sa¤lanarak Banka’n›n gerek
yurt d›ﬂ›na yönelik kredi faaliyetleri, gerekse uluslararas›

‹zmir Fuar›
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Uluslararas› Yükümlülükler Çerçevesinde Uygulamaya
Konulan Düzenlemeler
Basel II’ye Geçiﬂe ‹liﬂkin Banka ‹çi Yol Haritas›
Uluslararas› Ödemeler Bankas› (BIS)’n›n Haziran 2004’te
yay›nlad›¤› “Yeni Basel Sermaye Uzlaﬂ›s›” ve sermaye
yeterlili¤ine iliﬂkin Avrupa Birli¤i direktifi çerçevesinde Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30.05.2005
tarihinde Basel II’ye Geçiﬂ Yol Haritas›n› aç›klam›ﬂt›r. Basel II
standart yöntemler için 01.01.2008, ileri yöntemler için de
01.01.2009 tarihinde yürürlü¤e girecektir. Basel II’ye geçiﬂe
iliﬂkin olarak Banka içi yol haritas› Yönetim Kurulu taraf›ndan
2005 y›l› Ekim ay› içerisinde onaylanm›ﬂt›r. Basel II’ye geçiﬂ
süreci dinamik bir süreç olup zaman içerisinde Banka içi yol
haritas›nda Yönetim Kurulu karar› ile de¤iﬂiklikler yapma imkân›
bulunmaktad›r.
Türk Eximbank üstlendi¤i ihracat›n teﬂviki misyonu ve ald›¤›
riskler aç›s›ndan sistemdeki di¤er bankalardan farkl›l›k arz
etmekte olup, Basel II’ye uyum aç›s›ndan BDDK ile yak›n
istiﬂare içinde olmas› gerekmektedir. Bu husus dikkate al›narak
Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan “Basel II’ye Geçiﬂe ‹liﬂkin
Banka ‹çi Yol Haritas›”, Türk Eximbank’da da BDDK yol
haritas›na uyumlu olarak, Basel II uygulamas›na 01.01.2008’den
itibaren standart yöntem ile baﬂlan›lmas›n› ve Basel II’nin
gerektirdi¤i di¤er çal›ﬂmalar›n h›zland›r›larak devam ettirilmesini
öngörmektedir.
“Çevre”ye ‹liﬂkin Düzenleme
OECD ‹KG’nin üzerinde mutabakata vard›¤› resmi destekli
ihracat kredisi sa¤layan üye ihracat destek kurumlar›n›n
sa¤lad›klar› destek sonucu, “çevre” üzerinde yarat›lacak
olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amac›na yönelik “Çevre
ve Resmi Destekli ‹hracat Kredileri Üzerine Ortak Yaklaﬂ›mlar
Tavsiye Karar›”, 2001 y›l›nda üye ülkelerin ço¤unlu¤u taraf›ndan
kabul edilmiﬂ ve 2002 y›l› baﬂ›ndan itibaren tek tarafl› ve iste¤e
ba¤l› olarak bu üyelerin ihracat destek kurumlar› taraf›ndan
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Karar metni uyar›nca revize edilen
anlaﬂma, 2004 y›l› baﬂ›ndan itibaren yeni halini alm›ﬂt›r. Yeni
“Tavsiye Karar›” paralelinde haz›rlanan “Çevre Uygulama
Esaslar›” Türk Eximbank taraf›ndan da 2004 y›l› içinde
uygulamaya konulmuﬂtur.

10 milyon SDR (Special Drawing Rights)’›n üzerinde destek
sa¤lanmas› talep edilen ve geri ödeme dönemi iki y›l ya da
daha uzun olan resmi destekli ihracat kredileri için geçerlidir.
Yap›lan de¤erlendirmelerde, al›c› ülkelerin kriterleri ve
“egemenlik haklar›” (sovereign rights) da gözetilmektedir.
“Uluslararas› ‹ﬂlemlerde Rüﬂvetin Önlenmesi”ne ‹liﬂkin
Düzenleme
17.12.1997’de Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u 30 OECD
üyesi ile Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, ﬁili ve Slovak Cumhuriyeti
aras›nda Paris’te “uluslararas› iﬂlemlerde yabanc› kamu
görevlilerine rüﬂvet verilmesinin önlenmesi” hakk›nda bir
konvansiyon imzalanm›ﬂ, Türkiye de konvansiyona imza
koymuﬂtur. Söz konusu konvansiyon, 15.02.1999 tarihinde
yürürlü¤e girmiﬂtir. ‹lk olarak 02.01.2003 tarih ve 4782 say›l›
Kanun ile iç hukuk sistemimize giren “yabanc› kamu
görevlilerine rüﬂvet verilmesi ile mücadele” kavram›na
26.09.2004 tarih ve 5237 say›l› Yeni Türk Ceza Kanunu’nda
da yer verilmiﬂ ve son olarak 29.06.2005 tarih ve 5377 say›l›
Kanun ile de¤iﬂtirilerek nihai halini alm›ﬂt›r.
OECD ‹KG üyeleri de sa¤lamakta olduklar› sigorta, garanti ve
kredi imkânlar› çerçevesinde yukar›da bahsi geçen
Konvansiyon ve paralelinde oluﬂturulan kendi ulusal mevzuatlar›
dahilinde, programlar›nda konuyla ilgili baz› tedbirler alm›ﬂt›r.
Bu ba¤lamda Türk Eximbank da, 2004 y›l›nda, programlar›ndan
yararlanmak isteyen baﬂvuru sahiplerinden, uluslararas›
iﬂlemlerde rüﬂvetin önlenmesine yönelik bir Taahhütname
almaya baﬂlam›ﬂt›r. 2005 y›l›nda TCK’da yap›lan de¤iﬂikliklere
paralel olarak söz konusu taahhütnamelerde gerekli revizyon
yap›lm›ﬂt›r.

Çevre Uygulama Esaslar›, herhangi bir projeye ya da projeyle
iliﬂkili sermaye mal› ve hizmeti ihracat›na yönelik, Türk Eximbank
kredi, sigorta ve garanti programlar› alt›nda, esas olarak

1900'lerde ‹zmir d›ﬂ
ticaretinin kalbi Frenk
Soka¤›
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Enformasyon Faaliyetleri
‹hracat Kredi Sigortas› iﬂlemleri kapsam›nda, al›c› riskini
de¤erlendirme ve limit tespiti amac›yla Sigorta ve Garanti
‹ﬂlemleri Daire Baﬂkanl›¤›/Al›c› Riski De¤erlendirme
Müdürlü¤ü’nün ihtiyaç duydu¤u al›c› firma enformasyonu,
Enformasyon Müdürlü¤ü taraf›ndan sa¤lanmakta olup, bu
çerçevede 2005 y›l›nda da yurt d›ﬂ›ndaki enformasyon
kuruluﬂlar› ile mevcut on-line ba¤lant›s› ve e-posta arac›l›¤›yla
20.195 adet yabanc› firma hakk›nda rapor temin edilmiﬂtir.
Enformasyon teknolojisinde devam eden geliﬂmeler hem
enformasyonun içeri¤ini zenginleﬂtirmekte, hem de
enformasyon temin süresini k›saltmaktad›r. Bilgi temin
edilmesini ve iﬂlenmesini daha düﬂük maliyet ile yapmay›
mümkün k›lan teknolojik geliﬂmeler sayesinde enformasyon
raporlar›n› daha kapsaml›, güvenilir ve h›zl› bir ﬂekilde temin
ederken maliyetleri de düﬂürme f›rsat› do¤maktad›r. Nitekim
enformasyon teknolojisindeki olumlu geliﬂmelerin sat›n al›nan
rapor fiyatlar›na yans›t›lmas› amac›yla enformasyon kuruluﬂlar›
ile yap›lan görüﬂmeler sonucu 2005 y›l›nda sat›n al›nan rapor
fiyatlar›nda %10’luk bir düﬂüﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.

Enformasyon Müdürlü¤ü yurt d›ﬂ›ndaki ihracat destek
kuruluﬂlar›na Türk firmalar› hakk›nda haz›rlad›¤› enformasyon
raporlar›n›n sat›ﬂ›na devam etmiﬂtir. Enformasyon sat›ﬂ faaliyeti
ile Türk firmalar›n›n yabanc› ülkelerin ihracat destek kuruluﬂlar›n›n
imkânlar›ndan yararlanarak uygun koﬂullu ticari iﬂlemler
yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan enformasyonun h›zl›, güvenilir
ve kapsaml› bir ﬂekilde karﬂ›lanmas› amaçlanmaktad›r. Bu
çal›ﬂmalar ile Türk firmalar›n›n gereksiz risk primi ödemesinden
korunmas›na ve enformasyon sa¤lanan yabanc› ihracat destek
kuruluﬂlar› ile Türk Eximbank’›n iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesine
katk›da bulunulmuﬂtur. Ülkelerin uluslararas› risk alg›lamas›nda
mali ﬂeffafl›k önemli bir rol oynamakta, ﬂeffafl›k görünümündeki
iyileﬂmeye paralel olarak yabanc› sermayeli kuruluﬂlar›n o
ülkeye ilgisinde bir art›ﬂ görülmekte, mali ﬂeffafl›¤›n geliﬂmesi
ile yabanc› kiﬂi ve kuruluﬂlar ile yap›lan ticari iﬂlemlerin
maliyetinde bir düﬂüﬂ görülmektedir. Bu çerçevede,
Enformasyon Müdürlü¤ü, ülkemizin yurt d›ﬂ›ndaki mali ﬂeffafl›k
alg›lamas›n›n iyileﬂmesine katk›da bulunma yönündeki
çal›ﬂmalar›na 2006 y›l›nda da devam edecektir.

Bunun yan› s›ra, Türk Eximbank’›n Ülke Proje Kredileri, Orta
Vadeli Krediler ve Döviz Kazand›r›c› Hizmetler Kapsam›ndaki
Krediler ile Spesifik ‹hracat Kredi Sigortas› kapsam›nda
Banka’ya baﬂvuran firmalara iliﬂkin kapsaml› enformasyon ve
analiz çal›ﬂmalar› sürdürülmüﬂtür. Faaliyet konusu itibariyle
uluslararas› risk perspektifine sahip olmas› gereken bir kuruluﬂ
olarak analiz çal›ﬂmas› yap›lan firmalar›n karﬂ›laﬂt›¤› risklerin,
çal›ﬂt›¤› d›ﬂ piyasalarda oluﬂabilecek geliﬂmeleri de dikkate
alarak belirlenebilmesi için sektörler, bölgeler ve ülkeler baz›nda
takip ve analiz yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar sayesinde firmalar›n
kontrolü d›ﬂ›ndaki faktörlerden do¤abilecek risklerin de takip
edilerek firmalar›n taﬂ›d›¤› risklerin daha kapsaml› bir ﬂekilde
tespit ve takip edilmesine çal›ﬂ›lmaktad›r.

‹zmir Liman›
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Bilgi Teknolojileri

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim

Türk Eximbank, biliﬂim teknolojilerini tüm iﬂ süreçlerinde en
iyi ﬂekilde kullanma prensibiyle hareket etmektedir. Bu
kapsamda otomasyon çal›ﬂmalar›na h›z verilmektedir. Geçmiﬂ
y›llarda gerçekleﬂtirilen kapsaml› yat›r›mlar ile bilgisayar ve
iletiﬂim altyap›s›n›n ulaﬂt›¤› seviye, Banka’n›n uygulama
birimlerinin, gerçek zamanl› iﬂ süreçlerinin %95’inde entegre
veri yap›lar› üzerinden bilgisayar deste¤i almas›na imkân
tan›maktad›r. Mevcut Yönetim Biliﬂim Sistemi (MIS),
çeﬂitlendirilerek geliﬂtirilmektedir. Banka ile iliﬂkisi bulunan
tüm kurum/kuruluﬂlar›n memnuniyeti (CRM) dikkate al›narak
geliﬂtirilen her yeni kredi program› bilgisayar deste¤i ile
uygulamaya al›nmakta olup, uygulamalarda standardizasyon
ve tutarl›l›k sa¤lanm›ﬂt›r. “e-Kurum” olabilmek için son derece
gerekli olan Karar Destek Sistemleri (DSS)’nin gerçekleﬂtirilmesi
çal›ﬂmalar› planlanan çerçevede sürdürülmektedir. Beklenen
verimlilikte bir Karar Destek Sistemi için önemli bir araç olan
Veri Ambar›’n›n kurulumu projesi devam etmektedir.

Türk Eximbank’›n faaliyetlerinin bugün ulaﬂt›¤› seviyede az
say›da, ancak, nitelikli personelinin katk›s› az›msanamayacak
kadar önemlidir. Üstlendi¤i özellikli görevler nedeniyle nitelikli
insan kaynaklar›na sahip Banka’da 2005 y›l› sonu itibariyle
369 personel görev yapmaktad›r. Türk Eximbank, 2000-2004
y›llar› aras›ndaki dönemde, ayr›lan personele ra¤men yeni
personel istihdam› gerçekleﬂtirmemiﬂtir. 2005 y›l› içerisinde
ise 44 personel al›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2005 y›l› içerisinde
iﬂe baﬂlayan uzman yard›mc›lar›, T.C. Baﬂbakanl›k Devlet
Personel Baﬂkanl›¤›’ndan al›nan onay çerçevesinde KPSS
sonuçlar›na göre Türkiye ‹ﬂ Kurumu taraf›ndan gösterilen
adaylar aras›ndan yaz›l› ve sözlü s›nav yap›larak seçilmiﬂtir.
Ayr›ca, 2005 y›l› içerisinde uzmanl›k tezlerini haz›rlayarak Banka
Uzmanl›k Tez Jürisi’ne sunan ve sözlü s›navda baﬂar›l› olan
9 uzman yard›mc›s› uzman kadrosuna atanm›ﬂt›r.

Türk Eximbank ‹ntranet sistemi üzerinde çal›ﬂma yap›larak
belli bir kapsam ve niteli¤e kavuﬂturulmuﬂ ve kullan›ma haz›r
hale getirilmiﬂtir. T.C. Merkez Bankas›’yla yap›lan koordineli
çal›ﬂma sonucunda EFT-EMKT sistemi iletiﬂim altyap›s› revize
edilmiﬂtir.
‹nternet ortam›ndan Banka’n›n sistemlerine gelebilecek
muhtemel sald›r›lara karﬂ›, daha etkin tedbir al›nabilmesi için
Güvenlik duvar› yaz›l›m› “secure platform” üzerine kurularak
güvenli¤i art›r›lm›ﬂt›r.
Ülkemizde özellikle son y›llarda kamu kesiminde yürütülmekte
olan “e-devlet”e geçiﬂ çal›ﬂmalar› h›z kazanm›ﬂ, rekabet, h›z
ve verimlilik aç›s›ndan önemli bir noktaya gelinmiﬂtir. Banka’n›n
mümkün olan tüm iﬂlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi,
e-devlet’e geçiﬂte önemli bir ad›m olacakt›r. Bu kapsamda,
yeni yaz›l›m projelerinin analiz, tasar›m, e¤itim ve dan›ﬂmanl›k
çal›ﬂmalar› devam etmiﬂtir. Fax Server hizmeti Banka’da
yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ, Kredi ve Sigorta birimlerinde Doküman
Yönetim Sistemine geçiﬂ için analiz çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.
2006 y›l› içerisinde bu birimlerin doküman arﬂivlerinin elektronik
ortama aktar›lmas› için ihale çal›ﬂmalar›na h›z verilerek,
e-bankac›l›k sisteminde Türk Eximbank’›n da yerini alabilmesi
için bir ad›m daha at›lm›ﬂ olacakt›r. Elektronik Veri De¤iﬂim
projesi çerçevesinde ise Banka’n›n web sayfas›n›n dinamik
hale getirilebilmesi için çal›ﬂmalar devam etmiﬂ, elektronik
imza ile ilgili geliﬂmeler yak›ndan takip edilmiﬂtir. Elektronik
imzan›n yayg›n olarak kullan›labilir hale gelmesi ile birlikte,
kullan›c›lar›n elektronik ortamda Banka’ya on-line eriﬂimi
sa¤lanarak daha etkin bir ortam sunulmuﬂ olacakt›r.

Türk Eximbank’›n ‹stanbul ﬂubesinde 25, ‹zmir ﬂubesinde 8,
Denizli, Kayseri ve Gaziantep irtibat bürolar›nda ise birer
personel görev yapmaktad›r.
Türk Eximbank personelinin 4’ü doktora, 50’si lisans üstü,
170’i lisans, 33’ü önlisans e¤itimi alm›ﬂ olup, 148’i yabanc› dil
bilmektedir.
2005 y›l› içerisinde toplam 104 e¤itim program›na 129 personel
ile 215 kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r. Bu programlardan, 4’ü Türk
Eximbank’da düzenlenen programlar olup, 85 personelin
kat›l›m›; 80’i Türkiye Bankalar Birli¤i taraf›ndan düzenlenen
dönemsel seminerler, di¤er güncel seminer ve konferanslar
olup, 95 personelin kat›l›m›; 15’i ise di¤er yurt içi e¤itim
kurumlar›n›n düzenledikleri seminerler olup 29 personelin
kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca, yurt d›ﬂ›nda düzenlenen 5 e¤itim
program›na 6 personelin kat›l›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2005 y›l›nda d›ﬂ ticaret alan›nda faaliyet gösteren kurum ve
kuruluﬂlar taraf›ndan çeﬂitli illerde düzenlenen 36 adet “D›ﬂ
Ticaret E¤itim Program›” kapsam›nda, 28 personel Türk
Eximbank Kredi ve Sigorta Programlar›n› tan›tmak üzere
konuﬂmac› olarak kat›lm›ﬂt›r.
2005 y›l› sömestr ve yaz döneminde 67 ö¤renciye Genel
Müdürlük, ‹zmir ve ‹stanbul ﬁubelerinde staj olana¤›
sa¤lanm›ﬂt›r.

1930’larda Çukurova
Dokuma Fabrikas›
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Türk Eximbank’›n Önümüzdeki
Dönem Hedef ve Faaliyetleri

‹hracat›n Serbestisi Hakk›nda 4 No’lu Kararname

Türk Eximbank’›n önümüzdeki
dönemdeki stratejisi, ihracat›n ve döviz
kazand›r›c› hizmetlerin orta-uzun vadeli
kredi, sigorta ve garanti programlar›
ile desteklenmesidir.
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Önümüzdeki Dönem Hedefler
Orta-Uzun Vadeli Kredi ve Sigorta/Garanti Programlar›’na
A¤›rl›k Verilmesi

Ülke Kredileri Canland›r›larak Yeni Pazarlara Giriﬂin
Özendirilmesi

Uygulanan kararl› ekonomik politikalar sayesinde enflasyonun
düﬂmesi ile sa¤lanan istikrar ve makro ekonomik dengelerde
yaﬂanan iyileﬂme, Türk Eximbank’›n üstlendi¤i rolün de yeni
kurallar veya yeni ekonomik çerçeveye göre belirlenmesini
zorunlu k›lmaktad›r. Mevcut ekonomik konjonktür, bankac›l›k
sektörünün reel sektöre daha fazla destek sa¤lamaya
baﬂlamas› ve ihracat/müteahhitlik sektörlerimizin ulaﬂt›¤› altyap›
ve birikim, Türk Eximbank’›n art›k dünyadaki di¤er Eximbanklar
gibi k›sa vadeli finansmandan orta ve uzun dönemli finansmana
yönelmesini gerekli k›lmaktad›r. Bu çerçevede Türk Eximbank’›n
önümüzdeki dönemdeki stratejisi, ihracat›n ve döviz kazand›r›c›
hizmetlerin orta-uzun vadeli kredi, sigorta ve garanti programlar›
ile desteklenmesidir. Ancak, Türk ihracatç›s›n›n k›sa vadeli
finansman› gerektiren ürünlerde rekabet gücünün korunmas›
ve art›r›lmas› için ihracata haz›rl›k aﬂamas›nda iﬂletme sermayesi
ihtiyac›n› karﬂ›lamaya yönelik olan k›sa vadeli ihracat kredisi
kulland›r›m› ile k›sa vadeli ihracat kredi sigortas› hizmeti de
sürdürülecektir.

Türk Eximbank, 1989 y›l›ndan itibaren özellikle Rusya
Federasyonu ve Orta-Bat› Asya Cumhuriyetlerinde iﬂ alan
ihracatç› ve müteahhitlerini destekleyen ilk ihracat kredi kurumu
olarak, di¤er ülkelerdeki benzer kurumlar›n girmeye cesaret
edemedi¤i bir dönemde k›s›tl› kaynaklar› ile bu pazarlara
girerek Türk ihracatç› ve müteahhitlerinin tan›nmas›n› ve kal›c›
bir pay almas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Yurt d›ﬂ›nda faaliyet gösteren
Türk müteahhitlik sektörünün bugün ulaﬂt›¤› 64 milyar ABD
Dolarl›k iﬂ hacminde, aç›lan bu kredilerin rolü büyük olmuﬂtur.

KOB‹’ler için Yeni ‹mkânlar Yarat›lmas›
KOB‹’lere verilen özel öneme paralel olarak, sa¤lanan destek
özellikle mikro ve küçük iﬂletmeler gözetilmek kayd›yla
sürdürülecektir. Bu deste¤in geniﬂletilmesi amac›yla Kredi
Garanti Fonu ve KOSGEB ile iﬂbirli¤i modelleri
gerçekleﬂtirilmesine çal›ﬂ›lacakt›r.
Türk Mal› ‹maj›n›n Desteklenmesi
‹hracatta bir üst seviyeye ç›k›ﬂ›n sa¤lanmas› amac›yla, özellikle
orta-uzun vadeli kredi gereksinimi olan yar›-sermaye ve sermaye
mal› üreten firmalar ile yüksek teknoloji kullanan ve katma
de¤eri fazla olan mallar üreten firmalara daha fazla destek
sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, uluslararas› piyasalarda “Türk Mal›”
imaj›n› güçlendirecek ve yerleﬂtirecek nitelikteki ihracat
desteklenecektir. Bunlar›n yan› s›ra, ihracatç›lar›n
gereksinimlerine cevap veren yeni programlar uygulamaya
konulacakt›r.

Türk Eximbank’›n önümüzdeki dönemdeki hedefi, ihracatç›
ve müteahhitlerimizin yeni pazarlara girmesini benzer
programlarla desteklemektir. Bu hedefe yönelik olarak D›ﬂ
Ticaret Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan belirlenen stratejiler dikkate
al›nmaktad›r. Bu çerçevede, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan
oluﬂturulan “Komﬂu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliﬂtirme
Stratejisi” ve daha sonra uygulamaya konan Afrika ülkeleri,
Asya Pasifik ülkeleri ile ticareti geliﬂtirme stratejileri ile bu
pazarlara yönelik olarak baﬂlat›lan ihracat seferberli¤i
çerçevesinde, Türk Eximbank da destek ve faaliyetlerini bu
ülkelerde yo¤unlaﬂt›rmaya devam edecektir.
Yurt D›ﬂ› Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortas›
Program›’n›n Yürürlü¤e Konulmas›
Türk müteahhitlerinin yurt d›ﬂ›nda, özellikle politik riski yüksek
olan ülkelerde üstlendikleri iﬂler için gereksinim duyduklar›
“Yurt D›ﬂ› Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortas›
Program›”n›n uygulamaya konulmas› için 2006 y›l›nda ilgili
çal›ﬂmalar›n tamamlanmas› hedeflenmektedir.

‹zmir Borsa Saray›
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Organizasyonel Faaliyetler

Türk Eximbank önümüzdeki dönem
daha geniﬂ bir ihracatç› kitlesine ulaﬂmay›
hedeflemektedir.

Organizasyonel Geliﬂmeler

Mevzuat

Türk Eximbank dünyadaki örneklerine uygun bir ihtisas bankas›
olarak çok ﬂubeli bir yap›da de¤ildir. Ancak, Banka’n›n ülkemiz
ihracat›nda önemli konuma sahip olan ‹stanbul ve ‹zmir’de iki
ﬂubesi bulunmaktad›r. Bu ﬂubeler do¤rudan kulland›r›lan kredi
programlar›n› uygulamakta ayr›ca, irtibat bürosu iﬂlevi ile
Banka’n›n di¤er programlar› hakk›nda ihracatç›lara bilgi
sunmakta ve ortaya ç›kan gereksinim ve sorunlar›n daha h›zl›
çözüme kavuﬂturulmas› için arac›l›k görevi üstlenmektedir.
Ayr›ca, maliyetlerin önemli ölçüde art›r›lmadan daha geniﬂ
ihracatç› kitlesine ulaﬂ›lmas› amac›yla geliﬂmiﬂ sanayi altyap›s›na
sahip olan ve ihracat potansiyeli yüksek görülen Denizli ve
Kayseri illerinde 2004 y›l›nda, Gaziantep’te ise 2005 y›l›nda
irtibat bürolar› faaliyete geçmiﬂtir. Bunlara ilave olarak 2006
y›l›nda ise yeni irtibat bürolar›n›n aç›lmas› planlanmaktad›r.

Türk Eximbank’›n geliﬂmiﬂ ülkelerdeki ihracat destek
kurumlar›nda oldu¤u gibi finansal olarak güçlü, di¤er finansal
kuruluﬂlar›n da ihracat›n finansman›na katk› sa¤lamalar›n›
destekleyen, uluslararas› normlara uyan, ﬂeffaf ve esnek bir
yap›ya kavuﬂturulmas› amac›yla; Banka’n›n geliﬂen faaliyetleri,
uluslararas› iliﬂkileri ile mali ve idari yap›s›n› dikkate alan yeni
kuruluﬂ yasas›n›n ç›kar›lmas› için çal›ﬂmalar 2005 y›l›nda
tamamlanm›ﬂt›r. Hükümetimizin Acil Eylem Plan›’nda yer alan
çal›ﬂmalar çerçevesinde haz›rlanan “Türkiye ‹hracat Kredi
Bankas› Anonim ﬁirketinin Kuruluﬂ ve Görevlerinin
Düzenlenmesi ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun Tasar›s› Tasla¤›”n›n 2006 y›l›nda yasalaﬂmas›
beklenmektedir.

1930’larda tar›m
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Uluslararas› Yükümlülükler
Uluslararas› Kurallar

Devlet Yard›mlar›

Türk Eximbank, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile
OECD ‹hracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu (‹KG)’na
üyeliklerinden ve AB ile Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›’ndan
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, uygulad›¤›
programlarda DTÖ ve OECD normlar› ile di¤er uluslararas›
düzenlemelere uygun hareket etmek durumundad›r. Giderek
daha zorlay›c› olan bu kurallara uyulmamas› halinde
sübvansiyon veya anti-damping soruﬂturmalar› gündeme
gelmekte ve bunlar›n aleyhte sonuçlanmas› durumunda telafi
edici vergi veya anti-damping vergisi gibi yapt›r›mlara maruz
kal›nmaktad›r. Bu kapsamda, Türk Eximbank programlar›n›n
DTÖ, OECD ve AB kurallar›na uyumlaﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar›
sürdürülmekte, yeni programlar haz›rlan›rken bu kurallar dikkate
al›nmaktad›r.

Bilindi¤i gibi 2006 y›l›nda AB’nin teknik mevzuat›na uyum
süreci h›zlanacakt›r. Bu çerçevede, devlet yard›mlar› alan›nda
AB müktesebat›na uyum sa¤lama çal›ﬂmalar› sürdürülecektir.
“Rekabet Politikas›” fasl›nda yürütülen tarama çal›ﬂmalar›na
kat›l›m sa¤lanarak mevzuat uyumu gerektiren hususlar›n ve
uyum sürecinde uygulanacak geçiﬂ dönemlerinin
belirlenebilmesi için AB Komisyonu yetkilileri ile müzakerelere
devam edilecektir.

OECD ‹KG’de 2004 y›l› baﬂ›ndan itibaren üye ülkelerin ihracat
destek kurumlar› taraf›ndan uygulanmaya baﬂlanan “Çevre
ve Resmi Destekli ‹hracat Kredileriyle ‹lgili Ortak Yaklaﬂ›mlar
Anlaﬂmas›”n›n 2004 y›l› baﬂ›nda yürürlü¤e konulan yeni
düzenlemesi paralelinde Türk Eximbank taraf›ndan uygulamaya
konulan Çevre Uygulama Esaslar›’n›n uygulanmas›na 2006
y›l›nda da devam edilecektir. ‹KG’de 2006 y›l› sonunda revize
edilmesi planlanan Anlaﬂmaya uygun olarak Çevre Uygulama
Esaslar›’nda da revizyon yap›lmas› gündeme gelebilecektir.
OECD’nin önemle üzerinde durdu¤u uluslararas› iﬂlemlerde
rüﬂvetle mücadele konusunda ise Grup’ta oluﬂturulacak yeni
düzenleme kapsam›nda Türk Eximbank, Türkiye’deki mer’i
mevzuatla uyumlu olarak uygulamalar›na devam edecektir.

Harici Ticaret ‹statistikleri
Talimatnamesi, 1936
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Türk Eximbank’da Risk Yönetimi ve Banka
Faaliyetleri ile ‹lgili Komiteler
Türk Eximbank’da ‹ç Kontrol, ‹ç Denetim ve Risk
Yönetimi Sistemlerinin ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin
De¤erlendirme

Haydarpaﬂa Liman›
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Türk Eximbank’da Risk Yönetimi ve Banka
Faaliyetleri ile ‹lgili Komiteler
Üst Düzey Risk Komitesi
Baﬂkan: M. Nurhan GÜVEN (‹ç Denetim ve Risk Yönetimi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye: H. Ahmet KILIÇO⁄LU (Genel Müdür; Genel Müdürlük Kredi Komitesi ve ‹cra Komitesi Baﬂkan› olarak)
Üye: Cenan AYKUT (Risk Yönetimi Daire Baﬂkan›; Banka Risk Komitesi Baﬂkan› olarak)
10 Ekim 2002 tarihli Yönetim Kurulu Karar› ile ihdas edilen Üst Düzey Risk Komitesi, Banka’n›n risk yönetim politikalar›n›n
gözden geçirilmesi amac›yla en az 3’er ayl›k dönemlerde toplanmaktad›r. 2005 y›l› içerisinde 5 kez eksiksiz üye kat›l›m› ile
toplanan Üst Düzey Risk Komitesi; Banka’n›n portföy da¤›l›m›, sermaye yeterlili¤i, kredi riski, piyasa riski, kur riski, faiz oran›
riski, likidite riski, problemli krediler, yo¤unlaﬂma, ürün baz›nda kârl›l›k analizi ve risk matrisini içeren risk de¤erlendirme raporlar›n›
görüﬂerek Yönetim Kurulu’na sunmuﬂtur.
‹cra Komitesi
Baﬂkan: H. Ahmet KILIÇO⁄LU (Genel Müdür)
Üye: Osman ASLAN (‹hracat Kredileri’nden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›)
Üye: Alev ARKAN (Ülke Kredileri, Sigorta ve Garanti ‹ﬂlemleri’nden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›)
Üye: Ertan TANRIYAKUL (Hazine ve Finansman’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›)
Üye: Necati YEN‹ARAS (Muhasebe, Biliﬂim Teknolojileri, Araﬂt›rma ve Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›)
06 A¤ustos 1997 tarih ve 97/17-70 say›l› Yönetim Kurulu Karar› ile ihdas edilen ‹cra Komitesi, en az iki haftada bir toplanmaktad›r.
Komite’nin temel görevi, Banka’n›n Genel Müdürlük Kredi Komitesi’nin yetkisinde olan kararlar d›ﬂ›ndaki konular›n›n müzakere
edilerek karara ba¤lanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunulmas› ile teknik ve idari konular›n yan› s›ra kredi uygulamalar›na iliﬂkin
düzenleme tasar›lar›n› incelemek ve de¤erlendirmektir. Söz konusu Komite’nin en önemli sorumluluklar›, Banka’n›n aktif ve
pasiflerinin yönetilmesi ile yurt d›ﬂ› ve yurt içi risk al›nacak proje baz›nda kredi taleplerini inceleyerek, uygun görmesi halinde
Yönetim Kurulu’na sunulmas›na karar vermek ve ayr›ca Yönetim Kurulu taraf›ndan verilen görevleri yerine getirmektir. Yönetim
Kurulu’na Banka’n›n bilanço, gelir tablosu, mali yap›, plasman ve fonlama faaliyetleri ile ilgili raporlar en az üç ayda bir sunulur.
Genel Müdürlük Kredi Komitesi
Baﬂkan: H. Ahmet KILIÇO⁄LU (Genel Müdür)
Üye: Osman ASLAN (‹hracat Kredileri’nden sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›)
Üye: Ertan TANRIYAKUL (Hazine ve Finansman’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›)
Haftada en az bir kere toplanan Genel Müdürlük Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i genel ve özel s›n›rlar ile Genel
Müdürlü¤e devretti¤i yetkiler çerçevesinde, bir gerçek veya tüzel kiﬂiye, özkaynaklar›n›n %1’ini geçmemek ﬂart›yla K›sa Vadeli
TL ve Döviz kredisi taleplerini ilgili kredi bölümünün Daire Baﬂkan› ve Müdür seviyesindeki yöneticilerinin teklifi üzerine
de¤erlendirmek ve onaylamak suretiyle Banka ana sözleﬂmesinin 45’inci maddesi do¤rultusunda görev yapar. Kredi taleplerinin,
firman›n toplam riski gözetilerek özkaynaklar›n %1’ini aﬂt›¤› durumlarda, kredi talebi Yönetim Kurulu’nda görüﬂülerek karara
ba¤lan›r.
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Türk Eximbank’da ‹ç Kontrol, ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi
Sistemlerinin ‹ﬂleyiﬂine ‹liﬂkin De¤erlendirme
Türkiye’nin resmi ‹hracat Destek Kuruluﬂu olarak ihracat sektörüne kredi, garanti ve sigorta programlar› ile destek sa¤layan Türk
Eximbank, esasen kâr amaçl› faaliyette bulunmamakla birlikte, sermayesi ve mali gücünün muhafazas› amac›yla uygun getiri oran›
sa¤lamaya çal›ﬂmakta ve tüm faaliyetlerinde genel olarak kabul gören bankac›l›k ve yat›r›m ilkelerine uymaktad›r. Bu çerçevede Banka,
“ihracat sektörüne finansal destek sa¤lamak” ﬂeklinde ifade edilen yasal iﬂlevlerini yerine getirirken üstlenmesi gereken risk düzeyini,
mali gücünün zay›flamas›na sebep olmayacak bir yaklaﬂ›mla sürdürmektedir.
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf›ndan haz›rlanan ve 8 ﬁubat 2001 tarihli ve 24312 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan, “Bankalar›n ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik” hükümleri gere¤i, Banka içi gerekli organizasyon
de¤iﬂikli¤i yap›larak Banka’n›n iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kurulmuﬂ ve ilgili komiteler oluﬂturulmuﬂtur. Yönetim Kurulu’nca
21 Aral›k 2001 tarihinde belirlenmiﬂ olan ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ne ba¤l› olarak Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤›, ‹ç Kontrol Daire Baﬂkanl›¤› ve Risk Yönetimi Daire Baﬂkanl›¤› faaliyetlerini sürdürmektedir. 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu
hükümleri çerçevesinde en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluﬂan Denetim Komitesi, BDDK düzenlemeleri paralelinde 2006 y›l›nda
oluﬂturulacakt›r.
‹ç Denetim
Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤›;
• Genel Müdürlük birimlerinin, ﬂube ve temsilciliklerin iﬂlem, hesap ve faaliyetlerinin teftiﬂ ve incelemelerini sa¤lamak, gerekti¤inde
soruﬂturma yapmak,
• Banka faaliyetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, talimat ve sair mevzuata uygunlu¤unu incelemek,
• Banka’n›n iç kontrol sisteminin ve risk yönetimi sisteminin etkinli¤ini ve yeterlili¤ini incelemek ve de¤erlendirmek
ile görevlidir.
‹ç denetim faaliyetlerinin etkin bir biçimde sürdürülebilmesini sa¤lamak amac›yla, Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan; Banka’n›n birim
ve ﬂubelerinin iﬂlem hacimleri, finansal tablolar üzerindeki etkisi, önceki denetim tarihleri ve müfettiﬂ say›s› gibi kriterler ile risk
de¤erlendirme sistemi gözönüne al›narak haz›rlanan y›ll›k çal›ﬂma program› ve Teftiﬂ Kurulu Yönetmeli¤i çerçevesinde, “Bankalar›n
‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik”te yer alan temel kontrol alanlar› baﬂta olmak üzere, Banka’n›n tüm
birimlerinin, ﬂube ve temsilciliklerinin finansal, uygunluk ve faaliyet yönlerinden risk odakl› denetimleri gerçekleﬂtirilmektedir.
2005 y›l› içinde Banka faaliyetlerinin verimlili¤inin ve etkinli¤inin art›r›lmas› amac›yla sürdürülen denetim çal›ﬂmalar› planland›¤› ﬂekilde
yap›lm›ﬂt›r.
‹ç Kontrol
‹ç Kontrol Daire Baﬂkanl›¤›’n›n görevleri;
• Banka’n›n tüm faaliyetlerinin, ilgili mevzuat›n yan› s›ra, belirlenen politika, yöntem, strateji, uygulama esaslar› ve limitlere uygun bir
ﬂekilde yürütüldü¤ünü izlemek ve kontrol etmek,
• ‹stenilmeyen olaylar› önleyici kontrol faaliyetlerini, istenilmemekle beraber meydana gelmiﬂ olaylarda kan›tlay›c› ve düzeltici niteli¤e
sahip araﬂt›r›c› kontrol faaliyetlerini ve bir faaliyetin düzgün oluﬂmas›n› teﬂvik edici niteli¤e sahip yönlendirici kontrol faaliyetlerini yerine
getirmektir.
Bu görevlerin bir gere¤i olarak, iç kontrol biriminde merkezi olarak oluﬂturulan sistem arac›l›¤› ile ayl›k olarak, kesilen muhasebe fiﬂleri;
düzeltme, iptal ve büyük tutarl› iﬂlemler ayr›m› yap›larak kontrol edilmekte ve nedenleri araﬂt›r›lmaktad›r.
Bununla birlikte, BDDK taraf›ndan 08 ﬁubat 2001 tarihinde yay›mlanan “Bankalar›n ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda
Yönetmelik”te “Acil Eylem Plan›” olarak yer alan ‹ﬂ Devaml›l›¤› Plan› taslak olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Bu planda, Banka genelinde iﬂ
devaml›l›¤› kültürünün oluﬂturulmas› gere¤inin yan› s›ra, bu konuda yap›lmas› gerekenler aç›klanm›ﬂ, Banka bünyesinde bina ve
birimlerde meydana gelen beklenmedik durumlarla ortaya ç›kabilecek k›sa veya uzun süreli hizmet kesintilerine karﬂ›l›k al›nmas›
gereken önlemler planlanm›ﬂt›r.
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Kredi, sigorta ve garanti iﬂlemleri, bu iﬂlemlere ait raporlar, muhasebe kay›tlar›, krediye ait dokümanlar›n krediye ait uygulama esaslar›na
uygun olup olmad›¤› konusu, mevzuata uygunluk, krediye arac›l›k eden banka ve firma limitlerine uyulup uyulmad›¤› ve kredinin tüm
unsurlar›na uygun kulland›r›m› konular› uygulama birimleri taraf›ndan düzenli olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir. Raporlama
sistemi ile ilgili görev ve sorumluluklar iﬂlevsel bazda ayr›lm›ﬂ olup, raporlamalar ayr›nt›l› ve zaman›nda üretilebilir durumdad›r. Ayr›ca
tüm bu fonksiyonlar bilgi iﬂlem sistemi ile yerine getirilmekte olup, bilgi sistemleri proje baﬂlang›c›nda test edilerek hatalar giderilmektedir.
Bilgi sistemleri kiﬂisel müdahalelere imkân vermeyecek ﬂekilde dizayn edilmektedir.
Risk Yönetimi
Risk Yönetimi Daire Baﬂkanl›¤›’n›n görevleri;
• Banka Üst Düzey Yönetimi ile Banka Üst Düzey Risk Komitesi taraf›ndan belirlenen ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan esaslar
çerçevesinde; Banka’n›n maruz kald›¤› tüm risklerin tan›mlanmas›, ölçülmesi, analizi, yönetilmesi ve izlenmesi ile risk politikalar› ve
uygulama usullerinin oluﬂturulmas› ve araﬂt›r›lmas›,
• Tüm riskleri ve bu risklerin yönetilebilmesine iliﬂkin kâr ve maliyet hesaplar›n›, ilgili bölümlerle iﬂbirli¤ine gitmek suretiyle yapmak
ve risk bilgilerini zaman›nda, Banka’daki ilgili komitelere ve ‹lgili Yönetim Kurulu Üyesi’ne rapor etmektir.
Risk yönetimi faaliyetleri çerçevesinde;
Kredi Riski: Yasal ve bankaya özgü limitler kapsam›nda nakdi ve gayrinakdi kredi iﬂlemlerinden kaynaklanan riskler izlenmektedir.
2005 y›l›nda üstlenilen en büyük risk kategorisi olan kredi riskinin içerisinde en büyük pay› yurt içi ve yurt d›ﬂ› banka riski oluﬂturdu¤undan
banka risk derecelendirme sistemi banka limitlerinin belirlenmesinde kullan›lmaktad›r.
Piyasa Riski: Piyasa Riski, BDDK taraf›ndan belirlenen Standart Metod kullan›larak ayl›k olarak hesaplanmakta ve Sermaye Yeterlilik
Rasyosunun hesaplamas›na dahil edilmektedir. Banka’n›n portföyünde sadece Hazine Bonusu bulundu¤undan, piyasa riski sadece
faiz ve kur risklerinden oluﬂmakta, spesifik risk ve hisse senedi fiyat riski bulunmamaktad›r.
Operasyonel Risk: Bankac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan mali olmayan risklerin belirlenmesi, bu risklere dair kontrollerin
de¤erlendirilmesi ve izlenmesi çal›ﬂmalar› yürütülmektedir. Operasyonel risklerin kontrolü kapsam›nda Banka’daki bilgi eriﬂim
sistemlerinin güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik olarak bilgisayar sistemlerini internet üzerinden gelebilecek sald›r›lara karﬂ› koruyacak
bir sald›r› tespit sistemi, mevcut güvenlik sistemindeki aç›klar› görebilmek ve gidermek için bir güvenlik tarama sistemi, internet
kullan›m›n› izlemek ve filtrelemek için bir bloklama sistemi ve Banka bünyesindeki tüm bilgisayarlar› otomatik olarak virüsten korumak
amac›yla gerekli programlar sat›n al›narak, bir güvenlik sistemi kurulmuﬂtur. Bilgi sistemlerinin güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik olarak
ise bir ﬂifreleme sistemi geliﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca, Banka’da ödeme sistemlerinin güvenli¤ini iyileﬂtirme kapsam›nda, EFT ve Swift ödeme
sistemlerinin kullan›m ve uygulama esaslar› yeniden gözden geçirilmiﬂ, yetki tan›mlar› tekrar belirlenmiﬂ, ﬂifrelerin oluﬂturulmas› ve
saklanmas›na ait kurallar tespit edilmiﬂ ve Banka’n›n ‹cra Komitesi’nce onaylanm›ﬂt›r.
Tüm bu çal›ﬂmalara ilaveten, GAP, Durasyon, Rasyo, Aktif-Pasif gibi risk analizleri içeren raporlamalar Banka Üst Yönetimi’ne
sunulmaktad›r.

M. Nurhan GÜVEN
‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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Finansal Bilgiler ile Risk Yönetimine
‹liﬂkin De¤erlendirmeler

Küçük ‹statistik Y›ll›¤›, 1948

Mali Durum De¤erlendirmesi
Risk Türleri ‹tibariyle Risk Yönetimi Politikalar›
Türk Eximbank’a Derecelendirme Kuruluﬂlar›nca Verilen Kredi Notu (Rating)
2001-2005 Dönemine ‹liﬂkin Finansal Göstergeler
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
Mali Tablolar ve Bunlara ‹liﬂkin Aç›klama ve Dipnotlar
Banka Denetçi Raporu
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Türk Eximbank'›n 31.12.2005 tarihi itibar›yla bilanço büyüklü¤ü 3,5 milyar YTL (2,6 milyar ABD Dolar›)'d›r. Banka, aktif büyüklü¤üne
göre sektörde 16’nc› s›rada yer almaktad›r.
Aktif
Türk Eximbank'›n aktifinin %83'ü kredilerden, %8'i likit varl›klardan, %5'i vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerden, %4'ü ise
muhtelif alacaklar, faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›, iﬂtirakler, sabit k›ymetler ve di¤er aktiflerden oluﬂmaktad›r.
Banka taraf›ndan kulland›r›lan kredilerin bakiyesi 2,9 milyar YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Toplam kredilerin, %91'ini oluﬂturan
2,7 milyar YTL k›sa vadeli kredilere, %9'unu oluﬂturan 262 milyon YTL ise orta ve uzun vadeli kredilere aittir. ‹zlenen etkin risk
de¤erlendirme yöntemleri ile Türk Eximbank alacaklar›n›n zaman›nda ve tam olarak tahsili için yo¤un bir çaba harcamaktad›r.
Nitekim, Banka'n›n kaynaklar›n›n neredeyse tamam›na yak›n› kredi olarak ihracat sektörünün hizmetine sunulmas›na ra¤men, tahsili
gecikmiﬂ alacaklar›n toplam kredilere oran› %1,4 ile sektör ortalamas›n›n (%5,7) oldukça alt›ndad›r. Ayr›ca, tahsili gecikmiﬂ
alacaklara %100 oran›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
Pasif
Türk Eximbank'›n pasiflerinin 2,9 milyar YTL'lik (%82) bölümü aktif de¤erlerin gerçek anlamda fonlanmas›nda kullan›lan
kaynaklardan oluﬂmaktad›r. Bu tutar›n 937 milyon YTL (%32) yabanc› kaynaklardan, di¤er bir ifade ile yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndan temin
edilen kredi ve fonlardan meydana gelmektedir.
Kalan 2 milyar YTL'lik (%68) bölümü ise özkaynaklard›r. Bu tutar›n %34'ü (658 milyon YTL) ödenmiﬂ sermaye, %48'i sermaye ve kâr
yedekleri, %18'i ise net dönem kâr›d›r.
Ayr›ca, “Bankalarca Karﬂ›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karﬂ›l›klara ‹liﬂkin Esas
ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik”in ‹stisnalar baﬂl›kl› 11 inci maddesi uyar›nca Banka'n›n Kuruluﬂ Kanunu kapsam›nda yapaca¤›
iﬂlemler için özel ve genel karﬂ›l›k oranlar› yüzde s›f›r olarak dikkate al›nmas›na ra¤men, Türk Eximbank basiretli bankac›l›k
prensipleri çerçevesinde karﬂ›l›k ay›rmaktad›r. Bu nedenle, ayr›lan karﬂ›l›klar bir özkaynak unsuru olarak da
de¤erlendirilebilmektedir. 2005 y›l› sonu itibar›yla ayr›lan karﬂ›l›klar›n bakiyesi 72 milyon YTL'dir.
Borç Ödeme Gücü
Türk Eximbank'›n likit ve k›sa vadeli de¤erlerinin k›sa vadeli yükümlülüklerini karﬂ›lama oran›, mali bünye analizlerinde yeterli kabul
edilen %100 oran›n›n üzerindedir. Bunda Banka'n›n varl›k ve yükümlülüklerinin vadeleri aras›nda uygun bir denge sa¤lamas› kadar,
yüksek bir özkaynak düzeyi ile faaliyet göstermesinin de önemli etkisi bulunmaktad›r.
Gelir/Gider Hesaplar› ve Kârl›l›k
Türk Eximbank'›n bilançosunun kredi a¤›rl›kl› olmas›, etkisini gelirler üzerinde de göstermektedir. Banka'n›n toplam faiz gelirleri
377 milyon YTL olup, bunun %72'si olan 272 milyon YTL kredilerden al›nan faizlerdir. Di¤er taraftan, Banka'n›n yurt içi ve yurt d›ﬂ›
para ve sermaye piyasalar›ndan borçlanma yoluyla da kaynak sa¤lamas› nedeniyle, toplam 73 milyon YTL olan faiz giderlerinin
%78'ini kullan›lan kredilere verilen faizler oluﬂturmaktad›r.
Banka'n›n net kâr›, 31.12.2005 tarihi itibar›yla bir önceki y›la göre reel olarak %68 oran›nda artarak, 362 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Bunun sonucunda, kârl›l›k rasyolar› da bir önceki y›la göre yükselmiﬂ olup, Banka'n›n aktif kârl›l›¤› %9, özkaynak kârl›l›¤› ise %18
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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Kredi Riski
Kredi riski; nakdi kredilerde borçlunun beklenen anapara, faiz ödemelerini ve di¤er yükümlülüklerini gerçekleﬂtirememesi, al›m›
yap›lan menkul k›ymeti ihraç eden kurumun yükümlülüklerini yerine getirememesi, gayrinakdi kredilerde garanti sa¤lanan
finansman kuruluﬂuna veya sigorta teminat› sa¤lanan ihracatç›ya/müteahhite/kuruluﬂa Banka'ca tazminat ödenmesi sonucu ortaya
ç›kan kay›plar› ifade etmektedir.
Aktiflerin risk a¤›rl›klar› BDDK taraf›ndan düzenlenen yönetmelik çerçevesinde belirlenmektedir.
Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ.'nin y›ll›k faaliyetlerinin çerçevesini, 25 Mart 1987 tarih ve 3332 Say›l› Devlet Yat›r›m Bankas›'n›n
Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ.'ne Dönüﬂümü ile ilgili Kanun, 3332 Say›l› Kanunu De¤iﬂtiren 26 Eylül 1990 tarih ve 3659 Say›l›
Kanun, ilgili mevzuat, Banka faaliyetleri ile ilgili yönetmelikler ve Banka'n›n “Kuruluﬂ Esaslar› ve Ana Sözleﬂmesi”ni düzenleyen 21
A¤ustos 1987 tarih, 87/11914 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n 25 inci maddesi gere¤ince Yüksek Dan›ﬂma ve Kredileri
Yönlendirme Kurulu (YDKYK) taraf›ndan onaylanan Türk Eximbank Y›ll›k Program› belirlemektedir. YDKYK, Baﬂbakan veya
görevlendirece¤i Banka'n›n ba¤l› bulundu¤u Bakan'›n baﬂkanl›¤›nda ekonomi ile ilgili birimlerin Müsteﬂar/Baﬂkan seviyesindeki
yöneticilerinden oluﬂmaktad›r.
YDKYK taraf›ndan onaylanan y›ll›k programlarda belirlenen Banka'n›n alt krediler baz›ndaki hedeflerinin gerçekleﬂtirilebilmesini
teminen, YDKYK taraf›ndan Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde kredi kulland›r›lmaktad›r.
Türk Eximbank'›n kredi, garanti ve sigorta faaliyetleri nedeniyle yüklendi¤i politik risklerden do¤an zararlar› 3332 say›l› Kanun'a 3659
say›l› Kanun'la eklenen 4/C Maddesi ve 28 Mart 2002 tarih ve 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakk›nda Kanun uyar›nca T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Bu kapsamda, Hazine
Müsteﬂarl›¤›'nca haz›rlanan 06 Kas›m 1997 tarih ve 51898 say›l› Uygulama Esaslar› yürürlüktedir.
Ülkemizin d›ﬂ ekonomik politika ve tercihleri çerçevesinde ülkelere aç›lan kredilere iliﬂkin limitler, YDKYK taraf›ndan onaylanan y›ll›k
programlarda belirlenmektedir. Ülke kredileri, iﬂlem baz›nda Yönetim Kurulu Karar› ve 28 Mart 2002 tarih ve 4749 say›l› Kamu
Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun'un 10 uncu maddesi gere¤ince Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n ba¤l›
oldu¤u Bakan onay›/Bakanlar Kurulu Karar› ile uygulamaya konulmaktad›r. Banka'n›n y›ll›k program›nda herhangi bir ülkenin limiti,
gerek üstlenilebilecek azami risk, gerekse y›l içi kulland›r›m baz›nda s›n›rland›r›lmaktad›r.
Ülke kredileri iﬂlemlerinde asli teminat olarak Devlet Garantisi/Eximbank'›n muteber kabul etti¤i banka garantisi aranmaktad›r.
Devlet Garanti Mektuplar› borçlu ülkenin mevzuat›na ba¤l› olarak Maliye Bakanl›¤›, Bakanlar Kurulu gibi makamlarca
düzenlenebilmektedir. Garanti Mektuplar› krediye iliﬂkin anapara, faiz ve di¤er tüm masraflar›n ödenece¤ini taahhüt etmekte ve
kredinin vadesi süresince geçerlili¤ini korumaktad›r. Devlet Garantisi teminat›na ek olarak, Kredi Anlaﬂmas› imzalanan banka veya
kuruluﬂun düzenledi¤i borç senetleri, banka garantisine ek olarak da ilgili ülkenin yetkili makamlar›nca düzenlenen “comfort letter”
talep edilebilmektedir. Tüm bunlar›n yan› s›ra projenin yap›s›na ba¤l› olarak “emanet hesap” gibi ilave teminatlara da
baﬂvurulabilmektedir.
Kredi de¤erlili¤i aç›s›ndan; OECD ülke risk gruplamalar›, Uluslararas› ‹hracat Kredi Sigorta Kuruluﬂlar› Birli¤i (Berne Union) üyesi
kurumlar›n raporlamalar›, ba¤›ms›z kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n raporlar›, riski al›nan bankalar›n mali tablolar› düzenli olarak
izlenmektedir. Ayr›ca Banka bünyesinde haz›rlanan ülke raporlar› ve k›sa vadeli ülke risk s›n›fland›rmas› çal›ﬂmalar›ndan
yararlan›lmaktad›r.
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Firma ve bankalar›n risk ve limitleri günlük ve haftal›k olarak gerek krediyi kulland›ran ve gerekse risk izlemeden sorumlu birimlerce
izlenmektedir.
Banka gerçekleﬂtirdi¤i tüm yabanc› para cinsinden iﬂlem ve di¤er türev finansal ürünlerde, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ
limitler çerçevesinde hareket etmektedir.
Kredi riskinin sektörel ve co¤rafi da¤›l›m›, ülkemiz ihracat kompozisyonuna paralellik göstermekte ve düzenli olarak izlenmektedir.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, Kredi Komitesi karar› ile nakdi krediye dönüﬂtürülmektedir. Vadesi geldi¤i halde ödenmeyen
krediler gibi ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulmakta ve teminatlar›na göre s›n›fland›r›larak takip hesaplar›na at›lmaktad›r.
Yeniden yap›land›r›lan ve itfa plan›na ba¤lanan kredilerin bakiyesi çok düﬂük olmakla birlikte, bu konudaki iﬂlemler ‹stanbul
Yaklaﬂ›m› çerçevesinde sonuçland›r›lmakta ve “Bankalarca Karﬂ›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karﬂ›l›klara ‹liﬂkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak ilgili hesaplarda
izlenmektedir.
Türk Eximbank 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'nda kalk›nma ve yat›r›m bankas› s›n›fland›rmas›na dahil edilen bir banka olarak, ayn›
Kanun'un kredi s›n›rlar› ile ilgili 54’üncü maddesine tabi de¤ildir. Bununla birlikte Banka, Bankac›l›k Kanunu ile getirilen genel kredi
s›n›rlamalar›na (tek bir müﬂteri riski, ba¤lant›l› müﬂteriler grubu riski vb.) uyma konusunda özen göstermektedir.
Türk Eximbank'›n, gerek k›sa ve gerekse orta ve uzun vadeli kredi programlar›, Yönetim Kurulu'nun onaylad›¤› finansal koﬂullarla
(vade, faiz, teminat vb.) ve çerçeve uygulama esaslar›na ba¤l› kal›narak uygulanmaktad›r. Kredi fiyatlamas›nda kaynak maliyeti,
iﬂlemin vadesi, teminat yap›s›, piyasalarda faiz oranlar›ndaki de¤iﬂim gözönüne al›nmakta ve Banka'n›n ihracatç›lara mevcut
piyasalar ve riskli/yeni ülkelerde rekabet gücü kazand›racak maliyetlerle finansman imkân› sa¤lama misyonu gözetilmektedir.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda oluﬂan ticari ve politik riskler her y›l yenilenen anlaﬂmalar ile reasürör
firmalara devredilmektedir. Genel ilke olarak, bahse konu risklerin belli bir oran› Türk Eximbank üzerinde tutulur. 2005 y›l› itibar›yla
söz konusu oran %30'dur.
‹hracat kredi sigortas› faaliyetleri çerçevesinde, prim oranlar›, al›c›n›n yerleﬂik oldu¤u ülkenin risk grubu, sevkiyat›n ödeme ﬂekli ve
vadesi, al›c›n›n türü (kamu ya da özel) gözönüne al›narak tespit edilmektedir. Ülkenin veya ödeme ﬂeklinin risklili¤i artt›kça ya da
sevkiyat›n vadesi uzad›kça, prim oranlar› yükselmektedir. Prim oranlar›, ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak, belirli zaman
aral›klar›yla revize edilip, Yönetim Kurulu Kararlar› ile yürürlü¤e girmektedir. Prim oranlar›n›n belirlenmesine esas teﬂkil eden
fiyatland›rma stratejisi; ülkemiz piyasa koﬂullar›, ihracat kredi sigortas› hizmetinin uluslararas› ölçekteki fiyatlar› ve geçmiﬂ y›llarda
tecrübe edilen zarar büyüklüklerine göre oluﬂturulmaktad›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredileri ve Döviz Kazand›r›c› Hizmetlere yönelik kredilerde bir firman›n ulaﬂabilece¤i kredi riski seviyesi
aﬂ›lmamak kayd›yla, Yönetim Kurulu'nca belirlenen vade, faiz ve teminat unsurlar› dahilinde Genel Müdürlük Kredi Komitesi
karar›yla kredi kulland›r›lmaktad›r. Bu yetki, Banka özkaynaklar›n›n %1'i ile s›n›rl›d›r.
Sevk Öncesi ‹hracat Kredileri kapsam›nda kulland›r›lan kredilerin teminat›, arac› bankalar›n kendileri için belirlenen nakdi limitleri
tutar›nda düzenledikleri global bir teminat mektubu niteli¤i taﬂ›yan Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnameleridir.
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Banka'n›n k›sa vadeli Türk Liras› ve Döviz kredileri için nakdi/gayrinakdi yurt içi banka limitleri Yönetim Kurulu'nca onaylanmaktad›r.
Yönetim Kurulu'nun belirledi¤i s›n›rlar çerçevesinde söz konusu limitlerde de¤iﬂiklik yap›labilmektedir.
Do¤rudan kulland›r›lan kredilerde; kredinin anapara ve faiz tutar› toplam›n›n %100-%110'u oran›nda asli teminat tesis edilmektedir.
Kredilere uygulanan asli teminat oranlar› Yönetim Kurulu'nca onaylanan Uygulama Esaslar›'nda belirtilen kriterlerin sa¤lanmas›
koﬂuluyla belirli oranlara indirilebilmektedir. Asli teminat unsurlar› aras›nda banka teminat mektubu ve devlet iç borçlanma senetleri
ile firmalar›n Maliye Bakanl›¤›/T.C. Merkez Bankas› nezdindeki kesinleﬂmiﬂ alacaklar›n›n temliki yer almaktad›r.
Teminatland›rma politikas› gere¤ince, büyük ölçüde yurt içi banka riskine dayal› kredilendirme yap›ld›¤› cihetle Banka, ekonomik
konjonktüre ba¤l› olarak kredilendirme misyonunu yerine getirebilmek amac›yla tek bir banka için özkaynaklar›n %35'ine kadar risk
üstlenebilmektedir.
Banka'n›n y›ll›k program›nda, Türk Eximbank'›n yurt d›ﬂ› risk almak kayd›yla uygulad›¤› sigorta ve ülke kredileri faaliyetleri
kapsam›nda herhangi bir ülkenin limiti, Türk Eximbank'›n ilgili y›l içinde d›ﬂ risk yüklenmek suretiyle alabilece¤i azami taahhüt
tutar›n›, kulland›r›m limiti ise, ülke kredileri kapsam›nda y›l içinde kulland›r›labilecek nakdi ya da gayrinakdi kredi tutar›n› ifade
etmektedir.
Yönetim Kurulu'nca verilen yetki çerçevesinde, belirli tutara kadar olan al›c› limiti talepleri kademeli olarak ilgili birimlerce, söz
konusu tutar› aﬂan bütün al›c› limiti talepleri Yönetim Kurulu'nca karara ba¤lanmaktad›r.
Banka'ca bir firmaya iliﬂkin olarak belirli bir anda al›nabilecek en yüksek kredi riski tutar›, ilgili kredilerin Uygulama Esaslar›’nda yer
almakta ve Yönetim Kurulu karar›yla bu tutarlar her y›l yeniden belirlenmektedir.
Banka'ca halihaz›rda Karﬂ›l›klar Yönetmeli¤i hükümleri gözönünde tutularak;
• k›sa vadeli krediler kapsam›nda tahsili gecikmiﬂ alacaklar›n %100'ü tutar›nda özel karﬂ›l›k,
• büyük bir k›sm› ülkenin d›ﬂ ekonomik politikas› çerçevesinde kulland›r›lm›ﬂ olan ülke kredileri niteli¤indeki orta ve uzun vadeli
kredilerden kaynaklanan politik riskler nedeniyle oluﬂan zararlar Türk Eximbank'›n kuruluﬂ kanunu hükmünce Hazine
Müsteﬂarl›¤›'n›n garantisi alt›nda olmas›na ra¤men, vadesi geçmiﬂ alacaklar için gecikme süresi dikkate al›narak %25-%100
aras›nda serbest karﬂ›l›k,
• k›sa ve orta/uzun vadeli nakdi krediler ve gayrinakdi krediler için genel karﬂ›l›k,
• sigorta iﬂlemlerinde miktar› Banka'n›n ba¤l› oldu¤u Bakan onay› ile belirlenen sabit teminat ve toplam prim gelirinin belirli bir
oran›nda mütehavvil teminat, tazminat ödenmesi halinde ise Banka pay› üzerinden sigorta poliçesinde belirtilen kapsanma
oran›nda özel karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r.
Piyasa Riski
Piyasa riski, Banka'n›n bilanço içi ve bilanço d›ﬂ› hesaplarda yer alan pozisyonlar›nda finansal piyasalardaki dalgalanmalardan
kaynaklanan faiz, kur ve fiyat de¤iﬂimlerine ba¤l› olarak ortaya ç›kabilecek zarar ihtimalini ve bunun sonucu olarak da Banka
gelir/gider kaleminde ve özkaynak kârl›l›¤›nda meydana gelebilecek de¤iﬂiklikleri ifade etmektedir.
Banka'n›n finansal aktiviteleri neticesinde maruz kalabilece¤i piyasa riskinden korunmak amac›yla tüm al›m/sat›m amaçl› Türk
Paras› (TP) ve Yabanc› Para menkul k›ymet portföyü, günlük olarak piyasadaki cari oranlarla de¤erlendirilmektedir (“mark to
market”). Piyasa riskinden oluﬂabilecek muhtemel zarar› s›n›rlamak amac›yla al›m/sat›m amaçl› tüm TP ve Döviz iﬂlemleri için,
menkul k›ymet iﬂlemleri dahil olmak üzere, günlük maksimum taﬂ›nabilecek tutarlar, maksimum iﬂlem miktarlar› ve zarar› durdurma
limitleri Yönetim Kurulu'nca belirlenmiﬂ s›n›rlamalar dahilinde uygulanmaktad›r.
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Banka'n›n maruz kald›¤› piyasa riskinin Sermaye Yeterlili¤i Analiz Formunda hesaplanmas›nda, BDDK taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olan
“Standart Metod ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi” esas al›narak “Kur Riski” ve “Faiz Riski” (Banka'n›n Hisse Senedi Pozisyon Riski
bulunmamaktad›r) hesaplanmaktad›r. Söz konusu yöntem çerçevesinde hesaplanan “kur riski” haftal›k olarak, faiz ve kur riski
toplam›n› içeren “piyasa riski” ise ayl›k olarak haz›rlanmaktad›r.
Kur Riski
Banka'n›n kur riskine maruz pozisyonlar› günlük olarak takip edilmekte olup yetkili personel Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan
Risk Yönetimi Esaslar› çerçevesinde belirlenen limitler dahilinde kalmak kayd›yla, piyasadaki gerçekleﬂmeleri ve beklentileri
gözönüne alarak iﬂlem yapabilmektedir.
Yabanc› para aktifler ve pasifler aras›nda para birimi, vade, faiz tipi uyumunun mümkün olan en yüksek düzeyde sa¤lanmas›
esast›r. Bu amaçla borçlanma stratejileri elden geldi¤ince Banka'n›n aktif yap›s›na göre belirlenmektedir. Bunun mümkün olmad›¤›
hallerde “cross currency” (para ve faiz) ve para swaplar› gibi türev ürünler kullanarak veya mümkün oldu¤u hallerde Banka'n›n aktif
yap›s›nda de¤iﬂiklikler yaparak uyumun sa¤lanmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r.
Banka, aktif ve pasifleri aras›nda kur riski aç›s›ndan son derece dengeli bir politika izlemektedir.
Yabanc› para birimi baz›nda pozisyon günlük olarak takip edilmektedir. Banka faaliyetlerinin ve/veya piyasa koﬂullar›ndaki
de¤iﬂikliklerin pozisyon üzerinde yaratt›¤› etkiler izlenmekte, Banka stratejisine uygun gerekli kararlar al›nmaktad›r. Baz› kredilerin
“dövize endeksli” iﬂleyiﬂi nedeniyle günlük bazda yo¤un olarak, Türk Paras›na karﬂ› Döviz ve Dövize karﬂ› Döviz iﬂlemleri, Banka
döviz pozisyonunu yönetmek amac›yla gerçekleﬂtirilmektedir.
Faiz Oran› Riski
TP ve Döviz cinsinden faize duyarl› aktif ve pasiflerin, sabit ve de¤iﬂken faiz baz›nda ayr›m› ve bunlar›n aktif ve pasif içindeki
a¤›rl›¤›n›n gösterilmesi suretiyle faiz oranlar›ndaki olas› de¤iﬂimlerin Banka kârl›l›¤›n› nas›l etkileyece¤i tahmin edilmektedir. TP ve
Döviz cinsinden “faize duyarl›” tüm aktiflerle pasiflerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n vadesinde (sabit faizlilerde) veya faiz ödeme
dönemlerinde (de¤iﬂken faizlilerde) yenilenece¤i yaklaﬂ›m›ndan hareketle, ilgili vade aral›klar›nda (1 ay, 1-3 ay, 3-6 ay, 6-12 ay ve
12 aydan uzun), ilgili para birimi cinsinden faize duyarl› aç›k (fazla) tutar, yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibar›yla (gapping
raporu) ortaya ç›kar›lmaktad›r. Faize duyarl› tüm aktif ve pasiflerin faiz yenileme dönemlerine göre ayr›ﬂt›r›lmas› suretiyle piyasa faiz
oranlar›ndaki olas› de¤iﬂmelerden Banka'n›n hangi vade aral›¤›nda ne yönde etkilenece¤i belirlenmektedir.
Döviz cinsinden (tüm döviz cinsleri baz›nda ayr› ayr› ve ABD Dolar› cinsinden toplam olmak üzere) ve TP cinsinden aktif ve
pasiflerin a¤›rl›kl› ortalama vadeye kalan gün say›lar›n› gösteren tablolar›n, periyodik dönemler itibar›yla haz›rlanmas› suretiyle aktif
ve pasifler aras›nda vade uyumsuzluklar› (mismatch) belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu'nca onaylanan Risk Yönetim Esaslar›na göre Banka, sabit ve de¤iﬂken faizli farkl› döviz cinslerinden aktif ve
pasiflerin uyumuna önem vermekte ve faiz de¤iﬂikliklerinin Banka kârl›l›¤› üzerinde yaratabilece¤i olumsuz etkileri s›n›rlamak
amac›yla yüklenilebilecek sabit/de¤iﬂken faizli aktif ve pasif uyuﬂmazl›¤› seviyesinin bilanço büyüklü¤ünün %20'sini aﬂmamas›na
özen gösterilmektedir.
Orta-uzun vadeli döviz cinsinden de¤iﬂken faizli aktiflerinin bir baﬂka döviz cinsinden sabit faizli pasiflerine uyumunu sa¤lamak
amac›yla para ve faiz swap› (cross currency swap) iﬂlemi yap›lmaktad›r. Ayr›ca y›l içinde sabit bazda orta-uzun vadeli
yükümlülüklerin bir k›sm› için orta-uzun vadeli sabit faizli aktifler yarat›lmak suretiyle aktif-pasif aras›nda faiz uyumu sa¤lanmaktad›r.
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Likidite Riski
Banka'n›n nakit ak›mlar›, kredi tahsilatlar› ve bulunabilecek ilave kaynaklar aç›s›ndan iyimser, nötr ve kötümser senaryolar alt›nda
likidite yönetimi aç›s›ndan karar mekanizmalar›na yard›mc› olacak ﬂekilde düzenlenmektedir. Di¤er taraftan, Banka Yönetim
Kurulu'nca k›sa vadeli yükümlülükleri karﬂ›lamak üzere asgari likidite seviyeleri ve acil likidite kaynaklar› belirlenmiﬂtir.
Banka k›sa vadeli likidite ihtiyac›n›, yurt d›ﬂ› ve yurt içi bankalardan temin edilen k›sa vadeli krediler, uzun vadeli likidite ihtiyac›n› ise
Dünya Bankas›, JBIC gibi uluslararas› kuruluﬂlardan temin edilen orta-uzun vadeli borçlanmalar ve tahvil ve bono ihrac› gibi
sermaye piyasalar›ndan temin edilen fonlar yoluyla sa¤lamaktad›r.
Banka k›sa vadeli kredilerini k›sa vadeli, orta-uzun vadeli kredilerini ise orta-uzun vadeli kaynaklardan fonlamaya çal›ﬂmakta ve bu
konudaki uyumsuzlu¤u mümkün oldu¤unca azaltmaya çal›ﬂmaktad›r.
Banka, mevcut kredi stoklar› ve mevcut nakit de¤erlerden hareketle haftal›k, ayl›k ve y›ll›k bazda olmak üzere, borç ödeme
yükümlülükleri, tahmini kredi kulland›r›mlar›, kredi tahsilatlar›, muhtemel sermaye giriﬂleri ile politik risk zarar› tazminatlar› dikkate
al›narak Türk Paras› ve Yabanc› Para cinsinden ayr› ayr› nakit ak›m tablolar› haz›rlamakta ve nakit ak›m sonuçlar›ndan hareketle
ilave kaynak ihtiyac› ve zamanlamas›n› belirlemektedir.
Operasyonel Risk
Operasyonel risk, Banka içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmas›ndan, Banka yönetimi ve
personeli taraf›ndan zaman ve koﬂullara uygun hareket edilememesinden, Banka yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi
sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yang›n, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kay›plar› ya da zarara u¤rama
ihtimalini ifade etmektedir.
Kredi, sigorta ve garanti iﬂlemleri, bu iﬂlemlere ait raporlar, muhasebe kay›tlar›, krediye ait dokümanlar›n krediye ait uygulama
esaslar›na uygun olup olmad›¤› konusu, mevzuata uygunluk, krediye arac›l›k eden banka ve firma limitlerine uyulup uyulmad›¤› ve
kredinin tüm unsurlar›na uygun kulland›r›m› konular›, uygulama birimleri taraf›ndan düzenli olarak izlenmekte ve kontrol
edilmektedir. Raporlama sistemi ile ilgili görev ve sorumluluklar iﬂlevsel bazda ayr›lm›ﬂ olup, raporlamalar ayr›nt›l› ve zaman›nda
üretilebilir durumdad›r. Ayr›ca tüm bu fonksiyonlar bilgi iﬂlem sistemi ile yerine getirilmekte olup, bilgi sistemleri proje baﬂlang›c›nda
test edilerek hatalar giderilmektedir. Bilgi sistemleri kiﬂisel müdahalelere imkân vermeyecek ﬂekilde dizayn edilmektedir.

TÜRK EX‹MBANK FAAL‹YET RAPORU 2005 //50
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TÜRK EX‹MBANK'A DERECELEND‹RME KURULUﬁLARINCA
VER‹LEN KRED‹ NOTU (RATING)
Uluslararas› kredi ve sermaye piyasalar›ndan T.C. Hazinesi'nin garantisi olmaks›z›n yo¤un bir ﬂekilde borçlanan Türk Eximbank,
özellikle uluslararas› sermaye piyasas›nda tahvil ihraç etmenin kaç›n›lmaz bir gere¤i olarak yabanc› kredi derecelendirme
kuruluﬂlar› Standard and Poor's ve Moody's ﬂirketlerinden 1997 y›l›ndan bu yana kredi derecelendirme notu almaktad›r.
Banka'n›n 2005 y›l sonu itibar›yla döviz cinsinden uzun vadeli kredi notu “BB - (dura¤an görünüm)”, k›sa vadeli kredi notu ise “B”
seviyesindedir. Bu notlar Türkiye içinde bir kurumun alabilece¤i en yüksek kredi notu seviyeleridir ve T.C. Hazinesi'nin kredi notlar›
ile ayn›d›r. Kredi derecelendirme kuruluﬂlar›nca Banka'ya bu not seviyesinin verilmesinin en önemli sebepleri, Banka'n›n
sermayesinin tamam›n›n T.C. Hazinesi'ne ait olmas›, hükümetlerin ihracata dayal› büyüme politikalar›nda Banka'n›n çok önemli bir
iﬂlevinin olmas›, Banka'n›n kredi, garanti ve sigorta iﬂlemleri nedeniyle oluﬂabilecek politik risk zararlar›n›n T.C. Hazinesi taraf›ndan
karﬂ›lanmas›, mali yap›s›n›n ve özellikle sermaye yeterlili¤inin güçlü olmas› ile profesyonel bir yönetim kadrosunun görev yapmas›
olarak gösterilmektedir.
Di¤er taraftan, 2005 y›l sonunda uzun vadeli kredi notuna iliﬂkin “dura¤an” olan görünüm, Standard and Poor's taraf›ndan Ocak
2006'da “olumlu”ya dönüﬂtürülmüﬂtür. Kredi notunun görünümündeki de¤iﬂim, ayn› tarihte T.C. Hazinesi'nin kredi notuna iliﬂkin
görünümün “olumlu”ya dönüﬂtürülmesine ba¤l› olarak yap›lm›ﬂt›r. Uzun vadeli kredi notlar›n›n ilerideki olas› de¤iﬂikli¤inin yönü
hakk›nda bilgi vermek amac›yla kullan›lan görünüm tan›mlamas›n›n “olumlu” olarak de¤iﬂtirilmesi, T.C. Hazinesi'nin ve dolay›s›yla
Türk Eximbank'›n uzun vadeli kredi notlar›n›n, mevcut ﬂartlar›n devam etmesi ve baz› olumlu beklentilerin gerçekleﬂmesi halinde
yükseltilece¤ine iﬂaret etmektedir.
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2001-2005 DÖNEM‹NE ‹L‹ﬁK‹N F‹NANSAL GÖSTERGELER

Bilanço Hesaplar› (bin YTL)
Krediler
Toplam Aktifler
Kullan›lan Krediler
Ç›kar›lan Menkul K›ymetler, Net
Özkaynaklar
Ödenmiﬂ Sermaye

2005
2.920.196
3.518.126
929.834
1.951.478
657.864

2004 (*)
3.473.509
4.461.136
1.614.200
467.964
1.716.428
657.864

2003 (*)
4.215.365
5.360.249
2.120.426
556.406
1.698.924
657.864

2002 (*)
4.779.812
5.963.484
2.681.480
853.364
1.432.291
657.864

2001 (*)
6.184.235
7.546.506
3.514.431
1.662.451
1.284.157
529.513

2005
376.640
272.478
(73.332)
303.308
118.293
(6.458)
(62.053)
361.839

2004 (*)
481.231
314.887
(113.124)
368.107
187.790
(81.194)
(73.701)
209.673

2003 (*)
731.707
489.390
(140.523)
591.184
39.592
(123.732)
(58.180)
266.633

2002 (*)
932.120
577.740
(289.344)
642.776
51.789
(122.664)
(83.217)
137.572

2001 (*)
1.256.199
815.422
(591.493)
664.705
44.231
(193.398)
(122.699)
(485.120)

Kâr-Zarar Tablosu Hesaplar› (bin YTL)
Faiz Gelirleri
Kredilerden Al›nan Faizler
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Kredi ve Di¤er Alacaklar Karﬂ›l›¤›
Di¤er Faaliyet Giderleri
Net Dönem Kâr›

(*) 31.12.2004 tarihi itibar›yla enflasyondan ar›nd›r›lm›ﬂ tutarlarla ifade edilmiﬂtir.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.'N‹N (“TÜRK EXIMBANK”)
31 ARALIK 2005 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE HAZIRLANAN YIL SONU
KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL RAPORU
Banka'n›n ticaret unvan›: Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ. (Türk Eximbank)
Müdafaa Cad. No: 20 - 06100 Bakanl›klar/ANKARA
Telefon: (0312) 417 13 00
Faks: (0312) 425 78 96
www.eximbank.gov.tr
ankara@eximbank.gov.tr

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan düzenlenen Kamuya Aç›klanacak Mali Tablolar ile Bunlara ‹liﬂkin Aç›klama
ve Dipnotlar Hakk›nda 17 Say›l› Tebli¤'e göre haz›rlanan y›l sonu konsolide olmayan finansal rapor aﬂa¤›da yer alan bölümlerden
oluﬂmaktad›r.
• BANKA HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER
• BANKA'NIN KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARI
• ‹LG‹L‹ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POL‹T‹KALARINA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
• BANKA'NIN MAL‹ BÜNYES‹NE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
• KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
• D‹⁄ER AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
• BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i ve
ilgili Tebli¤ler ile Bankam›z kay›tlar›na uygun olarak, aksi belirtilmedi¤i müddetçe bin Yeni Türk Liras› cinsinden haz›rlanm›ﬂ olup,
ba¤›ms›z denetime tabi tutulmuﬂ ve iliﬂikte sunulmuﬂtur.
10 ﬁubat 2006
Tuncer KAYALAR
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

M. Nurhan GÜVEN
Yönetim Kurulu Üyesi
‹ç Denetim ve Risk
Yönetiminden
Sorumlu Üye

H. Ahmet KILIÇO⁄LU
Genel Müdür

Necati YEN‹ARAS
Genel Müdür
Yard›mc›s›

Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular›n iletilebilece¤i yetkili personele iliﬂkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan: Muhittin AKBAﬁ/Muhasebe ‹ﬂlemleri ve Raporlama Daire Baﬂkan›
Tel No: (0312) 418 44 16
Faks No: (0312) 425 72 91

TÜRK EX‹MBANK FAAL‹YET RAPORU 2005 //54

Muhittin AKBAﬁ
Muhasebe ‹ﬂlemleri
ve Raporlama
Daire Baﬂkan›

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
A. GENEL B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
I. Banka'n›n kuruluﬂ tarihi, baﬂlang›ç statüsü, an›lan statüde meydana gelen de¤iﬂiklikleri ihtiva eden Banka'n›n tarihçesi
Türkiye'nin “Resmi Destekli ‹hracat Finansman Kuruluﬂu” olarak 25 Mart 1987 tarih ve 3332 say›l› Kanun'la kurulan Türkiye ‹hracat
Kredi Bankas› A.ﬁ. (“Banka” veya “Eximbank”), mevduat kabul etmeyen bir kalk›nma ve yat›r›m bankas› statüsündedir.
II. Banka'n›n sermaye yap›s›, yönetim ve denetimini do¤rudan veya dolayl› olarak tek baﬂ›na
veya birlikte elinde bulunduran ortaklar›, varsa bu hususlarda y›l içindeki de¤iﬂiklikler ile dahil oldu¤u gruba iliﬂkin aç›klama
Ana Sözleﬂme hükümleri gere¤ince Banka sermayesi (A) ve (B) grubu olmak üzere iki grup nama yaz›l› hisselerden oluﬂmaktad›r.
(A) grubu hisseler T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'na (“Hazine”) ait olup, sermayesinin en az %51'ini teﬂkil eder. (B) grubu
hisseler sermayenin %49'unu teﬂkil etmekte olup, Hazine taraf›ndan kamu ve özel sektör bankalar› ve benzeri finansman kuruluﬂlar›
ile sigorta ﬂirketlerine ve di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilere devredilebilir. Bilanço tarihi itibar›yla ödenmiﬂ sermayenin tamam› Hazine'ye
aittir.
III. Banka'n›n yönetim kurulu baﬂkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard›mc›lar›n›n nitelikleri varsa
bunlarda meydana gelen de¤iﬂiklikler ile Banka'da sahip olduklar› paylara iliﬂkin aç›klama
Yönetim Kurulu Baﬂkan›:
Yönetim Kurulu Üyeleri:

Denetim Kurulu:
Genel Müdür:
Genel Müdür Yard›mc›lar›:

‹smi:
Tuncer KAYALAR
H. Ahmet KILIÇO⁄LU
M. Nurhan GÜVEN
O¤uz SATICI
Mehmet BÜYÜKEKﬁ‹
Adnan Ersoy ULUBAﬁ
Cavit DA⁄DAﬁ
Güner GÜCÜK
Prof. Dr. Arif ES‹N
H. Ahmet KILIÇO⁄LU
Osman ASLAN
Necati YEN‹ARAS
Alev ARKAN
M. Ertan TANRIYAKUL

Ö¤renim Durumu:
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans

IV. Banka'n›n hizmet türü ve faaliyet alanlar›na iliﬂkin özet bilgi
Banka'n›n amac› ihracat›n geliﬂtirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeﬂitlendirilmesi, ihraç mallar›na yeni pazarlar
kazand›r›lmas›, ihracatç›, giriﬂimci ve müteahhitlerin rekabet güçlerinin art›r›lmas›na yönelik güvenceler sa¤lanmas› yoluyla
uluslararas› ticaretteki paylar›n›n art›r›lmas›, ihracat› veya döviz kazand›r›c› iﬂlemleri art›r›c› yat›r›m mallar›n›n üretim ve sat›ﬂ›n›n
desteklenerek teﬂvik edilmesidir.
Banka, yukar›da say›lan amaçlar› do¤rultusunda ihracat ve döviz kazand›r›c› iﬂlemlere finansal destek sa¤lamak üzere kredi,
garanti ve sigorta programlar› geliﬂtirerek uygulamaktad›r. Söz konusu faaliyetleri gerçekleﬂtirirken, özkaynaklar›n›n haricinde
ihtiyaç duydu¤u k›sa ve orta/uzun vadeli TP ve Döviz cinsinden kaynaklar› yurt içi ve yurt d›ﬂ› para ve sermaye piyasalar›ndan
borçlanma yoluyla temin etmektedir.
Di¤er taraftan, Banka, esas olarak ana faaliyet konular›yla ilgili bankac›l›k iﬂlemlerine iliﬂkin fon yönetimi (hazine) iﬂlemleri de
yapmaktad›r. Bu iﬂlemler Yönetim Kurulu'nca izin verilen Türk Paras› (TP) ve Yabanc› Para (YP) sermaye piyasas› iﬂlemleri, TP ve
YP para piyasas› iﬂlemleri, TP/YP döviz piyasas› iﬂlemleri, TP/YP ve YP/YP spot ve forward al›m/sat›m iﬂlemleri ile swap iﬂlemleridir.
Banka'n›n kredi, garanti ve sigorta faaliyetleri nedeniyle yüklendi¤i politik risklerden do¤an zararlar› 3332 say›l› Kanun'a 3659 say›l›
Kanun'la eklenen 4/C Maddesi ve 28.03.2002 tarih ve 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi hakk›nda
Kanun uyar›nca T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
V. Di¤er bilgiler
a) Banka'n›n ticaret unvan›:
b) Banka'n›n genel müdürlü¤ünün adresi:
c) Banka'n›n telefon ve faks numaralar›:
d) Banka'n›n elektronik site adresi:
e) Banka'n›n elektronik posta adresi:
f) Raporlama dönemi:

Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ.
Müdafaa Caddesi No: 20 - 06100 Bakanl›klar - ANKARA
Telefon: (0312) 417 13 00
Faks: (0312) 425 78 96
www.eximbank.gov.tr
ankara@eximbank.gov.tr
1 Ocak - 31 Aral›k 2005

Mali tablolar ve bunlara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
B‹LANÇOLAR
AKT‹F KALEMLER
I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI
1.1. Kasa
1.2. Efektif Deposu
1.3. T.C. Merkez Bankas›
1.4. Di¤er
II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE⁄ERLER (Net)
2.1. Devlet Borçlanma Senetleri
2.1.1. Devlet Tahvili
2.1.2. Hazine Bonosu
2.1.3. Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri
2.2. Hisse Senetleri
2.3. Di¤er Menkul De¤erler
III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUﬁLAR
3.1. Bankalar
3.1.1. Yurt içi Bankalar
3.1.2. Yurt d›ﬂ› Bankalar
3.1.3. Yurt d›ﬂ› Merkez ve ﬁubeler
3.2. Di¤er Mali Kuruluﬂlar
IV. PARA P‹YASALARI
4.1. Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar
4.2. ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar
4.3. Ters Repo ‹ﬂlemlerinden Alacaklar
V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE⁄ERLER (Net)
5.1. Hisse Senetleri
5.2. Di¤er Menkul De¤erler
VI. KRED‹LER
6.1. K›sa Vadeli
6.2. Orta ve Uzun Vadeli
6.3. Takipteki Krediler
6.4. Özel Karﬂ›l›klar (-)
VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net)
8.1. Devlet Borçlanma Senetleri
8.1.1. Devlet Tahvili
8.1.2. Hazine Bonosu
8.1.3. Di¤er Kamu Borçlanma Senetleri
8.2. Di¤er Menkul De¤erler
IX.KONSOL‹DASYON DIﬁI ‹ﬁT‹RAKLER (Net)
9.1. Mali ‹ﬂtirakler
9.2. Mali Olmayan ‹ﬂtirakler
X. KONSOL‹DASYON DIﬁI BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net)
10.1. Mali Ortakl›klar
10.2. Mali Olmayan Ortakl›klar
XI.KONSOL‹DASYON DIﬁI D‹⁄ER YATIRIMLAR (Net)
XII. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net)
12.1. Finansal Kiralama Alacaklar›
12.2. Kazan›lmam›ﬂ Gelirler (-)
XIII. ZORUNLU KARﬁILIKLAR
XIV. MUHTEL‹F ALACAKLAR
XV. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI
15.1. Kredilerin
15.2. Menkul De¤erlerin
15.3. Di¤er
XVI. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net)
16.1. Defter De¤eri
16.2. Birikmiﬂ Amortismanlar (-)
XVII. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
17.1. ﬁerefiye
17.2. Di¤er
17.3. Birikmiﬂ Amortismanlar (-)
XVIII. ERTELENM‹ﬁ VERG‹ AKT‹F‹
XIX. D‹⁄ER AKT‹FLER
AKT‹F TOPLAMI

Dipnot
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)
(18)

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI (YTL)
CAR‹ DÖNEM (31/12/2005)
ÖNCEK‹ DÖNEM (31/12/2004)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
52
19
71
72
20
92
6
6
46
19
65
72
20
92
116.742
8.588
125.330
93.594
26.708
120.302
116.742
8.588
125.330
93.594
26.708
120.302
99.014
8.588
107.602
88.380
26.708
115.088
17.728
17.728
5.214
5.214
116.063
33.285
149.348
156.950
297.359
454.309
116.063
33.285
149.348
156.950
297.359
454.309
86.633
46
86.679
136.950
42
136.992
29.430
33.239
62.669
20.000
297.317
317.317
9.800
9.800
59.650
59.650
9.800
9.800
59.650
59.650
10.808
10.808
22.426
22.426
10.808
10.808
22.426
22.426
1.407.656 1.512.540
2.920.196
1.353.561
2.119.948
3.473.509
1.404.520 1.253.304
2.657.824
1.351.523
1.587.830
2.939.353
3.136
259.236
262.372
2.038
532.118
534.156
39.617
39.617
37.643
37.643
(39.617)
(39.617)
(37.643)
(37.643)
106.132
70.820
176.952
88.238
71.998
160.236
106.132
70.820
176.952
88.238
71.998
160.236
91.886
70.820
162.706
70.384
71.998
142.382
14.246
14.246
17.854
17.854
5.060
5.060
3.895
3.895
5.060
5.060
3.895
3.895
3.004
8.370
11.374
3.278
7.652
10.930
67.824
31.374
99.198
85.923
58.766
144.689
39.961
22.051
62.012
57.226
23.599
80.825
26.824
3.063
29.887
24.935
2.799
27.734
1.039
6.260
7.299
3.762
32.368
36.130
9.473
9.473
10.283
10.283
26.033
26.033
26.091
26.091
(16.560)
(16.560)
(15.808)
(15.808)
119
119
210
210
363
363
363
363
(244)
(244)
(153)
(153)
361
36
397
137
468
605
1.842.286 1.675.840

3.518.126

‹liﬂikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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1.855.791

2.605.345

4.461.136

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
B‹LANÇOLAR
PAS‹F KALEMLER
I. MEVDUAT
1.1. Bankalararas› Mevduat
1.2. Tasarruf Mevduat›
1.3. Resmi Kuruluﬂlar Mevduat›
1.4. Ticari Kuruluﬂlar Mevduat›
1.5. Di¤er Kuruluﬂlar Mevduat›
1.6. Döviz Tevdiat Hesab›
1.7. K›ymetli Madenler Depo Hesaplar›
II. PARA P‹YASALARI
2.1. Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Al›nan Borçlar
2.2. ‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Al›nan Borçlar
2.3. Repo ‹ﬂlemlerinden Sa¤lanan Fonlar
III. ALINAN KRED‹LER
3.1. T.C. Merkez Bankas› Kredileri
3.2. Al›nan Di¤er Krediler
3.2.1. Yurt içi Banka ve Kuruluﬂlardan
3.2.2. Yurt d›ﬂ› Banka, Kuruluﬂ ve Fonlardan
IV. ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4.1. Bonolar
4.2. Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler
4.3. Tahviller
V. FONLAR
VI. MUHTEL‹F BORÇLAR
VII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR
VIII. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER
IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI
X. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net)
10.1. Finansal Kiralama Borçlar›
10.2. Ertelenmiﬂ Finansal Kiralama Giderleri (-)
XI. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI
11.1. Mevduat›n
11.2. Al›nan Kredilerin
11.3. Repo ‹ﬂlemlerinin
11.4. Di¤er
XII. KARﬁILIKLAR
12.1. Genel Karﬂ›l›klar
12.2. K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
12.3. Vergi Karﬂ›l›¤›
12.4. Sigorta Teknik Karﬂ›l›klar› (Net)
12.5. Di¤er Karﬂ›l›klar
XIII. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER
XIV. ERTELENM‹ﬁ VERG‹ PAS‹F‹
XV. ÖZKAYNAKLAR
15.1. Ödenmiﬂ Sermaye
15.2. Sermaye Yedekleri
15.2.1. Hisse Senedi ‹hraç Primleri
15.2.2. Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
15.2.3. Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ Fonu
15.2.4. Yeniden De¤erleme Fonu
15.2.5. Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂ›
15.2.6. Di¤er Sermaye Yedekleri
15.2.7. Ödenmiﬂ Serm. Enflasyon Düzeltme Fark›
15.3. Kâr Yedekleri
15.3.1. Yasal Yedekler
15.3.2. Statü Yedekleri
15.3.3. Ola¤anüstü Yedekler
15.3.4. Di¤er Kâr Yedekleri
15.4.Kâr veya Zarar
15.4.1. Geçmiﬂ Y›llar Kâr ve Zararlar›
15.4.2. Dönem Net Kâr ve Zarar›
PAS‹F TOPLAMI

Dipnot
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

(3), (12)
(13)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

CAR‹
TP
7.090
7.580
344.156
780
71.798
12.635
9.648
49.515
1.949.739
657.864
774.873
446
774.427
155.163
46.354
86.066
22.743
361.839
361.839

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI (YTL)
DÖNEM (31/12/2005)
ÖNCEK‹ DÖNEM (31/12/2004)
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
660.674
660.674
1.000
1.345.792
1.346.792
1.378
1.378
71.714
71.714
659.296
659.296
1.000
1.274.078
1.275.078
13.458
13.458
1.000
471.606
472.606
645.838
645.838
802.472
802.472
467.964
467.964
467.964
467.964
7.090
7.090
7.090
5.420
13.000
12.887
5.360
18.247
187.601
531.757
342.497
107.495
449.992
780
505
505
12.382
12.382
89
39.887
39.976
7.605
7.605
89
15.158
15.247
4.777
4.777
24.729
24.729
7
71.805
146.734
146.734
12.635
15.247
15.247
9.648
7.716
7.716
7
49.522
123.771
123.771
269.160
269.160
267.408
267.408
1.739
1.951.478
1.716.428
1.716.428
657.864
657.864
657.864
1.739
776.612
774.427
774.427
1.739
2.185
774.427
774.427
774.427
155.163
74.464
74.464
46.354
24.926
24.926
86.066
49.538
49.538
22.743
361.839
209.673
209.673
361.839
209.673
209.673

2.381.143 1.136.983

3.518.126

2.227.230

2.233.906

4.461.136

‹liﬂikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
B‹LANÇO DIﬁI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI
B‹LANÇO DIﬁI YÜKÜMLÜLÜKLER (3), (4), (6), (8)
A. B‹LANÇO DIﬁI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I. GARANT‹ ve KEFALETLER
1.1. Teminat Mektuplar›
1.1.1. Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler
1.1.2. D›ﬂ Ticaret ‹ﬂlemleri Dolay›s›yla Verilenler
1.1.3. Di¤er Teminat Mektuplar›
1.2. Banka Kredileri
1.2.1. ‹thalat Kabul Kredileri
1.2.2. Di¤er Banka Kabulleri
1.3. Akreditifler
1.3.1. Belgeli Akreditifler
1.3.2. Di¤er Akreditifler
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5. Cirolar
1.5.1. T.C. Merkez Bankas›na Cirolar
1.5.2. Di¤er Cirolar
1.6. Menkul K›y. ‹h. Sat›n Alma Garantilerimizden
1.7. Faktoring Garantilerimizden
1.8. Di¤er Garantilerimizden
1.9. Di¤er Kefaletlerimizden
II. TAAHHÜTLER
2.1. Cay›lamaz Taahhütler
2.1.1. Vadeli, Aktif De¤er Al›m Taahhütleri
2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
2.1.3. ‹ﬂtir. ve Ba¤. Ort. Ser. ‹ﬂt. Taahhütleri
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5. Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k Taahhütleri
2.1.6. Zorunlu Karﬂ›l›k Ödeme Taahhüdü
2.1.7. Çekler ‹çin Ödeme Taahhütlerimiz
2.1.8. ‹hracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml.
2.1.9. Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›ﬂ Taahhüt. Alacaklar
2.1.11. Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›ﬂ Taahhüt. Borçlar
2.1.12. Di¤er Cay›lamaz Taahhütler
2.2. Cay›labilir Taahhütler
2.2.1. Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2. Di¤er Cay›labilir Taahhütler
III. TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR
3.1. Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹ﬂlemleri
3.1.1. Vadeli Döviz Al›m ‹ﬂlemleri
3.1.2. Vadeli Döviz Sat›m ‹ﬂlemleri
3.2. Para ve Faiz Swap ‹ﬂlemleri
3.2.1. Swap Para Al›m ‹ﬂlemleri
3.2.2. Swap Para Sat›m ‹ﬂlemleri
3.2.3. Swap Faiz Al›m ‹ﬂlemleri
3.2.4. Swap Faiz Sat›m ‹ﬂlemleri
3.3. Para, Faiz ve Menkul De¤er Opsiyonlar›
3.3.1. Para Al›m Opsiyonlar›
3.3.2. Para Sat›m Opsiyonlar›
3.3.3. Faiz Al›m Opsiyonlar›
3.3.4. Faiz Sat›m Opsiyonlar›
3.3.5. Menkul De¤erler Al›m Opsiyonlar›
3.3.6. Menkul De¤erler Sat›m Opsiyonlar›
3.4. Futures Para ‹ﬂlemleri
3.4.1. Futures Para Al›m ‹ﬂlemleri
3.4.2. Futures Para Sat›m ‹ﬂlemleri
3.5. Futures Faiz Al›m-Sat›m ‹ﬂlemleri
3.5.1. Futures Faiz Al›m ‹ﬂlemleri
3.5.2. Futures Faiz Sat›m ‹ﬂlemleri
3.6. Di¤er
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Dipnot
(3)(5)(8)

(2)

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI (YTL)
CAR‹ DÖNEM (31/12/2005)
ÖNCEK‹ DÖNEM (31/12/2004)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
176.425 1.585.960
1.762.385
39.195
817.396
856.591
293.397
293.397
258.757
258.757
5.258
5.258
5.224
5.224
5.224
5.224
5.258
5.258
1.378
1.378
7.650
7.650
1.378
1.378
7.650
7.650
286.761
286.761
245.883
245.883
44.905
44.905
12.652
12.652
44.905
44.905
12.652
12.652
44.905
44.905
12.652
12.652
176.425 1.247.658
1.424.083
39.195
545.987
585.182
176.425 1.247.658
1.424.083
39.195
545.987
585.182
176.425
498.983
675.408
39.195
270.626
309.821
667.927
667.927
275.361
275.361
40.374
40.374
40.374
40.374
-

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
B‹LANÇO DIﬁI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI
B‹LANÇO DIﬁI YÜKÜMLÜLÜKLER (3), (4), (6), (8)
B. EMANET VE REH‹NL‹ KIYMETLER (IV+V)
IV. EMANET KIYMETLER
4.1. Müﬂteri Fon ve Portföy Mevcutlar›
4.2. Emanete Al›nan Menkul De¤erler
4.3. Tahsile Al›nan Çekler
4.4. Tahsile Al›nan Ticari Senetler
4.5. Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler
4.6. ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler
4.7. Di¤er Emanet K›ymetler
4.8. Emanet K›ymet Alanlar
V. REH‹NL‹ KIYMETLER
5.1. Menkul K›ymetler
5.2. Teminat Senetleri
5.3. Emtia
5.4. Varant
5.5. Gayrimenkul
5.6. Di¤er Rehinli K›ymetler
5.7. Rehinli K›ymet Alanlar
VI. KABUL ED‹LEN AVALLER VE KEFALETLER
B‹LANÇO DIﬁI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

Dipnot

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI (YTL)
CAR‹ DÖNEM (31/12/2005)
ÖNCEK‹ DÖNEM (31/12/2004)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
7.993
37.457
45.450
7.993
5.682
13.675
7.993
37.457
45.450
7.993
5.682
13.675
7.153
7.153
7.771
7.153
14.924
7.771
7.771
222
23.151
23.373
222
5.682
5.904
184.418 1.623.417

1.807.835

47.188

823.078

870.266

‹liﬂikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ. GEL‹R TABLOSU
GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹
I. FA‹Z GEL‹RLER‹
1.1.Kredilerden Al›nan Faizler
1.1.1.TP Kredilerden Al›nan Faizler
1.1.1.1.K›sa Vadeli Kredilerden
1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
1.1.2.YP Kredilerden Al›nan Faizler
1.1.2.1.K›sa Vadeli Kredilerden
1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
1.1.3.Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler
1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al›nan Primler
1.2.Zorunlu Karﬂ›l›klardan Al›nan Faizler
1.3.Bankalardan Al›nan Faizler
1.3.1.T.C. Merkez Bankas›ndan
1.3.2.Yurt içi Bankalardan
1.3.3.Yurt d›ﬂ› Bankalardan
1.3.4. Yurt d›ﬂ› Merkez ve ﬁubeler
1.4.Para Piyasas› ‹ﬂlemlerinden Al›nan Faizler
1.5.Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler
1.5.1.Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden
1.5.2.Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden
1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlerden
1.6.Di¤er Faiz Gelirleri
II. FA‹Z G‹DERLER‹
2.1.Mevduata Verilen Faizler
2.1.1.Bankalararas› Mevduata
2.1.2.Tasarruf Mevduat›na
2.1.3.Resmi Kuruluﬂlar Mevduat›na
2.1.4.Ticari Kuruluﬂlar Mevduat›na
2.1.5.Di¤er Kuruluﬂlar Mevduat›na
2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplar›na
2.1.7.K›ymetli Maden Depo Hesaplar›na
2.2.Para Piyasas› ‹ﬂlemlerine Verilen Faizler
2.3.Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler
2.3.1.T.C. Merkez Bankas›na
2.3.2.Yurt içi Bankalara
2.3.3.Yurt d›ﬂ› Bankalara
2.3.4.Yurt d›ﬂ› Merkez ve ﬁubeler
2.3.5.Di¤er Kuruluﬂlara
2.4.‹hraç Edilen Menkul K›ymetlere Verilen Faizler
2.5.Di¤er Faiz Giderleri
III. NET FA‹Z GEL‹R‹(I - II)
IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹
4.1.Al›nan Ücret ve Komisyonlar
4.1.1.Nakdi Kredilerden
4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.3.Di¤er
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar
4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen
4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen
4.2.3.Di¤er
V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹
5.1.Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerden
5.2.Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden
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Dipnot
(1)

(2)

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI (YTL)
CAR‹ DÖNEM
ÖNCEK‹ DÖNEM
(01/01/2005-31/12/2005) (01/01/2004-31/12/2004)
376.640
481.231
272.478
314.887
214.814
247.903
214.561
247.691
253
212
57.225
66.717
47.217
48.619
10.008
18.098
439
267
27.830
13.150
16.009
10.549
11.821
2.601
17.380
66.168
58.167
86.520
24.759
33.547
2.668
4.644
30.740
48.329
785
506
73.332
113.124
9.130
8.073
57.124
48.125
878
1.794
11.813
21.448
34.866
19.930
9.567
4.953
7.028
56.862
50
64
303.308
368.107
(1.146)
(7.760)
1.205
1.048
760
474
67
37
378
537
2.351
8.808
1.960
8.396
391
412
-

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ. GEL‹R TABLOSU
GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹
VI. NET T‹CAR‹ KÂR/ZARAR
6.1. Sermaye Piyasas› ‹ﬂlemleri Kâr/Zarar› (Net)
6.1.1. Sermaye Piyasas› ‹ﬂlemleri Kâr›
6.1.1.1. Türev Finansal Araçlardan Kârlar
6.1.1.2. Di¤er Sermaye Piyasas› ‹ﬂlemleri Kâr›
6.1.2. Sermaye Piyasas› ‹ﬂlemleri Zarar› (-)
6.1.2.1. Türev Finansal Araçlardan Zararlar
6.1.2.2. Di¤er Sermaye Piyasas› ‹ﬂlemleri Zarar›
6.2. Kambiyo ‹ﬂlemlerinden Kâr/Zarar› (Net)
6.2.1. Kambiyo Kâr›
6.2.2. Kambiyo Zarar› (-)
VII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹
VIII. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR KARﬁILI⁄I (-)
X. D‹⁄ER FAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
XI. FAAL‹YET KÂRI (VIII-IX-X)
XII. BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹ﬁT‹RAKLERDEN KÂR/ZARAR
XIII. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
XIV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR (XI+XII+XIII)
XV. VERG‹ KARﬁILI⁄I (+/-)
15.1. Cari Vergi Karﬂ›l›¤›
15.2. Ertelenmiﬂ Vergi Karﬂ›l›¤›
XVI. VERG‹ SONRASI OLA⁄AN FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV+XV)
XVII. VERG‹ SONRASI OLA⁄ANÜSTÜ KÂR/ZARAR
17.1. Vergi Öncesi Ola¤anüstü Net Kâr/Zarar
17.1.1. Ola¤anüstü Gelirler
17.1.2. Ola¤anüstü Giderler (-)
17.2. Ola¤anüstü Kâra ‹liﬂkin Vergi Karﬂ›l›¤› (-)
XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII)
Hisse Baﬂ›na Kâr/Zarar

Dipnot

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI (YTL)
CAR‹ DÖNEM
ÖNCEK‹ DÖNEM
(01/01/2005-31/12/2005) (01/01/2004-31/12/2004)
9.895
12.627
(8.484)
9.136
28.924
27.592
27.925
26.490
999
1.102
(37.408)
(18.456)
(37.408)
(18.456)
18.379
3.491
140.001
267.092
(121.622)
(263.601)
118.293
187.790
430.350
560.764
(6.458)
(81.194)
(62.053)
(73.701)
361.839
405.869
(196.196)
361.839
209.673
361.839
209.673
361.839
209.673
550,02
318,72

‹liﬂikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ. ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU

ÖZKAYNAK KALEMLER‹NDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
ÖNCEK‹ DÖNEM
(31/12/2004)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Geçmiﬂ y›l zararlar›n›n mahsup edilmesi
II. Muhasebe Politikas›nda Yap›lan De¤iﬂiklikler
III. Yeni Bakiye (I+II)
IV. Dönem Net Kâr› veya Zarar›
V. Kâr Da¤›t›m›
5.1 Da¤›t›lan Temettü
5.2 Yedeklere Aktar›lan Tutarlar
5.3 Di¤er
VI. Sermaye Art›r›m›
6.1 Nakden
6.2 Yeniden De¤erleme Fonu
6.3 Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂ›
6.4 Menkul De¤er De¤er Art›ﬂ Fonu
6.5 Ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›
6.6 Hisse Senedi ‹hrac›
6.7 Kur Farklar›
6.8 Di¤er
VII. Hisse Senetlerine Dönüﬂtürülebilir Tahviller
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VIII)
CAR‹ DÖNEM
(31/12/2005)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Parasal kâr yaz›lan endeksleme farklar›
Dönem ‹çindeki Art›ﬂlar
II. Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden
2.1 Net Rayiç De¤er Kâr›/Zarar›
III. Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunmadan
3.1 Net Rayiç De¤er Kâr›/Zarar›
Aktar›lan Tutarlar
IV. Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden
4.1 Net Kâra Aktar›lan Tutarlar
V. Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunmadan
5.1 Net Kâra Aktar›lan Tutarlar
5.2 Varl›klara Aktar›lan Tutarlar
VI. Dönem Net Kâr›
VII. Kâr Da¤›t›m›
7.1 Da¤›t›lan Temettü
7.2 Yedeklere Aktar›lan Tutarlar
7.3 Di¤er
VIII. Sermaye Art›r›m›
8.1 Nakden
8.2 Yeniden De¤erleme Fonu
8.3 Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂ›
8.4 Menkul De¤er De¤er Art›ﬂ Fonu
8.5 Ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›
8.6 Hisse Senedi ‹hrac›
8.7 Kur Farklar›
8.8 Di¤er
IX. Hisse Senetlerine Dönüﬂtürülebilir Tahviller
Dönem Sonu Bakiyesi
(I+II+III+IV+V+VI+VIII+IX)

Dipnot

6

1

2

3
4

5
6

Ödenmiﬂ
Sermaye

Ödenmiﬂ
Sermaye
Enf
Düzeltme
Fark›

Hisse
Senedi
‹hraç
Primleri

Hisse
Senedi
‹ptal
Kârlar›

Yasal
Yedek
Akçeler

-

24.926
24.926

657.864
657.864
657.864

774.427
774.427
774.427

-

657.864
-

774.427
(774.427)
-

-

-

24.926
21.428
-

657.864

-

-

-

46.354

‹liﬂikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
Bin Yeni Türk Liras› (YTL)
Menkul
De¤er.
De¤er
Art›ﬂ
Fonu

Toplam
Özkaynak

Statü
Yedekleri

Ola¤anüstü
Yedek
Akçe

Di¤er
Yedekler

Dönem
Net
Kâr›/(Zarar›)

Geçmiﬂ
Dönem
Kâr›/(Zarar›)

Yeni.
De¤erleme
Fonu

Yeni.
De¤erleme
De¤er
Art›ﬂ›

-

22.743
22.743
26.649
146
49.538

-

209.673
209.673

266.633
(22.743)
243.890
(192.315)
(51.575)
-

-

-

-

1.698.924
1.698.924
209.673
(192.315)
146
1.716.428

-

49.538
36.388
140
-

797.170
-

361.839
-

209.673
(129.114)
(80.559)
-

-

-

2.185
-

1.716.428
361.839
(129.114)
140
2.185
-

-

86.066

797.170

361.839

-

-

-

2.185

1.951.478
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
NAK‹T AKIM TABLOSU
A.BANKACILIK FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N NAK‹T AKIMLARI
1.1. Bankac›l›k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iﬂim Öncesi Faaliyet Kâr›(+)
1.1.1. Al›nan Faizler(+)
1.1.2. Ödenen Faizler(-)
1.1.3. Al›nan Temettüler(+)
1.1.4. Al›nan Ücret ve Komisyonlar(+)
1.1.5. Elde Edilen Di¤er Kazançlar(+)
1.1.6. Zarar Olarak Muhasebeleﬂtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+)
1.1.7. Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap›lan Nakit Ödemeler(-)
1.1.8. Ödenen Vergiler(-)
1.1.9. Ola¤and›ﬂ› Kalemler(+/-)
1.1.10. Di¤er(+/-)
1.2. Bankac›l›k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iﬂim
1.2.1. Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerde Net Art›ﬂ/(Azal›ﬂ) (+/-)
1.2.2. Bankalar Hesab›ndaki Net Art›ﬂ/(Azal›ﬂ) (+/-)
1.2.3. Kredilerdeki Net Art›ﬂ/(Azal›ﬂ) (+/-)
1.2.4. Di¤er Aktiflerde Net Art›ﬂ/(Azal›ﬂ) (+/-)
1.2.5. Bankalar›n Mevduatlar›nda Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ)(+/-)
1.2.6. Di¤er Mevduatlarda Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ)(+/-)
1.2.7. Al›nan Kredilerdeki Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ)(+/-)
1.2.8. Vadesi Gelmiﬂ Borçlarda Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ)(+/-)
1.2.9. Di¤er Borçlarda Net Art›ﬂ(Azal›ﬂ)(+/-)
I. Bankac›l›k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m›(+/-)
B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N NAK‹T AKIMLARI
II. Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m›(+/-)
2.1. ‹ktisap Edilen Ba¤l› Ortakl›k ve ‹ﬂtirakler ve Di¤er Yat›r›mlar(-)
2.2. Elden Ç›kar›lan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹ﬂtirakler ve Di¤er Yat›r›mlar(+)
2.3. Sat›n Al›nan Menkuller ve Gayrimenkuller(-)
2.4. Elden Ç›kar›lan Menkul ve Gayrimenkuller(+)
2.5. Elde Edilen Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler(-)
2.6. Elden Ç›kar›lan Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler(+)
2.7. Sat›n Al›nan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler(-)
2.8. Sat›lan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler(+)
2.9. Ola¤and›ﬂ› Kalemler(+/-)
2.10. Di¤er (+/-)
C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N NAK‹T AKIMLARI
III. Finansman Faaliyetlerinden Sa¤lanan Net Nakit(+/-)
3.1. Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Sa¤lanan Nakit(+)
3.2. Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›ﬂ›(-)
3.3. ‹hraç Edilen Sermaye Araçlar›(+)
3.4. Temettü Ödemeleri(-)
3.5. Finansal Kiralamaya ‹liﬂkin Ödemeler(-)
3.6. Ola¤and›ﬂ› Kalemler(+/-)
3.7. Di¤er(+/-)
IV .Döviz Kurundaki De¤iﬂimin Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar Üzerindeki Etkisi(+/-)
V. Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klardaki Net Art›ﬂ(I+II+III+IV)
VI. Dönem Baﬂ›ndaki Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar(+)
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar(V+VI)

Dipnot

(1)

(1)

4
5

‹liﬂikteki aç›klama ve dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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Bin Yeni Türk Liras› (YTL)
CAR‹ DÖNEM
ÖNCEK‹ DÖNEM
(31/12/2005)
(31/12/2004)
361.839
376.640
(73.332)
1.205
128.066
122
(19.056)
(3.539)
(48.267)
(116.556)
(5.028)
553.313
45.255
(684.366)
(25.730)
245.283
(5.362)
810
11.618
(16.716)
(1.074)
(594.753)
(467.964)
(129.114)
2.325

209.673
481.231
(113.124)
1.048
31.738
156.052
(17.315)
(7.550)
(322.407)
(93.947)
(37.852)
741.856
30.226
(506.226)
(321.951)
115.726
50.864
(1.401)
(204)
2.297
34.184
(169.038)
184.939
87
(280.609)
(88.440)
(192.315)
146

(354.832)
514.051
159.219

(114.019)
628.070
514.051

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
B. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLAR
TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ. KÂR DA⁄ITIM TABLOSU
I. DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI
1.1 DÖNEM KÂRI
1.2 ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3 Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3 GEÇM‹ﬁ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] (*)
1.6 ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-)
1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine
1.6.4 Kâra ‹ﬂtirakli Tahvillere
1.6.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8 YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9 ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ (-)
1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine
1.9.4 Kâra ‹ﬂtirakli Tahvillere
1.9.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
1.10 ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11 STATÜ YEDEKLER‹ (-)
1.12 OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
1.13 D‹⁄ER YEDEKLER
1.14 ÖZEL FONLAR
II. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
2.1 DA⁄ITILAN YEDEKLER
2.2 ‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER (-)
2.3 ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 ‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3 Kat›lma ‹ntifa Senetlerine
2.3.4 Kâra ‹ﬂtirakli Tahvillere
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
2.4 PERSONELE PAY (-)
2.5 YÖNET‹M KURULUNA PAY (-)
III. H‹SSE BAﬁINA KÂR
3.1 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
3.2 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
3.3 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
3.4 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
IV. H‹SSE BAﬁINA TEMETTÜ
4.1 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
4.2 H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)
4.3 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
4.4 ‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%)

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI
CAR‹ DÖNEM (31/12/2005)
ÖNCEK‹ DÖNEM (31/12/2004)
369.224
(7.385)
(7.385)
361.839
361.839
-

221.876
(12.203)
(12.203)
209.673
(10.484)
199.189
(16.774)
(16.774)
(1.600)
(110.739)
(110.739)
(10.945)
(59.131)
-

(*) Kâr da¤›t›m› Banka Genel Kurulu taraf›ndan kararlaﬂt›r›lmaktad›r. Mali tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibar›yla Genel Kurul toplant›s› henüz yap›lmam›ﬂt›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
C. MUHASEBE POL‹T‹KALARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
I- Sunum esaslar›na iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'nun 37'nci maddesi ve bu kanunun Geçici 1.inci maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan
düzenlemeler uyar›nca bankalar hesaplar›n› ve y›ll›k bilançolar› ile kâr ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birli¤i'nin görüﬂünü
alarak, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (“BDDK”) belirlenen esas ve usullere uygun bir ﬂekilde ve bu amaçla
yürürlükte olan Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i (“MUY”) ve tek düzen hesap plan›, tip bilanço ve kâr zarar cetveli ile bunlar›n
uygulama ve düzenleme esaslar›na iliﬂkin izahnameye uygun olarak tutmak, yay›mlamak ve ilgili mercilere göndermekle
yükümlüdür. Banka yasal kay›tlar›n›, mali tablolar›n› ve mali tablolar›na baz teﬂkil eden dokümanlar› söz konusu düzenlemelere ve
Türk Ticaret Mevzuat›'na uygun olarak tutmaktad›r.
Uygulanan Muhasebe ‹lkeleri
Bu mali tablolar›n haz›rlanmas›nda yukar›da aç›klanan politikalar d›ﬂ›ndaki uygulanan baﬂl›ca muhasebe ilkeleri aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir:
Muhasebe Esaslar›
Ekte sunulan mali tablolar tarihi maliyet ilkesi ve yasal kay›tlar esas al›narak düzenlenmiﬂ olup, gerçek durumu göstermek amac›yla
MUY'un Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ‹liﬂkin Muhasebe Standard›'nda (“Tebli¤ 14”) belirtildi¤i
üzere mali tablolar›n paran›n bilanço gününde cari sat›n alma gücü dikkate al›narak düzenlenmesi amac›yla yap›lan enflasyon
muhasebesi düzeltme ve s›n›flamalar›n› içermektedir. 16.07.2004 tarih ve 25524 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Muhasebe
Uygulama Yönetmeli¤i’ne ‹liﬂkin 14 Say›l› Tebli¤”, “Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ‹liﬂkin
Muhasebe Standard›nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤” ile “Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤de
De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤” uyar›nca enflasyon muhasebesine iliﬂkin düzeltme kay›tlar› 31.12.2004 dönemi dahil olmak
üzere 30 Haziran 2004 tarihinden baﬂlayarak yasal kay›tlar içerisine al›nm›ﬂt›r. BDDK 28 Nisan 2005 tarihinde bir genelge
yay›mlayarak, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say›l› karar› ile, bankac›l›k sisteminde
uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi uygulamas›na 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren son verilmesine karar verildi¤ini
duyurmuﬂtur. Buna istinaden Banka, ilgili genelge gere¤i 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aﬂa¤›daki iﬂlemleri
yapm›ﬂt›r:
• 2005 y›l› içerisinde Enflasyona Göre Düzeltme Farklar› Hesab›na Yap›lan muhasebe kay›tlar› iptal edilmiﬂtir.
• 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla oluﬂan ve Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda Tebli¤ Hükümleri uyar›nca Enflasyona
Göre Düzeltme Farklar› hesaplar›nda yer alan bakiyeler 44801 Sermaye yard›mc› hesab› hariç olmak üzere, düzeltmeye esas ilgili
hesaplara intikal ettirilmiﬂtir.
• 44801 Sermaye yard›mc› hesab› bakiyesi, 41409 Di¤er Sermaye Yedekleri yard›mc› hesab›na intikal ettirilmiﬂtir.
Enflasyon Muhasebesi
16.07.2004 tarih ve 25524 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Tebli¤ ile de¤iﬂtirilen “Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i'ne‹liﬂkin
14 Say›l› Tebli¤-Mali Tablolar›n Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ‹liﬂkin Muhasebe Standard›” tebli¤inin 5.inci
maddesinin “e” bendi gere¤ince Devlet ‹statistik Enstitüsü verilerine göre üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n yüzde yüz veya
üzerinde ve cari y›l enflasyon oran›n›n yüzde on veya üzerinde gerçekleﬂmesi durumunda enflasyon muhasebesi uygulamas›
zorunludur.
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olan 28.04.2005 tarih ve 2005/05 say›l› genelgede de bahsi
geçti¤i üzere,
• Ocak 2005 dönemi itibar›yla bankac›l›k sektörü verilerinde Yeni Türk Liras› mevduat›n toplam mevduat içinde ço¤unlu¤u teﬂkil
etmesi ve yabanc› para mevduat›n azalan bir seyir göstermesi,
• Ocak 2005 dönemi itibar›yla bankac›l›k sektörü verilerinde Yeni Türk Liras› kredilerin toplam krediler içinde ço¤unlu¤u teﬂkil
etmesi ve yabanc› para kredilerin azalan bir seyir göstermesi,
• K›sa vadeli iﬂlemlerde genellikle fiyatlar›n vade fark› konulmadan belirlenmesi,
• Nakit karﬂ›l›¤› Devlet iç borçlanma senetleri ihrac›n›n fiyat endeksine ba¤l› olarak yap›lmamas›,
• Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan Toptan Eﬂya Fiyat Endeksi baz al›nd›¤›nda söz konusu kümülatif oran›n
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31.03.2005 tarihinde sona eren üç y›ll›k dönem için %57,8 olarak gerçekleﬂmesine karﬂ›l›k, 31.03.2005 ve 31.03.2004 dönemleri
aras›nda bir y›ll›k enflasyon oran›ndaki art›ﬂ›n ise %8,2 olarak gerçekleﬂmiﬂ olmas› nedeniyle enflasyon dönemi özelliklerinin büyük
ölçüde ortadan kalkt›¤› görüldü¤ünden, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21.04.2005 tarih ve 1623 say›l› Karar› ile
enflasyon muhasebesi uygulamas›na son vermiﬂtir. 31.12.2005 tarihinde sona eren 3 y›ll›k dönem için Toptan Eﬂya Fiyat Endeksi
kümülatif oran› %35,6, 31.12.2005 ve 31.12.2004 dönemleri aras›nda bir y›ll›k enflasyon oran›ndaki art›ﬂ ise %4,5 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
Dolay›s›yla, bu mali tablolarda önceki döneme iliﬂkin tutarlar Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki cari sat›n alma gücüne göre
düzeltilmiﬂ de¤erleriyle ifade edilmektedir.
31 Aral›k 2004 tarihine kadar paran›n cari sat›n alma gücüne göre yeniden ifade edilerek, etkileri 1 Ocak 2005 tarihine taﬂ›nm›ﬂ
olan ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise BDDK taraf›ndan 28 Nisan 2005 tarihinde yay›mlanan hesap ve kay›t düzeni ile ilgili
2005/05 say›l› genelge gere¤i yasal kay›tlar› esas al›narak haz›rlanm›ﬂ mali tablolara iliﬂkin olarak, gösterge niteli¤inde endeksler ve
düzeltme katsay›lar› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Mart 2002
31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2003
31 Mart 2004
30 Haziran 2004
31 Aral›k 2004

Endeks
5.387,9
6.478,8
7.382,1
7.862,2
7.982,7
8.403,8

Katsay›
1,5598
1,2971
1,1384
1,0689
1,0528
1,0000

II- Vadeli iﬂlem ve opsiyon sözleﬂmeleri ile türev ürünlere iliﬂkin aç›klamalar
Banka'n›n bilanço tarihi itibar›yla yabanc› para ve YTL cinsinden, para swap al›m ve sat›m ve faiz swap› al›m sat›m sözleﬂmeleri
bulunmaktad›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla 7 adet uzun vadeli, 21 adet ise k›sa vadeli olmak üzere toplam 28 adet swap iﬂlemi yap›lm›ﬂt›r.
Banka'n›n baz› swap iﬂlemleri ekonomik olarak Banka için risklere karﬂ› etkin bir koruma sa¤lamakla birlikte, muhasebesel olarak
MUY'un Finansal Araçlar›n Muhasebeleﬂtirilmesi Standard› (“Tebli¤ 1”) kapsam›nda “Al›m-Sat›m Amaçl›” olarak
muhasebeleﬂtirilmektedir.
Türev iﬂlemlerden do¤an yükümlülük ve alacaklar sözleﬂme tutarlar› üzerinden naz›m hesaplara kaydedilmektedir. Türev iﬂlemler
kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde hesaplanan reeskont gelir tablosuna yans›t›lmakta ve bilançoda “Faiz ve Gelir Tahakkuk ve
Reeskontlar›” ile “Faiz ve Gider Reeskontlar›” hesaplar›nda takip edilmektedir. Yap›lan de¤erleme sonucu rayiç de¤erde meydana
gelen farklar al›m sat›m amaçl› türev iﬂlemlerde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla Banka'n›n türev ürünlerinin net rayiç de¤erleri 2.947 YTL'dir (31 Aral›k 2004: 30.564 YTL).
III- Finansal araçlar›n netleﬂtirilmesine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Finansal aktifler ile pasifler, yasal olarak netleﬂtirmenin uygulanabilir olmas› veya Banka taraf›ndan aktif ve pasiflerin netleﬂtirme
yöntemiyle gerçekleﬂtirilmesi öngörüldü¤ü durumda netleﬂtirilmekte ve mali tablolarda net tutarlar› üzerinden gösterilmektedir. Aksi
takdirde, finansal varl›k ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir netleﬂtirme yap›lmamaktad›r.
IV- Faiz gelir ve giderine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esas›na göre kay›tlara intikal ettirilmektedir.
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Donuk alacak haline gelen krediler için faiz tahakkuk ve reeskontlar› yap›lmamaktad›r. Donuk alacaklara iliﬂkin faizler tahsil
edildi¤inde gelir yaz›lmaktad›r.
Faiz gelir ve gider kalemleri, yasal defter de¤eriyle ifade edilmiﬂtir.
V- Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Komisyon ve bankac›l›k hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, bu gelir kalemleri d›ﬂ›nda di¤er tüm gelir ve
giderler tahakkuk esas›na göre kay›tlara intikal ettirilmektedir.
VI- Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler maliyet bedelleriyle mali tablolara al›nmaktad›r.
Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlerin al›m ve sat›m iﬂlemleri “teslim tarihi”ne göre kay›tlara al›nmakta ve kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.
Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler içerisinde yer alan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar›’ndan ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'nda (“‹MKB”) iﬂlem görenler bilanço tarihinde ‹MKB'de oluﬂan a¤›rl›kl› ortalama fiyatlarla, ‹MKB'de iﬂlem görmekle birlikte
bilanço tarihinde ‹MKB'de al›m sat›ma konu olmayan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar› son iﬂlem tarihindeki a¤›rl›kl› ortalama
fiyatlarla de¤erlenmektedir. Ancak bu grup içerisinde yer alan ve rayiç bedeli güvenilir bir ﬂekilde belirlenemeyen menkul de¤erler
ise etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleriyle de¤erlenmiﬂtir. Al›m sat›m amaçl› menkul k›ymetlerin sat›ﬂ tarihindeki
iskonto edilmiﬂ de¤erleriyle elde etme maliyeti aras›ndaki fark faiz geliri olarak kaydedilmektedir. Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erin
sat›ﬂ fiyat›n›n, sat›ﬂ tarihindeki iskonto edilmiﬂ de¤erinin üzerinde olmas› halinde, sat›ﬂ tutar› ile iskonto edilmiﬂ de¤er aras›ndaki
olumlu fark sermaye piyasas› iﬂlemleri kârlar› hesab›na gelir olarak yaz›lmakta, menkul de¤erin sat›ﬂ fiyat›n›n sat›ﬂ tarihindeki
iskonto edilmiﬂ de¤erinin alt›nda olmas› halinde ise, iskonto edilmiﬂ de¤er ile sat›ﬂ tutar› aras›ndaki olumsuz fark Sermaye Piyasas›
‹ﬂlemleri Zararlar› Hesab›’na gider olarak yaz›lmaktad›r.
VII- Sat›ﬂ ve geri al›ﬂ anlaﬂmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi iﬂlemlerine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n bilanço tarihi itibar›yla sat›ﬂ ve geri al›ﬂ anlaﬂmalar› ile menkul de¤erlerin ödünç verilmesi iﬂlemleri bulunmamaktad›r.
VIII- Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler, sat›lmaya haz›r menkul de¤erler ve banka kaynakl› krediler ve
alacaklara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koﬂullar›n sa¤lanm›ﬂ oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi
bulunan ve banka kaynakl› krediler ve alacaklar d›ﬂ›nda kalan finansal varl›klar›; banka kaynakl› krediler ve alacaklar borçluya para,
mal veya hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lanlardan al›m-sat›m ya da k›sa vadede sat›lma amac›yla elde tutulanlar d›ﬂ›nda kalan
finansal varl›klar›; sat›lmaya haz›r finansal varl›klar; banka kaynakl› krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacaklar ve al›msat›m amaçl›lar d›ﬂ›nda kalan finansal varl›klar› ifade etmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler, sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar ve banka kaynakl› krediler ve alacaklar maliyet de¤erleri ile kay›tlara al›nmaktad›r.
Söz konusu finansal varl›klar›n al›m ve sat›m iﬂlemleri “teslim tarihi”ne göre kay›tlara al›nmakta ve kay›tlardan ç›kar›lmaktad›r.
Banka'n›n, vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler portföyü içerisinde Devlet Tahvilleri, Hazine Bonolar›, ve T.C. Baﬂbakanl›k
Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yurt içi ve yurt d›ﬂ›na ihraç edilmiﬂ olan yabanc› para cinsinden tahviller bulunmaktad›r.
Banka kaynakl› kulland›r›lan krediler TP ve YP olarak k›sa, orta ve uzun vadeli kredilerden oluﬂmaktad›r. Banka'n›n orta ve uzun
vadeli kredilerinin büyük bir bölümü Banka'n›n faaliyetleri kapsam›nda çeﬂitli ülkelere kulland›rd›¤› ülke kredilerinden oluﬂmaktad›r.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler ve banka kaynakl› krediler ile alacaklar›n ilk kayd› maliyet de¤erleri ile yap›lmakta ve
finansal varl›klar›n bu s›n›flamaya göre tasnife tutulaca¤› varl›klar›n edinimi s›ras›nda kararlaﬂt›r›lmaktad›r.
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Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleri ile de¤erlenmekte, de¤er azal›ﬂ
karﬂ›l›¤› ayr›lmak ve faiz gelir reeskontu yap›lmak suretiyle muhasebeleﬂtirilmektedir.
Önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler aras›nda s›n›fland›r›lan ancak, s›n›fland›rma esaslar›na uyulmad›¤›ndan iki
y›l boyunca bu s›n›fland›rmaya tabi tutulmayacak finansal varl›klar yoktur.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerden kazan›lm›ﬂ olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir. Vadeye kadar elde
tutulacak menkul de¤erlerin al›m ve sat›m iﬂlemleri iﬂlem tarihine göre muhasebeleﬂtirilmektedir.
Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, “Banka kaynakl› krediler ve alacaklar”, “Vadeye kadar elde tutulacaklar” ve “Al›m sat›m amaçl›lar”
d›ﬂ›nda kalan menkul de¤erlerden oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde rayiç
de¤erle de¤erlenmektedir. Rayiç de¤ere esas teﬂkil eden fiyat oluﬂumlar›n›n aktif piyasa koﬂullar› içerisinde geçekleﬂmemesi
durumunda rayiç de¤erin güvenilir bir ﬂekilde belirlenmedi¤i kabul edilmekte ve sat›lmaya haz›r menkul de¤erler etkin faiz oran›
kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleri ile de¤erlenmekte, de¤er azal›ﬂ› için karﬂ›l›¤› ayr›lmak ve reeskont yap›lmak suretiyle
muhasebeleﬂtirilmektedir.
Banka'n›n iﬂtirakleri rayiç bedelleriyle mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin ve iﬂtiraklerin rayiç de¤erlerindeki de¤iﬂikliklerden kaynaklanan “Gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve
zararlar” ilgili finansal varl›¤a karﬂ›l›k gelen de¤erin tahsili, varl›¤›n sat›lmas›, elden ç›kar›lmas› ya da zafiyete u¤ramas›
durumlar›ndan birinin gerçekleﬂmesine kadar özkaynaklar alt›nda “Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ Fonu” hesab›nda izlenmektedir.
Söz konusu menkul de¤erlerin tahsil edildi¤inde veya elden ç›kar›ld›¤›nda özkaynak içinde gösterilen birikmiﬂ rayiç de¤er farklar›
gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
IX- Banka kaynakl› krediler ve alacaklar ve ayr›lan özel karﬂ›l›klara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
K›sa vadeli TP ve YP kredileri Tek Düzen Hesap Plan›'nda belirtilen ﬂekilde s›n›fland›r›lm›ﬂ olup, k›sa, orta ve uzun vadeli YP krediler
ise sabit fiyat üzerinden kayda al›nmakta ve dönem sonlar›nda evalüasyona tabi tutulmaktad›r.
Kulland›r›lan krediler karﬂ›l›¤›nda teminat olarak al›nan varl›klarla ilgili ödenen harç, iﬂlem gideri ve bunun gibi di¤er masraflar
iﬂlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmemekte, borçlu firma taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Kulland›r›lan kredilerin tahsil edilemeyece¤ine iliﬂkin bulgular›n varl›¤› halinde ya da vadelerinde ödenmemeleri durumunda, bu
krediler (ülke kredileri hariç) ilgili düzenlemelerde öngörüldü¤ü ﬂekilde donuk alacak olarak s›n›fland›r›lmakta ve bunlarla ilgili
olarak %100 oran›nda özel karﬂ›l›k ayr›lmakta olup, ayr›lan özel karﬂ›l›klar, ilgili dönemin kâr/zarar hesaplar›na aktar›lmaktad›r.
Özel karﬂ›l›k ayr›lan donuk alacaklar›n tahsil edilmesi durumunda, ayn› y›l içerisinde ayr›lan karﬂ›l›klar ters kay›tla “Kredi ve Di¤er
Alacaklar Karﬂ›l›¤›” hesab›ndan iptal edilmekte, önceki y›llarda ayr›lm›ﬂ olan karﬂ›l›klar ise “Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na
al›nmaktad›r.
X- ﬁerefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla mali tablolara yans›t›lmas› gereken ﬂerefiye kalemi yoktur.
Maddi olmayan duran varl›klar bilgisayar yaz›l›mlar›ndan oluﬂmaktad›r. 31 Aral›k 2004 tarihine kadar, maddi olmayan duran varl›klar
endekslenmiﬂ sat›n alma maliyetlerinden endekslenmiﬂ amortismanlar düﬂülerek bilanço tarihi itibar›yla net defter de¤erine
getirilmektedir. Maddi olmayan duran varl›klar normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle takribi ekonomik ömürleri olan
dört y›ll›k sürede do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise; Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan yay›mlanan 28.04.2005 tarih ve 2005/05 say›l› genelge gere¤i maddi olmayan duran
varl›klar›n enflasyon muhasebesine göre düzeltme iﬂlemine tabi tutulmas›na son verilmiﬂtir. Cari dönem içerisinde uygulanan
amortisman yönteminde de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
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Banka, muhasebe tahminlerinde, amortisman süresi, amortisman yöntemi veya kal›nt› de¤er bak›m›ndan cari dönemde veya
sonraki dönemlerde etkileri olmas› beklenen de¤iﬂiklikler beklememektedir.
XI- Maddi duran varl›klara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Maddi duran varl›klar elde etme maliyetleri ile kay›tlara al›nmaktad›r. 31 Aral›k 2004 tarihine kadar, maddi duran varl›klar normal
amortisman yöntemi kullan›larak takribi ekonomik ömürleri itibar›yla amortismana tabi tutulmaktad›r. Maddi duran varl›klar sat›n
alma maliyetlerinden amortismanlar› düﬂülerek bilanço tarihi itibar›yla net defter de¤erine getirilmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren ise Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan yay›nlanan 28.04.2005 tarih ve 2005/05 say›l› genelge gere¤i
maddi duran varl›klar›n enflasyon muhasebesine göre düzeltme iﬂlemine tabi tutulmas›na son verilmiﬂtir. Cari dönem içerisinde
uygulanan amortisman yönteminde de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
Uygulanan y›ll›k amortisman oranlar› aﬂa¤›daki gibidir;
Binalar
Taﬂ›t, döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel Maliyet Bedelleri

%2-3
%6-25
kira süresince

Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç veya kay›plar yasal defter kay›t de¤erleriyle ilgili dönemin kâr/zarar
hesaplar›na aktar›lmaktad›r.
Maddi duran bir varl›¤a yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar›, gider olarak muhasebeleﬂtirilmektedir. Maddi duran varl›¤›n
kapasitesini geniﬂleterek kendisinden gelecekte elde edilecek fayday› art›ran nitelikteki yat›r›m harcamalar›, maddi duran varl›¤›n
maliyetine eklenmektedir. Yat›r›m harcamalar›, varl›¤›n faydal› ömrünü uzatan, varl›¤›n hizmet kapasitesini art›ran, üretilen mal veya
hizmetin kalitesini art›ran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Maddi duran varl›klar›n üzerinde rehin, ipotek ve di¤er tedbirler veya bunlar›n al›m› için verilen taahhütler ya da bunlar üzerindeki
tasarruf haklar›n›n kullan›lmas›n› s›n›rlayan baﬂkaca bir husus mevcut de¤ildir.
Banka, maddi duran varl›klara iliﬂkin olarak muhasebe tahminlerinde veya sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olmas› beklenen
de¤iﬂiklikler beklememektedir.
XII- Kiralama iﬂlemlerine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n bilanço tarihi itibar›yla finansal kiralama iﬂlemi bulunmamaktad›r.
XIII- Karﬂ›l›klar ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklere iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lan özel ve genel karﬂ›l›klar d›ﬂ›nda kalan karﬂ›l›klar ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler MUY'un 8 say›l›
Tebli¤ “Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar›n Muhasebeleﬂtirilmesi Standard›”na uygun olarak
muhasebeleﬂtirilmektedir.
Karﬂ›l›klar bilanço tarihi itibar›yla mevcut bulunan ve geçmiﬂten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›,
yükümlülü¤ü yerine getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›ﬂ›n›n gerçekleﬂme olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük
tutar› konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda muhasebeleﬂtirilmektedir. Geçmiﬂ dönemlerdeki olaylar›n bir
sonucu olarak ortaya ç›kan yükümlülükler için “Dönemsellik ‹lkesi” uyar›nca bu yükümlülüklerin ortaya ç›kt›¤› dönemde karﬂ›l›k
ayr›lmaktad›r. Yükümlülük, tutar›n›n tahmin edilemedi¤i durumlarda “ﬁarta ba¤l›” olarak kabul edilmektedir. ﬁarta ba¤l›
yükümlülükler için ﬂart›n gerçekleﬂme olas›l›¤› yüksek ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r.
Bilanço tarihi itibar›yla, geçmiﬂ olaylar›n bir sonucu olarak ortaya ç›kmas› muhtemel olan ve tutar› güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilen
ﬂarta ba¤l› olay bulunmamaktad›r.
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XIV- Çal›ﬂanlar›n haklar›na ait yükümlülüklere iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Türk yasalar› ve sendika sözleﬂmelerine göre k›dem tazminatlar› emeklilik veya iﬂten ç›kar›lma durumunda ödenmektedir. K›dem
tazminat›, Banka'da geçen hizmet süresi ve emeklilik veya iﬂten ç›kar›lma dönemindeki k›dem tazminat› tavan› üzerinden
hesaplanmaktad›r.
Banka, “Banka Çal›ﬂanlar›n›n Haklar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi” hakk›ndaki 10 say›l› Tebli¤ hükümlerine göre, k›dem ve ihbar
tazminatlar›ndan do¤an yükümlülükler için bilançonun haz›rland›¤› dönemden önceki son beﬂ y›l için yap›lan ödemelerin toplam
yükümlülük tutarlar›na oranlar› olarak hesaplanan fiili ödeme oranlar›n›n ortalamas› dikkate al›nmak suretiyle hesaplanan
yükümlülü¤ü aﬂacak ﬂekilde %100 karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla k›dem ve ihbar tazminatlar› için hesaplanan
toplam yükümlülük tutar› 8.783 bin YTL'dir.
Banka'n›n statüsünün 1987 y›l›nda Türk Eximbank olarak yap›land›r›lmas›ndan önce T.C. Emekli Sand›¤›'na tabi olarak görev yapan
ve halen Banka'da hizmete devam etmekte olan personelin emeklili¤i durumunda 1987 y›l›ndan sonraki y›llar için yukar›da
aç›kland›¤› ﬂekilde k›dem ve ihbar tazminat› ayr›lmaktad›r. Söz konusu personelin emekli olmas› durumunda 1987 y›l›ndan önceki
hizmetlerine iliﬂkin tazminat bedeli (emekli ikramiyesi) T.C. Emekli Sand›¤› taraf›ndan hesaplan›p ilgili personele ödenmekte ve
Banka'dan talep edilmektedir. Talep edilen bu tutar Banka'ca T.C. Emekli Sand›¤›'na ödenmektedir. Banka, 1987 y›l› öncesinde
T.C. Emekli Sand›¤›'na tabi olarak görev yapan ve Banka'da hizmete devam eden personelden son beﬂ y›l içinde emekli olanlar
için Emekli Sand›¤›'na gerçekleﬂtirilen ödeme oranlar›n› baz alarak 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla halen Banka'da hizmete devam
etmekte olan söz konusu personel için 1987 y›l›ndan önceki hizmetlerin karﬂ›l›¤› olarak 865 bin YTL tutar›nda ikramiye karﬂ›l›¤›
ay›rm›ﬂt›r.
Banka, ayr›ca 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla geçmiﬂ dönemlerde oluﬂmuﬂ personel izin haklar›ndan do¤an yükümlülükleri için %100
oran›nda, 2.525 bin YTL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r.
XV- Vergi uygulamalar›na iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka 25.03.1987 ve 3332 say›l› Kanun, 26.09.1990 tarihli, 3659 say›l› Kanun ile eklenen 4/B maddesi gere¤ince Kurumlar
Vergisinden muaft›r. Ayn› Kanun'un 3'üncü maddesi gere¤ince söz konusu de¤iﬂiklikler 1 Ocak 1988 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu sebeple ekli mali tablolara herhangi bir ertelenmiﬂ vergi aktifi veya pasifi yans›t›lmam›ﬂt›r.
XVI- Borçlanmalara iliﬂkin ilave aç›klamalar
Al›m sat›m amaçl› finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara iliﬂkin yükümlülükler rayiç de¤er üzerinden; di¤er tüm finansal
yükümlülükler ise kayda al›nmalar›n› izleyen dönemlerde “etkin faiz (iç verim) yöntemi” ile “iskonto edilmiﬂ bedelleri” üzerinden
de¤erlenmektedir. Banka taraf›ndan hisse senedine dönüﬂtürülebilir tahvil ihraç edilmemiﬂtir. Banka'n›n kendisinin ihraç etti¤i
borçlanmay› temsil eden araçlar sat›ﬂ bedelleri üzerinden kayda al›nmaktad›r.
XVII- Ödenmiﬂ sermaye ve hisse senetleri sto¤una iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka cari y›lda hisse senedi ihraç etmedi¤inden dolay›, bu iﬂlem ile ilgili herhangi bir maliyeti bulunmamaktad›r. Banka'n›n
ödenmiﬂ sermayesinin tamam›n›n T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'na ait olmas› sebebiyle hisse senedi ihrac› ile ilgili herhangi
bir maliyeti bulunmamaktad›r. Bankada kâr pay› da¤›t›m› Genel Kurul karar›yla yap›lmakta olup, bu mali tablolar›n düzenlendi¤i
tarih itibar›yla Banka'n›n Genel Kurul toplant›s› henüz yap›lmam›ﬂt›r.
XVIII- Aval ve kabullere iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka, aval ve kabullerini, müﬂterilerin ödemeleri ile eﬂzamanl› olarak gerçekleﬂtirmekte olup, bilanço d›ﬂ› yükümlülükleri içerisinde
göstermektedir.
XIX- Devlet teﬂviklerine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n bilanço tarihi itibar›yla yararland›¤› devlet teﬂviki bulunmamaktad›r.
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XX- Yeni Türk Liras›
31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanun
uyar›nca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras› (“YTL”) ve Yeni Kuruﬂ (“YKr”), Türkiye
Cumhuriyeti'nin yeni para birimi olmuﬂtur. Yeni Türk Liras›'n›n alt birimi Yeni Kuruﬂ'tur (1YTL = 100YKr). Bir önceki para birimi olan
Türk Liras› de¤erleri YTL'ye dönüﬂtürülürken 1 milyon Türk Liras›, 1 YTL'ye eﬂit tutulmaktad›r. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin
para birimi Türk Liras›'ndan alt› s›f›r at›larak sadeleﬂtirilmiﬂtir.
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Türk Liras›'n›n yerini alm›ﬂ
bulunmaktad›r. BDDK'n›n 5 Ocak 2005 tarihli ve BDDK.DZM.2/13/1-a-1 say›l› Genelgesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki
dönemlere iliﬂkin kamuya aç›klanacak mali tablo ve dipnotlar›n›n, karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›lacak olan önceki döneme ait
tutarlar da dahil olmak üzere “bin YTL” üzerinden haz›rlanaca¤› duyurulmuﬂtur. Bu kapsamda, karﬂ›laﬂt›rma amac›yla, daha önce
Türk Liras› üzerinden haz›rlanan ve “milyar TL” esas›na göre sunulan 31 Aral›k 2004 tarihi ile ilgili tutarlar da “bin YTL” olarak
sunulmaktad›r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
I- Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden iﬂlemlere iliﬂkin aç›klamalar
1- Banka'n›n aktiflerinin yaklaﬂ›k %83'ü kredilerden oluﬂmaktad›r. Banka k›sa vadeli kredilerinde as›l olarak Türk bankac›l›k
sisteminin riskini almakta, orta-uzun vadeli ülke kredilerinde ise Hazine'nin politik risk garantisi bulunmaktad›r.
Banka'n›n döviz kaynaklar›n›n yaklaﬂ›k %16's› sabit faizli kaynaklardan, kalan› ise de¤iﬂken faizli kaynaklardan oluﬂmaktad›r. Banka
kulland›rd›¤› döviz kredilerinde, misyonunu da gözeterek kaynak maliyetini yans›tmaya çal›ﬂmaktad›r. Banka'n›n Eurobond portföyü
ise kaynak maliyetinin oldukça üzerinde bir getiri sa¤lamaktad›r. Banka'n›n kulland›rd›¤› Türk Liras› krediler tamamen özkaynaklarla
fonlanmakta, faiz oranlar› da yine misyonu göz önüne al›narak piyasa faiz oranlar›n›n bir miktar alt›nda oluﬂmaktad›r.
Hazine aktiviteleri çerçevesinde kur, faiz ve fiyat hareketlerinden faydalanmak üzere yap›lan tüm al›m/sat›m amaçl› iﬂlemlerde,
Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ risk s›n›rlamalar› bulunmaktad›r.
2- Banka yabanc› para cinsinden sermaye piyasas› araçlar›na yat›r›m yaparken vade aç›s›ndan yat›r›m yapt›¤› sermaye piyasas›
araçlar›n›n vadesine uyumlu k›sa veya orta-uzun vadeli kaynaklar› kullanmakta olup, vade uyumsuzlu¤u riski taﬂ›mamaktad›r.
3- Kur riskinden korunma amaçl› Banka'n›n izledi¤i stratejiler “D. Mali Bünyeye ‹liﬂkin Bilgiler” bendinin V. no'lu f›kras›nda detayl›
olarak anlat›lm›ﬂt›r.
II- Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Bilanço tarihi itibar›yla Banka'n›n sermaye yeterlilik oran› %69'dur.
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Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliﬂkin bilgiler:

%0
Risk A¤›r. Varl›k, Yüküm., G.nakdi Kredi
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit De¤erler
Bankalar
Bankalararas› Para Piyasas›
Ters Repo ‹ﬂlemlerinden Alacaklar
Zorunlu Karﬂ›l›klar
Özel Finans Kurumlar›
Krediler
Takipteki Alacaklar (Net)
‹ﬂtirak, Ba¤l› Ortak. ve VKET Men. De¤.
Muhtelif Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutul. Men. De¤. (Net)
Finansal Kira. Amaç. Varl›k. Veril. Avans
Finansal Kira. ‹ﬂlemlerinden Alacaklar
Finansal Kira. Konusu Varl›klar (Net)
Sabit K›ymetler (Net)
Di¤er Aktifler
Bilanço D›ﬂ› Kalemler
Garanti ve Kefaletler
Taahhütler
Di¤er Naz›m Hesaplar
Türev Finansal Araçlar ile ‹lgili ‹ﬂlemler
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar›
Risk A¤›rl›¤› Verilmemiﬂ Hesaplar
Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar

6
65
9.800
489.164
82.845
1.378
12.363
595.621

Risk A¤›rl›klar›
Banka
%20

149.348
5.258
17.727
103
172.436

%50

%100

44.905
44.905

2.431.008
11.374
9.473
469
286.761
51.462
2.790.547

Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliﬂkin özet bilgi:

Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar (RAV)
Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET)
Özkaynak
Özkaynak/(RAV+PRET)*100

Cari Dönem 31.12.2005
2.847.487
345.925
2.207.873
%69,14

Banka
Önceki Dönem 31.12.2004
3.438.182
310.413
2.083.238
%55,57

RAV: Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar
PRET: Piyasa Riskine Esas Tutar
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Özkaynak kalemlerine iliﬂkin bilgiler:

ANA SERMAYE
Ödenmiﬂ Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›
Hisse Senedi ‹hraç Primleri ve ‹ptal Kârlar›
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçe (*)
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe
Da¤›t›lmam›ﬂ Kârlar
Birikmiﬂ Zararlar
Yabanc› Para Sermaye Kur Fark›
Kâr
Dönem Kâr›
Geçmiﬂ Y›llar Kâr›
Zarar (-)
Dönem Zarar›
Geçmiﬂ Y›llar Zarar›
Ana Sermaye Toplam›

Cari Dönem 31.12.2005

Önceki Dönem 31.12.2004

657.864
750.000
92.136
843.524
22.497
23.676
797.351
86.066
86.066
361.839
361.839
1.949.293

657.864
750.000
92.136
774.427
24.926
12.195
12.731
49.538
49.538
209.673
209.673
1.716.428

(*) 774.427 YTL tutar›nda ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark› Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçe olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
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Cari Dönem 31.12.2005
KATKI SERMAYE
Yeniden De¤erleme Fonu
Menkuller
Gayrimenkuller
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak ve Ba¤l› Ortakl›k Hisseleri ile Gayrim. Sat›ﬂ Kazanç.
Özel Maliyet Bedelleri Yeniden De¤erleme Fonu
Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂ›
Kur Farklar›
Genel Karﬂ›l›klar
12.635
Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karﬂ›l›klar
46.991
Al›nan Sermaye Benzeri Krediler
201.874
Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ Fonu
2.185
‹ﬂtirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan
446
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerden
1.739
Yap›sal Pozisyona Konu Edilen Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ›
Katk› Sermaye Toplam›
263.685
ÜÇÜNCÜ KUﬁAK SERMAYE
SERMAYE
2.212.978
SERMAYEDEN ‹ND‹R‹LEN DE⁄ERLER
5.105
Konsolidasyon D›ﬂ› B›rak›lm›ﬂ Olan Ana Faaliyet Konular› Para ve
Sermaye Piyasalar› ile Sigortac›l›k Olan ve Bu Konudaki Özel Kanunlara
Göre ‹zin ve Ruhsat ile Faaliyet Gösteren Mali Kurumlara Yap›lan Tüm
Sermaye Kat›l›mlar›na ‹liﬂkin Tutarlar ile Özsermaye Yöntemi Uygulanm›ﬂ Ancak
Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiﬂ Bu Tür Mali Ortakl›klara ‹liﬂkin Sermaye Paylar›
5.060
Özel Maliyet Bedelleri
‹lk Tesis Bedelleri
Peﬂin Ödenmiﬂ Giderler
45
Konsolidasyon D›ﬂ› B›rak›lm›ﬂ ‹ﬂtirakler, Ba¤l› Ortakl›klar›n, Sermayesine Kat›l›nan
Di¤er Ortakl›klar›n, Özsermaye Yöntemi Uygulanm›ﬂ Ancak Aktif ve Pasifleri
Konsolide Edilmemiﬂ Bu Tür Mali Ortakl›klar›n ve Konsolide Sabit K›ymetlerin
Rayiç De¤erleri Bilançoda Kay›tl› De¤erlerinin Alt›nda ise Aradaki Fark
Türkiye'de Faaliyet Gösteren Di¤er Bankalara Verilen Sermaye Benzeri Krediler
Konsolidasyon ﬁerefiyesi (Net)
Aktifleﬂtirilmiﬂ Giderler
Toplam Özkaynak
2.207.873

Önceki Dönem 31.12.2004
15.247
123.771
231.754
370.772
2.087.200
3.962

3.895
67

2.083.238

III- Kredi riskine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ.'nin y›ll›k faaliyetlerinin çerçevesi, Banka'n›n “Kuruluﬂ Esaslar› ve Ana Sözleﬂmesi”ni düzenleyen
17 Haziran 1987 tarih, 87/11914 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'n›n 25'inci maddesi gere¤ince Yüksek Dan›ﬂma ve Kredileri
Yönlendirme Kurulu taraf›ndan onaylanan Türk Eximbank Y›ll›k Program› ile belirlenmektedir. Yüksek Dan›ﬂma ve Kredileri
Yönlendirme Kurulu (YDKYK), Baﬂbakan veya görevlendirece¤i Bakan'›n baﬂkanl›¤›nda ekonomi ile ilgili birimlerin müsteﬂar
seviyesindeki yöneticilerinden oluﬂmakta olup Banka Yönetim Kurulu Baﬂkan› ile Baﬂkan Vekili ve Genel Müdür bu komitenin
üyesidir. Y›ll›k Program ile belirlenen hedefler çerçevesinde kredi, garanti ve sigorta programlar› limitlerinin ülke, sektör ve mal
gruplar› baz›nda tahsisi konusunda Türk Eximbank Yönetim Kurulu yetkilidir.
Mevduat kabul etmeyen bir banka olarak, 5411 Say›l› Bankac›l›k Kanunu'nun 77. maddesinde belirtilen hükümlere tabi olmamakla
birlikte, Bankalar Kanunu'nun 54'üncü maddesinde getirilen genel kredi s›n›rlamalar›na uyma konusunda özen göstermektedir.
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Teminatland›rma politikas› gere¤ince, k›sa vadeli kredilerde büyük ölçüde yurt içi banka riskine dayal› kredilendirme yap›lmaktad›r.
Banka'n›n k›sa vadeli Türk Paras› ve YP kredileri için nakdi/gayrinakdi yurt içi banka limitleri Yönetim Kurulu'nca onaylan›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredileri ve Döviz Kazand›r›c› Hizmetlere yönelik kredilerde bir firman›n ulaﬂabilece¤i kredi riski seviyesi
aﬂ›lmamak kayd›yla, Yönetim Kurulu'nca belirlenen vade, faiz ve teminat unsurlar› dahilinde Genel Müdürlük Kredi Komitesi
karar›yla kredi kulland›r›l›r. Bu yetki, Banka özkaynaklar›n›n %1'i ile s›n›rl›d›r.
Ülkemizin d›ﬂ ekonomik politika ve tercihleri çerçevesinde ülkelere aç›lan kredilere iliﬂkin limitler, Yüksek Dan›ﬂma ve Kredileri
Yönlendirme Kurulu (YDKYK) taraf›ndan onaylanan y›ll›k programlarda belirlenmektedir.
Ülke kredileri, iﬂlem baz›nda Yönetim Kurulu Karar› ve 28 Mart 2002 tarih ve 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun'un 10'uncu maddesi gere¤ince T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n ba¤l› oldu¤u Bakan
onay›/Bakanlar Kurulu Karar› ile uygulamaya konulmaktad›r.
Ülke kredileri iﬂlemlerinde asli teminat olarak kredi aç›lan ülkenin Devlet Garantisi/ Eximbank'›n muteber kabul etti¤i banka garantisi
aranmaktad›r.
Banka'n›n y›ll›k program›nda herhangi bir ülkenin limiti, gerek üstlenebilecek azami risk, gerekse y›l içi kulland›r›m baz›nda
s›n›rland›r›lmaktad›r.
K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program› kapsam›nda oluﬂan ticari ve politik risklerin büyük bir k›sm› (2005 y›l›nda %70
oran›ndaki k›sm›), her y›l yenilenen anlaﬂmalar ile uluslararas› reasürör firmalara devredilmektedir.
Banka'n›n kredi, garanti ve sigorta faaliyetleri nedeniyle yüklendi¤i politik risklerden do¤an zararlar› 3332 say›l› Kanun'a 3659 say›l›
Kanun'la eklenen 4/C Maddesi ve 28 Mart 2002 tarih ve 4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakk›nda Kanun uyar›nca T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Kredi de¤erlili¤i aç›s›ndan; OECD ülke risk gruplamalar›, Uluslararas› ‹hracat Kredi Sigortac›lar› Birli¤i (Berne-Union) üyesi
kurumlar›n raporlamalar›, ba¤›ms›z kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n raporlar›, riski al›nan bankalar›n mali tablolar› düzenli olarak
izlenmektedir. Ayr›ca Banka bünyesinde haz›rlanan ülke raporlar› ve k›sa vadeli ülke risk s›n›fland›rmas› çal›ﬂmalar›ndan
yararlan›lmaktad›r.
Firma ve bankalar›n risk ve limitleri günlük ve haftal›k olarak gerek krediyi kulland›ran ve gerekse risk izlemeden sorumlu birimlerce
izlenmektedir.
Banka gerçekleﬂtirdi¤i tüm yabanc› para cinsinden iﬂlem ve di¤er türev finansal ürünlerde, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ
limitler çerçevesinde hareket etmektedir.
Kredi riskinin sektörel ve co¤rafi da¤›l›m›, ülkemiz ihracat kompozisyonuna paralellik göstermekte ve düzenli olarak izlenmektedir.
Tazmin edilen gayrinakdi krediler, Kredi Komitesi karar› ile nakdi krediye dönüﬂtürülmektedir. Vadesi geldi¤i halde ödenmeyen
krediler gibi ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulmakta ve teminatlar›na göre s›n›fland›r›larak takip hesaplar›na at›lmaktad›r.
Yeniden yap›land›r›lan ve itfa plan›na ba¤lanan kredilerin bakiyesi çok düﬂük olmakla beraber, söz konusu iﬂlemlerin bir k›sm›
‹stanbul Yaklaﬂ›m› çerçevesinde sonuçland›r›lmakta ve 30 Haziran 2001 tarih ve 2448 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
“Bankalarca Karﬂ›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karﬂ›l›klara ‹liﬂkin Esas ve
Usuller Hakk›nda Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak ilgili hesaplarda izlenilmektedir.
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Banka yönetiminin 27 Aral›k 2004 tarihinde alm›ﬂ oldu¤u ‹cra Komitesi Karar›na istinaden, vadesinde ödenmeyen kredilerin ve
di¤er alacaklar›n tasfiye olunacak alacaklar hesaplar›na aktar›lma sürecine iliﬂkin olarak, “Bankalarca Karﬂ›l›k Ayr›lacak Kredilerin
ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karﬂ›l›klara ‹liﬂkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik” hükümleri
paralelinde kredi anapara ve/veya faizinin vade sonunda ödenmemiﬂ olmas› halinde, söz konusu tutarlar›n k›sa vadeli krediler ve
di¤er alacaklar ile orta ve uzun vadeli kredi ve di¤er alacaklar için azami 60 güne kadar Yak›n ‹zlemedeki Krediler ve Di¤er
Alacaklar hesab›nda izlenilmesine baﬂlan›lm›ﬂt›r.
Banka'n›n ilk büyük 100 nakdi kredi müﬂterisinden olan alaca¤›n›n, (riski Banka'ya ait olan) toplam nakdi krediler portföyü içindeki
pay› %94,7'dir.
Banka kulland›rm›ﬂ oldu¤u ülke kredilerinden kaynaklanan vadesi geçmiﬂ alacaklar için temerrüt süreleri vade tarihinden itibaren 6
aya kadar olanlara %25, 6-12 ay olanlara %50, 12-36 ay olanlara %75 ve 36 ay üzeri için %100 oran›nda serbest karﬂ›l›k
ay›rmaktad›r. Bu çerçevede, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla vadesi geçmiﬂ ülke kredileri için 5.707 bin YTL (4.240.567 ABD Dolar›)
tutar›nda; temerrüde düﬂmüﬂ Rusya Federasyonu'na kulland›r›lan ülke kredilerinin henüz vadesi gelmemiﬂ taksitleri için ihtiyatl›l›k
ilkesi çerçevesinde %25 oran›nda serbest karﬂ›l›k ayr›lmaya devam edilerek 6.666 bin YTL (4.953.118 ABD Dolar›) tutar›nda karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂt›r. Böylece toplam 12.373 bin YTL serbest karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, Banka, 31 Aral›k 2004 tarihinde ‹cra Komitesi karar› çerçevesinde riski Banka'ya ait olmayan k›sa vadeli fon kaynakl› krediler
hariç olmak üzere k›sa vadeli krediler üzerinden %2 oran›nda 50.908 bin YTL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. Banka, 31 Aral›k 2005
tarihli mali tablolarda Türkiye ekonomisindeki olumlu geliﬂmelere ihtiyatl› bir yaklaﬂ›mla söz konusu karﬂ›l›k oran›n› %1,75'e
düﬂürmüﬂ ve 28.066 bin YTL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. 22.842 bin YTL tutar›ndaki iptal edilen karﬂ›l›k tutar› ise gelir tablosunda
“Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na kaydedilmiﬂtir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, %1,75 oran›nda karﬂ›l›¤a tabi olan k›sa vadeli
krediler için “Bankalarca Karﬂ›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karﬂ›l›klara ‹liﬂkin
Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ayr›lan %0,5 oran›ndaki genel karﬂ›l›k tutar› olan 11.226 bin YTL
mükerrerli¤i önlemek amac›yla %1,75'e göre ayr›lan karﬂ›l›k bakiyesinden düﬂülerek, 28.066 bin YTL tutar›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bankaca üstlenilen kredi riski için ayr›lan genel karﬂ›l›k tutar› 12.635 bin YTL (2004: 15.247 bin YTL)'dir.
Banka ‹cra Komitesi karar› çerçevesinde, Muhtelif Alacaklar hesab›nda izlenilmekte olan Rusya Erteleme Kredisi kapsam›nda
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤›'ndan olan toplam 4.868.357 ABD Dolar› tutar›ndaki
alaca¤a iliﬂkin olarak, aradan geçen 5 y›l› aﬂk›n süre içerisinde herhangi bir ilerleme sa¤lanamam›ﬂ olmas› nedeniyle, bu tutar›n 31
Aral›k 2005 tarihi itibar›yla hesaplanan YTL karﬂ›l›¤› üzerinden %100 oran›nda 6.552 bin YTL ek karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
Böylece Banka'n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla ay›rm›ﬂ oldu¤u serbest karﬂ›l›klar bakiyesi 46.991 bin YTL'dir.
T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› (Hazine Müsteﬂarl›¤›) taraf›ndan 6 Kas›m 1997 tarih ve B.02.0.1.HM.K‹T.03.02.52321/4-51898
say›l› yaz› ile Banka'ya iletilen “T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› Taraf›ndan Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› A.ﬁ.'ne Aktar›lacak
Tutarlarla ‹lgili Uygulama Esaslar›” uyar›nca; Türk Eximbank'›n kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeniyle yüklendi¤i politik
risklerden dolay› ortaya ç›kan zararlar ile; borç ertelemelerine konu alacaklar her y›l Eylül ay› sonuna kadar Hazine Müsteﬂarl›¤›'na
bildirilmektedir.
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Co¤rafi bölgeler itibar›yla bilgiler:

Varl›klar Yükümlülükler (4)

Gayrinakdi
Krediler

Sermaye
Yat›r›mlar› (3)

Net
Kâr/ (Zarar)

Cari Dönem 31.12.2005
Yurt içi
Avrupa Birli¤i Ülkeleri
OECD Ülkeleri (1)
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri
ABD, Kanada
Di¤er Ülkeler
Da¤›t›lmam›ﬂ Varl›klar/Yükümlülükler(2)
Toplam

3.270.971
68.433
7.530
546
165.586
3.513.066

2.853.922
410.045
155.780
92.057
6.322
3.518.126

293.397
293.397

5.060
5.060

361.839
361.839

Önceki Dönem 31.12.2004
Yurt içi
Avrupa Birli¤i Ülkeleri
OECD Ülkeleri (1)
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri
ABD, Kanada
Di¤er Ülkeler
Da¤›t›lmam›ﬂ Varl›klar/Yükümlülükler(2)
Toplam

3.730.681
296.794
6.912
120
422.734
4.457.241

3.152.780
903.356
220.955
182.020
2.025
4.461.136

258.757
258.757

3.895
3.895

231.166
231.166

(1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›ﬂ›ndaki OECD ülkeleri
(2) Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›k ve yükümlülükler
(3) Varl›klar sütununa dahil edilmemiﬂtir.
(4) Net kâr›/(zarar›) içermektedir.
Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m›:

Tar›m
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k
Ormanc›l›k
Bal›kç›l›k
Sanayi
Madencilik ve Taﬂocakç›l›¤›
‹malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
‹nﬂaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaﬂt›rma Ve Haberleﬂme
Mali Kuruluﬂlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
E¤itim Hizmetleri
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler
Di¤er
Toplam
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TL
13.339
13.339
519.249
519.249
866.249
256
425
865.568
8.819
1.407.656

Cari Dönem 31.12.2005
(%)
YP
(%)
TL
0,95
15.298
1,01
14.836
0,95
15.298
1,01
14.836
36,88
348.505
0,06 461.241
852
0,06
36,88
347.653 22,98 461.241
479.468 31,70
61,54
642.335 42,47 866.963
13.139
0,87
0,02
3.125
0,21
580
0,03
9.236
0,61
81
61,49
608.815 40,25 866.302
8.020
0,53
0,63
26.934
1,78
10.521
100,00 1.512.540 100,00 1.353.561

Önceki Dönem 31.12.2004
(%)
YP
(%)
1,10
24.954
1,18
1,10
24.954
1,18
34,08
423.563
19,98
1.676
0,08
34,08
421.887
19,90
543.540
25,64
64,04 1.031.215
48,64
28.883
1,36
0,04
83.186
3,92
4.717
0,22
64,00
874.514
41,25
39.915
1,89
0,78
96.676
4,56
100,00 2.119.948
100,00
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
IV- Piyasa riskine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n finansal aktiviteleri neticesinde maruz kalabilece¤i piyasa riskinden korunmak amac›yla tüm al›m/sat›m amaçl› Türk Liras›
ve Yabanc› Para menkul k›ymet portföyü, günlük olarak piyasadaki cari oranlarla de¤erlendirilmektedir (“mark to market”). Piyasa
riskinden oluﬂabilecek muhtemel zarar› s›n›rlamak amac›yla al›m/sat›m amaçl› tüm Türk Liras› ve Döviz iﬂlemleri için, menkul k›ymet
iﬂlemleri dahil olmak üzere, günlük maksimum taﬂ›nabilecek tutarlar, maksimum iﬂlem miktarlar› ve zarar› durdurma limitleri
Yönetim Kurulu'nca belirlenmiﬂ s›n›rlamalar dahilinde uygulanmaktad›r.
Banka'n›n maruz kald›¤› piyasa riskinin Sermaye Yeterlili¤i Analiz Formunda hesaplanmas›nda, BDDK taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ olan
“Standart Metod ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi” esas al›narak “Kur Riski” ve “Faiz Riski” (Banka'n›n Hisse Senedi Pozisyon Riski
bulunmamaktad›r) hesaplan›r. Sözkonusu yöntem çerçevesinde hesaplanan “Kur Riski” haftal›k olarak, faiz ve kur riski toplam›n›
içeren “Piyasa Riski” ise ayl›k olarak haz›rlanmaktad›r.
Banka'n›n genel kur politikas› çerçevesinde son derece s›n›rl› döviz pozisyonu taﬂ›nd›¤› halde (kapal› pozisyona yak›n), Standart
Metod çerçevesinde hesaplanan kur riskine ait sermaye yükümlülü¤ünün k›sa pozisyon yaratacak ﬂekilde, riske maruz tutar
içindeki hesaplara intikal etmesinin nedeni, K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas› Program›n›n yap›s› gere¤i Banka'n›n maruz
kalabilece¤i reasüre edilmemiﬂ gayrinakdi kredi yükümlülü¤üdür.

Faiz Oran› Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Faiz Oran› Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Hisse Senedi Pozisyon Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Hisse Senedi Pozisyon Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Kur Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Sermaye Yükümlülü¤ü
Kur Riskine Tabi Opsiyonlar ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Toplam RMD-‹ç Model
Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü¤ü
Piyasa Riskine Maruz Tutar

Tutar
5.373
5.373
22.301
22.301
27.674
345.925

V- Kur riskine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka'n›n kur riskine maruz pozisyonlar› günlük olarak takip edilmekte olup yetkili personel Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan
Risk Yönetimi Esaslar› çerçevesinde belirlenen limitler dahilinde kalmak kayd›yla, piyasadaki gerçekleﬂmeleri ve beklentileri göz
önüne alarak iﬂlem yapabilmektedir. Yabanc› para aktifler ve pasifler aras›nda para birimi, vade, faiz tipi uyumunun mümkün olan
en yüksek düzeyde sa¤lanmas› esast›r. Bu amaçla borçlanma stratejileri elden geldi¤ince Banka'n›n aktif yap›s›na göre
belirlenmektedir. Bunun mümkün olmad›¤› hallerde “cross currency” (para ve faiz) ve para swaplar› gibi türev ürünler kullanarak
veya mümkün oldu¤u hallerde Banka'n›n aktif yap›s›nda de¤iﬂiklikler yaparak uyumun sa¤lanmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r. Banka'n›n
yabanc› para aktiflerinin büyük bir k›sm› ABD Dolar› ve EURO cinsinden olup, bunlar›n fonlamas› ABD Dolar›, EURO ve Japon Yeni
cinsinden borçlanmalar ile gerçekleﬂtirilmektedir. 31 Aral›k 2005 itibar›yla Japon Yeni kaynaklarla fonlanan ABD Dolar› cinsinden
aktifler için kur riskine ve likidite problemine karﬂ› kayna¤›n ve aktiflerin vade yap›s›na uygun, uzun vadeli yap›lan “cross currency”
(para ve faiz) swaplar›n bakiyesi 12.597.642.856 JPY ve 106.568.473,31 ABD Dolar›'d›r. Söz konusu swaplara ek olarak uzun vadeli
faiz swaplar› da gerçekleﬂtirilmekte olup, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bakiyeleri 30.000.000 ABD Dolar›'d›r. Ayr›ca likidite ve kur
riski amaçl› k›sa vadeli para swaplar› da yap›lmakta olup, 31 Aral›k 2005 itibar›yla bunlar›n bakiyesi ise 263.346.825 ABD Dolar›'na
karﬂ›l›k, 220.000.000 EURO ile 176.425.300 tam YTL'ye karﬂ›l›k 129.000.000 ABD Dolar›'d›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
Yabanc› para risk yönetim politikas›:
Banka dönem içinde esas olarak aktif ve pasifleri aras›nda kur riski aç›s›ndan son derece dengeli bir politika izlemiﬂtir. 31 Aral›k
2005 tarihi itibar›yla Banka'n›n Yabanc› Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak oran› %0,83'dür.
Yabanc› para birimi baz›nda pozisyon günlük olarak takip edilmektedir. Banka faaliyetlerinin ve/veya piyasa koﬂullar›ndaki
de¤iﬂikliklerin pozisyon üzerindeki yaratt›¤› etkiler izlenmekte, Banka stratejisine uygun gerekli kararlar al›nmaktad›r.
Banka'n›n mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son beﬂ iﬂ günü kamuya duyurulan cari döviz al›ﬂ kurlar›:

USD
AUD
DKK
SEK
CHF
JPY
CAD
NOK
GBP
SAR
EUR
KWD
XDR

26.12.2005
1,34660
0,98480
0,21401
0,16882
1,02390
1,15600
1,15450
0,19916
2,33300
0,35903
1,59640
4,61010
1,92870

27.12.2005
1,34720
0,98250
0,21432
0,16853
1,02680
1,15110
1,15420
0,19907
2,33600
0,35918
1,59890
4,61210
1,92960

28.12.2005
1,34650
0,98240
0,21498
0,16997
1,02960
1,14900
1,15210
0,19977
2,34020
0,35899
1,60400
4,60970
1,92780

29.12.2005
1,34810
0,98480
0,21431
0,16986
1,02640
1,14470
1,15710
0,19888
2,32080
0,35941
1,59910
4,61360
1,93410

30.12.2005
1,34580
0,98770
0,21382
0,16922
1,02480
1,14760
1,15790
0,19906
2,32420
0,35882
1,59500
4,60730
1,92330

Banka'n›n cari döviz al›ﬂ kurunun mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz günlük basit aritmetik ortalama de¤eri:

USD
AUD
DKK
SEK
CHF
JPY
CAD
NOK
GBP
SAR
EUR
KWD
XDR
Banka'n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bilanço de¤erleme kurlar› 30 Aral›k 2005 tarihli kurlara eﬂittir.
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ARALIK 2005 Ortalama
1,34979
1,00132
0,21479
0,16969
1,03410
1,14002
1,16163
0,20066
2,35643
0,35988
1,60125
4,62093
1,93140

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
Banka'n›n kur riskine iliﬂkin bilgiler: (bin YTL)
Cari Dönem 31.12.2005
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C.M.B.
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Verilen Krediler (1)
‹ﬂtirak ve Ba¤l› Ortakl›klardaki Yat›r›mlar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler
Maddi Duran Varl›klar
ﬁerefiye
Di¤er Varl›klar (1)
Toplam Varl›klar
Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Döviz Tevdiat Hesab›
Para Piyasalar›na Borçlar
Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Sa¤lanan Fonlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Muhtelif Borçlar
Di¤er Yükümlülükler (1)
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Bilanço D›ﬂ› Pozisyon
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
Önceki Dönem 31.12.2004
Toplam Varl›klar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Bilanço D›ﬂ› Pozisyon
Gayrinakdi Krediler

EURO

USD

Yen

Di¤er YP

Toplam

10
10.768
412.613
3.370
426.761

7
21.080
8.588
10.808
679.538
70.820
22.864
813.705

2
864
618
2.869
4.353

573
7.206
126
7.905

19
33.285
8.588
10.808
1.099.975
70.820
29.229
1.252.724

69.766
186
484
70.436

438.013
5.234
393.225
836.472

152.895
1.924
154.819

-

660.674
5.420
395.633
1.061.727

356.325

(22.767)

(150.466)

7.905

190.997

(350.900)
350.900
3.967

37.384
394.786
357.402
289.430

144.570
144.570
-

-

(168.946)
539.356
708.302
293.397

582.760
550.493
32.267
(23.698)
1.146

1.577.438
1.409.660
167.778
(191.036)
257.611

3.515
220.025
(216.510)
209.999
-

8.231
8.231
-

2.171.944
2.180.178
(8.234)
(4.735)
258.757

(1) 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bilançonun aktifinde yer alan Irak kredisi anapara tutar› 412.565 bin YTL için, 10.551 bin YTL
tutar›nda faiz reeskontu ve ayn› kredi için bilançonun pasif aya¤›nda 73.517 bin YTL riski Hazine Müsteﬂarl›¤›'na ait oldu¤u için
yukar›daki tablolara dahil edilmemiﬂtir.
VI- Faiz oran› riskine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
1- TP ve Döviz cinsinden faize duyarl› aktif ve pasiflerin, sabit ve de¤iﬂken faiz baz›nda ayr›m› ve bunlar›n aktif ve pasif içindeki
a¤›rl›¤›n›n gösterilmesi suretiyle faiz oranlar›ndaki olas› de¤iﬂimlerin Banka kârl›l›¤›n› nas›l etkileyece¤i tahmin edilir. TP ve Döviz
cinsinden “faize duyarl›” tüm aktiflerle pasiflerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n vadesinde (sabit faizlilerde) veya faiz ödeme
dönemlerinde (de¤iﬂken faizlilerde) yenilenece¤i yaklaﬂ›m›ndan hareketle, ilgili vade aral›klar›nda (1 ay, 1-3 ay, 3-6 ay, 6-12 ay ve
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
12 aydan uzun), ilgili para birimi cinsinden faize duyarl› aç›k (fazla) tutar, yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibar›yla (gapping
raporu) ortaya ç›kar›l›r. Faize duyarl› tüm aktif ve pasiflerin faiz yenileme dönemlerine göre ayr›ﬂt›r›lmas› suretiyle piyasa faiz
oranlar›ndaki olas› de¤iﬂmelerden Banka'n›n hangi vade aral›¤›nda ne yönde etkilenece¤i belirlenir.
2- Döviz cinsinden (tüm döviz cinsleri baz›nda ayr› ayr› ve ABD Dolar› cinsinden toplam olmak üzere) ve TP cinsinden aktif ve
pasiflerin a¤›rl›kl› ortalama vadeye kalan gün say›lar›n› gösteren tablolar›n, periyodik dönemler itibar›yla haz›rlanmas› suretiyle aktif
ve pasifler aras›nda vade uyumsuzluklar› (mismatch) belirlenir.
3- Yönetim Kurulu'nca onaylanan Risk Yönetim Esaslar›na göre Banka, sabit ve de¤iﬂken faizli farkl› döviz cinslerinden aktif ve
pasiflerin uyumuna önem vermekte ve faiz de¤iﬂikliklerinin Banka kârl›l›¤› üzerinde yaratabilece¤i olumsuz etkileri s›n›rlamak
amac›yla yüklenebilecek sabit/de¤iﬂken faizli aktif ve pasif uyuﬂmazl›¤› seviyesinin bilanço büyüklü¤ünün makul düzeyde
tutulmas›na özen göstermektedir.
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla orta-uzun vadeli USD cinsinden de¤iﬂken faizli aktiflerinin JPY cinsinden sabit faizli pasiflerine
uyumunu sa¤lamak amac›yla yap›lm›ﬂ 4 adet JPY/USD para ve faiz swap› (cross currency swap) iﬂlemi mevcuttur. Ayr›ca y›l içinde
sabit bazda orta-uzun vadeli yükümlülüklerinin bir k›sm› için orta-uzun vadeli sabit faizli aktifler yarat›lmak suretiyle aktif-pasif
aras›nda faiz uyumu sa¤lanm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla uzun vadeli USD cinsinden yap›lan 3 adet faiz swap› ile sabit faizli aktiflerin de¤iﬂken faizli
yükümlülükler ile uyumu sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla k›sa vadeli 11 adet TP-YP swap iﬂlemi ve 10 adet YP-YP swap iﬂlemi gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›ﬂ› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (Yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibar›yla)
1 Y›l
ve Üzeri

Faizsiz

22.837
10.808
141.432
57.906
6.615
239.598

71
71
1.768
149.348
125.330
9.800
10.808
- 2.920.196
176.952
26.424
125.621
28.263 3.518.126

306.849
25.848
339.007 313.072
645.856 338.920

101.200
101.200

13.000
13.000
660.674
2.140.330 2.844.452
2.153.330 3.518.126

471.372
-

138.398
144.571

Cari Dönem 31.12.2005
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay 6-12 Ay
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C.M.B.
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar 147.580
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
- 11.626
16.917
73.950
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
9.800
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Verilen Krediler
373.191 687.287 1.054.451 663.835
Vadeye Kadar Elde Tut. Men.De¤.
892 46.187
27.638
44.329
Di¤er Varl›klar
18.612 25.214
18.222
30.534
Toplam Varl›klar
550.075 770.314 1.117.228 812.648
Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Di¤er Mevduat
Para Piyasalar›na Borçlar
Muhtelif Borçlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Di¤er Mali Kuruluﬂlar. Sa¤l. Fonlar
Di¤er Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Faize Duyarl› Aç›k
Bilanço D›ﬂ› Faize Duyarl› Aç›k
Toplam Faize Duyarl› Aç›k
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8.832 217.945
3.584 48.459
12.416 266.404
537.659 503.910
(143.031)
5.940
394.628 509.850

473.728
-

471.372 473.728

Toplam

(2.125.067)
-

7.480

282.969 (2.125.067)

7.480

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:
Cari Dönem Sonu 31.12.2005

EURO
%

USD
%

Yen
%

TP
%

Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C.M.B.
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
Para Piyasas›ndan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul De¤erler

2,35
3,83
-

4,20
7,76
8,08
5,28
6,97

1,61
-

14,91
18,29
14,83
14,69
17,42

Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Di¤er Mevduat
Para Piyasalar›na Borçlar
Muhtelif Borçlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Sa¤lanan Fonlar

3,09

5,24

2,47

-

Varl›klar›n, yükümlülüklerin ve bilanço d›ﬂ› kalemlerin faize duyarl›l›¤› (Yeniden fiyatland›rmaya kalan süreler itibar›yla)
1 Aya
1 Y›l
Önceki Dönem Sonu 31.12.2004
Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay 6-12 Ay ve Üzeri
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler)
ve T.C.M.B.
92
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar
454.309
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤er.
9.251
13.705
23.815
29.579 43.952
Para Piyasas›ndan Alacaklar
59.650
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
12.220
- 10.206
Verilen Krediler
565.155 1.021.535 1.387.097 436.444 63.278
Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul De¤erler
8.045
87.467
13.297
41.951
9.476
Di¤er Varl›klar
Toplam Varl›klar
1.096.502 1.134.927 1.424.209 507.974 126.912
Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Di¤er Mevduat
Para Piyasalar›na Borçlar
Muhtelif Borçlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Di¤er Mali Kuruluﬂlar. Sa¤l. Fonlar
Di¤er Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Faize Duyarl› Aç›k
Bilanço D›ﬂ› Faize Duyarl› Aç›k
Toplam Faize Duyarl› Aç›k

- 467.964
276.925 599.197
276.925 1.067.161

280.430
267.408
547.838

29.109 161.131
29.109 161.131

Faizsiz

Toplam

170.612
170.612

92
454.309
120.302
59.650
22.426
3.473.509
160.236
170.612
4.461.136

18.247
2.360.725
2.378.972

18.247
467.964
1.346.792
2.628.133
4.461.136

819.577
(164.643)

67.766
-

876.371
5.768

478.865 (34.219) (2.208.360)
29.073 164.261
-

34.459

654.934

67.766

882.139 507.938 130.042 (2.208.360)

34.459
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar›:
Önceki Dönem 31.12.2004
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C.M.B.
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Men. De¤.
Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Di¤er Mevduat
Para Piyasalar›na Borçlar
Muhtelif Borçlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Sa¤lanan Fonlar

EURO
%

USD
%

Yen
%

TP
%

2,03
10,12
4,31
8,87

1,52
9,39
8,06
3,59
7,33

2,57
4,85

21,86
30,44
18,00
19,24
29,83

4,05

11,50
2,15

2,63

22,25

VII- Likidite riskine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
1- Banka'n›n nakit ak›mlar›, kredi tahsilatlar› ve bulunabilecek ilave kaynaklar aç›s›ndan iyimser, nötr ve kötümser senaryolar alt›nda
likidite yönetimi aç›s›ndan karar mekanizmalar›na yard›mc› olacak ﬂekilde düzenlenmektedir. Di¤er taraftan Banka Yönetim
Kurulu'nca k›sa vadeli yükümlülükleri karﬂ›lamak üzere asgari likidite seviyeleri ve acil likidite kaynaklar› belirlenmiﬂtir.
2- Banka istikrarl› bir pozitif net faiz marj›n›n sürdürülmesi politikas›n› benimsemiﬂ olup, özellikle TP kaynaklar›n›n borçlan›lmayan
ve s›f›r muhasebe maliyetli özkaynaklar ve içsel yarat›lan fonlardan ibaret olmas› yukar›da bahsedilen politikaya katk› yapan en
önemli unsur olmaktad›r.
3- Banka k›sa vadeli likidite ihtiyac›n›, yurt d›ﬂ› ve yurt içi bankalardan temin edilen k›sa vadeli krediler, uzun vadeli likidite ihtiyac›n›
ise Dünya Bankas›, JBIC gibi uluslararas› kuruluﬂlardan temin edilen orta-uzun vadeli borçlanmalar ve tahvil ve bono ihrac› gibi
sermaye piyasalar›ndan temin edilen fonlar yoluyla sa¤lamaktad›r.
Banka k›sa vadeli kredilerini k›sa vadeli, orta-uzun vadeli kredilerini ise orta-uzun vadeli kaynaklardan fonlamaya çal›ﬂmakta ve bu
konudaki uyumsuzlu¤u mümkün oldu¤unca azaltmaya çal›ﬂmaktad›r. Banka'n›n genelde yabanc› kaynaklar›n›n kalan vadesinin
a¤›rl›kl› ortalamas›n›n plasman ve kredilerinin vadesinden bir miktar yüksek olmas›, Banka'n›n kaynaklar›n›n aktiflerinden daha s›k
yenilenmesi (roll-over) riskine karﬂ› koruyarak likidite yönetimine olumlu katk›da bulunmaktad›r. Di¤er taraftan Banka, TCMB
nezdinde TP ve Döviz piyasalar›ndan borçlanma limitlerini, yurt içi ve yurt d›ﬂ› bankalardan k›sa vadeli para piyasas› borçlanma
limitlerini mümkün oldu¤unca acil durumlarda kullanmak istemektedir.
4- Banka, mevcut kredi stoklar› ve mevcut nakit de¤erlerden hareketle haftal›k, ayl›k ve y›ll›k bazda olmak üzere, borç ödeme
yükümlülükleri, tahmini kredi kulland›r›mlar›, kredi tahsilatlar›, muhtemel sermaye giriﬂleri ile politik risk zarar› tazminatlar› dikkate
al›narak Türk Paras› ve Yabanc› Para cinsinden ayr› ayr› nakit ak›m tablolar› haz›rlamakta ve nakit ak›m sonuçlar›ndan hareketle
ilave kaynak ihtiyac› ve zamanlamas›n› belirlemektedir.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem 31.12.2005

1 Aya
Kadar

1-3 Ay

6-12
Ay

1 Y›l
ve Üzeri

71
1.768
1.839

147.580
9.800
300.485
892
15.744
474.501

4.578
624.661
20.680
21.785
671.704

16.917
73.950
845.703 962.798
19.571
44.329
18.106
30.534
900.297 1.111.611

29.885
10.808
186.549
91.480
13.028
331.750

71
149.348
125.330
9.800
10.808
- 2.920.196
176.952
26.424
125.621
26.424 3.518.126

-

8.832
775
9.607

93.730
55.843
149.573

282.924
69.847
352.771

173.987
315.538
489.525

101.201
263.429
364.630

660.674
13.000
13.000
2.139.020 2.844.452
2.152.020 3.518.126

Net likitide Aç›¤›

1.839

464.894

522.131

547.526

622.086

(32.880) (2.125.596)

Önceki Dönem 31.12.2004
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler

1.223
-

913.018 1.013.744 1.304.056
10.829 833.436 535.944

872.987
215.927

341.788
544.250

14.320
2.320.750

4.461.136
4.461.136

Net Likidite Aç›¤›

1.223

902.189

657.060 (202.462) (2.306.430)

-

Vadesiz
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C.M.B.
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤er.
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.
Di¤er Varl›klar
Toplam Varl›klar
Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Di¤er Mevduat
Di¤er Mali Kuruluﬂlar.Sa¤l. Fonlar
Para Piyasalar›na Borçlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Muhtelif Borçlar
Di¤er Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler

180.308

3-6 Ay

768.112

Da¤›t›lamayan (*)

Toplam

-

(*) Bilançoyu oluﬂturan aktif hesaplardan Sabit K›ymetler, ‹ﬂtirak ve Ba¤l› Ortakl›klar, Ayniyat Mevcudu, Peﬂin Ödenmiﬂ Giderler,
Muhtelif Alacaklar, Maddi Duran Varl›klar, Maddi Olmayan Duran Varl›klar ve Di¤er Aktifler ve bilançoyu oluﬂturan pasif
hesaplardan Özkaynaklar, Karﬂ›l›klar, Muhtelif Borçlar gibi bankac›l›k faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, k›sa
zamanda nakde dönüﬂme ﬂans› bulunmayan di¤er aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.
(**) Di¤er Yükümlülükler sat›r›na ise Özkaynaklar ve Sermaye Benzeri Krediler, Faiz ve Gider Reeskontlar›, Karﬂ›l›klar ve vergi
kalemleri eklenmiﬂtir.
VIII- Finansal varl›k ve yükümlülüklerin rayiç de¤eri ile gösterilmesine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Vadeye kadar elde tutulan varl›klar› rayiç de¤eri; piyasa fiyatlar› veya bu fiyat›n tespit edilemedi¤i durumlarda, faiz, vade ve benzeri
di¤er koﬂullar bak›m›ndan ayn› nitelikli itfaya tabi di¤er menkul de¤erler için olan kote edilmiﬂ piyasa fiyatlar› baz al›narak saptan›r.
‹hraç edilen menkul de¤erlere iliﬂkin toplam rayiç de¤er, kote edilmiﬂ piyasa fiyatlar›na dayanarak hesaplan›r ve piyasa fiyat›n›n
bulunmad›¤› durumlarda, kalan vade için cari getiriye dayanan iskonto edilmiﬂ nakit ak›ﬂ modeli kullan›l›r.

TÜRK EX‹MBANK FAAL‹YET RAPORU 2005 //85

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
D. MAL‹ BÜNYEYE ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹LER
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
Aﬂa¤›daki tablo, Banka'n›n baz› finansal varl›k ve yükümlüklerinin defter de¤eri ile rayiç de¤erini göstermektedir. Defter de¤eri ilgili
varl›k ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiﬂ faiz reeskontlar›n›n toplam›n› ifade etmektedir.
Defter De¤eri
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2005
31.12.2004
Finansal Varl›klar
Bankalar ve Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Alacaklar (2)
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler (1)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler (1)
Finansal Yükümlülükler
Bankalararas› Mevduat
Di¤er Mevduat
Di¤er Mali Kuruluﬂlardan Sa¤lanan Fonlar (2)
‹hraç Edilen Menkul De¤erler (2)
Muhtelif Borçlar (2)

Rayiç De¤er
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2005
31.12.2004

159.324
11.715
189.810

514.051
22.426
160.236

159.324
11.715
191.661

514.051
101.192

937.439
13.000

1.614.200
467.964
18.247

937.439
13.000

1.614.200
487.095
18.247

(1) 31.12.2004 dönemi için, Sat›lmaya haz›r ve vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler içerisinde bulunan Eurobond'lar›n
rayiç bedelleri güvenilir bir ﬂekilde belirlenemedi¤i için, etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleriyle mali tablolarda
gösterilmiﬂ olup, yukar›daki tabloda bulunan rayiç de¤erlere dahil edilmemiﬂtir.
(2) Etkin faiz oran› (iç verim) yöntemi ile bulunan de¤erleri yaklaﬂ›k olarak ilgili kalemlerin rayiç de¤erlerini ifade etmektedir.
IX- Baﬂkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan iﬂlemler, inanca dayal› iﬂlemlere iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka taraf›ndan baﬂkalar›n›n nam ve hesab›na yap›lan iﬂlem ile inanca dayal› iﬂlem sözleﬂmeleri kapsam›nda iﬂlem
yap›lmamaktad›r.
X- Faaliyet bölümlerine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar
Banka, mevduat kabul etmeyen banka statüsündedir, misyonu gere¤i Banka, ihracat kredi iﬂlemleri, ihracat kredi sigortas› ve
ihracat garantisi alanlar›nda faaliyet göstermektedir. Ayr›ca Hazine iﬂlemleri kapsam›nda TP ve YP cinsinden para, sermaye ve
döviz piyasalar›nda iﬂlemler gerçekleﬂtirmektedir.
Vadeli piyasalarda vadeli döviz al›m/sat›m iﬂlemleri ile para ve faiz swaplar› yap›lmakta, sendikasyon kredisi, sermaye benzeri
kredi, di¤er borçlanma ve tahvil-bono ihrac› yolu ile kaynak temin edilmektedir.

BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
I- Aktif kalemlere iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
1. T.C. Merkez Bankas› Hesab›na ‹liﬂkin Bilgiler:

Vadesiz Serbest Tutar
Vadeli Serbest Tutar
Toplam
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Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
46
19
46
19

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
72
20
72
20

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
2. Al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliﬂkin ilave bilgiler:
a) Teminata verilen/bloke edilen al›m sat›m amaçl› menkul de¤erlere iliﬂkin bilgiler:
Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
-

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
746
746
-

Serbest Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2005
31.12.2004
61.449
316.794
339
120
881
403
62.669
317.317

Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2005
31.12.2004
-

Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Menk. De¤.
Di¤er
Toplam
b) Repo iﬂlemlerine konu olan al›m sat›m amaçl› menkul de¤erler :
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla repo iﬂlemi bulunmamaktad›r.
3. Yurt d›ﬂ› bankalar hesab›na iliﬂkin bilgiler:

AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (1)
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri
Di¤er
Toplam
(1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›ﬂ›ndaki OECD ülkeleri.

4. Ters repo iﬂlemlerinden alacaklar hesab›na iliﬂkin bilgiler:
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla ters repo iﬂlemi bulunmamaktad›r.
5. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliﬂkin bilgiler:
a) Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin baﬂl›ca türleri:
Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler, Hazine taraf›ndan yurt içi ve yurt d›ﬂ› piyasalarda sat›lmak üzere ihraç edilmiﬂ devlet iç borçlanma
senetlerinden oluﬂmaktad›r.
b) Sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliﬂkin bilgiler:

Borçlanma Senetleri
Borsada ‹ﬂlem Gören
Borsada ‹ﬂlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada ‹ﬂlem Gören
Borsada ‹ﬂlem Görmeyen
De¤er Azalma Karﬂ›l›¤› (-)
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
10.808
10.808
10.808

Önceki Dönem 31.12.2004
22.426
22.426
22.426

c) Teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin özellikleri ve defter de¤erine iliﬂkin bilgiler:
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤er bulunmamaktad›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
d) Teminata verilen/bloke edilen sat›lmaya haz›r menkul de¤erlere iliﬂkin bilgiler:
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤er bulunmamaktad›r.
e) Repo iﬂlemlerine konu olan sat›lmaya haz›r menkul de¤erler:
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla teminat olarak gösterilen sat›lmaya haz›r menkul de¤er bulunmamaktad›r.
6. Kredilere iliﬂkin aç›klamalar:
a) Banka'n›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeﬂit kredi veya avans›n bakiyesine iliﬂkin bilgiler:

Banka Ortaklar›na Verilen Do¤rudan Krediler
Tüzel Kiﬂi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kiﬂi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklar›na Verilen Dolayl› Krediler
Banka Mensuplar›na Verilen Krediler
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
Nakdi
Gayrinakdi
2.574
2.574
-

Önceki Dönem 31.12.2004
Nakdi
Gayrinakdi
2.047
2.047
-

b) Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er
alacaklara iliﬂkin bilgiler:
Nakdi Krediler

‹htisas D›ﬂ› Krediler
‹skonto ve ‹ﬂtira Senetleri
‹hracat Kredileri
‹thalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurt d›ﬂ› Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartlar›
K›ymetli Maden Kredisi
Di¤er
‹htisas Kredileri
Di¤er Alacaklar
Toplam

Standart Nitelikli Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
2.882.390
1.818
4.445
816.869
1.818
1.474.383
161.721
424.972
35.260
2.917.650
1.818
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Yak›n ‹zlemedeki Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
728
262
466
728
-

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
c) Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m›:

K›sa Vadeli Krediler
‹htisas D›ﬂ› Krediler
‹htisas Kredileri
Di¤er Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler (*)
‹htisas D›ﬂ› Krediler
‹htisas Kredileri
Di¤er Alacaklar

Standart Nitelikli Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
2.657.096
2.625.052
32.044
260.554
1.818
257.338
1.818
3.216
-

Yak›n ‹zlemedeki Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
728
728
-

(*) Orijinal vadeleri bir y›l›n üzerinde olan krediler “Orta ve uzun vadeli krediler” olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
d) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar›, personel kredileri ve personel kredi kartlar›na iliﬂkin bilgiler:
Tüketici kredileri, bireysel kredi kartlar› ve personel kredi kartlar› bulunmamaktad›r.

Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taﬂ›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taﬂ›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taﬂ›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Personel Kredi Kartlar›-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartlar›-YP
Taksitli
Taksitsiz
Toplam

K›sa Vadeli
3
3
3

Orta ve Uzun Vadeli
2.571
2.571
2.571

Toplam
2.574
2.574
2.574

Faiz ve Gelir
Tah. ve Reesk.
-

e) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
f) Kredilerin kullan›c›lar›na göre da¤›l›m›:

Kamu
Özel (*)
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
204.157
2.716.039
2.920.196

Önceki Dönem 31.12.2004
194.506
3.279.003
3.473.509

(*) Yurt d›ﬂ› kamu kuruluﬂlar›na verilmiﬂ olan 161.721 bin YTL (31 Aral›k 2004: 420.577 bin YTL) tutar›ndaki ülke kredilerini
içermektedir.
g) Yurt içi ve yurt d›ﬂ› kredilerin da¤›l›m›:

Yurt içi Krediler
Yurt d›ﬂ› Krediler
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
2.758.475
161.721
2.920.196

Önceki Dönem 31.12.2004
3.052.932
420.577
3.473.509

Cari Dönem 31.12.2005
3.442
6.462
29.713
39.617

Önceki Dönem 31.12.2004
6.633
4.706
26.304
37.643

h) Ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklere verilen krediler:
Bulunmamaktad›r.
i) Kredilere iliﬂkin olarak ayr›lan özel karﬂ›l›klar:
Özel Karﬂ›l›klar
Tahsil ‹mkân› S›n›rl› Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Tahsili ﬁüpheli Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Toplam

Banka kredi müﬂterilerinin teminatlar›n› dikkate almadan ihtiyatl› bir yaklaﬂ›mla, donuk alacak haline gelmiﬂ krediler ve di¤er
alacaklar için %100 oran›nda özel karﬂ›l›k ay›rmaktad›r.
j) Donuk alacaklara iliﬂkin bilgiler (Net):
j.1) Donuk alacaklardan bankaca yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliﬂkin
bilgiler:

Cari Dönem 31.12.2005
(Özel Karﬂ›l›klardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar
Önceki Dönem 31.12.2004
(Özel Karﬂ›l›klardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar
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III. Grup:
Tahsil ‹mkan›
S›n›rl› Krediler
ve Di¤er Alacaklar

IV. Grup:
Tahsili ﬁüpheli
Krediler
ve Di¤er Alacaklar

V. Grup
Zarar Niteli¤indeki
Krediler ve
Di¤er Alacaklar

-

-

-

-

-

-

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
j.2) Toplam donuk alacak hareketlerine iliﬂkin bilgiler:

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem ‹çinde ‹ntikal (+)
Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›ndan Giriﬂ (+)
Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›na Ç›k›ﬂ(-)
Dönem ‹çinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karﬂ›l›k (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi

III. Grup
Tahsil ‹mkân›
S›n›rl› Krediler
ve Di¤er Alacaklar
6.633
10.127
(9.550)
(3.768)
3.442
(3.442)
-

IV. Grup
Tahsili ﬁüpheli
Krediler
ve Di¤er Alacaklar
4.706
2.532
9.550
(3.768)
(6.558)
6.462
(6.462)
-

V. Grup
Zarar Niteli¤indeki
Krediler ve
Di¤er Alacaklar
26.304
3.768
(359)
29.713
(29.713)
-

j.3) Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara iliﬂkin bilgiler:

Cari Dönem: 31.12.2005
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karﬂ›l›k (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem: 31.12.2004
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karﬂ›l›k (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi

III. Grup
Tahsil ‹mkân›
S›n›rl› Krediler
ve Di¤er Alacaklar

IV. Grup
Tahsili ﬁüpheli
Krediler
ve Di¤er Alacaklar

V. Grup
Zarar Niteli¤indeki
Krediler ve
Di¤er Alacaklar

3.442
(3.442)
-

5.904
(5.904)
-

27.749
(27.749)
-

6.633
(6.633)
-

4.295
(4.295)
-

24.338
(24.338)
-

k) Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için tasfiye politikas›n›n ana hatlar›na ait aç›klamalar:
Sorunlu alacaklar›n tasfiyesini teminen mevzuat çerçevesinde mümkün olan tüm alternatifler azami tahsilat› sa¤layacak ﬂekilde
de¤erlendirilmekte ve tan›nan ek ödeme süresi içerisinde ödemenin yap›lmamas› halinde teminat tazmini yoluyla alacak tahsil
edilmektedir. Teminatlar›n yeterli olmamas› durumunda öncelikle borçlular nezdinde bulunulan giriﬂimlerle bir anlaﬂma ortam›
sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmakta, tahsilat, tasfiye veya yeniden yap›land›rma imkân› bulunamayan alacaklarla ilgili olarak yasal yollarla
tahsilat yöntemine baﬂvurulmaktad›r.
Mali kesime kulland›r›lan kredilerden Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesi ve firmalardan al›nan firma taahhütnamesi ile banka ve
krediyi kullanan firma yükümlülük alt›na girmekte ve bu yolla kredi geri ödemesi güvence alt›na al›nmaktad›r. BDDK karar›yla
bankac›l›k yapma yetkisi kald›r›lan krediye arac›l›k eden bankalardan alacaklar için TMSF nezdinde giriﬂimde bulunularak tahsiliyle
tasfiyesi yoluna gidilmektedir.
7. Varsa, grubun faktoring alacaklar›na iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
8. Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliﬂkin bilgiler (Net):
a) Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlere iliﬂkin bilgiler:
Cari Dönem 31.12.2005
177.680
177.680
(728)
176.952

Borçlanma Senetleri
Borsada ‹ﬂlem Görenler
Borsada ‹ﬂlem Görmeyenler
De¤er Azalma Karﬂ›l›¤› (-)
Toplam

Önceki Dönem 31.12.2004
163.921
91.923
71.998
(3.685)
160.236

b) Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin y›l içindeki hareketleri:

Dönem Baﬂ›ndaki De¤er
Parasal Varl›klarda Meydana Gelen Kur Farklar›
Y›l ‹çindeki Al›mlar (*)
Sat›ﬂ ve Geri Ödeme Yolu ile Elden Ç›kar›lanlar (**)
De¤er Azal›ﬂ› Karﬂ›l›¤›
Dönem Sonu Toplam›

Cari Dönem 31.12.2005
160.236
20.709
167.448
(170.713)
(728)
176.952

Önceki Dönem 31.12.2004
176.137
(14.850)
169.038
(166.404)
(3.685)
160.236

(*) Y›l içindeki al›mlar›n 13.357 YTL tutar›ndaki k›sm› sat›lmaya haz›r menkul de¤erler portföyünden 12 Ekim 2005 tarihinde vadeye
kadar elde tutulacak menkul k›ymetler portföyüne s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
(**) Sat›ﬂ ve itfa yoluyla elden ç›kar›lanlar sat›r›nda gösterilen tutarlar tamamiyle itfa olan k›ymetlerden oluﬂmaktad›r; sat›ﬂ yoluyla
elden ç›kar›lan k›ymet bulunmamaktad›r.
c.1) Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin izlendi¤i hesaplara iliﬂkin bilgiler:

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler

Teminata Verilen/Bloke Edilen
Repo ‹ﬂlemlerine Konu Olan
Yap›sal Pozisyon Olarak Tutulan
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas›ndan Alacaklar
Menkul K›ymet Ödünç Piyasas› Teminatlar›
Di¤er
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
Maliyet Bedeli De¤erlenmiﬂ Tutar›
TP
YP
TP
YP
94.107
105.161
12.025 70.820
12.500 72.149
106.132 70.820
117.661 72.149

Önceki Dönem 31.12.2004
Maliyet Bedeli De¤erlenmiﬂ Tutar›
TP
YP
TP
YP
88.238 5.733
99.266 5.929
- 70.085
- 68.686
88.238 75.818
99.266 74.615

c.2) Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erlerin baﬂl›ca özellikleri:
Teminat olarak gösterilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler Hazine Bonolar› ve Devlet Tahvillerinden oluﬂmaktad›r.
Teminata verilen/ bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:

Bono
Tahvil ve Benzeri Menkul De¤erler
Di¤er
Toplam
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Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
94.107
94.107
-

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
88.238
5.394
88.238
5.394

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
c.3) Repo iﬂlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:
Bulunmamaktad›r.
c.4) Yap›sal pozisyon olarak tutulan vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler:
Bulunmamaktad›r.
9. ‹ﬂtiraklere iliﬂkin bilgiler (Net):
a) Konsolidasyon kapsam›na al›nmayan iﬂtiraklere iliﬂkin bilgiler:
a.1) ‹ﬂtiraklere iliﬂkin bilgiler (Net):

Unvan›
Garanti Faktoring Hizmetleri A.ﬁ.

Adres (ﬁehir/ Ülke)
Güneﬂli/‹stanbul

Bankan›n Pay Oran›Farkl›ysa Oy Oran› (%)
9,78

Banka Risk Grubu
Pay Oran› (%)
9,78

a.2) Yukar›daki s›raya göre iﬂtiraklere iliﬂkin önemli mali tablo bilgileri:
Garanti Faktoring Hizmetleri A.ﬁ.'ye iliﬂkin bilgiler enflasyon muhasebesine göre düzenlenmemiﬂ 30 Eylül 2005 tarihi itibar›yla
haz›rlanan mali tablolardan al›nm›ﬂt›r.

Aktif Toplam›
207.194

Özkaynak
23.389

Sabit
Varl›k Toplam›
5.220

Faiz
Gelirleri
12.284

Menkul
De¤er Gelirleri
-

Cari Dönem
Kâr/(Zarar›)
2.817

Önceki Dönem
Kâr/(Zarar›)
401

Rayiç De¤eri
5.060

a.3) Ana ortakl›k ve/veya finansal kurumlar toplulu¤unun di¤er üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk d›ﬂ› di¤er
üyeler/hissedarlar:
Bulunmamaktad›r.
a.4) Konsolide edilmemiﬂ iﬂtiraklerin konsolide edilmeme nedenleri ile ana ortakl›¤›n konsolide olmayan mali tablolar›nda
iﬂtiraklerin muhasebeleﬂtirilmesinde kullan›lan yöntem:
Banka'n›n Garanti Faktoring Hizmetleri A.ﬁ.'ne iﬂtirak oran›n›n %10'un alt›nda olmas› ve Banka'n›n bu kuruluﬂun faaliyetleri üzerinde
kontrol gücünün bulunmamas› sebebiyle konsolide edilmemiﬂtir.
a.5) ‹ﬂtiraklere iliﬂkin hareket tablosu:

Dönem Baﬂ› De¤eri
Dönem ‹çi Hareketler
Al›ﬂlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Y›l Pay›ndan Al›nan Kâr
Sat›ﬂlar
Yeniden De¤erleme Art›ﬂ›
De¤er Art›ﬂ/(Azal›ﬂlar›)
Dönem Sonu De¤eri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Kat›lma Pay› (%)

Cari Dönem 31 Aral›k 2005
3.895
1.165
1.165
5.060
9,78

Önceki Dönem 31 Aral›k 2004
2.494
1.401
1.401
3.895
9,78
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
a.6) ‹ﬂtiraklere yap›lan yat›r›mlar›n de¤erlemesi:

Maliyet De¤eri ile De¤erleme
Rayiç De¤er ile De¤erleme
Öz sermaye Yöntemi ‹le De¤erleme

Cari Dönem 31 Aral›k 2005
5.060
-

Önceki Dönem 31 Aral›k 2004
3.895
-

Cari Dönem 31 Aral›k 2005
5.060
-

Önceki Dönem 31 Aral›k 2004
3.895
-

a.7) Borsaya kote edilen iﬂtirakler:

Yurt içi Borsalara Kote Edilenler
Yurt d›ﬂ› Borsalara Kote Edilenler
b) Konsolidasyon kapsam›ndaki iﬂtiraklere iliﬂkin bilgiler:
Konsolidasyon kapsam›na giren iﬂtirak bulunmamaktad›r.
10. Ba¤l› ortakl›klara iliﬂkin bilgiler (Net):
Ba¤l› ortakl›k bulunmamaktad›r.
11. Di¤er yat›r›mlara iliﬂkin aç›klamalar:
Bulunmamaktad›r.

12. Finansal kiralama alacaklar›na iliﬂkin bilgiler (Net):
a) Finansal kiralamaya yap›lan yat›r›mlar›n kalan vadelerine göre gösterimi:
Bulunmamaktad›r.
b) Finansal kiralamaya yap›lan net yat›r›mlara iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
c) Yap›lan finansal kiralama sözleﬂmeleri ile ilgili olarak, koﬂullu kira taksitlerinin belirlenmesinde kullan›lan kriterler, varsa,
yenileme veya sat›n alma opsiyonlar› için mevcut koﬂullar ve sözleﬂme tutarlar›n›n güncelleﬂtirilmesi ve kira sözleﬂmesinin
getirdi¤i k›s›tlamalar, temerrüde düﬂülüp düﬂülmedi¤i, sözleﬂmenin yenilenip yenilenmedi¤i, yenilendiyse yenilenme ﬂartlar›,
yenilenmenin k›s›tlama yarat›p yaratmad›¤› gibi hususlar ve kira sözleﬂmesinde yer alan di¤er önemli hükümlerle ilgili genel
aç›klamalar:
Bulunmamaktad›r.
13. Muhtelif alacaklar kaleminde yer alan aktiflerin vadeli sat›ﬂ›ndan do¤an alacaklara iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
14. Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliﬂkin aç›klamalar:
a) Krediler faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontlar›na iliﬂkin bilgiler:
Kredi Faiz, Gelir, Tahakkuk Reeskontlar›
Faiz Tahakkuklar›
Faiz Reeskontlar›
Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Tahakkuk.
Kredi Komisyon ve Di¤er Gelirler Reeskont.
Toplam
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Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
39.961
22.051
39.961
22.051

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
57.226
23.597
2
57.226
23.599

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
b) Di¤er faiz ve gelir reeskontlar›na iliﬂkin bilgiler:
Di¤er Faiz ve Gelir Reeskontlar›

Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
15.296
825
907
11.528
1.331
934
6.253
3.625
934
2.628
105
7
27.863
9.323

Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerin
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlerin
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler
Ters Repo ‹ﬂlemleri Faiz Reeskontlar›
Zorunlu Karﬂ›l›klar Faiz Reeskontlar›
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar›
Faiz ve Gelir Reeskontlar›
Kur Gelir Reeskontlar›
Faktoring Alacaklar›na ‹liﬂkin Reeskontlar
Di¤er
Toplam

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
13.907
133
48
11.028
2.618
3.183
32.333
3.183
32.333
579
35
28.697
35.167

15. Maddi duran varl›klara iliﬂkin bilgiler: (Net)

Önceki Dönem Sonu: 31.12.2004
Maliyet
Birikmiﬂ Amortisman (-)
Net Defter De¤eri
Cari Dönem Sonu: 31.12.2005
Dönem Baﬂ› Net Defter De¤eri
‹ktisap Edilenler
Elden Ç›kar›lanlar (-) (*)
De¤er Düﬂüﬂü
Amortisman Bedeli (-)
Yurt d›ﬂ› ‹ﬂt Kayn. Net Kur Farklar› (-)
Dönem Sonu Maliyet
Dön. Sonu Birikmiﬂ Amort.
Kapan›ﬂ Net Defter De¤eri

Gayrimenkul

Finansal Kiralama
ile Edinilen MDV

Araçlar

Di¤er MDV

Toplam

16.487
(7.904)
8.583

-

891
(798)
93

8.713
(7.106)
1.607

26.091
(15.808)
10.283

8.583
(310)
16.487
(8.214)
8.273

-

93
(20)
891
(818)
73

1.607
260
(740)
8.655
(7.528)
1.127

10.283
260
(1.070)
26.033
(16.560)
9.473

(*) 2005 y›l› içerisinde elden ç›kar›lan maddi duran varl›klar›n maliyet bedelleri ile birikmiﬂ amortismanlar› s›ras›yla 316 YTL ve 316
YTL'dir.
a) Münferit bir varl›k için cari dönemde kaydedilmiﬂ veya iptal edilmiﬂ de¤er azal›ﬂ›n›n tutar› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem
teﬂkil etmekteyse;
31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibar›yla, Banka'n›n maddi duran varl›klar›nda de¤er azal›ﬂ› bulunmamaktad›r.
b) Cari dönemde kaydedilmiﬂ veya iptal edilmiﬂ olan ve her biri veya baz›lar› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önemli olmamakla
birlikte toplam› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önemli olan de¤er düﬂüklükleri için ilgili varl›k gruplar› itibar›yla ayr›lan veya iptal
edilen de¤er azal›ﬂ› tutarlar› ile bunlara neden olan olay ve ﬂartlar:
Bulunmamaktad›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
16. Maddi olmayan duran varl›klara iliﬂkin bilgiler (Net):
a) Faydal› ömür veya kullan›lan amortisman oranlar›:
Banka, bilgisayar yaz›l›mlar›n› maddi olmayan duran varl›klar içinde s›n›fland›rm›ﬂt›r.
Maddi olmayan duran varl›klar için tahmin edilen faydal› ömür dört y›l olup, amortisman oran› %25 olarak uygulanm›ﬂt›r.
b) Kullan›lan amortisman yöntemleri:
Banka, maddi olmayan duran varl›klar› için do¤rusal amortisman yöntemi uygulamaktad›r.
c) Dönem baﬂ› ile dönem sonundaki brüt defter de¤eri ile birikmiﬂ amortisman tutarlar›:
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla maddi olmayan duran varl›klar›n brüt defter de¤eri 363 bin YTL, birikmiﬂ amortisman› ise 244 bin
YTL'dir, dönem baﬂ›nda ise brüt defter de¤eri ve birikmiﬂ amortisman› s›ras›yla 363 bin YTL ve 153 bin YTL'dir.
d) Dönem baﬂ› ile dönem sonu aras›ndaki hareket tablosu:

Dönem Baﬂ›
Bünyede Dahili Olarak Oluﬂturulan Tutarlar
Birleﬂme, Devir ve ‹ktisaplardan Kaynaklanan ‹laveler
Kullan›m D›ﬂ› B›rak›lanlar ve Sat›ﬂlar
De¤er Art›ﬂ› veya Düﬂüﬂü Nedeniyle De¤erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar
Gelir Tablosuna Kaydedilmiﬂ Olan De¤er Azal›ﬂlar›
Gelir Tablosundan ‹ptal Edilen De¤er Azal›ﬂlar›
Amortisman Gideri (-)
Yurt d›ﬂ› ‹ﬂtiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar›
Defter De¤erinde Meydana Gelen Di¤er De¤iﬂiklikler
Dönem Sonu

Cari Dönem 31.12.2005
210
(91)
119

e) Mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran varl›k hesab›na iliﬂkin bilgiler:
Maddi olmayan duran varl›klar bilgisayar yaz›l›mlar›ndan oluﬂmaktad›r.
f) Devlet teﬂvikleri kapsam›nda edinilen bir maddi olmayan duran varl›k bulunmamaktad›r.
g) Devlet teﬂvikleri kapsam›nda edinilen bir maddi olmayan duran varl›k bulunmamaktad›r.
h) Kullan›m›nda herhangi bir k›s›tlama bulunan veya rehnedilen bir maddi olmayan duran varl›k bulunmamaktad›r
i) Maddi olmayan duran varl›k edinimi için verilmiﬂ olan herhangi bir taahhüt bulunmamaktad›r.
j) Yeniden de¤erleme yap›lan maddi olmayan duran varl›klar için varl›k türü baz›nda aﬂa¤›daki aç›klamalar yap›lmal›d›r:
Bulunmamaktad›r.
k) Dönem içinde gider kaydedilen araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri bulunmamaktad›r.
l) Banka konsolide mali tablo düzenlememektedir.
m) ﬁerefiyeye iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
n) ﬁerefiyenin defter de¤erinin dönem baﬂ› dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketlerine iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
o) Negatif ﬂerefiyenin defter de¤erinin dönem baﬂ› dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketlerine iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
17. Ertelenmiﬂ vergi aktifine iliﬂkin bilgiler:
Üçüncü Bölüm XV. Madde'de belirtildi¤i üzere Banka Kurumlar Vergisi'nden muaf oldu¤undan, bu mali tablolara herhangi bir
ertelenmiﬂ vergi aktifi veya pasifi yans›t›lmam›ﬂt›r.
18. Di¤er aktiflere iliﬂkin bilgiler:
Bilançonun di¤er aktifler kalemi bilanço toplam›n›n %10'unu aﬂmamaktad›r.
II- Pasif kalemlere iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Banka taraf›ndan düzenlenen konsolide olmayan bilançonun pasif kalemlerine iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar aﬂa¤›da verilmektedir:
1. Mevduat›n vade yap›s›na iliﬂkin bilgiler:
Banka mevduat kabul etmemektedir.
2. Repo iﬂlemlerinden sa¤lanan fonlara iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
3. a) Al›nan kredilere iliﬂkin bilgiler:

K›sa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
417.179
512.655
929.834

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
1.000
883.760
729.440
1.000
1.613.200

Al›nan krediler 269.160 bin YTL (2004: 267.408 bin YTL) tutar›ndaki sermaye benzeri kredileri de içermektedir.
b) Banka'n›n yükümlülüklerinin yo¤unlaﬂt›¤› alanlara iliﬂkin ilave aç›klamalar:
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, Banka'n›n baﬂl›ca yükümlülükleri fon sa¤layan müﬂteriler esas al›nmak suretiyle aﬂa¤›da
sunulmaktad›r:
Fon sa¤layan kurum
Sendikasyon kredileri (i)
Sermaye benzeri krediler (ii)
JBIC (iii)
Dünya Bankas› kredisi (EFIL) (iv)
‹ﬂbank-GmbH-Frankfurt (v)
Calyonbank - Paris(vi)
Karadeniz Ticaret ve Kalk›nma Bankas› (vii)
Yurt içindeki bankalardan kullan›lan krediler (viii)
T.C. Merkez Bankas› kredileri (ix)
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
269.160
269.160
152.895
90.599
60.610
41.620
30.954
13.458
1.378
929.834

(i) Banka 13 Temmuz 2004 tarihinde 200 Milyon ABD Dolar› tutar›nda 1 y›l vadeli 1y›l opsiyonlu sendikasyon kredisi alm›ﬂt›r. Bu
kredinin 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bakiyesi 269.160 bin YTL'dir.
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BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
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AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
(ii) T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'n›n Uluslararas› ‹mar ve Kalk›nma Bankas›'ndan (“Dünya Bankas›”) sa¤lad›¤› ve Anlaﬂmas›
12 Temmuz 2001 tarihinde imzalanan 15 Nisan 2018 vadeli Program Amaçl› Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredisi'nin 200 Milyon
ABD Dolar'l›k k›sm› ihracata yönelik reel sektörün geliﬂtirilmesi ve desteklenmesi amac›yla Türk Eximbank'a aktar›lm›ﬂ olup, kredinin
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bakiyesi 269.160 bin YTL'dir.
(iii) JBIC (Japanese Bank for International Cooperation), üçüncü ülkelerde Türk iﬂadamlar›nca gerçekleﬂtirilecek projelere orta ve
uzun vadeli kredi deste¤i sa¤lama amac› çerçevesinde T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› garantörlü¤ünde kullan›lan iki adet
kredinin 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bakiyesi 13.323 milyon JPY'dir (152.895 bin YTL).
(iv) ‹hracat sektöründe faaliyet gösteren imalatç› firmalar›n k›sa/orta vadeli iﬂletme sermayesi ve ihracat amaçl› yat›r›mlar›n›
destekleyerek rekabet güçlerinin art›r›lmas› ve kal›c› ihracat art›ﬂ›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak amac› ile Dünya Bankas›'ndan
T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› garantörlü¤ünde kullan›lan kredinin 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bakiyesi 90.599 bin YTL'dir
(67.320 ABD Dolar›).
(v) ‹ﬂbank GmbH Frankfurt'tan sa¤lanan 38.000.000 EURO tutar›ndaki kredilerin 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla bakiyesi 60.610 bin
YTL'dir.
(vi) Calyonbank Paris'ten 15 A¤ustos 2005 tarihinde 25 milyon ABD Dolar› tutar›nda ve 22 Eylül 2005 tarihinde 5 milyon EURO
tutar›nda olmak üzere 1'er y›l vadeli kredi al›nm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla kredilerin bakiyesi s›ras›yla 33.645 bin YTL ve
7.975 bin YTL'dir.
(vii) Karadeniz Ticaret ve Kalk›nma Bankas› ile sürdürülen iliﬂkiler kapsam›nda kullan›lmakta olan “revolving” kredi anlaﬂmas›n›n 31
Aral›k 2005 itibar›yla bakiyesi 30.954 bin YTL'dir (23.000.000 ABD Dolar›).
(viii) Banca Di Roma SPA'dan kullan›lan k›sa vadeli 10.000.000 USD tutar›ndaki kredinin bakiyesi 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla
13.458 bin YTL'dir.
(ix) Banka'n›n ayr›ca 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla “K›sa Vadeli ‹hracat Alacaklar›n› ‹skonto Kredisi” ve “Sevk Öncesi Reeskont
Kredisi” programlar› çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›'ndan kulland›¤› 1.378 bin YTL tutar›nda kredisi mevcuttur.
Banka, 2005 y›l› içerisinde aﬂa¤›da detaylar› sunulan kredilerin geri ödemesini gerçekleﬂtirmiﬂtir;
Geri ödeme tutar›
25.000.000 EURO
40.000.000 USD
258.700.000 EURO
3.900.000 USD
47.900.000 USD

Finansbank Holland
‹ﬂbank GmbH - Frankfurt
T.C. Ziraat Bankas› A.ﬁ.
Export Development Corporation of Canada
T.C. Merkez Bankas› A.ﬁ.

Ödeme tarihi
17 A¤ustos 2005
10 A¤ustos 2005 ve 17 Kas›m 2005
24 Haziran-1 Aral›k 2005 tarihleri aras›
20 Haziran 2005
31 Ocak 2004 ve 1 A¤ustos 2005

4.a) ‹hraç edilen menkul de¤erlere iliﬂkin aç›klama:
a.1) Cari Dönem

Cari Dönem 31.12.2005
Bonolar
VDMK
Tahviller
Di¤er
Toplam
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Vade
-

Brüt Bakiye
Tutar›
-

Brüt
‹hraç Tutar›
-

Men. D.
‹hraç Fark›
-

‹tfa Tutar›
-

Kur Fark›
-

TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
a.2) Önceki Dönem

Önceki Dönem 31.12.2004
Bonolar
VDMK
Tahviller (Uluslararas›)
Di¤er
Toplam

Vade
25.02.2005
-

Brüt Bakiye
Tutar›
467.964
467.964

Brüt
‹hraç Tutar›
467.964
467.964

Men. D.
‹hraç Fark›
-

‹tfa Tutar› (1)
467.964
467.964

Kur Fark› (2)
269.259
269.259

(1) ‹tfa tarihinde gerçekleﬂecek tutar›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla YTL karﬂ›l›¤› gösterilmiﬂtir.
(2) ‹hraç edilen menkul de¤erin ihraç edilme tarihi ile baﬂlayan ve raporlama tarihi itibar›yla biten dönemde oluﬂan kur fark›
gösterilmiﬂtir.
Banka 2000 y›l›nda Euro-tahvil piyasas›nda 350 Milyon ABD Dolar› tutar›nda 5 y›l vadeli tahvil ihrac› gerçekleﬂtirmiﬂ olup, söz
konusu tahvilin 24 ﬁubat 2005 tarihinde itfas› gerçekleﬂmiﬂtir.
b) Hisse senedine dönüﬂtürülebilir tahviller:
Bulunmamaktad›r.
c) Ç›kar›lan menkul de¤erlerin vade yap›s›, faiz yap›s› ve para cinsine iliﬂkin aç›klamalar:
c.1) Cari Dönem: 31.12.2005

K›sa
-

Vade Yap›s›
Orta ve Uzun
-

Faiz Yap›s›
Sabit
De¤iﬂken
-

Para Cinsi
EURO
-

USD
-

Sabit
467.964

Faiz Yap›s›
De¤iﬂken
-

EURO
-

USD
467.964

Sabit
7.090

Faiz Yap›s›
De¤iﬂken
-

EURO
-

USD
-

Sabit
7.090

Faiz Yap›s›
De¤iﬂken
-

EURO
-

USD
-

TP
-

Di¤er
-

TP
-

Di¤er
-

TP
7.090

Di¤er
-

c.2) Önceki Dönem: 31.12.2004

K›sa
467.964

Vade Yap›s›
Orta ve Uzun
-

Para Cinsi

5. Fonlara iliﬂkin aç›klamalar:
a) Cari Dönem: 31.12.2005

K›sa
-

Vade Yap›s›
Orta ve Uzun
7.090

Para Cinsi

b) Önceki Dönem: 31.12.2004

K›sa
-

Vade Yap›s›
Orta ve Uzun
7.090

Para Cinsi
TP
7.090

Di¤er
-
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
6. Muhtelif borçlara iliﬂkin aç›klamalar:

Al›nan Nakdi Teminatlar›n Tutar›

Cari Dönem 31.12.2005
861

Önceki Dönem 31.12.2004
1.242

Cari Dönem 31.12.2005
12
214
403
31
5
22
174
861

Önceki Dönem 31.12.2004
12
90
401
455
109
175
1.242

Al›nan nakdi teminatlar aﬂa¤›da sunulmaktad›r:
Al›nan Nakdi Teminatlar
‹hracata Yönelik ‹thalat Finansman Kredisi
K›sa Vadeli ‹hracat Alacaklar› ‹skonto Program›
Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Döviz Kredisi
Müteahhitlik Hizmetleri Tem. Mekt. Prog.
‹hracata Haz›rl›k Kredileri
Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
Turizm Pazarlama Kredisi
Toplam
7. Di¤er yabanc› kaynaklara iliﬂkin bilgiler:
a) Ertelenmiﬂ vergi pasifine iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
b) Bilançonun di¤er yabanc› kaynaklar kalemi, bilanço toplam›n›n %10'unu aﬂan k›sm› için aﬂa¤›daki aç›klama verilmiﬂtir.

Hazine Cari Hesab› (*)
Politik Risk Zarar Hesab›
Hazine Ad›na Takip Ed.Irak Kr.
Di¤er (**)
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
343.589
118.183
44.666
343.589
73.517
567
69.418
344.156
187.601

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
342.295
54.330
1.605
342.295
52.725
202
53.165
342.497
107.495

(*) Hazine Cari Hesab› TP hesab› alt›nda yer alan tutar, aktifte 125-K›sa Vadeli Fon Kaynakl› Krediler hesab› alt›nda izlenmekte
olan ve riskin tamam› Hazine'ye ait olan Irak Kredisi için hesaplanan kur farklar›ndan oluﬂmaktad›r. Hazine Cari Hesab› YP hesab›
alt›nda yer alan tutar›n 73.517 bin YTL'si Irak kredisine ait olup, 44.466 bin YTL'si ise ülke kredileri ile ilgili olarak politik risklere
karﬂ›l›k aktar›lan tutarlardan henüz hangi ülkeye say›laca¤› belli olmayan k›sm› içermektedir.
(**) Tablonun Di¤er YP hesab› alt›nda yer alan Irak Kredisi kapsam›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Tazminat Komisyonu taraf›ndan
gönderilen 63.107 bin YTL tasfiye esaslar› ile firmalar›n anapara ve faiz borçlar›ndan hangisine mahsup edilece¤i belirleninceye
kadar bekletilecek tutard›r. Ayr›ca, 6.280 bin YTL ise ülke kredileriyle ilgili fazla yat›r›lan, kredi anlaﬂmalar›yla ilgili bu hesaplarda
bekletilen tutarlard›r.
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TÜRK‹YE ‹HRACAT KRED‹ BANKASI A.ﬁ.
BEﬁ‹NC‹ BÖLÜM
E. KONSOL‹DE OLMAYAN MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N
AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
8. Ödenecek vergi, resim, harç ve primlere iliﬂkin aç›klamalar:
a) Vergilere iliﬂkin bilgiler:

Ödenecek Kurumlar Vergisi (*)
Menkul Sermaye ‹rad› Vergisi
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma De¤er Vergisi
Di¤er
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
37
19
234
290

Önceki Dönem 31.12.2004
39
43
216
298

(*) Üçüncü Bölüm Not XV'de aç›kland›¤› üzere Banka kurumlar vergisinden muaft›r.
b) Primlere iliﬂkin bilgiler:

Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-‹ﬂveren
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-Personel
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-‹ﬂveren
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karﬂ›l›klar›-Personel
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karﬂ›l›klar›-‹ﬂveren
‹ﬂsizlik Sigortas›-Personel
‹ﬂsizlik Sigortas›-‹ﬂveren
Di¤er
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
198
251
14
27
490

Önceki Dönem 31.12.2004
89
100
6
12
207

Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
7.605
4.240
4.240
537
12.382

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
89
15.158
19.131
4.952
4.952
646
89
39.887

9. Faktoring borçlar›na iliﬂkin aç›klamalar:
Bulunmamaktad›r.
10. Finansal kiralama sözleﬂmesine iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
11. Faiz ve gider reeskontlar›na iliﬂkin bilgiler:

Mevduat Faiz Reeskontlar›
Kullan›lan Kredi Faiz Reeskontlar›
Tahviller Faiz Reeskontlar›
Repo ‹ﬂlemleri Faiz Reeskontlar›
Türev Finansal Araçlar Reeskontlar›
Faiz ve Gider Reeskontlar›
Kur Gider Reeskontlar›
Faktoring Borçlar›na ‹liﬂkin Reeskontlar
Di¤er Faiz ve Gider Reeskontlar›
Toplam
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
12. Karﬂ›l›klara ve sermaye benzeri kredilere iliﬂkin aç›klamalar:
a) Genel karﬂ›l›klara iliﬂkin bilgiler:
Cari Dönem 31.12.2005
12.635
12.341
294
-

Genel Karﬂ›l›klar
I. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Gayrinakdi Krediler ‹çin Ayr›lanlar
Di¤er

Önceki Dönem 31.12.2004
15.247
14.988
259
-

b) K›dem ve ihbar tazminatlar›na iliﬂkin yükümlülükler

Fiili K›dem ve ‹hbar Tazminat Ödemesi
K›dem ve ‹hbar Tazminat Yükümlülü¤ü
Fiili Ödeme Oran›
K›dem ve ‹hbar Taz. Karﬂ›l›¤› Oran›
Muhtemel K›dem ve ‹hbar Tazminat Yükümlülü¤ü

5 ÖD
21
2.199
%0,9
-

4 ÖD
36
4.013
%0,9
-

3 ÖD
26
5.667
%0,5
-

2 ÖD
121
6.601
%1,8
-

Önceki Dönem
293
7.716
%4
-

Cari Dönem
170
9.648
%1,79
%1,62
154

31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, Banka Üçüncü Bölüm XIV no'lu dipnotta detayl› olarak aç›kland›¤› üzere k›dem, ihbar ve izin
tazminatlar›ndan do¤an yükümlülüklerinin tamam› (9.468 bin YTL) için karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r.
c) Emeklilik haklar›ndan do¤an yükümlülükler:
c.1) SSK'na ‹stinaden Kurulan Sand›klar ‹çin Yükümlülükler:
Bulunmamaktad›r.
c.2) Banka çal›ﬂanlar› için emeklilik sonras› hak sa¤layan her çeﬂit vak›f, sand›k gibi örgütlenmeler için yükümlülükler:
Bulunmamaktad›r.
d) Karﬂ›l›klar›n niteli¤i, beklenen ödemenin zamanlamas› ve miktar› ile belirsizliklerle ilgili aç›klamalar:
Söz konusu aç›klama h.1'de yap›lm›ﬂt›r.
e) Dövize endeksli krediler kur fark› karﬂ›l›klar›:
Banka'n›n dövize endeksli kredisi bulunmamaktad›r.
f) Teslim tarihine göre muhasebeleﬂtirme de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›:
Banka'n›n teslim tarihine göre muhasebeleﬂtirdi¤i bir iﬂlemi bulunmamaktad›r.
g) Tazmin edilmemiﬂ ve nakde dönüﬂmemiﬂ gayrinakdi krediler özel karﬂ›l›klar›:
Bulunmamaktad›r.
h) Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karﬂ›l›klara iliﬂkin bilgiler:

Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karﬂ›l›klar
Ülke Kredileri
Di¤er
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Cari Dönem 31.12.2005
46.991
12.373
34.618

Önceki Dönem 31.12.2004
123.771
66.952
56.819
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
h.1) Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karﬂ›l›klara iliﬂkin bilgiler :
i) Banka kulland›rm›ﬂ oldu¤u ülke kredilerinden kaynaklanan vadesi geçmiﬂ alacaklar için temerrüt süreleri vade tarihinden itibaren
6 aya kadar olanlara %25, 6-12 ay olanlara %50, 12-36 ay olanlara %75 ve 36 ay üzeri için %100 oran›nda serbest karﬂ›l›k
ay›rmaktad›r. Bu çerçevede, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla vadesi geçmiﬂ ülke kredileri için 5.707 bin YTL (4.240.567 ABD Dolar›)
tutar›nda; temerrüde düﬂmüﬂ Rusya Federasyonu'na kulland›r›lan ülke kredilerinin henüz vadesi gelmemiﬂ taksitleri için ihtiyatl›l›k
ilkesi çerçevesinde %25 oran›nda serbest karﬂ›l›k ayr›lmaya devam edilerek 6.666 bin YTL (4.953.118 ABD Dolar›) tutar›nda karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂt›r. Böylece toplam 12.373 bin YTL serbest karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'ndan al›nan 18 May›s 2005 ve 7 Temmuz 2005 tarihli bildirimlere istinaden Banka'n›n
2004 y›l› kâr›ndan Hazine lehine tahakkuk ettirilen 127.513 bin YTL'nin politik risk alacaklar›na mahsup edilmesi uygun görülmüﬂ ve
mahsup iﬂlemi 22 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
ii) Ayr›ca, Banka, 31 Aral›k 2004 tarihinde ‹cra Komitesi karar› çerçevesinde riski Banka'ya ait olmayan k›sa vadeli fon kaynakl›
krediler hariç olmak üzere k›sa vadeli krediler üzerinden %2 oran›nda 50.908 bin YTL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. Banka, 31 Aral›k
2005 tarihli mali tablolarda Türkiye ekonomisindeki olumlu geliﬂmelere ihtiyatl› bir yaklaﬂ›mla söz konusu karﬂ›l›k oran›n› %1,75'e
düﬂürmüﬂ ve 28.066 bin YTL tutar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. 22.842 bin YTL tutar›ndaki gelir ise gelir tablosunda “Di¤er Faaliyet
Gelirleri” hesab›na kaydedilmiﬂtir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, %1,75 oran›nda karﬂ›l›¤a tabi olan k›sa vadeli krediler için
“Bankalarca Karﬂ›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karﬂ›l›klara ‹liﬂkin Esas ve
Usuller Hakk›nda Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ayr›lan %0,5 oran›ndaki genel karﬂ›l›k tutar› olan 11.226 bin YTL mükerrerli¤i
önlemek amac›yla %1,75'e göre ayr›lan karﬂ›l›k bakiyesinden düﬂülerek karﬂ›l›k tutar› olan 28.066 bin YTL tutar›na ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
iii) Banka ‹cra Komitesi karar› çerçevesinde, Muhtelif Alacaklar hesab›nda izlenilmekte olan Rusya Erteleme Kredisi kapsam›nda
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Milli Savunma Bakanl›¤›'ndan olan toplam 4.868.357 ABD Dolar› tutar›ndaki
alaca¤a iliﬂkin olarak, aradan geçen 5 y›l› aﬂk›n süre içerisinde herhangi bir ilerleme sa¤lanamam›ﬂ olmas› nedeniyle, bu tutar›n 31
Aral›k 2005 tarihi itibar›yla hesaplanan TL karﬂ›l›¤› üzerinden %100 oran›nda 6.552 bin YTL ek karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
iv) Böylece Banka'n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla ay›rm›ﬂ oldu¤u serbest karﬂ›l›klar tutar› 46.991 bin YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
h.2) Di¤er karﬂ›l›klar›n, karﬂ›l›klar toplam›n›n %10'unu aﬂmas› halinde aﬂ›ma sebep olan kalemler ve tutarlar›:
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla di¤er karﬂ›l›klar›n 46.991 bin YTL tutar›ndaki k›sm› muhtemel riskler için ayr›lan serbest karﬂ›l›klardan
oluﬂmaktad›r.
i) Banka'n›n kulland›¤› sermaye benzeri kredilerin say›s›, vadesi, faiz oran›, kredinin temin edildi¤i kuruluﬂ ve varsa, hisse
senedine dönüﬂtürme opsiyonuna iliﬂkin detayl› aç›klamalar:

Kullan›m Tarihi
23.07.2001

Say›s›
1

Vadesi
17 y›l

Faiz Oran›
Alt› ayl›k LIBOR + 0,75

Kredinin temin
edildi¤i kuruluﬂ
T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›
(Dünya Bankas› Kaynakl›)

j) Sermaye benzeri kredilere iliﬂkin bilgiler:

Yurt içi Bankalardan
Yurt içi Di¤er Kuruluﬂlardan
Yurt d›ﬂ› Bankalardan
Yurt d›ﬂ› Di¤er Kuruluﬂlardan
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
269.160
269.160

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
267.408
267.408
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13. Özkaynaklara iliﬂkin bilgiler:
a) Ödenmiﬂ sermayenin gösterimi:

Hisse Senedi Karﬂ›l›¤›
‹mtiyazl› Hisse Senedi Karﬂ›l›¤›

Cari Dönem 31.12.2005
657.864
-

Önceki Dönem 31.12.2004
657.864
-

b) Ödenmiﬂ sermaye tutar›, Banka'da kay›tl› sermaye sisteminin uygulan›p uygulanmad›¤› hususunun aç›klanmas› ve bu
sistem uygulan›yor ise kay›tl› sermaye tavan›:
Banka'da kay›tl› sermaye sistemi uygulanmamaktad›r.
c) Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile artt›r›lan sermaye pay›na iliﬂkin di¤er bilgiler:
Cari dönemde sermaye art›r›m› yap›lmam›ﬂt›r.
d) Cari dönem içinde yeniden de¤erleme fonlar›ndan sermayeye ilave edilen k›sma iliﬂkin bilgiler:
Cari dönem içinde yeniden de¤erleme fonlar›ndan sermayeye ilave edilen k›s›m bulunmamaktad›r.
e) Son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amac› ve bu
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar:
Cari dönem içinde sermaye taahhütlerinden sermayeye ilave edilen k›s›m bulunmamaktad›r.
f) Banka'n›n gelirleri, kârl›l›¤› ve likiditesine iliﬂkin geçmiﬂ dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate
al›narak yap›lacak öngörülerin, Banka'n›n özkaynaklar› üzerindeki tahmini etkileri:
Banka'n›n izledi¤i kredi, faiz ve kur riski politikalar›, bu risklerden kaynaklanabilecek zararlar›n minimum düzeyde kalmas›n›
sa¤layacak ﬂekilde belirlenmiﬂtir. Faaliyetler sonucunda nihai olarak reel anlamda makul bir pozitif özkaynak kârl›l›¤›n›n oluﬂmas›
ve özkaynaklar›n enflasyondan kaynaklanan aﬂ›nmalara maruz kalmamas› hususu gözetilmektedir. Di¤er taraftan, takipteki
alacaklar›n toplam kredilere oran› y›llard›r yaklaﬂ›k %1 olup, tamam›na karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂ durumdad›r. Bu nedenle özkaynaklarda
önemli ölçüde azalmaya yol açacak zararlar beklenmemektedir. Ayr›ca, Banka'n›n serbest öz sermayesi yüksek olup; öz kaynaklar›
sürekli güçlenmektedir.
g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlara iliﬂkin özet bilgiler verilir:
Banka'n›n hisse senetleri A ve B grubu ﬂeklinde da¤›lm›ﬂ olup, A ve B grubu hisse senetleri Hazine'ye aittir ve toplam sermaye
içerisindeki pay oran› %100'dür.
14. Hisse senedi ihraç primleri, hisseler ve sermaye araçlar›:
Bulunmamaktad›r.
15.a) Menkul de¤erler de¤er art›ﬂ fonuna iliﬂkin aç›klamalar:
a.1) Menkul de¤erler de¤er art›ﬂ fonuna iliﬂkin bilgiler:

‹ﬂtirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan
Sat›lmaya Haz›r MD'den
Yap›sal Pozisyona Konu Edil. MD'den
Toplam
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Cari Dönem 31.12.2005
TP
YP
446
1.739
446
1.739

Önceki Dönem 31.12.2004
TP
YP
-
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin YTL” olarak ifade edilmiﬂtir.)
a.2) Menkul de¤erler de¤er art›ﬂ fonuna iliﬂkin bilgiler:
Cari Dönem 31.12.2005

Önceki Dönem 31.12.2004

1.739

-

-

-

Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ Fonunun Yabanc› P.
Menkul De¤erlere Ait Olan Bölümü
Yukar›daki Tutar›n Yabanc› Para ‹ﬂtirakler, Ba¤l› Ortakl›klar,
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤er Niteli¤indeki Hisse Senetlerine
‹liﬂkin Kur Art›ﬂlar›n› ‹çeren K›sm›

b) Yabanc› para iﬂtirakler, ba¤l› ortakl›klar, sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤indeki hisse senetlerine iliﬂkin kur art›ﬂlar›n›n
mali tablolardaki gösterim ﬂekline iliﬂkin bilgiler:
Yabanc› para iﬂtirakler, ba¤l› ortakl›klar, sat›lmaya haz›r menkul de¤er niteli¤indeki hisse senetleri bulunmamaktad›r.
c) Banka, Döviz Kurlar›ndaki De¤iﬂmelerin Etkilerinin Muhasebeleﬂtirilmesi esaslar›n› ilk kez uygulad›¤› zaman, ilgili tutar›n
saptanamad›¤› durumlar hariç olmak üzere, geçmiﬂ dönemlerden gelen ve özkaynaklara dahil edilmiﬂ birikmiﬂ kur fark›
tutar›na ait bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
16. Yeniden de¤erleme fonuna iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
17. Yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ›na iliﬂkin bilgiler unsurlar› itibar›yla aç›klan›r.
Bulunmamaktad›r.
18. Yasal yedeklere iliﬂkin bilgiler:

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçeler
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
22.497
23.676
181
46.354

Önceki Dönem 31.12.2004
12.195
12.731
24.926

Cari Dönem 31.12.2005
86.066
86.066

Önceki Dönem 31.12.2004
49.538
49.538

19. Ola¤anüstü yedeklere iliﬂkin bilgiler:

Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe
Da¤›t›lmam›ﬂ Kârlar
Birikmiﬂ Zararlar
Yabanc› Para Sermaye Kur Fark›
Toplam
20.a) Az›nl›k haklar›na iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.

b) Sermayede ve/veya oy hakk›nda %10 ve bunun üzerinde paya sahip kiﬂi ve kuruluﬂlara iliﬂkin aç›klamalar:
Ad Soyad/Ticari unvan
T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›

Pay tutarlar›
Tamam›

Pay oranlar›
%100

Ödenmiﬂ paylar Ödenmemiﬂ paylar
657.864
92.136
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21. Özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltme farklar›na iliﬂkin aç›klamalar:
Üçüncü bölüm I no'lu dipnotta da detayl› olarak izah edildi¤i üzere, BDDK taraf›ndan yay›mlanan 28 Nisan 2005 tarihli genelge ve
BDDK'n›n 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say›l› karar› ile bankac›l›k sisteminde uygulanmakta olan enflasyon muhasebesi
uygulamas›na 1 Ocak 2005 tarihi itibar›yla son verilmesine karar verildi¤i duyurulmuﬂtur.
Söz konusu Genelge'ye istinaden 1 Ocak 2005 tarihinden önce “Ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›” hesab›nda bulunan
774.427 bin YTL tutar›ndaki ödenmiﬂ sermayeye iliﬂkin enflasyon düzeltme fark› “Di¤er Sermaye Yedekleri” hesab›na aktar›lm›ﬂt›r.
Di¤er öz sermaye kalemlerine iliﬂkin enflasyon düzeltme farklar› ise ilgili hesaplar›n içinde bulunmaktad›r.
III- Gelir tablosuna iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
1.a) ‹ﬂtiraklerden al›nan faiz gelirlerine iliﬂkin bilgiler:
‹ﬂtiraklerden al›nan faiz gelirleri bulunmamaktad›r.
1.b) Finansal kiralama gelirlerine iliﬂkin bilgiler:
Finansal kiralama gelirleri bulunmamaktad›r.
1.c) Ters repo iﬂlemlerinden al›nan faizler:
Ters repo iﬂlemlerinden al›nan faizler bulunmamaktad›r.
1.d) Faktoring alacaklar›ndan al›nan faizlere iliﬂkin bilgi:
Faktoring alacaklar›ndan al›nan faizler bulunmamaktad›r.
2.a) ‹ﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderlerine iliﬂkin bilgiler:
‹ﬂtirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen faiz giderleri bulunmamaktad›r.
2.b) Finansal kiralama giderlerine iliﬂkin bilgiler:
Finansal kiralama giderleri bulunmamaktad›r.
2.c) Mevduata ödenen faizin vade yap›s›na göre gösterimi:
Banka, mevduat kabul eden banka statüsünde de¤ildir.
2.d) Repo iﬂlemlerine verilen faizler:
Repo iﬂlemlerine verilen faiz bulunmamaktad›r.
2.e) Faktoring iﬂlemlerinden borçlara verilen faizlere iliﬂkin bilgi:
Faktoring iﬂlemlerinden borçlara verilen faizler bulunmamaktad›r.
3. Di¤er faaliyet gelirlerine iliﬂkin bilgiler:
Banka, Rusya Federasyonu'na kulland›rm›ﬂ oldu¤u ülke kredilerinin vadesi geçmiﬂ ve vadesi gelecek taksitleri için önceki y›llarda
ve cari dönem içerisinde ay›rd›¤› muhtemel riskler karﬂ›l›¤›n›, T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'ndan al›nan 18 May›s 2005 ve
7 Temmuz 2005 tarihli bildirimlere istinaden Banka'n›n 2004 y›l› kâr›ndan Hazine lehine tahakkuk ettirilen tutar›n Rusya
Federasyonu'ndan olan politik risk alacaklar›na mahsup edilmesine olanak tan›nmas› sebebiyle ters çevirmiﬂ ve 2005 y›l› içerisinde
“Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na kaydetmiﬂtir. Di¤er faaliyet gelirleri hesab›na kaydedilen tutar 50.808 bin YTL'dir.
Ayr›ca, Banka, Beﬂinci Bölüm II.12.h.1. no'lu dipnotta detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, 2005 y›l› içerisinde ‹cra komitesi karar›
çerçevesinde riski Banka'ya ait olmayan k›sa vadeli fon kaynakl› krediler hariç olmak üzere k›sa vadeli krediler için ayr›lan
karﬂ›l›klardan ters çevrilen 22.842 bin YTL tutar›n›, “Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na kaydetmiﬂtir.
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Banka, 2004 y›l› içerisinde de toplam 192.165 bin YTL karﬂ›l›k iptal etmiﬂ ve söz konusu iptal edilen karﬂ›l›¤›n 145.862 bin YTL
tutar›ndaki k›sm› “Di¤er Faaliyet Gelirleri” hesab›na kaydetmiﬂtir.
2005 y›l›nda, di¤er faaliyet gelirlerinde yukar›da belirtilen hususlar d›ﬂ›nda herhangi bir ola¤and›ﬂ› husus, geliﬂme veya banka
gelirini önemli derecede etkileyen bir faktör bulunmamaktad›r.
4. Bankalar›n kredi ve di¤er alacaklar›na iliﬂkin karﬂ›l›k giderleri:

Kredi ve Di¤er Alacaklara ‹liﬂkin Özel Karﬂ›l›klar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karﬂ›l›k Giderleri
Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karﬂ›l›k Giderleri (1)
Dövize Endeksli Krediler Kur Fark› Giderleri
Menkul De¤erler De¤er Düﬂüklü¤ü Giderleri
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
De¤er Düﬂüﬂ Karﬂ›l›¤› Giderleri
‹ﬂtirakler
Ba¤l› Ortakl›klar
Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler
Di¤er
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
6.189
2.099
4.031
59
13
11
11
245
245
6.458

Önceki Dönem 31.12.2004
6.539
5.306
1.228
5
346
56.820
1.089
302
787
5.308
5.308
11.092
81.194

(1) Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karﬂ›l›k giderleri ülke kredileri için ayr›lan serbest karﬂ›l›klar›n ve muhtelif alacaklar
hesab›nda yer alan Rusya Federasyonu için ayr›lan karﬂ›l›klar›n bu döneme isabet eden k›sm›ndan oluﬂmaktad›r.
5.a) Di¤er faaliyet giderlerine iliﬂkin bilgiler :

Personel Giderleri
K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Birikmiﬂ ‹zin Karﬂ›l›¤› Tutar›
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karﬂ›l›¤›
Maddi Duran Varl›k Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varl›k Amortisman Giderleri
Di¤er ‹ﬂletme Giderleri
Bak›m ve Onar›m Giderleri
Reklam ve ‹lan Giderleri
Di¤er Giderler
Aktiflerin Sat›ﬂ›ndan Do¤an Zararlar
Faaliyet Kiralama Giderleri
Di¤er
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
19.056
1.932
2.525
1.070
91
5.284
395
86
4.803
32.095
62.053

Önceki Dönem 31.12.2004
17.315
1.115
773
71
5.526
195
116
5.215
48.901
73.701
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b) Ola¤and›ﬂ› kalemlerden kaynaklanan giderlerin niteli¤i ve miktar› ile cari dönemdeki ola¤anüstü kalemlere iliﬂkin vergi
gideri:
Bulunmamaktad›r.
c.1) ﬁerefiye amortisman›n›n dahil edildi¤i gelir tablosu kalemi:
Bulunmamaktad›r.
c.2) Varsa, negatif ﬂerefiyenin Banka Birleﬂme ve Devirleri ile Bankalarca ‹ktisap Edilen Ortakl›klar›n Muhasebeleﬂtirilmesi
Standard›n›n 16'nc› maddesinde yer alan esaslara uygun olarak belirlendi¤i, gelecekte oluﬂmas› beklenen zarar ve giderlerin
zaman› ve tutar›, negatif ﬂerefiyenin gelir olarak kaydedilece¤i dönemler ve gelir tablosunda kaydedildi¤i gelir tablosu
kalemleri:
Bulunmamaktad›r.
6. Ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerden elde edilen gelir ve giderler:
Ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerden gelir ve gider elde edilmemiﬂtir.
7. Vergi karﬂ›l›¤›na iliﬂkin aç›klamalar:
Üçüncü Bölüm Not XV'de aç›kland›¤› üzere Banka kurumlar vergisinden muaft›r.
8. Konsolidasyon d›ﬂ› kalan ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerin kâr/zarar›na iliﬂkin bilgiler:
Konsolidasyon D›ﬂ› Kalan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹ﬂtirakler
Garanti Faktoring Hizmetleri A.ﬁ. (*)

Cari Dönem Kâr/(Zarar›)
2.817

Önceki Dönem Kâr/(Zarar›)
401

(*) ‹ﬂtirake iliﬂkin bilgiler 30 Eylül 2005 tarihi itibar›yla haz›rlanan mali tablolardan al›nm›ﬂt›r.
9. Net dönem kâr ve zarar›na iliﬂkin aç›klamalar:
a) Ola¤an bankac›l›k iﬂlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli¤i, boyutu ve tekrarlanma oran›n›n
aç›klanmas› Banka'n›n dönem içindeki performans›n›n anlaﬂ›lmas› için gerekli ise, bu kalemlerin niteli¤i ve tutar›:
Gerekmemektedir.
b) Mali tablo kalemlerine iliﬂkin olarak yap›lan bir tahmindeki de¤iﬂikli¤in kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de
etkilemesi olas›l›¤› varsa, ilgili dönemleri ve gerekli bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
c) Az›nl›k haklar›na ait kâr/zarar:
Bulunmamaktad›r.
10. Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunaca¤› beklenen muhasebe
tahminindeki bir de¤iﬂikli¤in niteli¤i ve tutar›:
Beﬂinci Bölüm II. 12h1 no'lu dipnotta detayl› olarak aç›kland›¤› üzere Banka, riski Banka'ya ait olmayan k›sa vadeli fon kaynakl›
krediler hariç olmak üzere k›sa vadeli krediler üzerinden hesaplanan karﬂ›l›k tutar› için kullan›lan karﬂ›l›k oran›n› %2'den %1,75'e
düﬂürmüﬂtür.
IV- Naz›m hesaplara iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Naz›m hesaplara iliﬂkin aç›klama ve dipnotlar aﬂa¤›da verilmektedir:
1. ﬁarta ba¤l› yükümlülükler
a) Ayr›ca belirtilmesi gereken ﬂarta ba¤l› yükümlülükler:
a.1) Banka'n›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›yla ilgili ﬂarta ba¤l› hususlar ve di¤er giriﬂimcilerle birlikte ﬂarta ba¤l›
yükümlülüklerdeki pay›:
Birlikte kontrol edilen ortakl›k bulunmamaktad›r.
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a.2) Birlikte kontrol edilen ortakl›¤›n kendi ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerine iliﬂkin pay›:
Bulunmamaktad›r.
a.3) Banka’n›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤›ndaki di¤er giriﬂimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmas›ndan kaynaklanan
ﬂarta ba¤l› yükümlülükleri:
Bulunmamaktad›r.
b) ﬁarta ba¤l› varl›k ve yükümlülüklerin muhasebeleﬂtirilmesi, mali tablolarda belirtilmesi ya da belirtilmemesi karar›na iliﬂkin
bilgiler:
b.1) Banka, ﬂarta ba¤l› varl›k için; ﬂart›n gerçekleﬂme olas›l›¤› kesine yak›nsa sözkonusu varl›k muhasebeleﬂtirilerek mali tablolara
yans›t›lmakta, ﬂart›n gerçekleﬂme olas›l›¤› fazla ise bu varl›k dipnotlarda aç›klanmaktad›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla ﬂarta ba¤l› varl›k bulunmamaktad›r.
b.2) Banka, ﬂarta ba¤l› yükümlülük için ﬂart›n gerçekleﬂme olas›l›¤› fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karﬂ›l›k ay›rmakta,
güvenilir olarak ölçülemiyorsa bu yükümlülük dipnotlarda aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l› yükümlülük için, ﬂart›n gerçekleﬂme olas›l›¤›
yoksa veya az ise bu yükümlülük dipnotlarda aç›klanmaktad›r.
Bu kapsamda, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla, Banka'n›n hukuk departman›ndan al›nan avukat mektubuna göre Banka aleyhine
aç›lm›ﬂ ve halen devam eden 2 adet dava bulunmaktad›r. Bu davalar›n tutarlar› toplam› 1.952.494 ABD Dolar›'d›r. 31 Aral›k 2005
tarihli mali tablolarda ﬂart›n gerçekleﬂme olas›l›¤› göz önünde bulundurularak söz konusu davalara iliﬂkin herhangi bir karﬂ›l›k
ayr›lmam›ﬂt›r.
2005 y›l›nda Banka lehine sonuçlanm›ﬂ 9 adet dava bulunmaktad›r. Bu davalar›n toplam tutar› 693.588 ABD Dolar›, 12.577 EURO,
34.275,22 YTL'dir. Bununla beraber Banka taraf›ndan aç›lm›ﬂ ve halen devam eden 40 adet dava mevcuttur. Bu davalar›n toplam
tutar› ise 69.184 bin YTL, 5.149.068 ABD Dolar› ve 38.220 EURO'dur.
2. Türev finansal araçlara iliﬂkin bilgiler:
Amaçlar›na Göre Türev ‹ﬂlemler
Al›m Sat›m Amaçl› ‹ﬂlemler
Riskten Korunma Amaçl› ‹ﬂlemler
Cari Dönem Önceki Dönem
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2004
Al›m Sat›m Amaçl› ‹ﬂlemlerin Türleri
Döviz ile ‹lgili Türev ‹ﬂlemler: (I)
Vadeli Döviz Al›m Sat›m ‹ﬂlemleri
Swap Para Al›m Sat›m ‹ﬂlemleri (1)
Futures Para ‹ﬂlemleri
Para Al›m Sat›m Opsiyonlar›
Döviz ile ‹lgili Türev ‹ﬂlemler Toplam›
Faiz ile ‹lgili Türev ‹ﬂlemler : (II)
Vadeli Faiz Söz. Al›m Sat›m ‹ﬂlemleri
Swap Faiz Al›m Sat›m ‹ﬂlemleri
Faiz Al›m Sat›m Opsiyonlar›
Futures Faiz Al›m Sat›m ‹ﬂlemleri
Di¤er Al›m Sat›m Amaçl› Türev ‹ﬂlemler (1) (III)
A. Toplam Al›m Sat›m Amaçl› Türev ‹ﬂlemler (I+II+III)

1.055.345
1.055.345
1.055.345
80.748
80.748
287.990
1.424.083

169.706
169.706
415.476
585.182

-

-

Riskten Korunma Amaçl› Türev ‹ﬂlem Türleri
Rayiç De¤er De¤. Risk. Korun. Amaçl›
Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunma Amaçl›
YP Üzerin. Yap. ‹ﬂt. Yat. Risk. Kor. Amaç.
B. Toplam Riskten Korunma Amaç. Türev ‹ﬂl.
Toplam Türev ‹ﬂlemler (A+B)

1.424.083

585.182

-

-

(1) Para ve faiz swap iﬂlemlerini kapsamaktad›r.
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Üçüncü Bölüm'de yer alan II. No'lu dipnotta da aç›kland›¤› üzere Banka'n›n türev finansal araçlarla yapt›¤› iﬂlemler ekonomik olarak
riskten korunma sa¤lamas›na karﬂ›n muhasebesel olarak MUY'a iliﬂkin 1 no'lu Tebli¤ kapsam›nda “Al›m Sat›m Amaçl› ‹ﬂlemler”
olarak muhasebeleﬂtirilmektedir. Banka'n›n a¤›rl›kl› olarak kulland›¤› türev finansal araçlar swap para ve faiz al›m sat›m iﬂlemleri
olup, Banka söz konusu iﬂlemler ile kur riski ve faiz riskinden kaynaklanabilecek zararlara karﬂ› korunmay› amaçlamaktad›r.
3. Bilanço d›ﬂ› yükümlülüklere iliﬂkin aç›klama:
a) Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar›:
Bulunmamaktad›r.
b) Aﬂa¤›dakiler dahil bilanço d›ﬂ› kalemlerden kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve taahhütlerin yap›s› ve tutar›:
b.1) Garantileri, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di¤er akreditifler dahil gayrinakdi krediler:

Teminat mektuplar›
Ciro ve Temlikler
‹hracata Yönelik Verilen Garanti ve Kefaletler
‹hracat Kredi Sigortas›na Verilen Garantiler
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
5.258
1.378
2.786
283.975
293.397

Önceki Dönem 31.12.2004
5.224
7.650
539
245.344
258.757

b.2) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri iﬂlemler:
Banka'n›n vermiﬂ oldu¤u kesin teminat ve geçici teminat bulunmamaktad›r. Kefaletler ve benzeri iﬂlemlerin detay› ise b.1)
maddesinde verilmiﬂtir.
4. Banka'n›n bilanço d›ﬂ› yükümlülüklerinin yo¤unlaﬂt›¤› alanlara iliﬂkin bilgiler:
Sektörel bazda risk yo¤unlaﬂmas› bu bölümün 8.a) no'lu dipnotunda gösterilmiﬂtir.
5.a) Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler:

Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç›lan Gayrinakdi Krediler
Bir Y›l veya Daha Az Süreli As›l Vadeli
Bir Y›ldan Daha Uzun Süreli As›l Vadeli
Di¤er Gayrinakdi Krediler (1)
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005
2.786
2.786
290.611
293.397

Önceki Dönem 31.12.2004
13.413
13.413
245.344
258.757

(1) Di¤er Gayrinakdi Krediler baﬂl›¤› alt›nda yer alan tutarlar, K›sa Vadeli ‹hracat Kredi Sigortas›, T.C.M.B.'ye verilen cirolar ve di¤er
teminat mektuplar›ndan oluﬂmaktad›r.
5.b) Maddi duran varl›k üzerindeki rehin, ipotek ve varsa di¤er k›s›tlamalar, maddi duran varl›k için inﬂaat s›ras›nda yap›lan
harcamalar›n tutar›, maddi duran varl›k al›m› için verilen taahhütler:
Maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek ve herhangi bir k›s›tlama ile maddi duran varl›k al›m› için verilen taahhüt
bulunmamaktad›r.
6. Baﬂkalar›n›n nam ve hesab›na verilen hizmetlere iliﬂkin aç›klamalar:
Banka'n›n gerçek ve tüzel kiﬂiler ad›na saklama veya plasmanda bulunma faaliyetleri önemlilik arz etmemektedir.
Banka, ayr›ca ihracat kredi sigortas› programlar› ile ihracatç› firmalar›n ihraç etti¤i mal bedellerinin ticari ve politik risklere karﬂ›
belirli oranlarda teminat alt›na al›nmas›n› gerçekleﬂtirmektedir.
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7. Bankalar›n uluslararas› derecelendirme kuruluﬂlar›na yapt›rm›ﬂ olduklar› derecelendirmeye iliﬂkin özet bilgiler:
Uluslararas› derecelendirme kuruluﬂlar›ndan al›nan son derecelendirmeler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Standard & Poor's
Uzun Vadeli Yabanc› Para Notu
K›sa Vadeli Yabanc› Para Notu
Görünüm

A¤ustos 2004
BBB
Dura¤an

Ocak 2006
BBB
Pozitif

8.a) Gayrinakdi krediler hesab› içinde sektör baz›nda risk yo¤unlaﬂmas› hakk›nda bilgi:

Tar›m
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k
Ormanc›l›k
Bal›kç›l›k
Sanayi
Madencilik ve Taﬂocakç›l›¤›
‹malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
‹nﬂaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaﬂt›rma ve Haberleﬂme
Mali Kuruluﬂlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
E¤itim Hizmetleri
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler
Di¤er
Toplam

TL
-

Cari Dönem 31.12.2005
(%)
YP
(%)
4.164
1,42
4.164
1,42
5.258
1,79
- 283.975
96,79
- 293.397 100,00

TL
-

Önceki Dönem 31.12.2004
(%)
YP
(%)
8.052
3,11
143
0,05
7.909
3,06
5.321
2,06
40
0,02
40
0,02
- 245.384
94,83
- 258.757
100,00

b) I ve II'nci grupta s›n›fland›r›lan gayrinakdi kredilere iliﬂkin bilgiler :
I'inci Grup
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektuplar›
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul K›ymet ‹hrac›nda Sat›n Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Di¤er Garanti ve Kefaletler

II'nci Grup

TP

YP

TP

YP

-

5.258
1.378
286.761

-

-
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V- Özkaynak de¤iﬂim tablosuna iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
1. Cari dönemde Finansal Araçlar›n Muhasebeleﬂtirilmesi Standard›n›n uygulanmas› sebebiyle yap›lan düzeltmelere iliﬂkin
bilgiler:
a) Sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana gelen art›ﬂ:
Riskten korunma ile ilgili varl›klar d›ﬂ›nda kalan sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n rayiç de¤erle yeniden ölçülmesinden kaynaklanan 2.185
bin YTL tutar›ndaki rayiç de¤er kazanç tutarlar› özkaynaklar alt›nda bulunan “Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ Fonu” hesab›na
kaydedilmiﬂtir. Söz konusu tutar›n 657 bin YTL'lik k›sm› sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler portföyünden vadeye kadar elde tutulacak
menkul k›ymetler portföyüne transfer edilmiﬂ menkul k›ymetlerin transfer tarihine kadar hesaplanan ve “Menkul De¤er De¤er Art›ﬂ
Fonu” hesab› alt›nda izlenilen rayiç de¤er farklar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu tutar, vadeye kadar elde tutulacak menkul k›ymetler
portföyüne transfer edilen menkul k›ymetlerin itfa tarihinde kâr/zarar hesaplar›na intikal ettirilecektir.
31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla, Banka'n›n sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler portföyü içerisinde yer alan Eurobond'lar›n rayiç de¤eri
sa¤l›kl› tespit edilemedi¤inden iç verim oran›na göre de¤erlenmiﬂ olup, de¤er art›ﬂlar› ilgili gelir hesaplar›na intikal ettirilmiﬂtir.
Sözkonusu menkul de¤erlerin rayiç bedeli sa¤l›kl› bir ﬂekilde tespit edilemedi¤i için özkayna¤a kaydedilen tutar bulunmamaktad›r.
b) Nakit ak›ﬂ riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art›ﬂlara iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
b.1) Dönem baﬂ› ve dönem sonu nakit ak›ﬂ riskinden korunma kalemleri ve mutabakat›:
Bulunmamaktad›r.
b.2) Nakit ak›ﬂ riskinden korunmalarda, riskten korunma arac› olarak belirlenmiﬂ bir türev ve türev olmayan finansal varl›k ve
yükümlülü¤e ait kazanç ya da kay›p, özkayna¤a kaydedilmiﬂse cari dönemde kaydedilen tutar:
Bulunmamaktad›r.
c) Kur farklar›n›n dönem baﬂ› ve dönem sonundaki tutarlar›na iliﬂkin mutabakat:
Bulunmamaktad›r.
2. Cari dönemde Finansal Araçlar›n Muhasebeleﬂtirilmesi Standard›n›n uygulanmas› sebebiyle yap›lan düzeltmelere iliﬂkin
bilgiler:
a) Sat›lmaya haz›r yat›r›mlara iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
b) Nakit ak›ﬂ riskinden korunmaya iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
3. Temettüye iliﬂkin bilgiler:
a) Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar›n ilan›ndan önce bildirim yap›lm›ﬂ kâr paylar› tutar›:
Bulunmamaktad›r.
b) Bilanço tarihi sonras›nda ortaklara da¤›t›lmak üzere önerilen hisse baﬂ›na dönem net kâr paylar›:
Kâr pay› da¤›t›m›na Banka'n›n Genel Kurulu karar vermektedir. Rapor tarihi itibar›yla Genel Kurul'un 2005 y›l› kâr›n›n da¤›t›m›na
iliﬂkin bir karar› bulunmamaktad›r.
Banka'n›n 16 Mart 2005 tarihinde al›nan Yönetim Kurulu karar› ve Banka Ana Sözleﬂmesi'nin 2 inci maddesi gere¤ince Genel Kurul
yetkilerine haiz bulunan ilgili Devlet Bakan›'n›n 28 Mart 2005 tarihli onay›yla 209.673 bin YTL tutar›ndaki 2004 y›l› kâr›n›n 129.114 bin
YTL'sinin temettü, 36.388 bin YTL'sinin ola¤anüstü yedek akçe, 22.743 bin YTL'sinin di¤er yedek ve 21.428 bin YTL'sinin ise kanuni
yedek akçe olarak da¤›t›lmas›na karar verilmiﬂtir.
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Ancak, 2005 y›l› içerisinde Banka da¤›t›lmas› kararlaﬂt›r›lan 129.114 bin YTL'nin 140 bin YTL'sini da¤›tmam›ﬂ ve özkaynaklarda
b›rakm›ﬂt›r.
4. Yasal yedek akçeler hesab›na aktar›lan tutarlar:

Da¤›t›lmayan Kârlardan Yasal Yedek Akçelere Aktar›lan Tutarlar

Cari Dönem 31.12.2005
21.428

Önceki Dönem 31.12.2004
24.926

5. Hisse senedi ihrac›na iliﬂkin bilgiler:
a) Banka, tüm sermaye pay› s›n›flar› için; kâr pay› da¤›t›lmas› ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili k›s›tlamalar dahil olmak üzere
bu kalemle ilgili haklar, öncelikler ve k›s›tlamalar:
Bulunmamaktad›r.
6. Di¤er sermaye art›r›m kalemleri ile ilgili aç›klamalar:
Bulunmamaktad›r.
VI- Nakit ak›m tablosuna iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
1. Nakit Ak›m Tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iﬂimin nakit ve nakde eﬂde¤er varl›klar üzerindeki
etkisi kalemine iliﬂkin aç›klamalar:
“Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iﬂim öncesi faaliyet kâr›” içinde yer alan 48.267 bin YTL (31 Aral›k 2004:
322.407 bin YTL) tutar›ndaki “Di¤er” kalemi, esas alarak verilen ücret ve komisyonlardan, donuk alacaklardan tahsilatlar hariç di¤er
faaliyet gelirlerinden, personel giderleri hariç di¤er faaliyet giderlerinden oluﬂmaktad›r.
“Bankac›l›k faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iﬂim” içinde yer alan 25.730 bin YTL (31 Aral›k 2004: 321.951 bin YTL)
tutar›ndaki “Di¤er borçlardaki net art›ﬂ/azal›ﬂ” kalemi muhtelif borçlardaki, di¤er yabanc› kaynaklardaki ve ödenecek vergi, resim,
harç ve primlerdeki de¤iﬂimlerden oluﬂmaktad›r.
Döviz kurundaki de¤iﬂimin nakit ve nakde eﬂde¤er varl›klar üzerindeki etkisi net kur fark› kâr›/zarar› hesab›na yans›t›lm›ﬂt›r. Söz
konusu kur fark› kâr/zarar› nakit ak›m tablosunda “Bankac›l›k faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iﬂim öncesi faaliyet kâr›”
içinde yer alan “Elde edilen di¤er kazançlar” kalemi içinde gösterilmektedir.
2. ‹ﬂtirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er yat›r›mlar›n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak›m›na iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
3. ‹ﬂtirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er iﬂletmelerin elden ç›kar›lmas›na iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
4. Dönem baﬂ›ndaki nakit ve nakde eﬂde¤er varl›klara iliﬂkin bilgiler:
Nakit ve nakde eﬂde¤er varl›klar› oluﬂturan unsurlar, bu unsurlar›n belirlenmesinde kullan›lan muhasebe politikas›:
Kasa ve efektif deposu ile T.C. Merkez Bankas› dahil bankalardaki vadesiz mevduat “Nakit” olarak; orijinal vadesi üç aydan k›sa
olan bankalararas› para piyasas› plasmanlar› ve bankalardaki vadeli depolar “Nakde eﬂde¤er varl›k” olarak tan›mlanmaktad›r.

Nakit
Kasa ve efektif deposu
Bankalardaki vadesiz mevduat
Nakde Eﬂde¤er Varl›klar
Bankalararas› para piyasas›
Bankalardaki vadeli mevduat
Toplam Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar

Cari Dönem 31.12.2005
1.223
1.223
512.828
59.650
453.178
514.051

Önceki Dönem 31.12.2004
14.409
7
14.402
613.661
348.180
265.481
628.070
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5. Dönem sonundaki nakit ve nakde eﬂde¤er varl›klara iliﬂkin bilgiler:

Nakit
Kasa ve efektif deposu
Bankalardaki vadesiz mevduat
Nakde Eﬂde¤er Varl›klar
Bankalararas› para piyasas›
Bankalardaki vadeli mevduat
Toplam Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar

Cari Dönem 31.12.2005
1.839
6
1.833
157.380
9.800
147.580
159.219

Önceki Dönem 31.12.2004
1.223
1.223
512.828
59.650
453.178
514.051

6. Banka'n›n elinde bulunan ancak, yasal s›n›rlamalar veya di¤er nedenlerle Banka'n›n serbest kullan›m›nda olmayan nakit ve
nakde eﬂde¤er varl›k mevcuduna iliﬂkin bilgiler:
Banka'n›n serbest kullan›m›nda olmayan varl›¤› bulunmamaktad›r.
7. Banka'n›n mali durumu ve likidite vaziyeti ile ilgili ilave bilgi;
a) Bankac›l›k faaliyetlerinde ve sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullan›labilecek olan henüz kullan›lmam›ﬂ
borçlanma imkânlar›na ve varsa bunlar›n kullan›m›na iliﬂkin k›s›tlamalar:
Bulunmamaktad›r.
b) K›smi konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen birlikte kontrol edilen ortakl›klardan Banka'n›n pay›na düﬂen nakit
ak›mlar›n›n bankac›l›k, yat›r›m ve finansman faaliyetleri itibar›yla ayr› ayr› toplam tutarlar›:
Bulunmamaktad›r.
c) Mevcut bankac›l›k faaliyet kapasitesini sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan nakit ak›ﬂlar›ndan ayr› olarak, bankac›l›k faaliyet
kapasitesindeki art›ﬂlar› gösteren nakit ak›m› toplam›:
Nakit ak›m tablosunda gösterilmiﬂtir.
VII- Banka birleﬂme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortakl›klar›n muhasebeleﬂtirilmesine iliﬂkin aç›klama ve
dipnotlar:
Cari dönemde, birleﬂme ve devir iﬂlemleri olmam›ﬂt›r.
VIII- Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubu ile ilgili olarak aç›klanmas› gereken hususlar
1. Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubuna iliﬂkin iﬂlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmam›ﬂ kredi ve mevduat iﬂlemleri ile
döneme iliﬂkin gelir ve giderler:
1.a) Cari Dönem:
Bulunmamaktad›r.
1.b) Önceki Dönem:
Bulunmamaktad›r.
1.c.1) Banka’n›n dahil oldu¤u risk grubuna ait mevduata iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
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1.c.2) Banka’n›n, dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli iﬂlemler ile opsiyon sözleﬂmeleri ile benzeri di¤er sözleﬂmelere
iliﬂkin bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
2.a) Taraflar aras›nda bir iﬂlem olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubunda yer alan ve Banka'n›n
kontrolündeki kuruluﬂlarla iliﬂkileri:
Bulunmamaktad›r.
2.b) Yap›lan iﬂlemin türü, tutar› ve toplam iﬂlem hacmine olan oran›, baﬂl›ca kalemlerin tutar› ve tüm kalemlere olan oran›,
fiyatland›rma politikas› ve di¤er unsurlar:
Bulunmamaktad›r.
2.c) Yap›lan iﬂlemlerin mali tablolara etkisini görebilmek için ayr› aç›klama yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u durumlar d›ﬂ›nda,
benzer yap›daki kalemler toplam› tek bir kalem olarak:
Bulunmamaktad›r.
2.d) Öz sermaye yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂlemler:
Bulunmamaktad›r.
2.e) Gayrimenkul ve di¤er varl›klar›n al›m-sat›m›, hizmet al›m›-sat›m›, acente sözleﬂmeleri, finansal kiralama sözleﬂmeleri,
araﬂt›rma ve geliﬂtirme sonucu elde edilen bilgilerin aktar›m›, lisans anlaﬂmalar›, finansman (krediler ve nakit veya ayni
sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleﬂmeleri ile ilgili bilgiler:
Bulunmamaktad›r.
IX- Enflasyon muhasebesine iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
a) Paran›n sat›n alma gücündeki de¤iﬂikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amac›yla cari ve önceki dönem mali
tablolar›n›n, paran›n bilanço tarihindeki sat›n alma gücüne göre yeniden ifade edildi¤ine yönelik aç›klama:
31 Aral›k 2004 tarihine kadar, paran›n sat›n alma gücündeki de¤iﬂikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amac›yla cari
ve önceki dönem mali tablolar›, paran›n bilanço tarihindeki sat›n alma gücüne göre yeniden ifade edilmiﬂtir. BDDK, 28 Nisan 2005
tarihinde bir genelge yay›mlayarak, BDDK'n›n 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 say›l› karar› ile bankac›l›k sisteminde uygulanmakta olan
enflasyon muhasebesi uygulamas›na 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren son verilmesine karar verildi¤ini duyurmuﬂtur.
b) Enflasyon muhasebesine göre düzeltilen mali tablolarda yer alan kalemlerin, düzeltilme iﬂlemine tabi tutulmadan önce
düzenlenmesinde kullan›lan maliyet esas›na iliﬂkin aç›klama:
Bu mali tablolar, yasal kay›tlar esas al›narak düzenlenmiﬂ olup, enflasyon muhasebesine iliﬂkin düzeltmeler 30 Haziran 2004
döneminden baﬂlayarak yasal kay›tlar içerisine al›nm›ﬂt›r.
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c) Mali tablo kalemlerinin paran›n cari sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmesinde kullan›lan ve düzeltme katsay›lar›na iliﬂkin
aç›klama, kullan›lan fiyat endeksi, bilanço günündeki düzeyi ve cari y›l dahil son iki y›ldaki hareketleri:
31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›n enflasyonun etkilerine göre yeniden düzenlenmesi için Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün ayl›k
bazda aç›klad›¤›, aﬂa¤›da belirtilen Toptan Eﬂya Fiyatlar› Genel Endeksi (“TEFGE”) ve TEFE baz al›narak haz›rlanan düzeltme
katsay›lar› kullan›lm›ﬂt›r:

31 Mart 2002
31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2003
31 Mart 2004
30 Haziran 2004
30 Eylül 2004
31 Aral›k 2004

Endeks
5.387,9
6.478,8
7.382,1
7.862,2
7.982,7
8.069,7
8.403,8

Katsay›
1,5598
1,2971
1,1384
1,0689
1,0528
1,0414
1,0000

d) Parasal olmayan kalemlerde yap›lan düzeltmeler:
Bilançodaki parasal kalemler, bilanço gününde geçerli parasal ölçü birimi cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme iﬂlemine tabi
tutulmam›ﬂlard›r. Parasal olmayan kalemler içinde yer alan ancak cari de¤erleri ile de¤erlenen yabanc› para aktif ve pasif hesaplar
ile getirileri veya anaparalar› enflasyona veya yabanc› paraya endekslenmiﬂ olan varl›k ve yükümlülükler için ilgili düzenlemeler
gere¤ince düzeltme iﬂlemi yap›lmam›ﬂ ve parasal kâr veya zarar›n hesaplanmas›nda parasal kalemler gibi iﬂleme tabi
tutulmuﬂlard›r.
Bilanço tarihinde paran›n cari sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmemiﬂ parasal olmayan bilanço kalemleri düzeltme iﬂlemine tabi
tutularak paran›n cari sat›n alma gücü cinsinden ifade edilmiﬂtir. Düzeltme iﬂleminde, ilgili varl›¤›n veya yükümlülü¤ün bilançoya ilk
kaydedildi¤i tarih esas al›nm›ﬂt›r.
• Varl›klar›n düzeltilmesi, aktife ilk giriﬂ tarihleri dikkate al›narak yap›lm›ﬂt›r. Amortismana tabi varl›klar›n düzeltilmesinde, ilgili
mevzuat uyar›nca yap›lm›ﬂ olan yeniden de¤erlemenin ilgili varl›klar ve birikmiﬂ amortismanlar üzerindeki etkileri ar›nd›r›lm›ﬂt›r.
• Özkaynak kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden de¤erleme de¤er art›ﬂ fonu gibi fonlar›n sermayeye ilave edilmesi ortaklar›n
sermayeye katk›s› olarak dikkate al›nmam›ﬂ; bu tür fonlar sermayeden indirilmiﬂtir. Yedek akçeler, da¤›t›lmam›ﬂ kârlar, hisse senedi
ihraç primi, iﬂtirak ve gayrimenkul sat›ﬂ kâr› gibi yeniden de¤erleme sonucu oluﬂmam›ﬂ tutarlar›n sermayeye ilave edilmesi ortaklar
taraf›ndan konulan sermaye olarak dikkate al›nm›ﬂt›r. Gerçekleﬂtirilen düzeltme iﬂlemleri sonucunda ödenmiﬂ sermayede kay›tl›
nominal de¤erine göre oluﬂan art›ﬂ tutar› mali tablolarda “Di¤er sermaye yedekleri” olarak özkaynaklar içinde gösterilmiﬂtir.
e) Amortismana tabi varl›klara iliﬂkin olarak, bunlar›n tahmini faydal› ömürleri, ilgili mevzuat uyar›nca yap›lan amortisman
hesaplamalar› ile bunlar›n düzeltilmiﬂ tutarlar› ve bahse konu varl›klar›n rayiç de¤erinin tespitine yönelik olarak ekspertizlerinin
yap›l›p yap›lmad›¤›na iliﬂkin aç›klama:
Amortismana tabi varl›klar›n düzeltilmesinde, ilgili mevzuat uyar›nca yap›lm›ﬂ olan yeniden de¤erlemenin ilgili varl›klar üzerindeki
etkisi ar›nd›r›lm›ﬂt›r. Amortisman varl›klar›n enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiﬂ tutarlar› üzerinden “Do¤rusal yöntem”e göre
varl›klar›n tahmini faydal› ömürleri üzerinden “K›st esas›”na göre ayr›lm›ﬂt›r. Varl›klar›n faydal› ömürlerine iliﬂkin bilgiler ilgili
dipnotlarda verilmiﬂtir. Önemlilik ilkesi çerçevesinde gerekli görülen varl›klar için ba¤›ms›z de¤erleme kuruluﬂlar› taraf›ndan
ekspertiz de¤eri saptanm›ﬂt›r.
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f) Türk Ticaret Kanunu veya bankalar›n ana sözleﬂmeleri çerçevesinde oluﬂan yedek akçeleri ile ödenmiﬂ veya ç›kar›lm›ﬂ
sermayenin kay›tl› de¤erleri hakk›nda aç›klama:
Yasal Kay›tlarda Banka'n›n sermayesi 750.000 bin YTL'dir ve bunun 657.864 bin YTL'si ödenmiﬂtir. Banka'n›n sermayesinin %100'ü
T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤›'na aittir. Banka'n›n Türk Ticaret Kanunu veya Banka'n›n ana sözleﬂmesi çerçevesinde oluﬂan
toplam 155.163 bin YTL kâr yedekleri bulunmaktad›r.
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan yay›nlanan 28 Nisan 2005 tarih ve BDDK.DZM.2/13/d-5 say›l› hesap ve
kay›t düzeni konulu genelgeleri gere¤i 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla oluﬂan ve Tekdüzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›nda
Tebli¤ hükümleri uyar›nca Enflasyona Göre Düzeltme Farklar› hesab›nda yer alan bakiye düzeltmeye esas ilgili hesaba intikal
ettirilmiﬂtir.
g) Parasal kalemlerin neden oldu¤u sat›n alma gücü kazanç veya kay›plar›na dahil olan ancak, sa¤lanan veya kulland›r›lan
fonlara iliﬂkin faiz ve kur fark› gelir ve giderleri gibi net parasal pozisyon kâr›(zarar›) kalemi ile iliﬂkilendirilen gelir tablosu
kalemlerinden, muhasebe standartlar›na iliﬂkin tebli¤ler uyar›nca net parasal pozisyon kâr›(zarar›) kaleminden indirilerek ilgili
olduklar› bölümde ayr›ca aç›klanmas› öngörülenler:
Bulunmamaktad›r.
h) Önceki dönem mali tablolar›n›n ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ olup olmad›¤›na iliﬂkin aç›klama:
Önceki dönem mali tablolar› Denetim Serbest Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) taraf›ndan
denetlenmiﬂ ve olumlu görüﬂ verilmiﬂtir.
i) Mali tablolar›n bu muhasebe standard› hükümleri uyar›nca ilk defa düzenlenece¤i hesap döneminin baﬂ›na kadar olan
dönemde düzeltilmiﬂ tutarlar› ile olmak üzere, aktif kalemlerden borçlar›n ve özkaynak kalemlerinin ç›kar›lmas› sonucunda
kalan, özkaynak hesap grubu içinde “geçmiﬂ y›llar kâr› (zarar›)” hesab›nda izlenen tutara iliﬂkin aç›klama:
Bulunmamaktad›r.
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j) Dönem içinde tahakkuk eden ve döneme yayg›n olarak yap›lan giderler ve sa¤lanan gelirler, gelir ve gider kalemlerinde
gerçekleﬂen hareketlerin mevsimsellik göstermedi¤i ve döneme eﬂit biçimde da¤›lm›ﬂ oldu¤unu do¤rulay›c› nesnel ölçütlerin
var olmas› durumuna iliﬂkin aç›klama:
‹lgili gelir ve gider kalemleri kay›tlara al›nd›¤› tarihlerde muhasebeleﬂtirilmektedir.
X- Banka'n›n yurt içi, yurt d›ﬂ›, k›y› bankac›l›¤› bölgelerindeki ﬂube veya iﬂtirakler ile yurt d›ﬂ› temsilciliklerine iliﬂkin
olarak aç›klanmas› gereken hususlar:

Yurt içi ﬂube

Say› Çal›ﬂan Say›s›
2
369

Yurt d›ﬂ› temsilcilikler

-

-

Bulundu¤u Ülke
1- yok

Yurt d›ﬂ› ﬂube
K›y› Bnk. Blg. ﬁubeler

-

-

1-yok
1-yok

Aktif Toplam›
-

Yasal Sermaye
-

XI- Bilanço sonras› hususlara iliﬂkin olarak aç›klanmas› gereken hususlar
Bulunmamaktad›r.

ALTINCI BÖLÜM
F. D‹⁄ER AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
I- Banka'n›n faaliyetine iliﬂkin di¤er aç›klamalar:
Bulunmamaktad›r.

YED‹NC‹ BÖLÜM
G. BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORUNA ‹L‹ﬁK‹N AÇIKLAMALAR
I- Ba¤›ms›z denetim raporuna iliﬂkin aç›klamalar
31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla ve ayn› tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan mali tablolar Baﬂaran Nas
Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirlik A.ﬁ. (a member of PricewaterhouseCoopers) taraf›ndan ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂtir.
10 ﬁubat 2006 itibar›yla denetim raporunda, konsolide olmayan mali tablolar›n Banka'n›n 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla mali
durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'nun 37'nci
maddesi ve bu kanunun Geçici 1'inci maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tt›¤›na dair olumlu görüﬂ belirtilmiﬂtir.
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