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Sunuş

Türk Eximbank olarak, ülkemizin dört bir yanından ihra-

Bu anlamda; otomotiv, ulaştırma, tekstil, tarım, gıda gibi

catçılarımıza sunduğumuz desteklerimizle, ihracata katkı

alanların yanı sıra; KOBİ’lerimizi, kadın girişimcilerimizi,

sağlamaktan ve büyümenin bir parçası olmaktan gurur du-

yenilenebilir enerji girişimlerini ülke çapında destekleme-

yuyoruz.

ye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı Bankamızın stratejik dönüşümünün odağına alarak yola çıktık. Bu kapsayıcı rolle ilk
sürdürülebilirlik raporumuzun kapağını sürdürülebilir ihracat odağıyla; desteklerimizi ülkemizin tek resmi destekli
ihracat kredi kuruluşu olarak 81 ilden tüm ihracatçılarımıza sektörel bir ayrım yapmaksızın sunduğumuzu vurgulamak üzere seçtik. Desteklerimizi ülkemizin dört bir yanına
coğrafi olarak sektör bazında görselleştirdik.

GRI 102-48
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Rapor
Hakkında

Sürdürülebilirlik hayatımızın her alanına hâkim

koşullarımız ve çalışanlarımız için iş sağlığı ve

olan ve yön veren bir kavram olarak artık her fa-

güvenliği kapsamımıza yer veriyor, toplumumu-

aliyetin içerisinde yer alıyor. Doğal kaynakların

za katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerimiz

verimli kullanılması, iklim değişikliği, çevre kirli-

ile raporumuzu sona erdiriyoruz.

liği, uluslararası alanda gelişmeler ve yeşil yatırım gibi daha birçok güncel konu sürdürülebilir-

Raporumuz, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 dö-

lik ve amaçları arasında geçiyor. Aynı zamanda

nemi faaliyetlerimizi, performansımıza ilişkin

sosyal ve yönetişimsel etkilerin sürdürülebilirlik

bilgileri ve -aksi belirtilmediği sürece- tüm fa-

kapsamında yer alan etkilerini değerlendiriyor

aliyet alanlarımız, bölgelerimizi kapsamaktadır.

ve yönetiyoruz. Hazırladığımız bu rapor kapsa-

Raporumuz oluşturulurken hem Birleşmiş Mil-

mında; Kurumumuz sürdürülebilirlik faaliyetleri-

letler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA)

ni, projelerini, sürdürülebilirliğe katkılarımızı ve

rehberliğinden yararlanıldı, hem de rapor GRI

amaçlarımızı paydaşlarımız ve toplumumuzun

Standartları “Temel” seçeneğine uygun olarak

bilgisine sunuyoruz.

hazırlandı. Sürdürülebilirlik raporumuza www.
eximbank.gov.tr adresinden erişebilir, rapor ile

Kurum olarak sürdürülebilirlik konusunu çalış-

ilgili soru, görüş ve önerilerinizi

malarımızın merkezine entegre ediyor ve faa-

surdurulebilirlik@eximbank.gov.tr adresine ile-

liyet gösterdiğimiz her alanda sürdürülebilirlik

tebilirsiniz.

amaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Raporumuzda öncelikle bakış açımızı ve kurumsal
yapımızı anlatıyor, devamında ise sürdürülebilirlik yaklaşımımız, yönetimimiz, komitelerimiz ve
faaliyetlerimize yön veren ilkelerimizden bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik süreçlerimizle geleceğe verdiğimiz değeri somut faaliyetlere nasıl
entegre ettiğimizi açıklıyoruz. Ardından çalışma
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Yöneti̇ m Kurulu

Başkanı'nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
2021 yılı, Covid-19 sürecinin devam ettiği öte yandan pan-

İhracatımıza sürdürülebilir şekilde daha fazla ve düzenli

yüksek olacaktır. Dolayısıyla küresel çapta, odaklı çalış-

Finans sektöründe de bankalar kredi değerlendirme faa-

demiyle mücadelede ilerlemenin yaşandığı, aşılanmanın

olarak destek sağlamak hedefimiz doğrultusunda bilanço-

malar yapılması gereklidir. Köklü değişimler veya kalıcı

liyetlerinde çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini de-

arttığı ve günlük hayatımıza 2020 yılına göre daha rahat

muzun büyük ve sağlam olmasına önem veriyoruz. Bilanço

dönüşümler önemli finansman ihtiyacını da beraberinde

ğerlendirerek faaliyet raporlarına entegre etmeye başladı-

devam edebildiğimiz bir yıl olmuştur. Böylelikle, küresel

büyüklüğü açısından sektördeki 57 banka içerisinde 2021

getirmektedir.

lar. Özel yatırım teşviklerinin ve finansman programlarının

olarak hizmet sektörü ve sanayide toparlanma yaşanmış

yılsonu itibarıyla 9. büyük banka olmamız ve bilançomuz

olup bu gelişmeler, dünya ekonomisi ve ülkemizde büyü-

aktiflerinin %90’ının ihracatçılarımıza verilen kredilerden

Şirketlerin karbon salımını azaltmak için yapacağı makine

hızlı dönüşüm, rekabetçilik ve daha yüksek ihracat anlamı-

meye olumlu yansımıştır.

oluşması bu hedeflere ulaştığımızı göstermektedir. Kre-

parkuru yenileme ve otomasyon, yenilenebilir enerji kay-

na gelecektir.

hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi; hızlı destek, bir o kadar

di büyüklüğü açısından bankacılık sektöründeki 8. büyük

nakları, atık geri dönüşümü gibi birçok faaliyet alanında

Bu konjonktürde; Türkiye ekonomisi 2021 yılında son 10

bankayız. Türk Eximbank 2021 yılında, bankacılık sektö-

yeni yatırım ihtiyaçları olacak ve bunun için de sektörlere

Türk Eximbank olarak; özellikle yüksek katma değerli, orta

yılda yaşanan en büyük performansı göstererek %11 ora-

ründeki ihracat kredilerinin %52,3’ünü sağlamıştır.

teşvik ve finansman olanakları sağlanması gerekecektir.

ve yüksek teknolojili ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen

nında büyürken, büyüme oranının %44,2’si ise net ihraca-

mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin arttırılması, ihracatçıları-

tın katkısından gelmektedir. Diğer yandan, Türkiye ihracatı

Eximbank olarak ihracatçılarımıza kredi ve ihracat alacak

Bu kapsamda Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde iç regülas-

mızın yeni pazarlara açılmasının desteklenmesi strateji-

2021 yılında yeni bir rekora imza atarak %32,9’luk bir artışla

sigortası alanlarında destek sağlarken, sürdürülebilirliği

yonlar da oluşmaya başlamıştır.

miz doğrultusunda çalışmalarımızı 2021 yılında olduğu gibi

225,4 milyar dolara ulaşmıştır. Bu gelişme doğrultusunda

ihracatı destekleme misyonumuza entegre ediyor ve bu

2022 yılında 250 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı

kapsamda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından

T.C. Ticaret Bakanlığı ülkemizin, uluslararası ticaret düze-

hedeflemekteyiz.

izliyoruz.

ninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile müca-

2022 yılında da sürdürülebilirlik gelişmeleri çerçevesinde

dele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen
Küresel finansal koşulların daha da sıkılaşabileceği öngö-

İklim değişikliğine karşı önlem almak amacıyla dünyada

ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası

rüleriyle ihracata yönelik yeni ekonomi modeliyle Türkiye

tüm sektörler çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda ak-

niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı yayımla-

bir yandan üretimini artırarak bölgesel üretim merkezi ol-

siyon almaya başlamış ve bu çalışmalar giderek ulusal ve

dı. Bu plan kapsamında, uluslararası ticaret ve ekonomide

mayı hedeflerken diğer yandan rekabetçi yapısı ile ihraca-

uluslararası ticaretin merkezine yerleşmiştir. Avrupa Birli-

meydana gelen değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin

tını artırmayı amaçlamaktadır.

ği'nin bu amaçla hazırladığı “Yeşil Mutabakat” kapsamında

kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kay-

bu alandaki tüm çalışmalar tanımlanmakta ve ticareti kü-

nak-etkin bir ekonomiye geçişin desteklenmesi amaç-

resel çapta etkilemesi hedeflenmektedir.

lanmaktadır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

35 yıldır Türk ihracatçısının yanında olan, Türkiye’nin tek
resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, ihracatın
öneminin giderek arttığı uluslararası konjonktürde, 2021
yılında 22,5 milyar doları kredi ve 23,6 milyar doları ihracat
alacak sigortası/reasürans olmak üzere ihracata toplam
46,1 milyar dolar ihracat sağlamıştır. Ülkemiz ihracat artışına katkı sağlayacak şekilde toplam destek hacmini 2022 yılında 50 milyar dolar seviyesine taşımayı hedeflemekteyiz.

Yeşil Mutabakat ile düzenlenen alanlar arasında öne çıkanlar karbon vergisi uygulanması ve ticari faaliyetlerde
sıfır karbon salımının sağlanmasıdır. Tüm bu gelişmelerin
Türkiye ihracatına önemli etkileri olacaktır. Başta AB pazarı olmak üzere diğer ihracat pazarları için sürdürülebilirlik koşullarına uyum sağladığı takdirde rekabet avantajı

Kurumu, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" kapsamında Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı için yeşil finans yol
haritasını belirledi.

ilerletmeyi planlamaktayız.
Murat ZAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür'ün
Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
Uluslararası standartlara göre hazırladığımız ve 2021 yılı

Bankamızın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2021 yı-

Ayrıca Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda da yer alan

Bunların yanı sıra, ülkemizin de taraf olduğu Paris İklim

faaliyetlerini içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu siz

lında 14.092’ye ulaşmıştır. Türk Eximbank olarak tabana

“İhracatçıların Eximbank destekleriyle ilgili işlemlerinin

Anlaşması kapsamında, sürdürülebilirlik alanındaki küre-

değerli paydaşlarımıza sunmaktan dolayı mutluluk duyu-

yayılma politikamız doğrultusunda daha fazla ihracat-

şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılmasını

sel ve yerel tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir.

yorum.

çı KOBİ’mize ulaşmayı hedefliyor ve son 1 yılda Banka-

sağlayacak altyapı dönüşümü gerçekleştirilecektir.” eyle-

Bu anlaşma sonrasında ülkemiz yenilenebilir enerji proje-

mız desteklerinden ilk defa yararlanan 1.545 firmanın

mi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu eylem ve

lerinde öne çıkacaktır. Türk Eximbank olarak ihracatçıları-

Pandeminin etkisiyle küresel tedarik zincirlerinde yaşanan

%93’ünün KOBİ statüsünde olmasından memnuniyet du-

strateji doğrultusunda Bankamız dijitalleşme alanındaki

mızı bu hususlarda bilgilendirmeye ve desteklemeye önem

sorunlara ve enerji fiyatlarında hızlı yükselişe rağmen ül-

yuyoruz. 2017’de Bankamız hizmetlerinden faydalanan ih-

gelişmeleri de yakından takip etmektedir. İhracatçılarımı-

verdiğimizi belirtmek isterim. 2022 yılında da 2021 yılında

kemiz, 2021 yılı tahminlerini aşarak önceki yıla göre %32,9

racatçılar içerisinde KOBİ’lerin payı %60 seviyesindeyken

za şube bağımlılığı olmadan hizmet sunabilme çalışmaları

olduğu gibi ülkemizin 2023 hedefleri ve ihracatçılarımızın

artışla 225,4 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiş

2021 yılı sonunda bu oran %77’ye yükselmiştir.

kapsamında “yeni web sitesi ve mobil şubesini” 2021 yılın-

ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

olup ihracat artışı ülkemiz ekonomik büyümesine önem-

da hizmete almıştır.

li katkı sağlamıştır. Türk Eximbank’ın üstlendiği ihracatı

Kredi ve ihracat alacak sigortası ürünlerinin geliştirilmesi

destekleme misyonu büyümenin sürdürülmesi adına daha

ve çeşitlendirilmesinin yanında faaliyet alanımızı da ge-

Bankamız, faaliyetlerini yürütürken ekonomik, çevresel,

da önem kazanmıştır. Banka olarak mal ve hizmet ihraca-

nişletmeye devam ediyoruz. İhracatçılarımızın finansmana

sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan

tı yapan, yurt dışında projeler üstlenen firmalarımızı yurt

erişimini kolaylaştırmak ve teminat sorunlarının çözümü-

riskleri dikkate almaktadır. İklim değişikliğinden sosyoe-

içi kredi, ihracat alacak sigortası ve alıcı kredileri ürünleri

ne katkı sağlamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi

konomik eşitsizliğe kadar birçok sorunla yüzleşerek hız-

ile destekleyerek uluslararası ticaretten aldıkları payların

(TİM) ve Türk Eximbank ortaklığıyla kurulan İhracatı Ge-

la değişen dünyada sürdürülebilir ihracatın büyük önem

artmasını sağlıyor dolayısıyla ülkemiz ihracatının artışına

liştirme A.Ş. ile ihracatın finansmanında yeni bir dönem

arz ettiğine inanıyoruz. 2021 yılında yeşil enerjiye geçme

katkıda bulunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendi-

başlamıştır.

hedefimiz doğrultusunda, 2022 yılı enerji tüketimimiz için

rirken, sürdürülebilir fonları ihracatçılarımızın hizmetine

uluslararası sertifikasyonla I-REC Standardı temin edil-

sunarak, sağladığımız destekleri daha da artırmayı hedef-

Geniş ürün ve hizmet gamı önceliği doğrultusunda ihracat-

miştir. Böylelikle 2022 yılında yeşil enerjiye geçiş yapmış

lemekteyiz.

çılara hesap açılarak, yurt dışı ihracat bedellerinin alındı-

olmaktayız. Bununla birlikte 2020 yılı operasyonel faa-

ğı, kredi borçlarını kapattıkları ve havale işlemi yaptıkları

liyetlerimizden kaynaklı emisyonlarımızı doğrulayarak

“Müstakriz Fon” ürünü devreye alınmıştır.

ilk ISO 14064:2006 Sera Gazı Doğrulama Belgemizi aldık.

Türk Eximbank olarak, 2021 yılında ihracatçılarımıza
22,5 milyar dolar nakdi kredi sağladık. 23,6 milyar dolar

2020 yılı için Bankamıza kazandırdığımız ISO 14064-2006

tutarındaki vadeli ihracat alacağını sigorta kapsamına

sertifikasının devamı olan ve 2021 yılı faaliyetlerimizin ISO

alarak, ihracatçılarımıza güvenle satış yaptıkları bir ortam

14064:2018 Sera Gazı Doğrulama Belgesini de Bankamıza

oluşturduk. Böylece, Bankamızın ihracatçılarımıza sunmuş

kazandırdık.

olduğu toplam desteği bir önceki yıla göre artırarak 46,1
milyar dolara yükselttik.

Ali GÜNEY
Genel Müdür
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Kurumsal
Prof ilimiz

Hakkımızda
İhracat alanında dışa açık kalkınma modelinin benimsen-

30 yılı aşkın süredir ihracatçılar ile aynı yolda birlikte iler-

mesi ile gerçekleşen gelişmeler doğrultusunda bu geliş-

leyerek daha rekabetçi, üretken ve kârlı bir ihracat portfö-

melerin süreklilik kazanmasını sağlamak için dış ticaret

yü oluşturulmasına destek oluyoruz ve yeni pazarlara açıl-

finansman kurumu olarak 1987 yılında Türkiye İhracat

mayı teşvik ederek istikrarlı döviz geliri elde edilmesine

Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank olarak faaliyetlerimize

katkı sunuyoruz. Kalkınma ve Yatırım Bankaları grubunda

başladık. Türk Eximbank olarak amacımız; ihracatın geliş-

sınıflandırılan bir Banka ve Türkiye’nin tek resmi ihracat

tirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,

kredi kuruluşu olarak kredi, sigorta ve garanti hizmetlerini

ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların

aynı çatı altında sunuyoruz.

uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde

Vizyon

Misyon

lunuyor. İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölge Müdürlükleri

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal

Misyonumuz; mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı

ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorlu, Denizli, Eskişehir,

ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pa-

faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarında kısa, orta

Gaziantep, Gebze, İskenderun, İstanbul Avrupa Yakası, İs-

zarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticaret-

ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finansman

Dengeli, sağlıklı ve uluslararası rekabete açık ihracat po-

tanbul İkitelli OSB, İstanbul Odakule, İzmir, Kahramanma-

te paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin

sağlamak, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, ihracat

litikalarının izlenmesine katkıda bulunmak için Türk Exim-

raş, Kayseri, Konya, Maltepe, Manisa, Merkez, Mersin, Trab-

sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren

kredi sigortası yapmak, yurt içi ve yurt dışı bankalara

bank olarak bu amaçları, ihtiyacı karşılayacak ve rekabet

zon şubeleri ile ihracatçılarımıza olan desteğimizi devam

müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda re-

ve finans kurumlarına ihracata yönelik krediler açmak,

gücü kazandıracak kredi desteği sağlamak, yurt içi ve yurt

ettiriyoruz. Türk Eximbank’ın toplam 734 personelinin 10’u

kabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak

garantiler vermek, reasürans imkânlarından yararlanmak

dışı finansman kurumlarının, bu faaliyetlerin finansmanı-

doktora, 380’i lisansüstü, 252’si lisans, 28’i ön lisans eğiti-

yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üre-

ve reasürans imkânı sağlamak, yurt içi yatırım malı imalat

na katılımlarını artırmak ve bu kurumların finansmanında

mi almıştır.

tim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

ve satışını kredilendirmek, sigorta acenteliği yapmak,

gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında

Sigorta programlarımız ile bugün 238 ülkeye yapılan ihra-

faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslara-

catı sigorta teminatı altına alıyoruz. Türk Eximbank olarak

rası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt

22 şube,10 irtibat bürosu ve 734 çalışan ile hizmet veriyo-

dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazan-

ruz. Genel Müdürlüğümüz İstanbul’da (Anadolu Yakası) bu-

dırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışını
destekleyerek teşvik etmektir.

aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler ver-

görevlerini yerine getirmek için araştırma, geliştirme ve

mek, mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve

teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik

politik risklere karşı sigorta etmek için çalışıyoruz.

yardım vermek ve amacının gerçekleştirilmesine yardımcı
olacak diğer iş ve işlemleri yapmaktır.

GRI 102-45
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Türk Eximbank’ın Türk Bankacılık
Sektöründeki Konumu
Tablo 1. Türk Eximbank’ın Türk Bankacılık Sektöründeki Konumu

2021
TÜRK BANKACILIK

İhracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları, döviz

SEKTÖRÜ*

kazandırıcı hizmet firmalarını ve yurt dışında faaliyet gösteren
girişimcileri, müteahhitleri kısa, orta-uzun vadeli kredi programları
ile destekliyoruz. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu
yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini
kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto ediyoruz.
Türk Eximbank olarak, ihracatçılarımıza 2021 yılında 22,5 milyar
ABD doları kredi desteği ile 23,6 milyar ABD doları sigorta desteği
olmak üzere 46,1 milyar ABD doları finansman desteği sağladık.
Kredili firma sayımız 2019 yılında 10.472 iken, 2020 yılında 10.612’ydi,
2021 yılında ise bu rakamı 10.935’e çıkardık. Tekil firma sayımızı ise

2020
TÜRK BANKACILIK

TÜRK EXIMBANK**

SEKTÖRÜ*

TÜRK EXIMBANK**

Toplam Aktifler (milyar TL)

9.213

322

6.108

204

Toplam Krediler*** (milyar TL)

5.061

288

3.729

179

Krediler/Aktifler (%)

54,9

89,4

61,1

87,5

Takibe Dönüşüm Oranı (%)

3,2

0,2

4,1

0,3

Öz kaynaklar (milyar TL)

710,9

14,6

600,8

11,4

Sermaye Yeterlilik Oranı (%)

18,34

18,02

18,8

20,02

Net Kâr (milyar TL)

92,1

3,1

60

1,5

Aktif Kârlılığı (%)

1,3

1,2

1,1

0,8

Öz kaynak Kârlılığı (%)

15,3

29,1

11,6

17,2

14.092’ye yükselttik.

Grafik 1. Türk Eximbank’ın Müşterisi Olan Firma Sayısındaki Artış

* BDDK Aralık 2020-2021 verileridir
** Türk Eximbank Aralık 2020-Aralık 2021 verileridir
*** Toplam kredilere takipteki krediler de dâhil edilmektedir

Toplam Firma
Sayısı

14.092

Sigortalı
İhracatçı Sayısı

5.484

%3 artış

Yurt İçi Krediler
2021 yılında vade uzatımları da dâhil kısa vadeli top-

%19 artış

Grafik 2. Kredilerin Kıtasal Dağılımı

lam kredileri 17,9 milyar ABD doları; orta uzun vade-

Kredili Firma
Sayısı

10.935

%8 artış

li yurt içi kredileri ise 4,6 milyar ABD doları olarak
kullandırdık. Türkiye ihracatı içerisinde ağırlıklı paya
sahip 14.092 firmanın kredi programlarımızdan fay-

0

5.000

10.000

15.000

dalanmasını sağladık.

Japonya

0
2

Orta ve Batı Asya
Uzak Doğu

4

AB Dış Avrupa

Kredi kullandırımlarımızda KOBİ’lere öncelik tanıdık.
Bu kapsamda, TL cinsinden kredilerimizi ağırlıklı

sağlayarak ihracatçıların güvenli finansmana erişiminde önemli bir

olarak

kurum olduğumuzu teyit ettik.

KOBİ’lere ek kaynak sağlayarak, onların kredi

Diğer

taleplerine öncelik vererek ve vade uzatım destekleri

Avrupa Birliği

finansmanı

için

kullandırdık.

7

Kanada ve Kuzey Amerika

Bankacılık sektöründeki ihracat kredilerinin %52,3’ünü tek başımıza

KOBİ’lerin

5

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

11
21
50

Türk Eximbank olarak sendikasyon, ikili anlaşmalar ve tahvil ihracı ile

sunarak 14,2 milyar TL kredi desteği (TL olarak ayrılan

yıl içinde toplam yabancı kaynak miktarımız 3,3 milyar ABD dolarlık

kaynaktan) sağlarken, 2 milyar ABD doları tutarında

fona denk geliyor. Banka’mızın fon ve imkân çeşitlerini artırarak

da yabancı para cinsinden kredi kullandırdık. Toplam

Kredilerin ülke gruplarına göre dağılımında %50’lik bir oran ile AB

ihracatçılarımıza ve paydaşlarımıza geniş bir seçenek ağı sunmak

KOBİ kredileri desteğimizi 3,6 milyar ABD doları

ülkeleri ilk sırada yer almaktadır. Kredilerin sektörel dağılımında

için çalışıyoruz.

olarak gerçekleştirdik.

ise %15,8 pay ile lojistik ve taşımacılık sektörü başta gelmektedir.
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Grafik 3. Yurt İçi Kredilerin Sektörel Dağılımı
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Tablo 2. Yurt İçi Kredi Programları Bazında Gerçekleşmeler (milyar ABD doları)

Doğrudan Kullandırılan Krediler

20,7

Banka Kaynaklı Krediler

4,4

TCMB Kaynaklı Krediler

16,3

Aracı Banka/Kuruluş Kredileri*

1,8
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7

Aracı Banka/Finansal Kuruluşlar Vasıtasıyla
Kullandırılan Krediler

TOPLAM

1,8

22,5

*Aracı bankalara tahsis edilen limitlerin asgari %30’luk
kısmının KOBİ’lere kullandırılması zorunlu olup, bu
kapsamda KOBİ’lere 2021 yılında 1,5 milyar ABD
doları tutarında SÖİK kullandırılmıştır (%83).

Uluslararası Kredi Programları
Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projelerin ve Türk
mallarının yurt dışındaki alıcılarının (kamu ve özel) finanse
edildiği Uluslararası Krediler Programları ile Türkiye ihracatının
artırılmasını, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini,
ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasını, ihracatçıların
uluslararası ticarette paylarının artırılmasını, Türk firmalarına
uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanmasını
hedefliyoruz. Uluslararası Krediler kapsamında sunulan tüm
destekler “alıcı kredisi” niteliğinde olup borçlular doğrudan
devletler, alıcı ülke devlet garantisi altında kamu kurumları ya da
tahsis edilen limitler dâhilinde yurt dışı/içi bankalar olmaktadır.
2021 yılında Uluslararası Krediler Programları kapsamında yurt
dışında gerçekleştirilen projelere ve ticaretin finansmanına yönelik
işlemlere toplam 36,4 milyon ABD doları kredi kullandırdık.
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Alacak Sigortası
Türk Eximbank olarak, Türkiye’de ihracata yönelik olarak

2021 yılında Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası, Kısa Vadeli

alacak sigortası uygulamasını 1989 yılında başlatan ve ih-

Yurt İçi Kredi Sigortası ve Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredi

racatta sigorta bilincini yerleştiren bir kuruluşuz. Başlan-

Sigortası kapsamında toplam 23,5 milyar ABD dolarlık sev-

gıç itibarıyla yalnızca kısa vadeli ihracat bedeli alacakla-

kiyatı sigortaladık ve 60 milyon ABD doları tutarında Türk

rının ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınması

malı ve hizmetine yönelik reasürans desteği sağladık.

doğrultusunda uygulamaya konulan ihracat kredi sigorta-

Grafik 5. Sigortaların Bölgesel Dağılım (%)

Okyanusya
Güney Amerika Karayipler

Sigortalanan sevkiyatın sektörel dağılımında, %10’luk pay

sı sisteminin kapsamı zaman içerisinde genişletilmiş, Spe-

ile inşaat ve inşaat ürünleri sektörü birinci sırada yer al-

sifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile orta/uzun vadeli
mal ve hizmet ihracatı da sigorta kapsamına alınmıştır.
Sigorta programlarımız ile 238 ülkeye yapılan ihracatı, it-

makta iken ikinciliği ise %8’lik payları ile tekstil ve ham

Kuzey ve Orta Amerika

maddeleri, gıda, elektrikli ev aletleri, metal, hazır giyim ve

Asya

%13’lük pay ile Asya, üçüncü sırada %9’luk pay ile Kuzey ve

sıra yurt içi kredi sigortası ile ihracatçıların yurt içi alacak-

9
13
20
48

Avrupa Birliği

liği ve AB dışı toplamı) başta gelmekte olup ikinci sırada

tı altına almaktayız. Ayrıca, ihracat kredi sigortasının yanı

7

Avrupa (AB Dışı)

Bölgesel dağılımda ise %68’lik pay ile Avrupa (Avrupa Bir-

ve politik risklerden doğan zararlara karşı sigorta temina-

2

Afrika

konfeksiyon sektörleri paylaşmaktadır.

halatçı firma ve ithalatçının ülkesinden kaynaklanan ticari

1
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Orta Amerika bulunmaktadır.

larını da ticari risklere karşı korumaktayız. Bunun yanında, Bankamız kredi sigortası poliçelerinin teminat olarak
gösterilmesi ile finans kuruluşlarından kredi sağlanması

Bu bağlamda, firmalarda kadın çalışan oranını artırma

DESTEKLERİMİZ

kolaylaşmıştır.

hedefi doğrultusunda 2021 yılında 81 firmaya kredi kul-

Yatırım ve işletme kredi desteklerimizi sunarken, Dünya
Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası kaynaklı kredilerde kadın çalışan oranı, kadının yönetimde temsiline göre
yapılan faiz indirimi ve bu kapsamda kullandırılan kredi
tutarı ve firma sayısı gibi sürdürülebilir kalkınma amaçGrafik 4. Sigorta Sektörel Dağılım

larının 5 incisi olan “toplumsal cinsiyet eşitliği” amacıyla
ilişkilendirdik.
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2021
(ABD doları)

%

2020
(ABD doları)

%
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2020 ve 2021 yıllarına ait Asya Altyapı Yatırım Bankası ve

Tablo 3. IBRD Kaynaklarından Kadın Girişimci Olan ve Olmayanlara Kullandırımlar

6

2

at

6.411.877 ABD doları değerlerine ulaştık.

8

4

Te
k

sunulmasıyla bu kapsamda, bugün 99 firma, 108 işlem ve

tablolarda sunulmaktadır.
8

6

şa

şimcilere kullandırılmak üzere ‘’Kadın Girişimci’’ paketiyle

ci olan ve olmayan kredi tutarları ve oranları aşağıdaki

8

İn

kredilerden ayrılan bir miktar kaynağın sadece kadın giri-

Dünya Bankası kaynaklarından kullandırılan kadın girişim-

10

10

landırdık. Yine, 2019 yılında hazırlanan ve banka kaynaklı

Toplam Kadın Girişimci Oranı

%36,8
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Grafik 6. 2020 Yılı Kredilerde Sektörel Dağılım Oranı
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Tablo 4. AIIB Kaynaklarından Kadın Girişimci Olan ve Olmayanlara Kullandırımlar

2021
(ABD doları)

%

AIIB Kadın Girişimci Kullandırım

15.404.107,00

%4,5

AIIB KG Olmayan Kullandırım

59.272.892,45

%17,1

Toplam Kullandırım

74.676.999,45

Grafik 7. 2021 Yılı Kredilerde Sektörel Dağılım Oranı
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Grafik 8. 2020 Yılı Kredilerde Sektörel Dağılım (ABD doları)
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Tablo 5. Müşteri Sayıları

Türk Eximbank

2021

2020

Toplam Müşteri Sayısı

14.092

13.102

KOBİ Müşteri Oranı (%)

%77

%71

Grafik 9. 2021 Yılı Kredilerde Sektörel Dağılım (ABD doları)
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2017-2021 Dönemine İlişkin
Finansal Göstergeler

Tablo 7. Kredi Faaliyetleri*

2021

2020
Tablo 10. Bilanço Hesapları

Kısa Vadeli Kredi Faaliyetleri

2021

Kısa Vadeli Toplam Krediler

17.932

21.606

Kısa Vadeli TL Kredileri

1.324

2.564

16.608

19.042

Kısa Vadeli Döviz Kredileri

2021

2020

Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri
Orta ve Uzun Vadeli Krediler (milyon ABD doları)

4.575

2021

6.892

2020

Toplam Kredi Faaliyetleri
Toplam Krediler

22.507

2020

2019

2018

2017

Krediler

287.473.621

178.253.907

142.892.035

129.497.250

80.271.104

Toplam Aktifler

322.377.480

204.227.274

162.883.112

139.429.094

85.375.189

Alınan Krediler

250.365.374

160.630.694

127.584.542

108.730.948

67.368.670

İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)

37.284.304

22.953.260

18.791.531

17.178.988

10.279.210

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

5.523.837

4.463.576

4.025.854

2.995.130

31.596

Para Piyasalarına Borçlar

6.517.681

1.375.566

-

139.005

152.000

Öz kaynaklar

14.550.311

11.413.457

9.080.224

7.654.051

5.774.083

Ödenmiş Sermaye

10.800.000

9.270.000

7.160.000

6.350.000

4.800.000

2020

2019

2018

2017

28.498

Tablo 11. Kâr-Zarar Hesapları

* Kullandırım rakamları vadesi uzatılan kredileri de içermektedir.

Kâr-Zarar Hesapları
(Bin TL)

Tablo 8. Sigorta Faaliyetleri

2021

2020

2021

Faiz Gelirleri

7.190.739

5.011.499

4.856.159

3.391.095

2.238.086

Sigorta Faaliyetleri (Milyon ABD doları)

Faiz Giderleri

-4.388.430

-3.788.554

-3.741.609

-2.531.631

-1.224.198

Kısa Vadeli Kredi Sigortası

Net Faiz Geliri

2.802.309

1.222.945

1.114.550

859.464

1.013.888

Net Komisyon ve Diğer Faaliyet Gelirleri

556.923

239.271

183.021

154.632

207.362

Ticari Kar/Zarar (Net)

643.073

844.842

627.029

181.863

-281.121

Beklenen Zarar Karşılıkları

-231.578

-369.469

-132.997

-81.696

-77.418

Diğer Karşılık Giderleri

-151.073

-14.281

-422

0

0

Personel Giderleri

-300.661

-260.866

-225.572

-170.115

-132.734

Diğer Faaliyet Giderleri

-212.476

-151.054

-133.974

-102.346

-161.502

Net Dönem Kârı

3.106.517

1.511.388

1.431.635

841.802

568.475

Sigortalanan Sevkiyat

23.502

2021

17.098

2020

Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası
Sigortalı İşlem Tutarı

64

2021

43

2020

Toplam Sigorta Faaliyetleri
Tazminat Ödemesi
Toplam Sigorta

30

33

23.566

17.141

2021

2020

Tablo 9. Toplam Türk Eximbank Desteği

Milyon ABD doları
Toplam Kredi/Sigorta/Garanti Desteği

46.073

45.639
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TÜRK EXIMBANK
KİLOMETRE TAŞLARI
1987
Devlet Yatırım Bankası, 21.08.1987 tarihinde Türkiye
İhracat Kredi Bankası AŞ / Türk Eximbank olarak yeniden
düzenlendi.

1988
1988 yılında, ülkemizin GAAT çerçevesinde imzaladığı
anlaşma gereğince ihracatımızı doğrudan teşvik
araçlarının en önemlilerinden olan vergi iadesi
uygulamasına son vererek, dolaylı teşvik tedbirlerini ön
plana aldık.

1989
Türk Eximbank olarak İstanbul İrtibat Bürosu’nu hizmete

KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER

açtık. 1989 yılında ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde
20’sini destekleyerek büyük bir atılım yaptık, dış ticaret

Gerek ülkemizde ve diğer birçok ülkede, bölgeler arasında-

Söz konusu amaçla gerçekleştirdiğimiz kullandırım mik-

ki dengesizliği gidermek üzere bölgesel kalkınma politika-

tarlarını da yakından takip ediyoruz. Kalkınmada öncelikli

larının uygulanması için tedbirler ve politikalar geliştirdik.

yörelere sağladığımız destek 2021 yılında 1.311.379.039 ABD

Coğrafî bölgeler arasında ekonomik büyümeden ve mey-

doları oldu. Buna ek olarak sunduğumuz kaynakların taba-

dana gelen gelir artışından dengeli bir biçimde faydalan-

na yayılmasını sağlamak ve ekonomik büyümenin dengeli

mak için geliştirilen bu imkanlar ile gelir artışının bölgeler

bir biçimde dağılmasına destek olmak amacıyla; 2020 yı-

arası dengeli dağılmasını sağlayan bir ekonomik gelişme

lında KOBİ’lere 4.413.095.058 ABD doları olan toplam KOBİ

politikası uygulamaktayız. Oluşacak ekonomik dengelen-

destek tutarını 2021 yılında 7.952.371.814 ABD doları tutarı-

menin, beraberinde sosyal dengelenmeyi getireceğine ve

na yükselttik ve 1 yıl içerisinde yaklaşık %80 oranında artış

toplumsal refah ve huzura hizmet edeceğine inanıyoruz.

sağlamış olduk.

1990
Uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşu
Euromoney tarafından yayınlanan “Trade Finance”
dergisi, Türk Eximbank’ı dünyada “Yılın Eximbank’ı” seçti.
Trade Finance yaptığı yorumda Türk Eximbank olarak
tüm dünyada yaşanan bunalımlı bir dönemde gösterdiği
başarının gerçek bir zafer olduğunu vurguladı.

1991

Tablo 12. Destek Tutarları

ABD doları

sistemi içerisindeki ağırlığımızı artırdık.

2021

2020

1990 yılında İhracat Kredi Sigortası ve Yatırım Sigortası
Kurumları’nın uluslararası birliği BERNE UNION’a üyelik
başvurusunu yaptık, başvurumuz 1991 yılı başında kabul

Toplam KOBİ Destek
Covid-19 kapsamında kredi tutarı
Kalkınmada Öncelikli İllere Göre Kredi Tutarı

7.952.371.814

4.413.095.058

74.712.260

4.381.494.696

1.311.379.039

1.377.359.469

edildi. 1991 yılında İzmir İrtibat Bürosunun faaliyetini
başlattık.
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1992

1997

Bağımsızlığa yeni kavuşan Orta ve Batı Asya

Türk Eximbank olarak gelişmiş ülkelerdeki benzer

Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyada Türk

ihracat finansman kuruluşlarından yaklaşık 50 yıl sonra

Eximbank Proje kredileri ile ihracatçıların ve yurt

kurulmuş olmamıza rağmen, 10 yıl gibi kısa bir sürede

dışında faaliyet gösteren müteahhitlerin rekabet gücü

büyük bir gelişme göstererek dünyadaki benzerlerimiz

kazanmaları için gerekli altyapıyı oluşturduk.

arasında ilk 25 kuruluş içerisine girdik. 10. yıl etkinlikleri

33

kapsamında 2.000 fidanlık Türk Eximbank Hatıra Ormanı

1993
Türk Eximbank olarak üniversiteler arasındaki iş birliğini
geliştirme çabalarının bir sonucu olarak 1980’li Yıllarda
Dış Ticaret Rejimi ve Dış Ticaretin Liberizasyonu adlı
kitabı bastık, kültür sanat faaliyetleri kapsamında ise
Ankara Müzik Festivaline sponsor olduk ve 1993 Ahmet
Yesevi Yılı münasebetiyle de Hoca Ahmet Yesevi adlı

oluşturduk. 10. yıl kültür etkinlikleri çerçevesinde
Ankara Müzik Festivaline ve III. Uluslararası Müzik ve
Dostluk Festivaline sponsorluk yaptık ve bir resim
sergisi düzenledik. Türk Eximbank olarak İhracatın
Finansmanında 10 Yıl kitabı hazırlayarak basımını
gerçekleştirdik. Ayrıca, Bankamızda 10. yılını dolduran
çalışanlarımızı tebrik ederek hatıra plaketleri verdik.

eserin basımını gerçekleştirdik.

1998
1997 yılında Uzakdoğu’da başlayan ve kısa zamanda
bölgesel olmaktan çıkarak küreselleşen kriz, uluslararası

1994

ticaret hacminde daralmaya ve finansal piyasalarda

Türkiye ekonomisinin yeni bir yapılanma sürecine

dalgalanmaya yol açmıştı. Türk Eximbank olarak fon

girdiği 1994 yılında uygulamaya konulan Kalkınmada

temin maliyetlerinin ve gelişmekte olan ülkelere

Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi, İlk Adım İhracat Kredisi

güvensizliğin arttığı bu dönemde aktiflerimizin %91’ini

ve Performans Döviz Kredisi programları ile ihracat

kredi olarak kullandırarak ihracat sektörüne gereken

kredilerinde selektif bir sistemin kurulması yolunda

desteği sunduk.

önemli bir adım atarken geçmiş yıllarda uygulamaya
konulan ve süreç içerisinde ihracatçıların talepleri
doğrultusunda yenilenen programlar ile Türkiye’nin

1999

ihracatını artırma yolunda büyük başarılar kazandık.

Türkiye için 1999 yılı bir yandan küresel krizin pazarları

1995
Türk Eximbank olarak İzmir Şubesini açtık. Türkiye ile
Avrupa Birliği arasında tamamlanan Gümrük Birliği
sürecine bağlı olarak bizlere düşen yükümlülüklerle ilgili
gerekli düzenlemeleri yerine getirdik.

daraltıcı etkisi ile ihracata bir azalma eğilimi getirmiş,
diğer yandan iki büyük depremin yaşanması ile hem
ekonomik hem de toplumsal açıdan zor günlere
sahne olmuştur. Türk Eximbank olarak böylesi zor bir
dönemde aktiflerinin %90’ı oranında kredi hacmi elde
etmenin yanı sıra döviz bazında %2 oranında büyüme
gerçekleştirdik.

1996
1996 yılının “KOBİ Yılı” olarak benimsenmesinin
hızlandırıcı etkisi ile küçük ve orta ölçekteki firmaların
lehine önemli projeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda
Türk Eximbank olarak sunduğumuz sigorta ve kredi
programlarının kapsamını genişleterek, ürünlerden
yararlanma aşamasındaki bürokrasinin azaltılmasına
yönelik çalışmalar yaptık.

2000
2000 yılının Kasım ayından itibaren ülke ekonomisinde
yaşanan sıkıntılardan ihracatçıların asgari oranda
etkilenmesi için Türk Eximbank olarak esnek faiz
politikası belirleyerek kredi vadeleri konusunda
ihracatçılara kolaylık sağladık.
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2001

2007

Uygulanan Komşu Ülkelerle Ticaretin Geliştirilmesi

Türk Eximbank olarak ihracata dayalı büyüme

Stratejisi çerçevesinde Türkiye’nin ihracat hedeflerinin

politikaları kapsamında 25 yılı aşkın bir süredir ihracat

gerçekleştirilmesi yolunda Türk Eximbank olarak

yoluyla dış pazarlara yönelen Türk firmalarına önemli

ihracatçılara çağdaş dünyanın kullandığı en etkin destek

destekler sağladık.
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unsurlarından ihracat kredi sigortası ile 2,8 milyar ABD
doları gayri nakdî ve kredi programları ile de 2,8 milyar

2008

ABD dolarlık nakdî destek sağladık.

Türk Eximbank olarak 4,3 milyar ABD doları tutarında
nakdî ihracat kredisi ve 5,1 milyar ABD doları tutarında
ihracat kredi sigortası olmak üzere sektöre toplam 9,4

2002

milyar ABD doları tutarında finansal destek verdik.

Ülkeye döviz girdisinin artırılması amacıyla 2002
yılında Türk Eximbank olarak üç yeni kredi programını
uygulamaya koyduk. Bu programlar, Uluslararası
Nakliyat Pazarlama Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler
Kredisi, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik
Teminat Mektubu programlarıdır.

2009
Uluslararası İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası
Kuruluşları Birliği (Berne Union) ile yakın ilişkiler
sürdürdük. Ayrıca, Türk Eximbank olarak aynı yıl Berne
Union Yönetim Kurulu üyeliğine seçildik.

2003

2010

2003 yılı ihracat artışını, Türk Eximbank olarak, faiz

2010 yılında gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisinde

oranlarındaki indirimlerimiz ile birlikte ihracatçılarımızın

gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde ihracat,

verimliliklerini artırmaları ve yeni pazarlar bulma

%11,5’lik bir artışla 114 milyar ABD dolarına yükselmiştir.

konusunda göstermiş oldukları özverili çabaları
sonucunda gerçekleştirdik.

2011
2004
2004 yılı içerisinde ihracat potansiyeli yüksek
illerimizden Denizli ve Kayseri’de Türk Eximbank İrtibat
Bürolarını açtık.

2011 yılında Türk Eximbank olarak toplam kredi ve
sigorta desteğini ABD doları bazında %39 oranında
artırarak ihracata toplam 12,4 milyar ABD doları
düzeyinde destek sağladık.

2012
Türk Eximbank olarak 2012 yılında Genel Müdürlüğümüzü
ihracatın ve finansın merkezi İstanbul’a taşıdık. Ayrıca,

2005

yıl içerisinde ihracat potansiyeli yüksek illerimizden

2005 yılında ihracat potansiyeli yüksek olan Gaziantep

Konya’da Türk Eximbank İrtibat Bürosu açtık ve faaliyete

şehrinde Türk Eximbank İrtibat Bürosunu açtık. Türk

başladık.

Eximbank olarak, 2005 yılında ihracat sektörüne toplam
7,7 milyar ABD doları düzeyinde destek sağladık.

2013
2013 yılında Türk Eximbank olarak Avrupa Yakası İrtibat

2006
2006 yılı içerisinde ihracat potansiyeli yüksek
illerimizden Bursa, Adana ve Trabzon’da Türk Eximbank
İrtibat Bürolarını açtık ve faaliyete başladık.

Bürosunu hizmete açtık. Türk Eximbank olarak, ihracat
sektörüne 19,7 milyar ABD doları nakdî kredi, 8,4 milyar
ABD doları ise sigorta imkânı olmak üzere, toplam
28,1 milyar ABD dolarlık destek sunduk ve 2013 yılında
Türkiye ihracatının %18,5’ini finanse ettik.
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2014

2020

2014 yılı içerisinde ihracat potansiyeli yüksek

Türk Eximbank olarak İhracatçılara ‘Katılım Finans Siste-

illerimizden Samsun’da Türk Eximbank İrtibat Bürosu

mi’ prensipleri ile çalışan Katılım Finans Yatırım Kredisi

açtık ve faaliyete başladık. Daralan dış talebe rağmen

Hizmeti başlattık. Ayrıca, Hatay’da çıkan orman yangını

ihracat sektörüne 2014 yılında 20 milyar ABD doları

sebebiyle ormanların yeniden yeşermesi dileğiyle 10.000

nakdî kredi ve 11 milyar ABD doları sigorta imkânı

adet fidan bağışında bulunduk.
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sağladık.

2015
İhracat sektörüne 2015 yılında 30,2 milyar ABD doları
destek sağladık. Ayrıca 2015 yılında ihracat potansiyeli

2021

yüksek illerimizden turizmin başkenti Antalya’da Türk

Türk Eximbank olarak bünyemizde Sürdürülebilirlik

Eximbank İrtibat Bürosu açtık.

Müdürlüğü’nü kurduk ve Bankamızın ilk Sürdürülebilirlik

Greenhouse Gases Verification Statement
for

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
ORGANISATION BOUNDARIES:

HEAD OFFICE: SARAY MAH. AHMET TEVFIK İLERI CAD. NO:19 34768
ÜMRANIYE/İSTANBUL
REGIONAL OFFICE (EGE) : KONAK MAHALLESI CUMHURIYET BULVARI NO: 34
D: 401 KONAK/İZMIR
REGIONAL OFFICE (CENTRAL ANATOLIA): OĞUZLAR MAHALLESİ 1377 CAD. NO: 11
06520 BALGAT, ÇANKAYA/ANKARA
Bureau Veritas Certification Turkey has verified the Greenhouse Gas Assertion of the
above organization fort he 1st January 2021 to 31st December 2021 and found to be in
accordance with the requirements of the standard detailed below
Standard

2016

ISO 14064-1:2018
(as well as criteria given to provide for consistent operations, monitoring and reporting in)
ISO 14064-3: 2019

Total Greenhouse Gas Emissions: 3,548,572.93tonnes CO2-equivalent

Türk Eximbank olarak 2016 yılında ihracat sektörüne 22

Direct Emissions-Category 1: 263.20 tonnes CO2-equivalent
Indirect Emissions-Category 2: 604.83 tonnes CO2-equivalent
Indirect Emissions-Category 3: 1,031.99 tonnes CO2-equivalent
Indirect Emissions-Category 4: 3,266.83 tonnes CO2-equivalent
Indirect Emissions-Category 5: 3,543,431.07 tonnes CO2-equivalent
Emissions Due to Biomass combustion: Nill
Level of Assurance: Reasonable

milyar ABD doları nakdî kredi ve 11 milyar ABD doları

Verification Report Reference: CER.TR.3531891.22.C5

İBRAHİM TAGAY
Certification Manager
Local office :

Esas Maltepe Ofispark Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat: 8 34843 Maltepe, İstanbul, Turkey

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system
requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity please call +90 216 518 40 50.

küresel ve yerel gelişmelerin takip edilmesi ve çalışanlar
tarafından özümsenmesi adına E-Sürdürülebilirlik
enerjisinin 2022 yılında yenilenebilir enerjiden

07.04.2022

sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 33 milyar
ABD dolarlık destek sağladık.

Bununla beraber Banka’da sürdürülebilirlik alanındaki

Bültenleri hazırladık. Son olarak Bankamızın elektrik

Certificate Number : T_14064_2022_079
Revision Date:

Raporu'nu yayınlamak için çalışmalarımıza başladık.

Page 1/1

karşılanması için 1.000 MWh I-REC satın aldık.
2021 yılı sonuna geldiğimizde ilk kez operasyonel
faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon ölçümümüzü

2017
Türk Eximbank olarak, kuruluşumuzun otuzuncu yılında
ihracatı destekleme misyonunu daha etkin bir şekilde
yerine getirmek amacıyla yeniden yapılandırdık. Türk
Eximbank olarak, Hazine Garantili Kredi Garanti FonuPortföy Garanti Sistemine (KGF-PGS) Haziran ayından
itibaren dahil olduk.

2018
Türk Eximbank olarak daha fazla ihracatçıya yerinde
hizmet sunabilmek için şubeleşerek daha önceki yıllarda
açılan irtibat ofislerimizi de şubeye dönüştürdük.

2019
Türk Eximbank olarak, “Sürdürülebilirlik, Çevresel
ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi” projesini başlattık.
Yönetim Kurulunun 06.09.2019 tarihli Kararı ile
Sürdürülebilirlik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Etki
Politikası, İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
Politikası onaylanmıştır.

tamamlayarak, ISO 14064:2006 Sera Gazı Doğrulama
Belgemizi temin ettik.
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Yönetişim
Yaklaşımımız

Kurumsal Yönetim
Yapımız

Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere, Kredi
Komitemiz, Denetim Komitemiz ve Genel Müdürlük altında bulunan yardımcı birim yapılarımız
ile kurumsal yönetişim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, banka faaliyetleri kapsamında karar-

İnsan Kaynakları
Uygulamaları

lar alıyoruz. En alt birimden en üst birime kadar
tüm süreçlerimizi denetliyor, faaliyetlerimizde
uygun ve kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya
özen gösteriyoruz.

Organizasyon yapımızda değişiklik yapılarak stratejik
dönüşümün bir parçası olarak Sürdürülebilirlik Müdürlüğü, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı altında
2021 yılının Ekim ayında kurulmuştur.
Şekil 1. Türk Eximbank Organizasyon Şeması

TÜRK EXIMBANK ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİM KURULU

Denetim Komitesi

GENEL MÜDÜR
İnsan Kaynakları ve
Organizasyonel Gelişim
Daire Başkanlığı

Hukuk Daire Başkanlığı

İç Kontrol Başkanlığı

Kredi Riski İzleme, Kredi
Politikaları ve Analitiği
Daire Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Genel Müdürlük Koordinasyon
ve İletişim

Risk Yönetimi Başkanlığı

Bilgi Güvenliği

Mevzuat Uyum

KREDİ TAHSİS
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
Tahsis I Daire
Başkanlığı

Mali Tahlil ve
İstihbarat Daire
Başkanlığı

Tahsis II Daire
Başkanlığı

PAZARLAMA
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Marmara Bölge

İç Anadolu
Bölge

Ege Bölge

Pazarlama Daire
Başkanlığı

SİGORTA GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞI
Sigorta Tahsis
Daire Başkanlığı

Sigorta Hizmetleri
Daire Başkanlığı

STRATEJİ VE FİNANS
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
Mali İşler
Başkanlığı

HAZİNE/FİNANSMAN
ULUSLARARASI KREDİLER
GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
OPERASYON GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

Stratejik
Planlama Daire
Başkanlığı

Hazine Daire
Başkanlığı

Fonlama Daire
Başkanlığı

Yazılım ve İş
Geliştirme Daire
Başkanlığı

Operasyon
Daire
Başkanlığı

İç Hizmetler ve
Satın Alma Daire
Başkanlığı

Uluslararası
Krediler ve İlişkiler
Daire Başkanlığı

Finansal
Kuruluşlar Daire
Başkanlığı

Teknolojik
Altyapı Daire
Başkanlığı

BT Strateji ve
Yönetişim Daire
Başkanlığı

>>>>
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Stratejik Önceliklerimiz
Uluslararası en iyi uygulamaları dikkate alarak, büyük bir dönüşüm için tanımladığımız stratejik önceliklerimizi 11 ana başlığa odaklanacak şekilde belirledik:

Türkiye’nin tek resmi ihracat destek kuruluşu olarak mal ve hizmet
ihracatı yapan, yurt dışında projeler üstlenen ve yatırım mallarını
üretip satan firmalarımıza kredi ve alacak sigortası desteği vererek
onların ihracat kapasitelerini geliştiren ihtisas bankasıyız. Bu sayede, başta ülkemiz KOBİ’leri olmak üzere, sanayi ve yatırımcılarımızın
uluslararası ticaretten aldıkları payların artırılmasına katkıda bulunmaktayız. Dolayısıyla hem ihracat yapmakta olan hem de ihracata
istekli olup ihracat kapasitesi bulunan firmalara destek sağlamaktayız. Bir misyon bankası olarak, önceliğimizi kâr maksimizasyonu
değil, ihracatın finansmanı şeklinde belirlemiş durumdayız.

•

KOBİ Önceliği

•

İhracat Artışı Bazlı Destek Mekanizması

•

Teminat Çeşitliliği

•

Sektörel Odaklanma

•

Odaklı Ülke Stratejisi

•

Dijitalleşme

•

Geniş Ürün ve Hizmet Gamı

•

Fon Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi

•

Faaliyet Alanı ve Yapılanma

•

Yetkinlik Dönüşümü

•

Kurumsal İlişkiler ve İletişim

>>>>

41

Bu 11 stratejik öncelik doğrultusunda
ilerlemek adına 14 proje belirledik:
•

Kredi Dönüşüm Projesi

•

Sigorta Gelişim Projesi

•

Satış Servis ve Operasyon Modeli Projesi

•

İhracat Artışı Bazlı Destek Mekanizması

•

BT Dönüşüm Projesi

•

Veri ve Raporlama Projesi

•

İK ve Kültürel Dönüşüm Projesi

•

Dijital Dönüşüm Projesi

•

KOBİ Destek Projesi

•

Fon Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi

•

Stratejik TPG Ölçümleme ve Hedefleme Projesi

•

Ürün ve Hizmet Gamı Projesi

•

Yurtdışı Yapılanma Projesi

•

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Projesi

Ülkemizin 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, Türk Eximbank
bünyesinde paydaşlarımız ile ihracat stratejilerimize yeni bir yön
vermek, ihracatçı ve ihracat potansiyeli olan firmaların gereksinimlerini ve önlerindeki engelleri tespit ederek ihtiyaçlarına yönelik mal
ve hizmet gamını genişletmek, ihracatçıların Türk Eximbank desteklerinden faydalanma deneyimini iyileştirmek ve bu ekosistemi örnek
başarılı ülke modellerinin de ötesine taşımak amacıyla Stratejik Dönüşüm Programımızı başlattık. Programı 4 aşamada planladık:
•

Mevcut Durum Analizi

•

Türkiye Dış Ticaret Dinamikleri Analizi ve Eximbank Stratejik Yönünün Belirlenmesi

•

Stratejik Amaçlar ve Yeniden Yapılanma Yol Haritası

•

Uygulama Fazı

Dış ticarette sürdürülebilir ihracatın sağlanması için özel-

Ülkemiz ihracatına olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla

likle KOBİ firmalarının desteklenmesi çok önemlidir. Bu

ihracatçı firmalarımıza sunulan kredilerin faiz oranlarının

kapsamda, ihracatçı KOBİ’lerin finansman sürecinde ya-

da daha düşük bir düzeyde olması ve avantajlı uygulama-

şadıkları en önemli zorluklardan olan “teminata erişim”

lara tabi olmalarını hedeflemekteyiz.

sorununa çözüm sağlanabilmesi için; İhracatı Geliştirme
Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) kurulmuştur. İGE, söz konusu KOBİ’lerin kullanacakları ihracat kredileri için teminat (kefalet) sağlamaktadır.

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Türk Eximbank tarafından firmalara uygun koşullarda
reeskont kredileri kullandırıyoruz. Söz konusu kaynakları

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın mal ve hizmet ihracatının menzi-

sağlayan uluslararası finans kuruluşlarının sürdürülebi-

lini artırma, ülkemize coğrafi olarak uzak, dış ticaret açığı-

lirlik konusundaki beklenti ve kriterleri yüksek düzeyde

nın fazla olduğu, geleneksel pazarların dışında kalan, ih-

olduğu için sürdürülebilirlik alanında gelişme kaydetmek

racat potansiyeli yüksek uzak ülkelerle bilişim, yazılım ve

önem arz ediyor. Türk Eximbank olarak ülkemiz firmala-

iletişim hizmetleri ihracatının artırılmasına yönelik "Uzak

rına kaynak oluşturmak amacıyla 745 milyon ABD doları

Ülkeler Stratejisi’nin hayata geçirilmesi sonucu halihazır-

sendikasyon kredisi sağlıyoruz.

da uzak ülkelerle yapmakta olduğumuz ihracat desteğimizi yüksek teknoloji ve dijitalleşme alanlarına odaklanarak
artırmayı hedeflemekteyiz. Bu alanlarda sunacağımız destekler marjinal yüksek fayda sağlarken aynı zamanda hizmet odaklı ihracat olduğu için emisyonların düşürülmesi
hedefini de destekleyecektir.

42

<<<<

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Raporu 2021

Yönetim Kurulumuz
YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
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Murat ZAMAN

•

sans derecesini aldı. Halen doktora çalışmasına devam etmektedir.

•

lına kadar emeklilik ve yatırım fonlarının yönetilmesi

görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

ve yatırım stratejilerinin belirlenmesinden sorumlu
•

•

Başkanlığı görevlerini yürüten Osman Çelik, 13 Mayıs 2019-26 Mart 2021

2011 yılında EVG Menkul Değerlere bireysel portföyler

2012 – 2019 yılları arası Halk Portföy Yönetimi AŞ’de
genel yatırım stratejilerinin belirlenmesi ve yatırım/
emeklilik fonlarının yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak yer aldı.

•

tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
olarak görev yapmıştır.

2019 yılı başında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye

Rıza Tuna TURAGAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
•

of Birmingham’da Uluslararası Bankacılık ve Finansman

kuk, mali işler, operasyonlar ve bilgi teknolojileri bi-

kaydıyla, altı kişi ile de Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır. Yönetim

rimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak

Kurulunun, Banka Genel Müdürü dışında kalan altı üyesi Genel Kurul

katıldı.
•

alanında tamamlamıştır.
•

mesine yönelik kurumsal çerçevenin güçlendirilme-

Türk Eximbank olarak Yönetim Kurulumuz ile birlikte 2021 yılında 13

sinden sorumlu Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel

Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirmiş olup 21’i ara karar olmak

Müdürlüğü görevini yürüttü.
•

Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar
Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur.
•

sında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Ge-

Bu dönemde, finansal araç ve piyasaların geliştiril-

nel Müdür Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim

tıracak politika ve araçların geliştirilmesi, kambiyo

Kurulu Başkan Vekili, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar

mevzuatı ve kambiyo politikalarının esaslarının belir-

Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Ku-

lenmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

rulu Üyesi ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşar Vekili

Ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi-

görevlerini üstlenmiştir.
•

bulunan Turagay, 2006-2019 yılı ocak ayına kadar özel

Risk Girişim Sermayesi Destekleme Programında ve

sektörde Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı

Avrupa Yatırım Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlı-

Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Mec-

ğı ortaklığı ile ülkemizde risk sermayesi sektörünün
Yatırım Girişiminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 21
Aralık 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sn. Zaman, Şubat 2022 itibariyle
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.

Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde

ne katkıda bulunmak üzere faaliyet gösteren TÜBİTAK

sağlıklı gelişiminin sağlanması amacıyla kurulan Türk

Turagay ayrıca, 1997-2000 yılları arasında T.C. Washington
Büyükelçiliğinde Ticaret Müşaviri, 2000-2006 yılları ara-

mesi, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaş-

•

Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan

2019 – 2021 yılları arası Hazine ve Maliye Bakanlığı
bünyesinde sistemik risklerin izlenmesi ve yönetil-

üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir veya seçilebilir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme
Bölümü’nü bitiren Turagay, yüksek lisansını University

hazine, araştırma, insan kaynakları, idari işler ve hu-

cak belirli durumlarda ve değişme sürecinde, uzun süreli olmamak

üzere toplamda 180 karar aldık.

2017 ile 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu

cısı olarak katıldı.

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

kan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

tarihinde Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan ve 21 Ocak

ve yatırım fonlarından sorumlu genel müdür yardım-

kaydıyla Genel Müdüre devredebilir. Yetki devri Yönetim Kurulunun

tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, seçilmiş üyeleri arasından bir Baş-

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. 12 Ocak 2017

grup müdürü olarak çalıştı.

li mevzuatı ve Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu karar

Yönetim Kurulumuz normal şartlarda yedi üyeden oluşmaktadır. An-

Şakir Ercan Gül 26 Mart 2021-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Türk

2002 yılında katıldığı Ak Portföy Yönetiminde 2010 yı-

rev ve yetkilerinin yanı sıra, esas sözleşme ve ilgili mevzuattaki diğer

takdirde devredilebilir yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirtmek

kültesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans derecesini,

İş hayatına EVG Menkul Değerlerde yatırım danışmanı

yanı sıra araştırma birimlerinde de görev aldı.

ve önerilerini göz önünde bulundurur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fa-

olarak başladı ve sırasıyla Riva Menkul Değerler ve

mesini sağlamak üzere, gereken her türlü kararı almakla görevlendi-

Bankamızın faaliyet konularına ilişkin hususlarda alınan kararları, ilgi-

43

2006 yılında da Marmara Üniversitesinden yüksek li-

Karon Menkul Değerlerde yatırım danışmanlığının

Yönetim Kurulumuz bu görevleri yerine getirirken ülke ekonomisi ve

•

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu, Bankamızın amaç ve faaliyet konularının gerçekleşrilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’na göre tespit edilmiş devredilemez gö-

>>>>

lisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
•

Turagay, 18 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan
Yardımcılığı görevine atanmıştır.

•

Turagay, 5 Şubat 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank
Yönetim Kurulu üyesi ve aynı tarihten bu yana da Başkan
Vekili olarak görev yapmaktadır.
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Ali GÜNEY

(İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul

MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu

Fahriye Alev ARKAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur

Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon

Yönetim Kurulu Üyesi

•

Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER

Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, (BTM) Bilgiyi Ticari-

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-

(Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi,

leştirme Merkezi Mütevelli Heyeti Üyesi, İTÜ Makine

tesi mezunu olan Güney, 1990-1993 yılları arasında

MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu

Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi ve Muallimköy Tekno-

Faisal Finans Kurumu Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde

Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve YO-

loji Bölgesi A.Ş. (Bilişim Vadisi) Yönetim Kurulu Üyesi

görev aldı. 1995-1999 döneminde İhlas Finans Kurumu

İKK-Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

Fon Yönetimi ve Hazine Müdürlüğü’nde Müdür Yar-

Üyesi olarak da görev yapmıştır.

dımcılığı görevini üstlenmiştir.
•

•

•

1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu’n-

Nail Olpak’a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif

Nail OLPAK, yukardakilerin dışında, aşağıdaki görev-

Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler

lerini de sürdürmektedir;

dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

da Fon Yönetimi ve Hazine Müdürü olarak görev yapan

o DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yönetim ve

•

Güney, 2006-2009 döneminde Türkiye Finans Katılım

İcra Kurulu Başkanı

erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede

Bankası’nda Hazine Müdürlüğü, 2009-2015 yılları ara-

o TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası

İngilizce bilmektedir.

sında Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel

A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Güney, 2015-2019

o TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş, Yönetim Kurulu

İsmail GÜLLE

yılları arasında, Vakıf Katılım Bankası AŞ’de Hazine ve

Üyesi,

Yönetim Kurulu Üyesi

Strateji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak

o İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu

görev almıştır.

Üyesi

•

Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki

Güney, 17 Ekim 2019 tarihinden bu yana Türk Exim-

o YOİKK, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon

tiren Gülle, ihtisas programını İstanbul Üniversitesi

Kurulu, Üyesi

İşletme İktisadi Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

görev yapmaktadır.

o DTİK, Dünya Türk İş Konseyi, Başkanı

•

Ergene-2 Organize Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği, İktisadi Kalkın-

Nail OLPAK

Y. İstişare Heyeti Üyesi

ma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekstil ve Hammad-

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

o UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sos-

deleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevleri devam eden

yal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi

Gülle, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla TİM (Türkiye

o TUGEV, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, Müte-

İhracatçılar Meclisi) Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın
Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi

velli Heyeti Üyesi

Makine Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı.
•

gün A.Ş.’de Fabrika Müdür Yardımcısı, Cankurtaran
Holding’te üst düzey yönetici olarak çalıştı ve Başkan
Yardımcısı olarak ayrıldı. Nora Elektrik Malzemeleri
A.Ş. ve Pak Yatırım AŞ’yi kuran Olpak, halen her iki
şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve anılan kuruluşlarla ortaklığı olan şirketlerin de Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
•

Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş
ve PAK Yatırım İnşaat A.Ş.’yi kurdu. Halen, iki şirketin
Yönetim Kurulu Başkanlığını ve bu şirketlerin ortağı
olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği) 5. Dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek
İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu)
Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO

•

•

Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri AŞ’yi kuran Gülle,

o İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi

anılan şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini

o Huzur Hastanesi Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi

yürütmektedir.

o İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı,

İş hayatına Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Öz-

•

Gülle, 1999- 2003 yılları arasında İTHİB (İstanbul

Mütevelli Heyeti Üyesi

Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) Yöne-

o İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vak-

tim Kurulu Üyesi ve 2003-2018 yılları arasında Yöne-

fı, Mütevelli Heyeti Üyesi

tim Kurulu Başkanı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

o Kandilli Kulübü Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyesi

Sektörler Konseyi Üyesi, İSO (İstanbul Sanayi Odası)

o TMMOB, Makine Mühendisleri Odası Üyesi

Meclis Başkan Yardımcısı, SSİAG (Sivaslı Sanayici ve

o MSMB, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Üyesi

İş adamları Grubu Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

o ALMED, Aydın Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi

olarak görev yapmıştır.

Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği) 5. Dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek
İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu)
Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO
(İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul
Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur
Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER
(Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi,

•

•

Gülle, 24 Eylül 2018 tarihinden bu yana Türk Eximbank
Yönetim Kurulu Üyesidir.

Aynı yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda kariyerine başlayan Arkan, SSK Genel Müdürlüğü’nde Müşavir Avukat olarak görev yapmıştır.

•

1987 yılında Devlet Yatırım Bankası’na katılan Arkan,
Devlet Yatırım Bankası’nın Türk Eximbank olarak yeniden yapılanmasında görev almıştır.

•

Türk Eximbank’ta Uzman, Müdür, Hukuk Müşaviri ve
Daire Başkanlığı görevlerini üstlenen Arkan, 2 Mart
1998- 19 Mart 2012 tarihleri arasında Sigorta ve Garanti İşlemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev almıştır.

•

Arkan, 10 Mayıs 2019 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesini bi-

bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Arkan,
1976 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır.

olarak da görev yapmıştır.
•

o MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği,

•

•
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Mehmet Esat MERT
Yönetim Kurulu Üyesi
•

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan Mert,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği dalında yüksek lisans yapmıştır.

•

Londra İşletme Okulu’nda (London Business School)
Finans alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora
çalışmasına devam etmektedir.

•

Kariyer hayatına özel sektörde başlayan Mert, 20142021 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Proje
Finansman Dairesi’nde, Uluslararası Sermaye Piyasaları Dairesi’nde ve Bakan Yardımcılığı Ofisi’nde görev
yapmıştır.

•

Londra’da bulunduğu dönemde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında (EBRD) ve özel sermaye fonu Everest Capital’de görev yapmıştır.

•

Halihazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Danışman
olarak görev yapan Mert, 14 Mart 2022 tarihinden bu
yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Necdet KARADENİZ-Genel Müdür Yardımcısı(Kredi Tahsis)
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Fakültesi Metalürji Mü-

Yönetim sistemimiz yapısında bulunan ve Genel Müdürlüğümüze bağlı

hendisliği Bölümü mezunu olan Karadeniz, İstanbul Üniversi-

olarak çalışan genel müdür yardımcılıkları sayesinde her alanda aksi-

tesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yapmıştır. Çalışma ha-

yon ve faaliyetlerimizi yönetiyor ve kontrol ediyoruz. Bankamızda Kre-

yatına 1987 yılında başlayan Karadeniz, sırasıyla Türkiye Emlak

di Tahsis, Pazarlama, Sigorta, Strateji ve Finans, Hazine/Finansman/

Bankası, Türkiye Finans Katılım, Alternatif Bank ve T.C. Ziraat

Uluslararası Krediler ve Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür

Bankası’nda Müdür ve Daire Başkanı unvanlarında görev almış

Yardımcılıkları olmak üzere 6 genel müdür yardımcılığımız bulunmak-

ve Aralık 2012’de Türk Eximbank’a katılmıştır. Karadeniz 26 Ma-

tadır.

yıs 2017 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

>>>>
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Taner YAVUZ-Genel Müdür Yardımcısı- (Strateji ve Finans)
Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Yavuz,
bankacılık hayatına 1994 yılında Yapı Kredi Bankasında Müfettiş olarak başlamıştır. 1998-2006 yılları arasında MIS Raporlama ve Bütçeleme Yöneticisi, 2007 yılında Credit Europe Bank
(Romania) Finansal Planlama, Analiz ve Grup Raporlaması Kıdemli Müdürü ve 2009 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası
Finansal Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Kıdemli
Müdürü olarak çalışan Yavuz, 2017 yılına kadar Strateji ve Finans alanında farklı sorumluluklar üstlenmiş ve bir süre Genel
Müdür Yardımcısı vekili olarak da görev yapmıştır. 2018 yılında
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ’ye Finansal Yönetimden sorumlu

Mustafa Çağrı ALTINDAĞ-Genel Müdür Yardımcısı-

Grup Müdürü olarak atanmış ve Aralık 2019 tarihine kadar bu-

(Pazarlama)

rada görevine devam etmiştir. Ocak 2020’de Türk Eximbank’a
Mali İşler Daire Başkanı olarak katılan ve Strateji Daire Başkan-

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Al-

lığı’na da Vekâlet eden Yavuz, 28 Haziran 2021 tarihi itibarıyla

tındağ, çalışma hayatına Tekstil Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmek-

Müfettiş olarak başladı. 2004-2010 yılları arasında Creditwest

tedir.

Factoring Services AŞ’de Pazarlama Müdürlüğü, Finans ve Mali
İşler Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Altındağ, 2010-2019
yılları arasında Citibank’ta Ticari Bankacılık Müşteri İlişkileri
Müdürlüğü, Çok Uluslu Şirketler Bölüm Başkanlığı ve Kurumsal
Bankacılık Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Altındağ, 20
Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hakan UZUN-Genel Müdür Yardımcısı- (Hazine/Finansman/
Uluslararası Krediler)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
mezunu olan Uzun, yüksek lisansını 1992-1995 yılları arasında
Amerika’da bulunan University of Illinois’te tamamladı. Bankacılık kariyerine 1996 yılında Körfezbank’ta başlayan ve çeşitli
özel bankalarda Hazine ve Finansal Piyasalar alanında üst düzey yöneticilik yapan Uzun, 2008-2011 yılları arasında ING Bank
Türkiye’de Hazine’den Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı.
Uzun, 2011-2019 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda görev aldı ve Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Uzun, 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Türk
Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Erdem OKUR-Genel Müdür Yardımcısı- (Bilgi Teknolojileri ve
Operasyon)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
mezunu olan Okur, Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında
yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında başlayan Okur, sırasıyla Aselsan, Garanti Teknoloji ve Akbank’ta bilgi
teknolojileri alanlarında görev almış ve 2015 yılında Türk Eximbank’a katılmıştır. Okur, 19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türk
Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
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İCRA KOMİTEMİZ
İcra Komitemizin yapısı Banka’nın Genel Müdürlük Kredi

3.

çerçevesinde, kur riski ve faiz riski porsiyonlarının yö-

müzakere edilerek karara bağlanmak üzere Yönetim Kuru-

netilmesi

lu’na sunulması ve teknik ve idari konuların yanı sıra kredi

4.

mek amacıyla genel korunma stratejileri geliştirilme-

ve değerlendirmektir.

si
5.

Yardımcılarından oluşur. En az 3 üyenin katılımı ile toplanır
alınır.

ca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, süre hariç Ge-

lanabilmesi için eylem tavsiyelerinde bulunulması
6.

Ekonomik, endüstriyel, yasal düzenlemelerdeki deği-

İcra Kurulunun Görevleri ise;

şimlerin, Banka üzerindeki potansiyel etkilerinin iz-

1.

lenmesi ve incelenmesi

2.

Borçlanma ve kredi faiz oranlarının, piyasa faiz oranlarıyla karşılaştırılarak gözden geçirilmesi

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra, İcra

Plasman ve fonlama stratejilerinin belirlenmesi

Komitesine Genel Müdür’ün uygun görmesi hâlinde aşağı-

Kredi Komitemiz, Yönetim Kurulunun ilgili mevzuatta belir-

daki unvanlar istişari olarak katılabilirler.

lenen usul ve esaslar çerçevesinde devrettiği kredi açma
görevini yerine getirir. Kredi Komitemizin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, oy çokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından onaylandıktan sonra
uygulanır. Yönetim Kurulumuz, Kredi Komitemizin kararlarını ve faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim
Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinden her biri, Kre-

Yönetim Kurulumuz tarafından, Bankacılık Kânunu uyarın-

İlgili Kânunlar, yönetmelikler ve Banka politikalarına
uyum sağlamak üzere sermaye gereksinimlerin karşı-

ve kararlar açık oylama ile yarıdan bir fazla üyenin oyu ile

KREDİ KOMİTEMİZ

Net faiz gelirindeki dalgalanmayı asgari düzeye indir-

uygulamalarına ilişkin düzenleme tasarılarını incelemek
İcra Komitemiz, Genel Müdür başkanlığında Genel Müdür

Yönetim
Yapımızda Bulunan
Komitelerimiz

İlgili mevzuat ve onaylanmış risk yönetimi esaslar

Komitesi’nin yetkisinde olan kararlar dışındaki konuların

di Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi isteme ve gerekli
gördüğü her türlü denetimi yapma yetkisine haizdir.

nel Müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu üyelerimiz arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya
vekilinden müteşekkil üç kişilik Kredi Komitesi oluşturulur.
Ayrıca, Kredi Komitesinin herhangi bir toplantısına katılamayan asil üyenin yerine görev yapmak üzere, süre hariç
Genel Müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu
üyeleri arasından iki yedek üye seçilir.

SADIK ÖMER YILBAŞ-Teftiş Kurulu Başkanı V.
Elâzığ, 1970. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Yılbaş, çalışma hayatına 1993 yılında Halk Bankası’nda
başlamıştır. 1995-1997 yılları arasında Toprakbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 12.05.1997 tarihinde Türk
Eximbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Yılbaş, Müfettiş, Başmüfettiş ve Başkan Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiştir. 06.08.2021 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı V. olarak atanan Yılbaş, halen
bu görevini sürdürmektedir.
MURAT ŞENOL-Risk Yönetimi Başkanı
Ankara, 1966. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Şenol, İstanbul Ticaret Üniversitesinden Sermaye Piyasaları yüksek lisans derecesi almıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para
Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde başlayan Murat Şenol, 1995 yılında çalışmaya başladığı Türk Eximbank’ta Dış Ticaret Şirketleri Kredileri, Performans Kredileri ve Sevk Öncesi İhracat Kredileri bölümlerinde Müdür olarak
görev yapmıştır. 15 Temmuz 2011 tarihinde Türk Eximbank Risk Yönetimi Başkanı olarak atanan Şenol, halen bu görevini
sürdürmektedir.
ÖZLEM UÇAR-İç Kontrol Başkanı
İstanbul, 1981. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Uçar, yüksek lisansını Manchester Business
School’da tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2006 yılında Ziraat Bankası’nda İç Kontrolör olarak başlayan Uçar, aynı bankada kariyerine Kıdemli İç Kontrolör, İç Kontrol Yetkilisi ve son olarak İç Kontrol ve Uyum Bölüm Müdürü olarak devam

Kredi Komitesi Yapısı

etmiştir. 31.01.2020 tarihinde Türk Eximbank İç Kontrol Başkanı olarak atanan Uçar, halen bu görevini sürdürmektedir.

Başkan		

Ali GÜNEY (Genel Müdür)

NERGİS CEVHER-Mevzuat Uyum Müdürü

Üye		

Fahriye Alev ARKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

İsperih-Bulgaristan, 1960. Sviştov Dr. A. Asenov (Bulgaristan Yüksek Ekonomi Finans Enstitüsü) Ekonomi-Sigorta Bölü-

Üye		

Rıza Tuna TURAGAY (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

mü’nden mezun olmuştur. Türk Eximbank’ta 1989 yılında Sevk Öncesi İhracat Kredileri Biriminde çalışmaya başlayan
Nergis Cevher, Müdür Yardımcısı olarak Kredi Kontrol Müdürlüğü’nde, Müdür olarak Performans Kredileri ve Mevzuat
Müdürlüğü birimlerinde görev yapmıştır. 7 Temmuz 2015 tarihinde Türk Eximbank Mevzuat Uyum Müdürü olarak atanan
Cevher, halen bu görevini sürdürmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTEMİZ
Sürdürülebilirlik Komitemiz, Yönetim Kurulumuza bağlı
olarak çalışır. Genel Müdürümüz, başkanlık ettiği Sürdürülebilirlik Komitemiz ile, Bankamız kapsamında verilen
kararlarda, sürdürülebilirlik çalışmalarının amaçlarına
uygunluğunu denetler. Sürdürülebilirlik Komitemiz, sürdürülebilirlik, çevre ve iklim alanlarında yapılan proje ve
planlamalarda ana merkez olarak görev alır. Komitemiz ile
Bankamızın faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe uygunluğunu
denetliyor ve sürdürülebilirlik alanında alınabilecek aksiyonları belirleyerek sistem entegrasyonuna destek oluyoruz. Ek olarak, Komitemiz ile strateji ve politikalara uygun
amaçları, hedefleri ve uygulama planlarını değerlendiriyor
ve onaylıyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ve çevresel
etki ile ilgili gerekli çalışmalarımızın uygun olarak yapıldıDENETİM KOMİTEMİZ
31 Ekim 2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihdas edilen
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulumuz adına Bankamızın
iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler
ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kânunu ve ilgili

ğını kontrol ediyoruz. Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının şirket kapsamında benimsenmesi için çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi için eğitimler organize ederek sürdürülebilir bir kültür oluşmasına yardımcı oluyoruz.

düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile
Sürdürülebilirlik Komitesi Yapısı

derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmesinde gerekli
ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulumuz tarafın-

Komitedeki Görevi

Birimi

dan seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faali-

Başkan			

Genel Müdür

yetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur.

Üye			

Hazine/Finansman/Uluslararası Krediler Genel Müdür Yardımcısı

Denetim Komitesi’nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Üye			

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Yönetmelik 05 Şubat 2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile

Üye			

Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcısı

onaylanmıştır.

Üye			

Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı

Üye			

Strateji ve Finans Genel Müdür Yardımcısı

Üye			

Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı

Koordinatör ve Üye

Fonlama Daire Başkanı

Denetim Komitesi Yapısı
Üye

Nail OLPAK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye

İsmail GÜLLE

1

21 Ocak 2017 ile 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Osman ÇELİK, 13 Mayıs

2019-26 Mart 2021 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALT KOMİTEMİZ
Sürdürülebilirlik Alt Komitemiz, Sürdürülebilirlik Komi-

rütüyoruz. Sürdürülebilirlik Komite Başkanımızın bilgisine

temize bağlı olarak çalışır ve doğrudan Sürdürülebilirlik

sunulmak üzere; stratejimiz ve politikalarımıza uygun tas-

Komite Başkanımıza raporlamakla yükümlüdür. Komite-

lak sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerini, eylem planlarını

miz, sürdürülebilirlik hakkında Bankamızın kapsamına

ve bağlantılı performans ölçütlerini belirliyor ve uygun

uygun strateji ve politika oluşturulmasından sorumludur.

yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sürdürüle-

Oluşturulan politika ve stratejileri Sürdürülebilirlik Komi-

bilirlik Komitemizin görevi kapsamında bulunan eğitimler

temize sunmakla yükümlüdür. Alt Komitemiz ile Yönetim

için içerik belirliyor ve eğitimlerin oluşturulmasına destek

Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik stratejimiz

oluyoruz.

ve politikalarımızın hayata geçirilmesi için çalışmalar yü-

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Yapısı
Komitedeki Görevi		

İlgili Birim

Başkan				

Fonlama Daire Başkanı

Üye				

İç Hizmetler

Üye				

Sürdürülebilirlik

Üye				

Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi

Üye				

İnsan Kaynakları

Üye				

İç Hizmetler

Üye				

Uluslararası İlişkiler

Üye				

Mevzuat Uyum

Üye				

Sürdürülebilirlik

Üye				

İç Kontrol

Üye				

Sürdürülebilirlik
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Denetim Yapımız

Yönetim Kurulumuzun kendi üyeleri arasından seçtiği iki üyeden

Teftiş Kurulumuz, BDDK tarafından yayımlanan ilgili mev-

güvenli bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol

oluşan Denetim Komitemize bağlı olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç

zuat uyarınca, bankaların yönetim kurulları, bilgi sistemle-

etmek, tespit edilen olumsuz semptomların giderilmesine

Kontrol Başkanlığı, Risk Yönetimi Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Mü-

ri ve banka süreçlerindeki iç kontrollerin etkinliğini, yeter-

ilişkin ilgili birimleri yönlendirmek suretiyle iç kontrol sis-

dürlüğü faaliyetlerini sürdürüyor.

liliği ve uyumunu her yıl değerlendirmeleri ve buna bağlı

teminin kendi içinde işleyen bir sistem hâlinde yürütmele-

olarak “Yönetim Beyanı” hazırlayıp bağımsız denetimcilere

rini sağlamaktır.

BDDK tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uyarınca, 2006 yılında Bankamız içerisinde gerekli organizasyon değişikliklerini yaparak Bankamızın iç sistem birimlerini bugünkü mevcut halleriyle tesis
ettik ve Denetim Komitemizi oluşturduk.
İç Denetim
Tüm faaliyetlerimizi düzenli ve risk bazlı olarak koşulsuz olarak denetlemekle görevli olan Teftiş Kurulumuz, mevcut kaynakların etkin
kullanılmasını ve faaliyetlerin Banka’nın görevlerini yerine getirmesine azami katkı sağlayacak şekilde yürütülmesini sağlayan bir çalışma anlayışını benimser. Teftiş Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığımız, Bankaların İç Rejimi ve İç Sermaye Yeterliliği
Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında banka faaliyetlerinin kanun, esas sözleşme, yönetmelik, kararname, genelge,
talimat ve ilgili diğer yasal hükümlere uygunluğunu kontrol etmek ve
değerlendirmek üzere çalışır. Bununla birlikte, Banka’nın iç kontrol
ve risk yönetimi sistemleri işleyişini, etkinliği ve yeterliliğini incelemek, değerlendirmek ve bunlara ek olarak Genel Müdürlük birimleri,
bölge müdürlükleri ve şubelerin işlem, hesap ve faaliyetlerinin teftiş
ve incelemelerini sağlamak, gerektiğinde soruşturma yapmak ile görevlendirilmiştir.
Teftiş Kurulumuz, denetim çalışmalarına ilişkin yıllık Denetim Planlarımızı da bu anlayışa ve Banka'nın risk değerlendirme matrisine
uygun olarak hazırlar ve uygular. Teftiş Kurulumuz, Banka’nın kurum
ve şubelerinin yıllık denetim planı kapsamında yapılan denetimleri sonucunda hazırladığı raporları, Denetim Komitemiz aracılığıyla
Yönetim Kurulumuza sunmakta ve Banka'nın Banka'ya ilişkin olarak
aldığı aksiyonları takip etmektedir. Yönetim Kurulumuz ise, Denetim
Komitemiz aracılığıyla üçer aylık ve yıllık faaliyet raporları sunarak
Teftiş Kurulumuzun çalışmalarını yakından takip eder.

sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, yönetim beyanına
esas teşkil eden bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerinin

İç Kontrol Başkanlığı’nın görevleri Yönetim Kurulumuzun

kontrol ve denetim faaliyetlerini İç Kontrol Departmanımız

31.08.2021 tarih ve 108 no'lu kararıyla yürürlüğe giren İç

ve Teftiş Kurulumuz aracılığıyla yürüterek Yönetim Kurulu-

Kontrol Başkanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu gö-

muza hazırlanan raporu sunduk. Bağımsız denetim kurulu-

revler kapsamında risk odaklı bir bakış açısıyla ve önem-

şuna imzalanan Yönetim Beyanımızı ilettik.

lilik kriteri çerçevesinde belirlediği süreç ve işlemlere öncelik vermek suretiyle aşağıdaki hususları gözeten izleme,

Teftiş Kurulumuz, 2021 yılı içinde Bankamızın çalışma-

inceleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir.

larını geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla hem
kendisinden beklenen amaca yönelik çalışmaların sürdü-

İç Kontrol Başkanlığı tarafından 2021 yılında manuel veya

rülmesini hem de Yönetim Beyanına dayanan iç kontrol

sistemik yöntemlerle bankacılık işlemlerinin yürütüldüğü

faaliyetlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesini sağ-

birimlerde iç kontrol mekanizmalarının çalışıp çalışma-

lamaktadır.

dığı, iç kontrol faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği,
standartlara uyulup uyulmadığı kullanılan bilgi sistemle-

İç Kontrol

ri üzerinde gerekli kontrol noktalarının bulunması duru-

İç Kontrol Başkanlığı’nın amacı; BDDK tarafından yayım-

munda, izleme veya uzaktan izleme sırasında oluşturulan

lanan mevzuat hükümlerine istinaden Banka varlıklarının

tespit, denetim ve kontroller ilgili birimlerle paylaşılmış,

korunmasını, Banka faaliyetlerinin Kanun’a, ilgili yasalara,

bu eksikliklerin giderilmesi ve sorunların giderilmesi için

bankacılık teamüllerine, Banka içi politika ve kurallara uy-

talimat verilmiş, ilgili birimlerce yürütülen tedbirlerin so-

gun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ-

nuçları takip edilmiştir.

lamaktır. Bununla birlikte; Banka’da muhasebe ve finansal
raporlama sistemini denetleyerek gerekli bilgilerin zama-

Söz konusu iç kontrol çalışmalarına ilişkin olarak üçer aylık

nında, güvenilir şekilde ve bir bütün olarak elde edilebilir-

dönemler itibarıyla hazırlanan İç Kontrol Başkanlığı Faa-

liğini sağlamaktır. Bu doğrultuda faaliyet gösteren İç Kont-

liyet Raporları, Denetim Komitesi’ne sunulmuştur. Diğer

rol Başkanlığımızın temel görevleri; iç kontrol sistemi ve

taraftan, bağımsız denetim kuruluşuna verilecek Yönetim

faaliyetleri ile bunların nasıl yürütüleceğini ilgili faaliyet

Beyanına mesnet teşkil eden bilgi sistemleri ve bankacı-

alanlarının üst yöneticileri ile birlikte tasarlamak, Banka

lık süreçlerine yönelik kontrol ve denetim çalışmaları, İç

içerisindeki faaliyet alanlarıyla eşgüdümlü olarak iç kont-

Kontrol Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca gerçek-

rol ortamının yaratılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

leştirilmiş ve hazırlanan rapor Denetim Komitesi aracılı-

çeşitli zıt yöntemler kullanarak Bankamızın faaliyetlerinin

ğıyla Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
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Risk Yönetim
Yapımız
Risk yönetimi faaliyetlerimizi, Bankaların İç Sistemleri ve

Ülkemiz bankacılık sektöründe çevresel ve sosyal risklerin

İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında

değerlendirilmesi amacıyla BDDK tarafından 2021 Aralık

Yönetmelik ve diğer ilgili düzenlemeler ile BDDK İyi Uygu-

ayında bir stratejik yol haritası yayımlandı. Bununla birlikte,

lama Rehberlerine uygun olarak ilerletiyoruz. Bankamızda

iklim risklerinin bankaların sermaye planlamalarındaki ko-

risk kültürünün yerleştirilmesi, sistem ve insan kaynağının

numunu tanımlayan yeni yönetmeliğin 2025 yılına kadar ya-

sürekli olarak iyileştirilmesi suretiyle, risk yönetimi fonk-

yınlanması bekleniyor. Sürdürülebilirlik Müdürlüğümüz ile

siyonunun iyi uygulamalara yaklaştırılmasını hedefleyerek

ortak bir çalışma yürütülerek çevresel ve sosyal sürdürü-

çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

lebilirlik stres koşullarının Bankamız üzerindeki etkilerinin

Risk Yönetim Kurulu/Risk Yönetimi Başkanlığı
Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Yönetimi
Uygulama Esasları çerçevesinde; Bankamızın maruz kaldığı
tüm risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analizi, yönetilme-

İSEDES raporunda yer alması 2022 yılı hedeflerimiz arasında geliyor. Risk Yönetim Başkanlığımız İSEDES yönetmeliği
kapsamında Denetim Komitemize bağlı olarak faaliyetlerini
sürdürüyor.

si ve izlenmesi ile risk politikaları ve uygulama usullerinin

Bankamızın Risk Türleri İtibarıyla Risk Yönetimi

oluşturulması ve araştırılması ile tüm riskleri ve bu risklerin

Politikaları

Kredi Riski

Piyasa Riski

yönetilebilmesine ilişkin kâr ve maliyet hesaplamalarının

Bankamızın gösterdiği faaliyetler sonucu doğrudan ve do-

Nakdi kredilerde banka borçlularının ve karşı tarafların söz-

Bankamızın gelir ve gider kalemi ile öz kaynak kârlılığında,

ilgili bölümlerle iş birliği yoluyla yapılması ve risk bilgile-

laylı yoldan meydana gelebilecek risk ve tehditlere karşı

leşme yükümlülüklerini ve anapara-faiz ödemelerini yerine

piyasalardaki döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalan-

rinin zamanında Denetim Komitemiz aracılığıyla Yönetim

geliştirilen risk yönetim politikaları kapsamında mücadele

getirememesi ve sağlanan teminatın Banka alacaklarını

malar sonucu oluşabilecek zararların, meydana getirebile-

Kurulumuza rapor edilmesi Risk Yönetimi Başkanlığımızın

ediyoruz. Eximbank olarak bünyemizde, Kredi Riski, Piyasa

karşılamaması sonucu doğan Kredi Riski bankamızın finan-

ceği değişiklikleri Piyasa riski olarak tanımlıyoruz. Banka-

görevleridir.

Riski, Kur Riski, Faiz Oranı Riski, Likidite Riski ve Operasyonel

sal risklerinden birini oluşturmaktadır. Yönetim Kurulumu-

mızın Hisse Senedi Pozisyon Riski bulunmadığından “Kur

Gerçekleştirdiğimiz nicel ve nitel risk yönetim çalışmaları-

Riski türleri yer alıyor ve bu risk türlerine karşı Risk Yönetimi

zun yetkisi doğrultusunda, yıllık programlarda belirlenen alt

Riski” ve “Faiz Riski” BDDK tarafından yayınlanan “Standart

mız, II. Yapısal Blok riskleri arasında yer alan ülke riski, karşı

Politikalarını geliştirmiş durumdayız.

kredi hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla varlık

Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi” esas alarak piyasa

taraf kredi riski, yoğunlaşma riski, yapısal faiz oranı riski,

ve risk değerleri BDDK tarafından düzenlenen bir yönetme-

riskini ölçümlüyoruz. Bu doğrultuda faiz ve kur riski topla-

likidite riski ve itibar riski dışında Basel II’nin 1. Yapısal Blok

lik kapsamında kredi kullandırılmaktadır. Kredi politikamız

mını içeren “piyasa riski” aylık olarak hesaplanır. Kur riski

riskleri olan kredi, piyasa ve operasyonel risklerini de içer-

kapsamında, kabul edilebilir riskler için temel kriterleri be-

ise “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Öz Kaynak Standart

mektedir.

lirlerken devlet garanti teminatı ve borçlunun statüsüne

Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Baz-

ve projeye bağlı olarak borç senetleri, ilgili ülkenin yetkili

da Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik”

makamlarınca düzenlenen “comfort letter” ve “emanet he-

kapsamında Kurum’ a raporlanmak üzere haftalık olarak

sap” gibi ilave teminat unsurları da talep edilebilmektedir.

hesaplanır. Riske Maruz Değer (Value at Risk) ve Beklenen

Bu doğrultuda Bankamızın uyguladığı Kredi Riski yönetimi

Kayıp (Expected Shortfall) hesaplamaları ise, Bankamız

kapsamında, firmalardan temin edilen finansal ve orga-

bünyesinde uluslararası finans literatürü dikkate alınarak

nizasyonel bilgilerin yanı sıra firmanın içinde bulunduğu

istatistiki veriler doğrultusunda alım satıma konu türev

sektörün mevcut durumu, yurt dışındaki hedef pazarlarda-

ürünlerin çeşitli piyasa şartlarının yol açabileceği kayıp tu-

ki ekonomik ve politik gelişmeler, firmanın yurt içindeki ve

tarlarını analiz ederek yapılır.

yurt dışındaki rakipleri karşısındaki avantaj ve dezavantajları, bunları etkileyen unsurlardan oluşan kapsamlı araştırma ve doğrulama çalışmalarımız sonucu firmanın genel bir
değerlendirilmesini yapıyoruz. Ayrıca, firmaya ait son üç yıllık mali tabloların detaylı bir şekilde analizini de yapıyoruz.
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Kur Riski

Faiz Oranı Riski

Operasyonel Risk

Likidite Riski

Yönetim Kurulumuz tarafından kabul gören Risk Yönetimi

Faiz oranlarındaki olası değişimlerin; Bankamızın karlılığı-

Teknoloji, çalışanlar, prosedürler veya fiziksel düzenlemeler

Bankamızın vadesi geldiğinde tüm ödeme yükümlülüklerini

Uygulama Esasları çerçevesinde, piyasadaki beklentiler

nın, TP ve Döviz cinsinden faize duyarlı varlık ve yükümlü-

gibi dış olaylar ve yasal risklerden doğan başarısızlığın Ban-

karşılayabilmesinin güvence altına alınması Likidite Riski

doğrultusunda işlem yaptığımız kur riskine maruz kalan po-

lüklerin, sabit ve değişken faiz bazında ayrımı ve bunların

kamızda finansal kayıplar veya itibar zedelenmesi gibi yan-

Yönetimi ile gerçekleştiriyoruz. Likidite Riski kapsamında,

zisyonlar günlük olarak takip ediyoruz. Borçlanma strateji-

varlık ve yükümlülükler içindeki dağılımının etkilerinin tah-

sımalara neden olması Operasyonel risk olarak adlandırıl-

mevcut kredi stokları ve mevcut nakit değerlerden hareket-

lerinin Bankamızın varlık yapısı doğrultusunda belirlenmesi

min edilebilmesini ‘Faiz Oranı’ riski ile tanımlıyoruz. İlgili

maktadır. Yönetim Kurulu ve Metodoloji Dokümanı Denetim

le nakit akım tabloları hazırlanıyor ve buna bağlı olarak ila-

ile, yabancı para birimleri cinsinden ifade edilen varlık ve

vade aralıklarında ilgili para birimi cinsinden faize duyarlı

Komitesi onayı ile yürürlüğe giren Operasyonel Risk Limit

ve kaynak ihtiyacı ve zamanlamasını bu amaca yönelik be-

yükümlülükler, vade ve faiz uyumunun olası en yüksek dü-

fazla tutar, TP ve Döviz cinsinden “faize duyarlı” tüm var-

ve Erken uyarı seviyelerinin belirlenmesi, bankacılık süreç-

lirliyoruz. Likidite ihtiyacını sermaye piyasalarından temin

zeyde sağlanması amaçlanır. Bankamızın bünyesinde varlık

lıklarla yükümlülüklerin tabi olduğu sabit faizlilerde veya

lerine ilişkin operasyonel riskin etkin yönetilmesi amacıyla

edilen; yurt dışı ve yurt içi bankalardan temin edilen kısa va-

yapısı ile uyumlu olmayan borçlanma strateji koşullarında

değişken faizlilerde yenileneceği tutumu ile yeniden fiyat-

yapılan iyileştirmeler doğrultusunda faaliyet kolları bazında

deli krediler, para piyasalarından repo yoluyla temin edilen

ise mümkünse Bankamızın varlık yapısında değişiklikler ya-

landırmaya kalan süreler itibarıyla ortaya çıkarılır. Piyasa

sınıflandırılan veri altyapısı kullanılarak oluşturulan süre-

kısa vadeli fonlar, uzun vadeli likidite ihtiyacını ise Dünya

pıyor veya “cross currency” (para ve faiz) ve para swapları

faiz oranlarındaki olası değişmelerden Bankamızın hangi

ci ifade eder. Bunun yanı sıra, stratejik bilgi ve iletişim sis-

Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluş-

gibi türev ürünler kullanıyoruz. Kur riski doğrultusunda Ban-

vade aralığında nasıl etkileneceği faize duyarlı tüm varlık

temlerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesi ile

lardan temin edilen orta-uzun vadeli borçlanmalar ve tahvil

kamızın varlık ve yükümlülükleri arasında hassas bir denge

ve yükümlülüklerin faiz yenileme dönemlerine göre ayrıl-

operasyonel riskin azaltılması amaçlıyoruz.

ihracı fonları yoluyla sağlıyoruz. Türk Eximbank olarak, kısa

kurmayı esas alıyoruz.

ması ile belirlenir. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu’muzun

vadeli kredilerimizi kısa vadeli, orta-uzun vadeli kredileri-

onaylanan Risk Yönetim Esaslarına göre Banka, sabit ve de-

mizi ise orta-uzun vadeli kaynaklardan fonlamaya çalışıyor,

ğişken faizli farklı döviz cinslerinden varlık ve yükümlülük-

bu konudaki uyumsuzluğu mümkün olduğunca azaltmaya

lerin uyumuna önem veriyor ve faiz değişikliklerinin Banka

çalışıyoruz. Likidite açısından Türk Eximbank olarak, TCMB

kârlılığı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri sınırlamak

nezdinde TL ve Döviz piyasalarından borçlanma limitlerini

amacıyla yüklenilebilecek sabit/değişken faizli varlık ve yü-

ve yurt içi ve yurt dışı bankalardan kısa vadeli para piyasası

kümlülük uyuşmazlığı seviyesinin makul düzeyde tutulma-

borçlanma limitlerini mümkün olduğunca sadece acil du-

sına özen gösteriyoruz.

rumlarda kullanmak istiyoruz. Likidite Eylem Planı, Yönetim
Kurulu tarafından olağanüstü acil durumların öngörülmesi
veya tespit edilmesi koşulunda onaylanıp uygulamaya geçirilir. Likidite Eylem Planı’nı, likidite sıkışıklığından kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirilememesi
sebebiyle oluşabilecek riskleri önlemek, kreditörleri, banka
hissedarını ve Banka’nın likidite durumu ve faaliyetlerinin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden etkilenen tarafların hak
ve çıkarlarını korumak için hazırladık.
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Mevzuat Uyum

Etik

Bankamız tarafından yürütülen faaliyetlerimizin Banka-

Şeffaf ve dürüst yönetim anlayışımız ile faaliyetlerimizde

mızın tâbi olduğu ilgili mevzuata uyumunun sağlanması

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu ve Türkiye Banka-

amacıyla yasal düzenlemeleri takip ediyor, bunların Ban-

lar Birliği tarafından bankaların hissedarları, çalışanları,

kamız içi uygulamalara yansıtılmasını yapılan duyurular

müşterileri, kamu kurumları ve birbirleri arasındaki iliş-

ve yönlendirmeler ile sağlıyor, yeni ürün ve hizmetlerin

kileri düzenlemeye yönelik oluşturulan Bankacılık Etik İl-

mevzuata uygunluğu hususunda görüş ve değerlendir-

kelerine uygun hareket etmeyi esas alıyoruz. Söz konusu

melerde bulunuyoruz. Bankamızı, Türkiye Bankalar Birliği

ilkeler konusunda tüm çalışanlarımızın dikkatle, özenle

çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli Çalışma Grupların-

davranması ve görevi esnasında bu ilkelere bağlı kalması

da temsil ediyor, nezdinde ihracat kredilerinde rüşvetle

bizim için büyük önem arz ediyor.

mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalara katılıyor ve bu konudaki Banka içi politika ve prosedürlerin
oluşturulmasına destek veriyoruz. Ayrıca, suç gelirlerinin
aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine
ilişkin ulusal, uluslararası düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin takip edilerek uygulamaya yansıtılmasına yönelik çalışmalar da Mevzuat
Uyum Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor. Bununla birlikte düzenleyici ve denetleyici otoriteler ile görüş alışverişinde bulunulması ve alınan görüşlerin ilgili birimlerle
paylaşılması da Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer
alıyor.

Türk Eximbank olarak, çalışanlarımızın tutum ve davranışları ile banka içindeki, dışındaki kişi ve kurum, kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla tüm
faaliyetlerimizde; güvenilirlik, tarafsızlık, dürüstlük, saydamlık, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı,

>>>>

Kurulumuz, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi
konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, araştırma,
yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve
benzeri etkinlikler düzenler, kamu görevlileri için eğitim
programları hazırlar, koordine eder, yürütür veya bu konularda bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, mahalli idareler ve konusunda uzman sivil
toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir. Etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı
ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması, kurum ve
kuruluş yöneticilerince sağlanır.
Kurulumuz;
-

ne, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkili-

ve terörün finansmanı ile mücadele, bilgi suistimalinin
nakların en iyi şekilde kullanılması, davranış ve dış gö-

dir.
-

re gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve

ilkelerini göz önünde bulunduruyoruz.

mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturuyor. Bu Kânun kapsamında çalışanlarımız, bir ay içinde, "Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belgeyi,
çalışanlarımızın özlük dosyasında muhafaza ediyoruz.
Çalışanlarımız ile kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini,
hizmet kalitesinin yükseltilmesini, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılmasını, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılanmasını, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin
sonucuna odaklı olmayı hedefliyoruz.

Etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında
yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üze-

rünüme özen gösterilmesi, haksız yarar sağlanmaması

Etik ilkelerimiz, çalışanlarımızın istihdamını düzenleyen

Etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzeri-

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması
engellenmesi, müşteri sırlarının özenle saklanması, kay-
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kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.
-

İnceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin
ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür

-

Yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.

-

Kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir.
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Kurulumuz, Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle top-

Etik ve ilgili politika hükümlerimizin ihlâli söz konusu

lantıya katılamaması durumunda vekil olarak belirlediği

olduğunda çalışanlar hakkında, iş akdinin feshi de dâhil

Üyenin Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu

olmak üzere çeşitli yaptırımlar ve disiplin cezaları uygu-

ile toplanır ve aynı çoğunlukla karar verir. Kararlarda,

luyoruz.
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başvuranın adı, soyadı ile şikâyet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı, görevi, karar tarih ve sayısı ile kararın

Ek olarak, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız da

dayandığı belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu

2021 yılı sonu itibariyle kabul edildi. Bu nedenle, çalışan-

ile karara katılan Başkan ve Üyelerin ad ve imzaları, varsa

larımıza etik alanında, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele

azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır.

konularında eğitimler sağlayarak bilinçlenmelerine ve

Halihazırda uymakta olduğumuz “Kamu Görevlileri Etik
Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” Başbakanlıkça 13.04.2005 tarihinde hazırlanmıştır. İlgili birimlerimiz ile birlikte mevzuat kapsamını da göz önünde bulundurarak “Etik Komisyonu Görev
ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırladık ve
Genel Müdürümüzün onayına sunduk. Onay aşamasında
olan bu yönetmeliğin uygulanmaya başlaması ile Bankamızın intranet sistemine eklenerek çalışanlarımız ve ilgili
birimlerle paylaşılmasını sağlayacağız.

bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.
Hem bilgilendirme hem de çalışma ortamında yetkinlik
artırma amaçlı yapılan bu çalışmalarla güvenlik düzeyimizi artırıyor ve ihlâl olasılıklarını azaltıyoruz. Çalışanlarımıza Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO)
tarafından hazırlanan; İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Çerçevesinde Etik Eğitimi’ni sağladık. Tüm Banka çalışanlarımızı kapsayan bu iki eğitime sırasıyla 262 kişi ve
192 kişi katılım sağlayarak eğitimi tamamlamıştır.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile

Rüşvet, yolsuzluk veya etik konularında herhangi bir da-

Mücadele ile ilgili online eğitimler gerçekleştirdik. Ulu-

vamız veya ilgili olduğumuz bir durum bulunmuyor. Po-

sal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemeler hakkında

litikamızda çalışanlarımızın yükümlülükleri konusunda

bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca, Suç Gelirlerinin Ak-

detaylı bir şekilde açıklamalara yer verilmekle birlikte

lanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine (AML-

farkındalığın artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesini

CTF) kapsamı yasaklı listelerde yer alan tüzel kişilerin ta-

sağlamayı hedefliyoruz. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele

ranması ve işlemlerin yapılmasının önlenmesine yönelik

için “İç Sistemler” bünyesindeki birimlerimiz aracılığıyla;

Bankamızda bankacılık modüllerine PayGate Inspector

risklerin izlenmesi ve denetim/raporlama faaliyetlerinin

Programının entegrasyonunu sağladık.

gerçekleştirilmesine, ayrıca, gerek İç Kontrol Başkanlığı,

OFAC/HMT/EU/UN vb. yaklaşık 1.200 kuruluş listesinin
dahil edildiği yasaklı listelerde yer alan gerçek, tüzel kişilerle eşleşme söz konusu olup ve konuyla ilgili birim çalışan, yöneticileri karar veremedikleri hallerde Mevzuat
Uyum'a görüşe eşleşmeyi gönderiyor ve Mevzuat Uyum
görüşü çerçevesinde işlemi sonuçlandırıyoruz. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine İlişkin Politikamızı her yıl gözden geçiriyor, ulusal ve
uluslararası düzenleme değişikliklerini politikamıza yansıtıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz revizyonları çalışanlarımıza
aktarıyor ve bu bağlamda bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, tüm çalışanlarımıza açık olan intranet sisteminde de ilgili doküman ve ekleri paylaşıyoruz.

Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mevzuat Uyum Müdürlüğü birimleriyle, gerekse etikbildirim@eximbank.gov.tr aracılığıyla, kural dışı işlemlerin bildirilmesine imkân tanıdığımıza ilişkin hükümlere yer veriyoruz.
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Şikâyet Mekanizmamız

Müşterilerimizin ve ilgili her kişinin düşüncelerine ve fikirlerine

Şikâyet ve gecikme kayıtları; haftalık olarak Genel Müdür,

önem veriyoruz. Önerilerini ve şikâyetlerini paylaşmaları için plat-

Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı’na, aylık olarak

formlar ve iletişim bilgileri aracılığıyla etkin bir ulaşım yöntemi

ise İç Kontrol Başkanlığı’na raporlanır. İç Kontrol Başkan-

sağlıyoruz. Müşterilerimizle sürekli iletişim halinde olmaya özen

lığı, aylık raporlardaki açık kayıtları iç kontrol önlemleri

gösteriyor, pazarlama birimlerimizin yanı sıra; ihracat destek hiz-

açısından değerlendirir. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlı-

metleri merkezimizle de sorunlarını olabildiğince hızlı çözmeye

ğı’nın denetimleri kapsamında, denetime konu birime

çalışıyoruz. Telefon ile sorularını ileten ihracatçılara destek sundu-

ilişkin şikâyet ve gecikme kayıtları da talep edilmesi ha-

ğumuz için birçok konudaki talep şikâyete dönüşmeden talep sa-

linde paylaşılır.

hiplerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri hızlıca sağlıyoruz.

Çalışanlarımızdan 2021 yılında yeni oluşturulan söz sende

Müşterilerimiz ve ilgili kişiler öneri ve şikâyet taleplerini;

platformu üzerinden iletilen şikayetlerin çözüme ulaştı-

-

rılma oranı %52’dir. (2020 yılında bu oran %45’tir.)

Web sitemizdeki Bize Ulaşın formunu doldurarak
(https://www.eximbank.gov.tr/tr/bize-ulasin)

-

0 850 200 55 00 numaralı İhracat Destek Hizmetleri Merkezi’ni

Tablo 13. Çalışanlardan İletilen Şikâyetler

arayarak
-

2021

ihracatdestek@eximbank.gov.tr adresine e-posta göndererek
iletebilir.

İletilmiş olan talepler gün içerisinde veya ertesi gün olmak üzere
işleme alınır ve İhracat Destek Hizmetleri Merkezi tarafından gerçekleştirilen ön inceleme sonrası ilgili birimlere yönlendirilir.
Talebin muhatabı olan birimler, talep konusunda yapılan araştırma
sonuçlarını/çözümlerini İhracat Destek Hizmetleri Merkezi’ne bildirir. Müşteriye bilgilendirme İhracat Destek Hizmetleri Merkezi tarafından ihracatdestek@eximbank.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla
yapılır. Yukarıda belirtilen başvuru kanalları ile iletilen şikâyet ve
önerilere yanıt verme süresi, işleme alınma tarihinden itibaren 25
gündür.
Şikâyet ve taleplerin işlenmesi için Banka bünyemizde bir uygulama
prosedürümüz ve takip sürecimiz bulunuyor. Müşteriler tarafından
iletilen şikâyet ve önerilerin “toplanması, kayıt altına alınması, ilgili
birimlere iletilmesi ve sonuçlar hakkında müşterilere geri bildirimde bulunulması” İhracat Destek Hizmetleri Merkezi çalışanlarının
sorumluluğundadır.

Çözüme ulaşma oranı

%52

2020
%45
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TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Banka) tarafından; ülke-

ülkemizde ve iş yaptıkları ülkede rüşvet suçuna karışma-

Türk Eximbank olarak uluslararası alanda saygın ve gü-

mizin üyesi olduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

dığını, karışmayacaklarını; ulusal veya uluslararası yetki-

venilir bir konuma sahibiz, suç gelirinin aklanması ve te-

(OECD)’nın, 1997 tarihli “Uluslararası Ticari İşlemlerde Ya-

li kuruluşların kamuya açık güncel yaptırım listelerinde

rörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere

bancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi

bulunmadıklarını; haklarında rüşvet suçuyla ilgili devam

uyumun yanı sıra, sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz

Sözleşmesi” (OECD Anti-Bribery Convention), 5237 sayılı

eden yargılama, soruşturma, mahkûmiyet kararı, hakem

ve bu mücadeleye önem veriyoruz. Türk Eximbank ola-

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, OECD Konseyi ta-

kararı ya da idari bir ceza bulunmadığını; aracı kurumlara

rak, söz konusu mücadeleyi, aynı zamanda, uluslararası

rafından uygulamaya konulan Rüşvet ve Resmi Destekli

veya firma adına hareket eden kişilere ödenen ücret ve

sistem ile uyumun önemli bir unsuru olarak değerlendi-

İhracat Kredilerine İlişkin Konsey Tavsiye Kararı (Tavsiye

komisyonların yasal olduğunu taahhüt ediyoruz.

riyoruz.

Yaptırımlar: Bankamızca talep edilen taahhütlerde bu-

Türk Eximbank olarak kalkınma ve yatırım bankası statü-

lunmaktan kaçınan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya

sünde yer alıyoruz, ulusal mevzuat çerçevesinde, Uyum

taahhüt ettiği hususları ihlal ettiği tespit edilen firmala-

Programı oluşturma hususunda muaf tutulduk. Diğer

rın başvuruları reddedilir ve/veya ödemeleri durdurulur

yandan, Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış

ve yapılmış olan ödemeler, Uygulama Esaslarında belirti-

“Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının

len koşullar çerçevesinde tahsil edilir. Söz konusu tedbir

Önlenmesine İlişkin Politika ve Uygulama Prensipleri”

ve yaptırımlar Bankamızın ‘Türkiye İhracat Kredi Bankası

çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin

AŞ Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvet Verilmesinin Ön-

finansmanı amacıyla Bankamızın kullanılmasının engel-

lenmesine İlişkin Uygulama Esasları’nda düzenlenmiştir.

lenmesi, Bankamız çalışanlarının yasal ve idari yükümlü-

Kararı), Türkiye’nin OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garanti Çalışma Grubu üyeliği nedeniyle doğan sorumlulukları
çerçevesinde, ihracat kredi, sigorta, garanti desteği sağlanacak uluslararası ticari işlemlerde rüşvetin önlenmesi
ve tespit edilmesi amacıyla, kredilendirme işlemlerine
başlanmadan önce yerine getirilmesi gereken usul ve
esaslar bulunmaktadır.
İhracatçılar ve Bankamızla sözleşme ilişkisi kuran taraflar, kendilerinin ve onlar adına hareket eden kişilerin,
başvuruya konu uluslararası ticari işlemle ilgili olarak,

lükleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, banka politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin, ilgili yasa
ve yasanın yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun ve uluslararası sözleşmeler ile muhabir
ilişkilerinde gerekli uyum ve işbirliğinin sağlanması, Türk
Eximbank olarak güvenli bankacılık faaliyetini sürdürmesi, itibarının ve müşteri kalitesinin korunmasını amaçlıyoruz. Söz konusu politika, prosedür ve kontrol yöntemlerini Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve
irtibat bürolarımızı da kapsayacak şekilde etkin kılıyoruz.
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Politikalarımız

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ POLİTİKASI

Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklı etkileri dü-

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE UYUM POLİTİKASI

Türk Eximbank olarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek

zenli olarak takip ediyor ve sürekli olarak iyileştirme

Türk Eximbank olarak, çevreye faydalı mal ve hizmetle-

doğrudan ve dolaylı çevresel ve sosyal etkileri Çevresel ve Sosyal

için hedefler koyuyoruz.

rin ihracatını desteklemek suretiyle, kademeli bir şekilde

Hem operasyonel faaliyetlerimizde hem de destek-

düşük karbon teknolojileri ve altyapılarının transferini ve

kredi, garanti ve sigorta faaliyetleri için ev sahibi ülkelerin çevresel

lediğimiz kredi, garanti ve sigorta işlemleri kapsa-

yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla, Türk

ve sosyal kânun ve düzenlemelerini takip ediyor ve uygunluğunu

mında oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini

Eximbank olarak, Türk şirketlerinin düşük karbon salı-

gözetiyoruz. “Türk Eximbank Finanse Edilmeyen Faaliyetler Liste-

önlemeyi ve/veya azaltmayı hedefliyoruz.

mıyla ilgili teknolojik gelişme kaydetmesine de katkıda

Doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mi-

bulunmayı hedefliyoruz.

Etki Politikası ile yönetmeyi amaçlıyoruz. Türk Eximbank olarak, tüm

si’nde yer alan, yasal mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslarara-

•

•

•

sı sözleşmelerle yasaklanan, kısıtlama getirilen faaliyetlere ilişkin

rası korumayı, faaliyetlerimizin toplulukların ve sa-

başvuruları tutar gözetmeksizin, herhangi bir mali, teknik, çevresel

vunmasız insanların yaşam koşulları üzerinde yara-

ve sosyal değerlendirmeye tabi tutmaksızın desteklemeyeceğimizi

tabileceği olumsuz etkilerden kaçınmayı ve her türlü

taahhüt ediyoruz.

ayrımcılığın önlenmesini sağlamayı taahhüt ediyo-

Çevresel ve Sosyal Etki Bilgi Formu ve başvuruya ilişkin diğer tüm
bilgileri başvuru sahibinden talep ediyoruz. Talep edilen bilgiler,

ruz.
•

Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla, kaynak ve

işlemin yaratacağı potansiyel çevresel ve sosyal etkileri, projenin

enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık azaltım,

sektörü, büyüklüğü ve amaçlarının tanımlanması ile proje mahalli-

geri kazanım projeleri ve çevre dostu teknolojileri

nin çevresel açıdan duyarlı alanlara yakınlığı gibi konuları kapsıyor.

destekliyoruz.
•

Çevresel ve sosyal risklerin yönetiminin etkinliğini
artırmak amacıyla, bu alandaki yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası sektörel gelişmeler ve en iyi uygulamaları sürekli takip ediyoruz.

•

Çevresel ve sosyal risklerin yönetiminin etkinliğini
artırmak amacıyla bunları içeren kapasite geliştirme
ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

•

Operasyonlarından ve faaliyetlerinden etkilenen

Türk Eximbank olarak iklimle ilgili riskleri öngören bakış açımızla, iklim değişikliğinin iş faaliyetlerini ciddi bir
şekilde etkileyebileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle,
sunduğumuz tüm finansal araçlardaki finansman kararlarında iklim ve sürdürülebilirlik kıstaslarını sistematik
bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kapsamlı çevresel ve sosyal ilkelerimizin uygulanmasına ek olarak, en
iyi uluslararası uygulamalar temelinde iklimle ilgili olarak kendimiz ve müşterilerimizi etkileyebilecek ölçütleri
(sera gazı emisyonu, enerji verimliliği, kaynak verimliliği,
iklimle ilgili riskler, vb.) dikkate almayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirirken,
aynı zamanda Türk şirketlerini ve ekonomisini desteklemek, faaliyetlerinin etki alanını göz önünde bulundurarak
iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve uyumu sağlamak
için Türk Eximbank olarak;
•

Çevresel ve sosyal bütünlüğü koruyarak, Türk ihracatçılarına rekabetçi finansman sağlayacak, baş-

herhangi bir taraftan iletilen tüm şikâyetleri siste-

vuruların ve yetki sağlanan işlemlerin çevresel ve

matik olarak kayıt altına alıyor, yanıtlıyor ve periyo-

sosyal etkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve ra-

dik olarak üst yönetime raporluyoruz.

porlanması süreçleri boyunca şeffaflığını tamamen
koruyacağız.
•

Sunduğumuz kredilerin iklim değişikliği üzerindeki
etkilerini daha iyi gözlemleyeceğiz.

•

Yenilenebilir enerji ve enerji, kaynak verimliliği ile
ilgili ihracata, projelere sağladığımız destekleri artıracak, finansman araçlarını tercihen bu nitelikteki
ihracatlar, projelere yönlendireceğiz.
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Bankamızda, üstlenilen görevlerin nitelikli insan gücüyle
ve en iyi şekilde yerine getirilmesi için kariyer planlamasına önem veriyoruz.
Farklı kurumlarla iş birliği içinde yürütülen eğitim programları, e-öğrenme programları ile destekleyerek çalışanlarımızın niteliği ve çalışanlarımızın Bankamıza olan
bağlılığını artırmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımıza uzman
yardımcılığı sürecinde gerekli olan tüm kariyer yatırımları
yapılarak alanlarında uzmanlaşmalarını sağlıyoruz.
Bankamızın nitelikli İnsan Kaynağı ihtiyacını alanında uzman kadrolarla tamamlıyoruz, öncelikli olarak kadro ihtiyaçlarımızı Banka bünyesinden rotasyon çalışmalarıyla
tamamlıyor, Bankamız çalışanlarına uzmanlık alanlarına
•

İhracatçıların sera gazı emisyonlarıyla mücadele süreçlerine
ve yatırımlarının iklim değişikliğine dayanıklılığına katkı sağlayacak, ihracatçılara gelişen teknolojilere yönelik finansman
desteği sağlayabileceğimiz yeni kaynakları aramak ve kullanmak için gayret göstereceğiz.

•

Çevresel ve sosyal prosedür ve ilkelere uygunluk konusunda
tüm ihracat/döviz kazandırıcı hizmet, yatırım ve proje finansman işlemlerini değerlendirmeye devam edeceğiz.

•

Eğitim ve bilgi paylaşımı gibi faaliyetler düzenleyerek, farkındalık yaratmak ve farkındalığı artırmak için çaba göstereceğiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Türk Eximbank olarak İnsan Kaynakları politikasını, Banka Ana Sözleşmesi’nde ve İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde belirlenen genel
ilke ve hükümler dâhilinde yürütüyoruz.
Türk Eximbank olarak insan kaynakları politikamızın temel esaslarını aşağıda belirtiyoruz:
-

Banka’nın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin yeterli sayıda çalışanla yerine getirilmesini sağlamak ve
yaratıcı, sorgulayıcı, analitik düşünme yeteneğine sahip çalışan istihdamına özen göstermek

-

İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilke-

göre farklı alanlarda kariyer imkânı sağlıyoruz.
Bankamız yetenek yönetimi kapsamında yedekleme çalışmalarımız da yer alıyor. Yönetici atamalarımızda, kurum çalışanlarımıza öncelik veriyor ve içeriden atamalarla yönetici pozisyonlarımızı kapatıyoruz. 2021 yılı Banka
içerisinden yönetici atama oranımız %86 olarak gerçek-

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Türk Eximbank olarak; tâbi olduğumuz ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve
standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan
doğan yükümlülüklerimizi karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerimizi sağlamak amacıyla;
•

leştirdik.

•

Kariyer Fırsatları,

•
•

ve kesintisiz olarak hizmetlerini sunmayı,
•

şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını,

lendirmesi yapıyoruz. Çalışanlarımızı, hedef gerçekleşme

cine dahil ediyoruz. Performans değerlendirme sürecini;
kurumsal hedeflerini ve yetkinlik değerlendirmelerini yaparak tamamlıyoruz.

işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
•

Kurumun güvenilirliğini ve imajını korumayı,

•

Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

•

-

lirliğini sağlamayı,
•

Çalışanın yeteneklerine göre çalışma imkânı, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak

İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin
etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebi-

sine, işe alım kriterlerinin unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olmasına ve bu kriterlerin uygulanmasına riayet etmek

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC
27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek

Bankamız bünyesinde yılda iki defa performans değer-

yetkinlik oranlarını da performans değerlendirme süre-

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması için mümkün olan en kısa sürede

lışan istihdamı sağladık.

rakamlarına göre değerlendiriyor, unvan gruplarına göre

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde
oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

yılında Bankamızdan 24 çalışan görevden ayrılırken 47 ça-

Performans Değerlendirmesi,

Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve yetkiler dâhilinde
erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,

Deneyimsiz aday süreçlerinde Bankamızın hazırlamış olduğu sınav organizasyonları ile istihdam sağlıyoruz. 2021

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir
şekilde erişim sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini
korumayı ve iyileştirmeyi,

•

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla ge-

Hizmetin gerektirdiği nitelikte ve sayıda insan gücünün bulun-

rek görüldüğünde yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri

masına imkân veren, çalışanın ilgi ve verimini gözeten ve Ban-

sağlamayı

ka’da göreve devamlarını özendiren bir ücret ve özlük hakları

taahhüt ederiz.

sistemi kurmak
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Tablo 14. Paydaş Önceliklendirmesi 2021 ve 2025

Paydaşlarımızla
İlişkilerimiz ve
İletişim Kanallarımız
Türk Eximbank olarak, faaliyetlerimizi yürütürken birçok
paydaş ile etkileşim içerisinde bulunuyoruz. Sürdürülebilirliğin özünün de paydaş beklentilerini almak, bunları
doğru okumak ve kendi önceliklerimizi bu beklentiler ile
yoğurarak stratejilerimizi bu doğrultuda geliştirmek olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla, sürdürülebilirlik raporlaması çalışmalarımız esnasında danışman firmamız ile
birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarla, paydaşlarımızı

2021

AZ Etkilenen/ Etkileyen Paydaşlar

*Diğer Tedarikçiler

*Diğer Tedarikçiler

* Toplum ve Medya

* Denetçi Kuruluşlar

* Denetçi Kuruluşlar

* Türkiye Bankalar Birliği + Katılım

* Türkiye Bankalar Birliği

Bankaları Birliği

+ Katılım Bankaları Birliği

* Danışmanlar

* Danışmanlar

* Uluslararası Finansal ve
ESG Rating Kuruluşları

(Moody's, Fitch)

(Moody's, Fitch, ESG Rating Kuruluşları)

* İhracat Kredi Kuruluşları

* Veri Entegrasyonu Yapılan Kuruluşlar

rülebilirlik raporu hazırlama uygulamalarının ötesinde;

(Export Credit Agencies)

* İhracat Kredi Kuruluşları

* Veri Entegrasyonu Yapılan Kuruluşlar

(Export Credit Agencies)

beş yıl sonrasındaki paydaş önceliklendirmemize yönelik

* Reasürans Şirketleri

* Reasürans Şirketleri

* Diğer Finansal Kuruluşlar

* Diğer Finansal Kuruluşlar

* Üye Olunan Birlikler (Berne Union vb.)

* Üye Olunan Birlikler (Berne Union vb.)

şagelmiş sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme ve sürdü-

ORTA
Etkilenen/ Etkileyen Paydaşlar

projeksiyon yaparak gelecek stratejilerimizin şekillenme-

* T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

sinde paydaş önceliklendirme çalışmamızın katkı sağlamasını amaçladık.

* İhracatçı Firmalar

Raporlama yılımız olan 2021 yılını gözeterek Bankamız

leştirmesi ve stratejilerine yön vermesi adına önemli bir

faaliyetlerini etkileyen ya da Bankamız faaliyetlerinden

gösterge elde etmiş olduk. Bankamız iş birimleri, iş iliş-

etkilenen paydaşlarımızı üç ana grup altında inceledik.

kilerini kurmak ve yönetmek, metotlarını belirlemek için

Buna göre Bankamızı az etkileyen ya da Bankamızdan

uzun vadeli bir görünüm elde etmiş oldu. Belirlediğimiz

az etkilenen kişi, kurum ve kuruluşları “Az Etkilenen/Et-

paydaş grupları, Bankamızın stratejilerini ve gelecekteki

kileyen Paydaşlar”, orta düzey etkileyen ya da etkilenen

iş hedeflerini ileriye taşıması için önemlidir.

ları ise “En Fazla Etkilenen/Etkileyen Paydaşlar” olarak 3

*Üniversiteler
*Yerel İdareler

* Uluslararası Rating Kuruluşları

Türk Eximbank olarak, vizyonumuz doğrultusunda, alı-

Böylece, Bankamızın gelecekteki iş hedeflerini gerçek-

daşlar” ve en fazla etkileyen ya da etkilendiğimiz paydaş-

*Üniversiteler
*Yerel İdareler

* Toplum ve Medya

belirlemek ve onları önceliklendirmek yolunda ilerledik.

kurum, kuruluş ve grupları “Orta Etkilenen/Etkileyen Pay-

2025

* Sektör Örgütleri (TİM, DEİK, TOBB)

En FAZLA Etkilenen/ Etkileyen
Paydaşlar

* İhracatçı firmalar

* Alıcılar

* Sektör Örgütleri (TİM, DEİK, TOBB)

* Enformasyon Şirketleri

* Alıcılar

* OECD

* Enformasyon Şirketleri

* Düzenleyici Kurumlar

* OECD

(T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı & T.C.

* Düzenleyici Kurumlar

Ticaret Bakanlığı & BDDK & TCMB & SPK)

(T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı &

* Uluslararası Fon Sağlayıcılar

T.C. Ticaret Bakanlığı & BDDK & TCMB & SPK)

(Kreditörler & IFC) ve Yatırımcılar

* Uluslararası Fon Sağlayıcılar

* Türk Eximbank Çalışanları

(Kreditörler & IFC) ve Yatırımcılar

* İhracatı Geliştirme A.Ş.

* Türk Eximbank Çalışanları

* Üye Olunan İnisiyatifler
* T.C. Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı.
* T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

gruba ayırdık.
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TÜRK EXİMBANK ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ - 2021

Öncelikli Konularımız

10

3. Kurumsal Yönetim
4. Etik İlkeler ve Uygulamalar
28. Kadınların Katılımı
5. Risk Yönetimi
6. Müşteri Memnuniyeti
27. Şikâyet Mekanizmaları
26. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
1. Finansal Performans

15. Yüksek Teknoloji Kullanımı
8

için üst yönetimle yapılan görüşmelerin yanı sıra iç ve dış paydaş
anketleri aracılığıyla kapsamlı bir önceliklendirme analizi gerçekleştirdik. Paydaşlarımız ve kurumumuz için en önemli konuları belirlemek bu alanlarda değer yaratma alanlarımızı, risklerimizi ve
fırsatlarımızı belirlemeye yardımcı oldu. Önceliklendirme analizimizin sonuçları, yönetim yaklaşımımızı gözden geçirmemize ve hangi
alanlarda iyileştirmeler yapabileceğimize yardımcı olmaktadır.

Paydaş İçin Önemi

Yeni trendleri, değişen paydaş endişelerini ve çıkarlarını ele almak

8. Yatırımların Çevre ve Sosyal Etkileri

7. Yerel Halk

9. İş Sağlığı ve Güvenliği
23. Çalışan Eğitimi

14. İklim Değişikliği ve Sera Gazı Yönetimi
25. Dijitalleşme

6

24. Çalışanların Kariyer Yönetimi
12. Atık Yönetimi
2. Enerji Arzı Güvenliği

21. Biyolojik Çeşitlilik

13. Enerji Yönetimi

11. Atık Su Yönetimi
16. Topluma Katkı

17. Yerel Satınalma Politikaları

5

20. Çalışan Memnuniyeti

2021 önceliklendirme analizinin sonucunda olduğu gibi sürdürüle-

10. Su Yönetimi

19. Yerel İstihdam

22. Performans Yönetimi

bilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarını kapsayan 14 öncelikli konu belirledik. Bu konular stratejik iş kararlarımıza yansıtıldı
ve bu raporda ele alındı.
4

5

Bu yılın öne çıkan temaları arasında (ancak bunlarla sınırlı olma-

6

8

7

9

10

Kurum Başarısına Etkisi

mak üzere) şunlar yer alıyor: finansal performans, kurumsal yönetim, etik ilkeler ve uygulamalar, risk yönetimi, müşteri memnuniyeti, yatırımların çevre ve sosyal etkileri, iş sağlığı ve güvenliği, iklim
değişikliği ve sera gazı yönetimi, topluma katkı, dijitalleşme, yüksek
teknoloji kullanımı, şikâyet mekanizmaları ve kadınların katılımı bulunmaktadır.
1. Derece Öncelikli Konular

2. Derece Öncelikli Konular

3. Derece Öncelikli Konular

Paydaşlarımız için en yüksek önceliğe sahip olan, işimiz ve toplumumuz üzerinde tahmin edilen en büyük etkisi olan konular aşağıdaki görselde yer almaktadır:

3. Kurumsal Yönetim

21. Biyolojik Çeşitlilik

2. Enerji Arzı Güvenliği

6. Müşteri memnuniyeti

25. Dijitalleşme

16. Topluma Katkı

4. Etik İlkeler ve Uygulamalar
5. Risk Yönetimi

1. Finansal Performans

27. Şikâyet Mekanizmaları
28. Kadınların Katılımı

9. İş Sağlığı ve Güvenliği

26. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

24. Çalışanların Kariyer Yönetimi
7. Yerel Halk

13. Enerji Yönetimi
12. Atık Yönetimi

11. Atık Su Yönetimi

20. Çalışan Memnuniyeti

22. Performans Yönetimi
10. Su Yönetimi

19. Yerel İstihdam

17. Yerel Satınalma Politikaları

23. Çalışan Eğitimi

14. İklim Değişikliği ve Sera Gazı Yönetimi
15. Yüksek Teknoloji Kullanımı

8. Yatırımların Çevre ve Sosyal Etkileri
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Sürdürülebilirlik
Kalkınma Amaçlarına
(SKA) Katkımız
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarımıza katkı olacak, finans sektöründe yer alan şirketlerden beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:
1-

Ülke ihracatının artırılması için hizmetlerimize erişimin yaygınlaştırılmasının verimli üretim ve tedarik zincirleri yaratılarak kolaylaştırılması,

2-

Sektörler ve şirketlere sağlanan finansal hizmetler ile kalıcı ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdamın desteklenmesi,

3-

KOBİ’lerin uygun koşullu finansal hizmetlere erişiminin desteklenmesi ve değer zincirlerine ve piyasalara entegrasyonla-

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Raporu 2021

Türk Eximbank olarak paydaşlarımızla birlikte belirlediğimiz önceliklerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmaların aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarımıza katkı sağlamasını hedefliyoruz:

SKA 7: Erişilebilir ve

SKA13: İklim Eylemi

Temiz Enerji
SKA 8: İnsana Yakışır İş

SKA 15: Karasal Yaşam

ve Ekonomik Büyüme
SKA 9: Sanayi, Yenilikçi-

SKA 17: Amaçlar İçin

lik ve Altyapı

Ortaklıklar

SKA12: Sorumlu Üretim
ve Tüketim

rının artırılması,
4-

Karbon salımını azaltmaya yönelik yatırımlar başta olmak üzere iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik projelerin desteklenmesi,

5-

İnovasyon programları ve teknolojik atılımların, yenilikçiliğin
ve girişimcilerin desteklenmesi,

6-

Sürdürülebilirlik raporları ile bireyler, kurumlar ve paydaşlar
nezdinde farkındalığın artırılarak sürdürülebilir üretim ve tüketimin teşvik edilmesi.

Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları (SKA)

>>>>
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Sürdürülebilirlik
Yaklaşımımız

Bankamız faaliyetlerini yürütürken, çevresel, sosyal, eko-

stratejilerimizi bu çerçevede belirleyerek anlamlı adımlar

nomik ve yönetişimsel tüm finansal ve finansal olmayan

atıyoruz. Bu amaçlardan birçoğuna doğrudan katkı sağ-

etkileri sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında

layabileceğimiz sektörlerde dünyanın en önemli sosyal,

ele alırken bu hedefler doğrultusunda aksiyon alıyoruz.

ekonomik ve çevresel sorunlarının azaltılmasını sağla-

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı oluştururken, iklim de-

mak için ürünlerin nasıl dağıtılması gerektiği konusunda

ğişikliğinin kuraklık, sosyoekonomik eşitsizlik ve sosyal

hedefler ve aksiyon planları oluştururken, başkalarının

adaletsizlik gibi çevresel, toplumsal ve yönetişimsel bo-

da aynı şekilde hareket etmesini sağlamak için iyi uygu-

yutlarının önemini göz önünde bulunduruyoruz.

lamalarımızı şeffaf bir şekilde raporluyor ve tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,

Finans sektörü dahil olmak üzere tüm iş dünyasının sı-

2030 yılına kadar iddialı, acil ve zorlayıcı hedefler belirledi.

cak gündeminde olan iklim değişikliğinin önlenmesi ve

Sürdürülebilir kalkınmada mevcut katkı seviyemizi sağlam

sürdürülebilir kalkınmanın küresel çapta sağlanması ko-

bir başlangıç olarak görüyoruz. İklim değişikliğinin zorluk-

nuları, Türkiye’nin ihracat bankası Türk Eximbank olarak

larının üstesinden gelmek, tükenen doğal kaynaklar üze-

vizyon ve misyonumuz ile birebir örtüşmektedir. Misyo-

rindeki küresel baskıyı azaltmak ve kalıcı ve pozitif bir etki

numuz doğrultusunda ülkemizin kalkınmasını ve refah

yapmak için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği proje-

seviyesinin yükselmesini şekillendirirken dünyanın ge-

lerinden yeşil binalara, sürdürülebilir ulaşım ve yeşil tah-

reksinimlerini ve çağın gereklerini vizyoner bir şekilde

villere kadar müşterilerimizle birlikte çalışıyor ve sürekli

ihracatçı ve potansiyel ihracatçı firmalarımıza aktarma-

iyileştirme için bulunduğumuz konumda hızlı bir şekilde

mız gerekmektedir. İklim değişikliğinden, sosyoekonomik

yenilik ve atılım yapmamız gerektiğini de biliyoruz.

eşitsizliğe kadar birçok sorunla yüzleşerek hızla değişen
dünyada sürdürülebilir kalkınmanın ve bu gaye için de

Bahsettiğimiz perspektiften yola çıkarak; Türk Eximbank

ihracatın büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Bu doğrul-

olarak, tüm faaliyetlerimizi bütünleşik bir sürdürülebilirlik

tuda; hizmet ve faaliyetlerimizi şekillendirirken hem bir

bakış açısıyla değerlendirmek, şekillendirmek, günümüz

banka olarak kendimizin hem ülkemiz ve sektörlerin hem

ve geleceğin şartları ve ihtiyaçlarına ayak uyduracak bir

de ihracatçı ve potansiyel ihracatçıların ekonomik, çevre-

yönetim sistemine sahip olmak amacıyla Türk Eximbank

sel, sosyal, yönetimsel, tüm finansal ve finansal olmayan

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’ni geliştirdik. Bir diğer

risklerini dikkate alıyoruz.

hedefimiz ise, kurumsal sürdürülebilirlik yönetimimizin;
uluslararası sürdürülebilirlik standartları seviyesinde uy-

Yürüttüğümüz çalışmalardan gurur duymakla birlikte

gulanması, emsal bankalar ve ülkemiz kurumlarına örnek

daha yapılacak çok şey olduğunun farkındayız. Birleşmiş

teşkil etmesi ve sürekli geliştirmeye açık olması oldu. Sür-

Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından belirlenen

dürülebilirlik Yönetim Sistemimiz kapsamında Sürdürüle-

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı çerçevesinde önemli

bilirlik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Etki Politikası ile İklim

bir role sahip olduğumuza inanıyor ve faaliyetlerimizi ve

Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası yer alıyor.

GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, GRI 102-46, GRI 102-47
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Sürdürülebilirlik
İlkelerimiz
Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (TESYS), başkan-

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası çer-

Bu kapsamda sürdürülebilirlik performansına yönelik yıl-

lığını Türk Eximbank Genel Müdürü’nün yürüttüğü Sürdürülebilirlik

çevesinde, Banka’nın iş modelini etkileyen risklerin

lık amaç ve hedeflerimizi belirliyor, gözden geçiriyor ve

Komitesi tarafından düzenli olarak gözden geçirilir. Sürdürülebi-

ve fırsatların nasıl yönetileceğinin kamuoyu ile pay-

düzenli olarak üst yönetiminin bilgisine sunuyoruz. Ayrı-

lirlik İlkeleri, TESYS’ne ilişkin tüm politika ve prosedürleri kapsar.

laşılması,

ca, etkin paydaş iletişimi doğrultusunda sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik İlkeleri’nin takibi ve yürütülmesi Sürdürülebilirlik

•

Türk Eximbank operasyonel faaliyetlerinden kay-

performansını tüm paydaşlarımız ile şeffaf olarak payla-

Komitesinin sorumluluğunda; onaylanması, güncellenmesi ve iptali

naklı çevresel ve sosyal etkilerin düzenli olarak ta-

şıyoruz.

konusundaki yetki ise Yönetim Kurulundadır.

kip edilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesinin he-

Türk Eximbank olarak vizyonumuz ve misyonumuz ile uyumlu olarak tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki sürdürülebilirlik ilkeleri doğrul-

•

deflenmesi,
•

tusunda yürütüyoruz:
•

olarak çalışanlar ve müşterilere sürekli olarak teknik

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen finansman araçları ile
ihracatçıların finansmana erişiminin artırılması ve mümkün
olan durumlarda ilgili işlemlerde geri ödeme koşullarının iyi-

destek sunulması,
•

Ülkemizde olduğu kadar ilgili faaliyetin gerçekleştiği yabancı ülkelerde de sürdürülebilir kalkınma üzerindeki olumlu ve

rultuda iş birliği fırsatları geliştirilmesi,
•

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla ihracata finansman desteği sağlanırken, Banka’ya yapılan
başvuruların çevresel ve sosyal risklerinin değerlendirilmesi,
izlenmesi ve raporlanması süreçlerinin kendi Çevresel ve Sosyal Etki Politikası esaslarımıza uygun olarak bütünlük içinde

Satın almalarda sorumluluk bilinci ile tedarik zinciri boyunca faaliyetlerin sürdürülebilirlik etkilerinin

olumsuz etkilerin dikkate alınması,
•

Tüm paydaşlar ile iş birliği yapmanın sürdürülebilir
başarı için gerekli olduğuna inanılması ve bu doğ-

leştirilmesi,
•

Kapasite geliştirmenin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin vazgeçilmez bir yapı taşı olduğunun bilincinde

kânunlarla uyumlu olarak yönetilmesi,
•

“TESYS” aracılığıyla kurumsal sürdürülebilirlik yönetiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartları
seviyesinde uygulanmasının ve sürekli geliştirilmesinin desteklenmesi.

yürütülmesi,
•

Çevresel ve Sosyal Etki Politikası esaslarını karşılamayan faaliyetlerde bulunulmayacağının taahhüt edilmesi, ayrıca, çevresel ve sosyal etkileri açısından kesinlikle desteklenemeyecek
faaliyetlerin Türk Eximbank Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’nde ilan edilmesi,

•

Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan projeler ve yeni
teknolojiler için finansman desteği sağlayabildiği yeni kaynakların proaktif olarak araştırılması ve Türk ihracatçılarının rekabet imkânları güçlendirilmeye çalışılırken, sürdürülebilirlik
risklerini azaltan ve faydaları en üst seviyeye çıkaran projelerin finanse edilerek girişimlerde bulunulması,

•

Türk ihracatçılarına verdiği desteği artırabilmek ve düşük karbonlu bir gelecekte onları daha rekabetçi hale getirmek amacıyla, iklim değişikliği bakış açısının tüm faaliyetlere dâhil edilmesi,

GRI 102-46, GRI 102-47
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Çevresel ve Sosyal Etki
Politikamız
Türk Eximbank olarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabile-

Hem operasyonel faaliyetlerimizde hem de destekledi-

Çevresel ve sosyal risklerin yönetiminin etkinliğini artır-

cek doğrudan, dolaylı çevresel ve sosyal etkileri Çevresel ve Sos-

ğimiz kredi, garanti ve sigorta işlemlerimiz kapsamında

mak amacıyla;

yal Etki Politikası ile yönetmeyi amaçlıyoruz. Tüm kredi, garanti ve

oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerini önlemeyi ve/

•

sigorta faaliyetleri için ev sahibi ülkelerin çevresel ve sosyal kâ-

veya azaltmayı hedefliyoruz.

nun ve düzenlemelerini takip ediyor, uygunluklarını gözetiyoruz.
“Türk Eximbank Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi’nde yer alan,
yasal mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan, kısıtlama getirilen faaliyetlere ilişkin başvuruları
tutar gözetmeksizin, herhangi bir mali, teknik, çevresel ve sosyal
değerlendirmeye tabi tutmaksızın desteklemeyeceğimizi taahhüt
ediyoruz. Çevresel ve Sosyal Etki Bilgi Formu ve başvuruya ilişkin
diğer tüm bilgileri başvuru sahibinden talep ediyoruz. Talep edilen
bilgiler, işlemin yaratacağı potansiyel çevresel ve sosyal etkileri,
projenin sektörü, büyüklüğü ve amaçlarının tanımlanması ile proje
mahallinin çevresel açıdan duyarlı alanlara yakınlığı gibi konuları
kapsar.
Politikamız doğrultusunda; operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklı etkileri düzenli olarak takip etmek ve sürekli olarak iyileştirmek
için hedefler koyuyoruz.

Doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirası
korumayı, faaliyetlerimizin toplulukların ve savunmasız
insanların yaşam koşulları üzerinde yaratabileceği olum-

Bu alandaki yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası
sektörel gelişmeler ve en iyi uygulamaları sürekli takip ediyoruz.

•

Bunları içeren kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

suz etkilerden kaçınmayı ve her türlü ayrımcılığın önlen-

Operasyonlarımızdan ve faaliyetlerimizden etkilenen

mesini sağlamayı taahhüt ediyoruz.

herhangi bir taraftan iletilen tüm şikâyetleri sistematik

Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve iklim değişikliği
ile mücadele etmek amacıyla, kaynak ve enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji, atık azaltım/geri kazanım projeleri ve
çevre dostu teknolojileri destekliyoruz.

olarak kayıt altına alıp, yanıtlıyor ve belirli aralıklarla olarak üst yönetime raporluyoruz.
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Çevresel ve Sosyal
Uygulama Esaslarımız
İklim değişikliğinin negatif dışsallıklarının doğal ve sosyal sermaye
üzerinde yarattığı etkilerin azaltılması, önlenmesi ve ortadan kaldırılması için Türk Eximbank olarak Çevresel ve Sosyal Uygulama
Esasları politikasını uyguluyoruz.
Destek verdiğimiz işlemleri değerlendirirken, çevresel, sosyal duyarlılık, insan hakları, iş etiği ve Çevresel ve Sosyal Uygulama Esaslarımızda yer alan ilkeleri seçiyoruz. Başvuru yapan projeleri potansiyel sosyal etkiler ve potansiyel çevresel etkiler olmak üzere
sınıflandırıyoruz. Toplum sağlığı ve güvenliği, projeden doğrudan
etkilenen yerel halk ve projenin yapım aşamasında yer alan çalışanlar gibi unsurları potansiyel sosyal etkiler olarak sınıflandırırken; sera gazı salımları, hava kirliliği, atık su gibi çevrede oluşan
proje kaynaklı unsurları ise potansiyel çevresel etkiler olarak kategorize ediyoruz.
Çevresel ve Sosyal Uygulama Esaslarına göre finansman payımızın
10 milyon SDR’ye (Özel Çekim Hakları) eşit ve üzerinde olduğu işlemleri sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Duyarlı alanlar (örneğin; doğal parklar, koruma altındaki alanlar, yağmur ormanları, arkeolojik

A ve B Kategorisi’nde sınıflandırılan projeler için uygula-

İhracatçı/Yüklenici, Türk Eximbank’a yapacağı başvuru-

nacak sosyal ve çevresel inceleme prosedürü, projenin

sunun ardından, projesinin sosyal ve çevresel etkilerine

olumsuz potansiyel sosyal ve çevresel etkilerinin ince-

ilişkin her türlü bilginin, ticari gizlilik ilkesi sınırları da-

lenerek ortaya çıkacağı düşünülen etkilerini önleme, en

hilinde kamuya ifşa edilebileceğini ve Türk Eximbank’ın

aza indirme ve telafi etmeye yönelik önlemlerin yanı sıra

raporlama yaptığı kuruluşlarla paylaşılabileceğini peşi-

projenin performansını artırma yönünde önerileri de

nen kabul eder. Tüm sınırlı-rücu ya da rücu edilemeyen

içerecektir. C Kategorisi’nde sınıflandırılan projeler için,

Kategori A proje finansmanı projeleri için projeye dahil

herhangi bir sosyal ve çevresel etki çalışması yapılmaz.

olunduğu süre boyunca potansiyel sosyal ve çevresel et-

Projelerin takibi sırasında kategori A ve kategori B grubuna ait projeler için; ilişkili ülkenin yetkin kurumundan
projenin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerinin uygun-

kilerin sosyal ve çevresel inceleme aşamasında belirtildiği üzere ele alındığını temin eden düzenli ardıl raporlar
ve bilgiler sağlanır.

luğuna dair Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme (SÇED)

Projelerin, aynı zamanda Dünya Bankası Koruyucu Stan-

raporu talep ederken, kategori C için herhangi bir belge

dartlarından OP 4.01 ve Uluslararası Finans Kuruluşu (In-

talep etmiyoruz. Çevresel ve sosyal alanda proje hakkın-

ternational Finance Corporation-IFC)’nun 3 nolu standar-

Destek verdiğimiz projeleri sosyal ve çevresel etki derecelerine

da bilgi edinerek doğru ve açık bir şekilde değerlendirme

dında başvurulan EHS Prensipleri (EHS Guidelines) 12’nin

göre A, B ve C kategorileri olarak sınıflandırıyoruz. Bu çerçevede

gerçekleştirmek için ilgili birimlerden proje ve projenin

eşik değerleri), IFC Performans Standartları, Avrupa Bir-

potansiyel sosyal etkiler, projeden doğrudan etkilenen yerel halk,

coğrafi, ekolojik, sosyal ve zamansal içeriği hakkında

liği Standartları, Resmî Destekli İhracat Kredileri ve Çev-

toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti ile projenin inşası ve işletil-

açıklama, projenin potansiyel sosyal ve çevresel etkile-

resel ve Sosyal Değerlendirme Üzerine Ortak Yaklaşımlar

mesinde yer alan çalışanlar üzerindeki proje kaynaklı etkiler (insan

ri ile söz konusu etkileri azaltma ve izleme önlemlerine

Tavsiye Kararı, Dünya Bankası Çevre, Çalışan Sağlığı ve

haklarına ilişkin olumsuz proje kaynaklı etkileri de kapsayacak şe-

ilişkin bilgi, yerel mevzuat ve ev sahibi ülkenin ilgili di-

Güvenliği Kılavuzları, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal

kilde); potansiyel çevresel etkiler ise projenin inşası ve işletilmesi-

ğer düzenlemeleri de dahil olmak üzere projede yer alan

Çerçevesi, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hak-

nin sonucu çevrede oluşan proje kaynaklı etkiler (sera gazı salımla-

tüm tarafların uygulamayı planladıkları standartlar, uy-

ları Rehber İlkeleri ile uyumlu olması beklenir. Çevresel

rı, hava kirliliği, atık su vb.) olarak tanımlanır.

gulamalar ve işlemler, 25.000 ton CO2 eşdeğerindeki sera

ve Sosyal Uygulama Esaslarında yer almayan hususlar-

•

A Kategorisi: Belirgin seviyede olumsuz sosyal ve çevresel etki

gazı salımını aşan projeler ile fosil yakıtlı güç santralleri

da OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu’nun

yaratma potansiyeline sahip

projeleri için tahminî yıllık sera gazı salınımları, projeden

üzerinde mutabakata vardığı “Resmî Destekli İhracat Kre-

B Kategorisi: Orta seviyede olumsuz sosyal ve çevresel etki

doğrudan etkilenen yerel topluluklar ve/veya onların

dileri ve Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Üzerine Ortak

yaratma potansiyeline sahip

meşru temsilcileri ve sivil toplum örgütleri gibi projeye

Yaklaşımlar Tavsiye Kararı” hükümleri dikkate alıyoruz.

C Kategorisi: Olumsuz potansiyel sosyal ve çevresel etkisi yok

ilgi gösteren taraflarla yapılan danışma toplantılarının

veya önemsiz seviyede

sonuçları gibi bilgileri talep ediyoruz.

veya kültürel önemi olan araziler) içinde ya da yakınında yer alan
işlemleri ise finansman payımıza bakmaksızın sınıflandırıyoruz.

•
•
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İklim Değişikliği ile
Uyum Politikamız
Bankamız, tüm faaliyetleri kapsamında iklim değişikliği ile müca-

Bankamız, iklim krizi ve sonucunda doğabilecek risklerin

ri artıracak, finansman araçlarını tercihen bu nitelikteki

dele konusunda katkı sağlamaya odaklı bir şekilde hizmet vermek-

çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerinin boyutlarını

ihracatlar/projelerine yönlendirmeye özen gösterecektir.

tedir. Bu amaçla hem doğrudan hem de dolaylı etkimizi yönetecek

öngörebilmektedir. Bu noktada, sunduğumuz tüm finan-

Çevresel ve sosyal prosedür ve ilkelerine uygunluk ko-

uyum politikasını hazırlayıp ilan ettik. İklim Değişikliği ile Müca-

sal araçlardaki finansman kararlarında sürdürülebilir-

nusunda Bankamız, tüm ihracat/döviz kazandırıcı hizmet,

dele ve Uyum Politikamızı yansıtan yaklaşımımızı sizlerle aşağıda

lik ilkeleri ve iklim değişikliği risklerini değerlendirmeyi

yatırım ve proje finansman işlemlerini değerlendirmeye

paylaşıyoruz:

amaçlıyoruz. Ek olarak, enerji verimliliği, kaynak verimli-

devam ediyoruz. Son olarak, iklim değişikliği ve sürdü-

liği, sera gazı emisyonu ve iklimle ilgili riskler gibi banka-

rülebilirlik alanlarında toplumsal farkındalık yaratmak

mızı ve müşterilerimizi etkileyebilecek ölçütleri uluslara-

amacıyla çeşitli eğitimler düzenleyerek sürdürülebilir

rası iyi uygulamalar kapsamında dikkate alıyoruz.

toplum bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. İklim değişikliği

Bankamız iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, ihracat kredi
kuruluşlarının iklimle uyumlu kalkınmayı teşvik etmede önemli bir
rolünün olduğuna inanmaktadır. Türk Eximbank olarak, iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş desteklerimizi; düşük

Bankamız Türk ihracatçılarına rekabetçi finansman sağ-

karbon teknolojilerinin ve altyapılarının transferinin yaygınlaşma-

larken çevresel ve sosyal bütünlüğü korumak amacıyla;

sına odaklarken Türk ihracatçılarının uluslararası rekabette direnç-

başvuruların ve yetki sağlanan işlemlerin çevresel ve

li, sürdürülebilir ve üstün bir konumda yer almalarını hedefliyoruz.

sosyal etkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve rapor-

Bu doğrultuda, tüm ihracatçılarımızın düşük karbon salımı ve iklim

lanması süreçlerin takibinde şeffaflık yöntemini kullanı-

değişikliğiyle mücadele konularında teknolojik gelişim göstermele-

yoruz. Bankamız, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji

rine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

ve enerji hakkında ihracata/projelere sağladığı destekle-

politikamızın yönetişimsel boyutunda Sürdürülebilirlik
Komitesi politikanın takibi ve uygulanmasından sorumluyken; Yönetim Kurulu, politikanın onaylanması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılmasından sorumludur.
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Sürdürülebilir Süreç
Yönetimimiz

Kurumsal yapımız kapsamında sürdürülebilirlik yöneti-

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komi-

minin etkin bir şekilde yürütülmesi için 'Sürdürülebilirlik

tesinin ortak amacı, sürdürülebilirliğin en temel bile-

Komitesi’ ve ‘Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ bulunuyor.

şenlerinden olan yönetişimin, uluslararası kabul görmüş

Sürdürülebilirliği, adı geçen komitelerimiz aracılığıyla yü-

standartlarda uygulanmasını teminen sürdürülebilirlik

rüterek; konunun hem stratejik hem de operasyonel se-

kavramının kurum tarafından içselleştirilmesi, tüm ka-

viyede ele alınmasını amaçladık. Böylece sürdürülebilirli-

rar süreçlerinde etkin olması ve yürütülen faaliyetlerde

ği, uluslararası kabul görmüş standartlarda uygulamayı

dikkate alınması için faaliyetlerde bulunmaktır. Bu kap-

hedeflerken; bu kavramın, kurumumuzun her seviyesinde

samda Sürdürülebilirlik Komitesi, senede iki kereden az

içselleştirilmesini ve tüm karar süreçlerimizde etkin, yü-

olmamak koşuluyla ihtiyaç duyulduğu sıklıkta toplanır.

rüttüğümüz faaliyetlerde ise etkili olmasını istedik.

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ise senede dört kereden az

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda, işlemlerimizin; çevresel ve sosyal etkilerini Uluslararası Finans

olmamak koşuluyla yine ihtiyaç duyulduğu sıklıkta toplanır.

Kurumu (International Financial Corporation-IFC) Perfor-

2021 yılı içerisinde; Sürdürülebilirlik Komitesi beş, Sürdü-

mans Standartları, Dünya Bankası Çevre, Sağlık ve Güven-

rülebilirlik Alt Komitesi ise dört toplantı yaptı. Sürdürüle-

lik Yönergeleri, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçe-

bilirlik Komitesi toplantılarında prosedürlere yönelik gün-

vesi ve Birleşmiş Milletler İş ve İnsana İlişkin Yol Gösterici

cellemeler yapılması, alt komite üyelerinin belirlenmesi

İlkelerini dikkate alarak değerlendiriyoruz. Türk Eximbank

ve süreçlere ilişkin güncellemeler; Sürdürülebilirlik Alt Ko-

olarak, 2019 yılında kendi Sürdürülebilirlik, Çevresel ve

mitesi toplantılarında ise Sürdürülebilirlik Yönetim Siste-

Sosyal Risk Yönetim Sistemimizi de oluşturduk ve Yöne-

mi Prosedürünün uygulanmasına yönelik kararlar alındı.

tim Kurulu kararı ile Sürdürülebilirlik İlkelerini, Çevresel

Sürdürülebilirlik Alt Komite üyelerinin her biri için Türk

ve Sosyal Etki Politikasını ve İklim Değişikliği ile Mücadele

Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi kapsamında

ve Uyum Politikasını benimsedik. 2020 yılından beri bu

prosedürler belirlendi. Buna ek olarak, yıl içerisinde peri-

politikalar kapsamında kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk

yodik olarak yapılan toplantılarda Bankamızın sürdürüle-

Değerlendirmesi yapıyoruz. 2019 yılında Sürdürülebilirlik

bilirlik hedeflerini oluşturduk ve planlamalar yaptık.

Komitesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’ni kurduk ve
komite üyelerini belirledik. 30.04.2020 tarih ve 73 sayılı
Yönetim Kurulu Kararıyla Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nde değişiklikler gerçekleştirdik. Yapılan değişiklik
ile Sürdürülebilirlik Komitesine, Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri, Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Başkanı, Başkan
Yardımcısı ve üyeleri ile Sürdürülebilirlik Yönetim sistemi
prosedürlerinin değiştirilmesi yetkilerini verdik.
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Sürdürülebilirlik
Komitemiz
Sürdürülebilirlik Komitemiz, Yönetim Kuruluna doğrudan bağlı ola-

Komitenin yetkileri genel olarak;

Komite, senede iki kereden az olmamak koşuluyla ihtiyaç

rak çalışır ve Komiteye Genel Müdürümüz başkanlık eder. Komi-

•

Sürdürülebilirliğin, Banka’nın yapısına uyumlandı-

duyulduğu sıklıkta toplanır. Komite; üye sayısının yarıdan

te’nin teşkilinden sonra gerekli hâllerde, Sürdürülebilirlik Komitesi,

rılması için hazırlanan sürdürülebilirlik stratejisi ve

bir fazlasının katılımı ile toplanır, katılım çoğunluğu ile

Sürdürülebilirlik Alt Komitesi’nin üyelerini belirler. Komite başkanı

politikalarını gözden geçirir ve Yönetim Kurulunun

karar alır.

dışındaki diğer üyeleri; Hazine/Finansman/Uluslararası Krediler

onayına sunar, onaylanan sürdürülebilirlik stratejisi

Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Kre-

ve politikalarının hayata geçirildiğini kontrol eder.

di Tahsis Genel Müdür Yardımcısı, Sigorta Genel Müdür Yardımcısı,

•

Başkanın bilgisine sunulan strateji ve politikalara

Bilgi Teknolojileri ve Operasyonlar/Destek Genel Müdür Yardımcısı,

uygun taslak sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerini,

Strateji ve Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Fonlama Daire Başkanı

eylem planlarını ve bağlantılı performans ölçütlerini

oluşturur.

değerlendirir ve onaylar.
•

Banka’nın faaliyetlerinin onaylanmış sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerine, eylem planlarına ve bağlantılı performans ölçütlerine uygun yürütülmesi için
gerekli çalışmaların yapıldığını kontrol eder.

•

Sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının başta
çalışanlar olmak üzere iç ve dış paydaşlar tarafından
benimsenmesini amaçlar. Bu doğrultuda çalışan ve
paydaşlar için gerekli olan eğitimleri onaylar.

•

Koordinatör tarafından sunulan yarı yıllık ve/veya
yıllık performans değerlendirmesini inceler ve onaylar.

•

İç Kontrol tarafından sunulan Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile ilgili denetim raporlarını inceler, yetki ve sorumluluğu dâhilindeki
konuları karara bağlar, gerekli hâllerde Yönetim Kurulunun onayına sunar.

•

Sürdürülebilirlikle ilgili politikaları, yönetim sistemlerini, çalışma esaslarını, ilgili uygulamaları, hedefleri, performans gerçekleşmelerini yılda en az bir
kez olmak üzere periyodik olarak gözden geçirir ve
gerekli hâllerde değişiklik önerilerini Yönetim Kurulunun onayına sunar.

•

Sürdürülebilirliğe ilişkin ulusal ve uluslararası inisiyatiflere üyelik konularına Türk Eximbank adına
karar verir, üst düzey temsillerde Türk Eximbank’ı
temsil eder ve/veya temsil edecek kişileri belirler.
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Sürdürülebilirlik Alt
Komitemiz
Komitemiz, Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı olarak çalışır ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanına doğrudan raporlama yapar. Sürdürülebilirliğin, Banka yapısına uyumlandırılması amacıyla sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarını hazırlayarak Sürdürülebilirlik
Komitesine sunar. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sürdürülebilirlik stratejisi ve politikalarının hayata geçirilmesi için çalışma
yürütür. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanının bilgisine sunulmak
üzere strateji ve politikalara uygun taslak sürdürülebilirlik amaç
ve hedeflerini, eylem planlarını ve bağlantılı performans ölçütlerini belirler ve bunların strateji ve politikalara, amaçlara uygun ve
uyumlu yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Tüm bunların,
Banka nezdinde içselleştirilmesi ve paydaşlarımıza en etkili şekilde
yansıtılması için Sürdürülebilirlik Komitemizin görev kapsamında
bulunan eğitimler için içerik belirler ve eğitimlerin oluşturulmasına
destek olur.
Süreç ve faaliyetlere ilişkin prosedürleri hazırlar ve günceller, Sürdürülebilirlik Komitesi onayına sunar. Sektörel gelişmeleri yakından
takip ederek potansiyel gelişmelerle ilgili iç paydaşları haberdar
eder. Mevzuat Uyum Müdürlüğü tarafından iletilen sürdürülebilirlik alanındaki çevresel ve sosyal konulardaki mevzuat değişikleri
bilgisini değerlendirip Türk Eximbank’ın faaliyetlerini etkileyecek
olması hâlinde ilgili birimleri konuya ilişkin bilgilendirir.
Sürdürülebilirlik Alt Komitesi; Fonlama Daire Başkanı, İç Hizmetler
Müdürü, Sürdürülebilirlik Müdürü, Strateji ve Kurumsal Performans
Yönetimi Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, Uluslararası İlişkiler
Müdürü, Mevzuat Uyum Müdürü ve İç Kontrol Başkanı’ndan oluşur.
Komite, senede dört kereden az olmamak koşuluyla ihtiyaç duyulduğu sıklıkta toplanır. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının
katılımı ile toplanır, katılım çoğunluğu ile karar alır.
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ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz her uygula-

Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-

mayı önce sürdürülebilirlik süzgecinden geçirerek hare-

temi uygulama çalışmalarını Entegre Yönetim Sisteminin

ket ediyoruz, sadece kendimiz için değil, kaynaklarımızı

Bankamızda kurulması ve yürütülmesi amacıyla başlat-

koruyarak yaşadığımız gezegen için de çalışıyoruz.

tık. Kasım ayında Bankamızın ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi denetimine hazırlığının bir adımı olarak, Türk

Türk Eximbank olarak, yenilenemeyen doğal kaynakların

bank’ın gelişimine destek oluyor hem de küresel anlam-

kullanımında; ticari faaliyetlerden veya aşırı kullanımı

da çevresel iyileşme sağlamak için yeni yollar bulmamıza

yoluyla ekosisteme zarar veren üretim ve işletme süreç-

fırsat tanıyor. 2021 yılında yayımladığımız bültenlerimiz

lerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları ve atıklar gibi

ile Yeşil Kalkınma Devrimi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı,

doğada olumsuz etki yaratacak çevre kirliliğinin ve bunun

Paris İklim Anlaşması ve COP-26 ve iklim krizi çalışmaları

iklim değişikliğine olan etkisinin farkındayız. Çevresel

ile ilgili bilgilendirme notları ve bölümleri paylaştık.

performansımızı, enerji ve kaynak kullanımlarımızı çevresel etkilerini azaltmaya yönelik yöntemler geliştirerek
ve farklı iyileştirme çalışmalarını hayata geçirerek belirliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi
karbon emisyon yönetimi, enerji yönetimi, atık yönetimi,
su yönetimi, biyoçeşitlilik, sosyal performansımız, bilgi
teknolojileri ve dijital dönüşüm, Ar-Ge harcamaları ve yeşil ürünler başlıkları altında denetliyoruz. Operasyonel
verimliliğimizi artırırken aynı zamanda faaliyetlerimizi
iklim değişimine uyumlu hale getiriyoruz. Bu bağlamda
Bankamız, kaynakları ekonomik kullanmanın yanı sıra,
toplumu ve çevreyi etkileyen faaliyetlerinden kaynaklanan veya doğabilecek etkileri kontrol altına alabiliyor.
Ekim 2021 tarihinde Stratejik Planlama Daire Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Sürdürülebilirlik Müdürlüğümüz tarafından Kasım 2021’den itibaren olmak üzere her
ay düzenli olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Bültenlerimizi yayınlıyoruz. Türkiye’de ve dünyada yayınlanan genelgeler, imzalanan anlaşmalar ve Türk Eximbank’ı etkileyecek kararlara söz konusu bültenlerde yer veriyoruz.
Sürdürülebilirlik Bülteni hazırlarken sadece bünyemizde
aldığımız sürdürülebilirlik kararlarını değil, aynı zamanda
gündemde oluşan gelişmeleri de paylaşarak paydaşlarımızı, müşterilerimizi ve çalışanlarımızı güncel konularda
bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Her ay yayımladığımız bültenlerde Sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarını ve sürdürülebilirlik kapsamındaki hedeflerimizden bahsederken
attığımız adımları, ilerleme durumumuzu, çalışanlarımıza
bildiriyoruz. Kurum içinde sürdürülebilirlik algısının içselleştirilmesi için bu e-bültenleri yayımlamaya devam
ediyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler, Sürdürülebilirlik birimimizi araştırmaya teşvik ederek hem Türk Exim-

Eximbank çalışanları için Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi Eğitimini pandemi sürecinin bir gereği olarak online
olarak planladık ve gerçekleştirdik.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geleceğe yönelik hedeflerimizi belirliyoruz ve bu hedeflerimizi şekillendirirken doğaya ve iklime katkımızı artırmak için çalışıyoruz. Karbon
ayak izimizi ölçüyoruz ve azaltma çalışmaları planlıyoruz.
Banka’nın doğrudan ve dolaylı faaliyetlerinden kaynak-

Tablo 15. Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

lı sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve ISO 14064

2021 Hedefleri

standardına göre doğrulanması ve emisyonun azaltımı
yönünde çalışmalarımızı başlattık. Bilindiği üzere; bankaların emisyon oluşumuna ve/veya emisyon engellenmesine en büyük katkıları olan dolaylı faaliyetleri, yani
sağladığı finansman kanalıyla oluşan emisyonlardır. Bankamız sera gazı envanter hesabı yapılırken, standardın
yeni sürümü olan ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Envanterinin
İzlenmesi, Hesabı ve Doğrulanması Standardı referansı-

Gerçekleşme
Durumu

alınması kararlaştırılan ÇSRD

Tamamlandı

Sera Gazı Envanteri çıkartılması
çalışmaları kapsamında, veri

Tamamlandı

toplama akışının düzenlenmesi

layan bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda amacımız,

yılı için I-REC sertifikası alınması

2022 yılında

ve Banka’nın yenilenebilir enerji

tamamlandı.

Bankacılık sektöründe versiyon değişikliğiyle yeni dahil

Kasım ayı içerisinde, mali ve idari kontrolümüz altında
olan tüm lokasyonlarımızın, 2022 yılı elektrik tüketimini

I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) gereği
doğrultusunda yenilenebilir enerjiden karşılanması işleminin gerçekleştirilmesini garantiledik.

Yeni hedef

planlanmaktadır. Bu sebeple 2023
yılında kullanılacak yeşil enerji

Yeni hedef

için (01.01.2023-31.12.2023 aralığı)
2022 yılında satın alım işlemlerinin

oranında karşılamasının sağlanması

tamamlanmasını hedefliyoruz.

Hedefli Sendikasyon kapsamında

Hedefli sendikasyon işlemlerinin
Tamamlandı

belirlenmesi

2022 Mayıs ayında başarıyla

Tamamlandı

tamamlanması
2022 yılının ilk yarısında, Banka
faaliyetleri için 2018 versiyonuna

ISO 14064:2006 2020 yılına ait
faaliyetlerin Sera Gazı Hesaplaması
ve Denetimi için çalışmaların

göre ISO 14064:2018 2021 Sera
Tamamlandı

Gazı Envanterlerinin İzlenmesi,

Sertifika
temin edildi

Hesaplanması ve Doğrulanması

tamamlanması ve sertifika temini

amacıyla denetime girilmesi ve
sertifikanın temini

yenilenebilir enerjiden karşılamak için anlaşma sağladık.
Bu anlaşma kapsamında 1.000MWh’lik enerji miktarımızın

kurulumu

alım işleminin devam etmesi

ile elektrik tüketiminin en az %50

anahtar performans göstergelerinin

Online veri toplama sistemi

2023 yılı için yenilenebilir enerji

edilen kapsamlar dikkate alınarak, sertifikayı temin eden
ilk Banka olduk.

-

tamamlanması

çalışmalarının tamamlanması: 2022

ISO 14064 doğrulama beyanı denetimine başladık. Türk

-

Modelinin revizyon çalışmalarının

oldukça detaylı bir şekilde mercek altına alan ve hesap-

sonu itibarıyla bağımsız doğrulama firması tarafından

Gerçekleşme
Durumu

ile revize edilmesi için danışmanlık

Yeşil Enerji kaynağına geçiş

rilebilecek bir çalışma gerçekleştirmek oldu. 2021 yılı

2022 Hedefleri

Sürdürülebilirlik Komitesi kararı

nı aldık. Bu bağlamda; özellikle dolaylı emisyonlarımızı

ülkemizde sektörümüze örnek niteliğinde değerlendi-

97

Banka Genel Müdürlük Hizmet

Entegre Yönetim Sistemlerinin
kuruluş çalışmaları için danışmanlık
hizmeti alımı

Tamamlandı

Binası’nın, 2023 yılı sonunda inşaat
projesi LEED Sertifikalı bir binaya
taşınması

Yeni hedef
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Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarına Katkı Sağlayan
Proje Örneklerimiz
2015 yılında oluşturulan ve 2016 yılında yürürlüğe giren Türk Eximbank olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, tüm Sözleşmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum
kuruluşların toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmasına çerçevesinde yürüttüğümüz projeler arasında ihtiyaca
yol gösteren bir kılavuz niteliğindedir. Toplumdaki tüm yönelik farklı gelir gruplarına hitap eden sorumlu ürünbireylere eşit, adil, kapsayıcı davranılması ve istikrarlı, ler geliştirmek, yenilenebilir enerji ve alt yapı projelerine
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Sporu ve Sağlıklı Yaşamı Destekleme
Japoma Douala Spor Kompleksi Projesi
Japoma Douala Spor Kompleksi Projesi, 2022 yılında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan Kamerun
Hükûmetinin turnuva için gerekli altyapı ve üstyapıyı geliştirmek için ortaya koyduğu projelerden birisidir. Söz konusu
proje aynı zamanda ülkenin spor altyapısının geliştirilmesine ve nitelikli sporcu yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Proje
kapsamında 50.000 kişilik stadyum, 2.000 kişilik çok amaçlı spor salonu, 1.000 kişilik olimpik havuz ile antrenman,
basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortları inşa edildi. 232 milyon ABD doları bedelli projeye Türk Eximbank olarak
188,7 milyon ABD doları kredi verdik.

güçlü ekonomik ve sosyal refahın sağlanması için finan- yatırım yapmak, tedarik zincirine finansman sağlamak,
sal hizmet sağlayan şirketlerin piyasadaki fırsatları top- çalışanların refah ve mutluluğuna, yetenek ve kariyer

İstihdam Yaratma ve Sporu ve Sağlıklı Yaşamı

lumsal ihtiyaçlar ile buluşturarak ilerlemesi buradaki en gelişimlerine katkıda bulunmak yer alıyor. Bu doğrultuda

Destekleme / Cicad İş Oteli, Cicad Sergi Sarayı ve

önemli noktalar arasında gelir.

Diamniadio Spor Salonu Projesi (2017-2018)

gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan, Afrika’da Yenilenebilir Enerji, İstihdam Yaratma, İçme Suyu Sağlama, Sporu
Destekleme, Ulaştırma Altyapısını Güçlendirme gibi desteklenen projelerimize de detaylı bir şekilde aşağıda yer
verdik:

Senegal’in başkenti Dakar’ın 35 km doğusunda yer alan Diamniadio bölgesinde gerçekleştirilen proje, daha önce yine
Bankamız tarafından finansman desteği sağlanan Dakar Uluslararası Konferans Merkezinin yakınında inşa edildi. Proje
kapsamında; 20.500 m2 kapalı alan ve 5 salondan oluşan sergi sarayı, 150 odalı iş oteli, Basketbol seyir düzenindeyken
15.000 seyirci kapasiteli, aynı zamanda boks ve tenis müsabakaları ile konser ve konferans gibi etkinliklere de ev sahipliği yapabilen çok fonksiyonlu spor salonu yer alıyor. Dakar’ın yeni iş ve kültür merkezi olarak inşa edilmekte olan

Temiz İçme Suyuna Ulaşım
Akim Oda, Akwatia ve Winneba Su Projeleri (2012-2017)
Gana Cumhuriyeti’nin Akim Oda yerleşim bölgesinde yeni içme suyu arıtma tesisi kurulumu, Winneba şehrinde mevcut

Diamniadio bölgesinde inşa edilen otel, yüksek kaliteli hizmetleriyle bölgeyi özellikle iş amacıyla ziyaret eden konuklara hizmet veriyor, spor salonu başta basketbol olmak üzere farklı spor dallarının gelişmesine katkıda bulunuyor, sergi
sarayı ise ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak ülkenin kültürel ve ekonomik gelişimine fayda sağlıyor.
Toplam bedeli 147,5 milyon avro olan projeye Türk Eximbank olarak 134 milyon avro kredi verdik.

olan içme suyu arıtma tesisinin rehabilite edilmesi ile iletim ve dağıtım hatları inşa edilmesini içeren proje 2017 yılında
tamamlandı. 165 milyon ABD dolarına mâl olan projeye Türk Eximbank olarak 133 milyon ABD doları kredi sağladık.
Projemiz, Akim Oda ve Akwatia bölgelerinde yaşayan 300.000’den fazla kişinin 30 yıllık su ihtiyacını karşılıyor. İnşa edi-

Yenilenebilir Enerji

len 2 milyon m3 hacmindeki açık rezervuar ile kurak dönemde dahi bölgeye içme suyu tedariki sağlanıyor. Güvenilir ve

Cibuti- “Jeotermal Sondaj Makinesi ve Ekipmanları”

içilebilir suya kolay erişimin gerçekleştiği proje, bölgelerin sosyoekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. Güve-

İhracatı (2017-2018)

nilir ve içilebilir suya kolay erişimin gerçekleştiği proje, bölgelerin sosyoekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.
Elektrik enerjisini çoğunlukla petrol ürünleri tüketerek karşılayan ve kalan kısmını ise Etiyopya’dan ithal eden Cibuti’de, enerji maliyetinin düşürülmesi ve enerji arzının güçlendirilmesi için ülkemizden Cibuti’ye gerçekleştirilen kontrat
Ulaştırma Altyapısını Güçlendirme

tutarı yaklaşık 12 milyon ABD doları olan “Jeotermal Sondaj Makinesi ve Ekipmanları” ihracatına yönelik, Cibuti’nin
Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Bankamız arasında imzalanan kredi anlaşması kapsamında Cibu-

Awash-Woldia Demiryolu Projesi (2015-2017)

ti’ye yaklaşık 10 milyon ABD doları tutarında alıcı kredisi tahsis edildi. Türk Eximbank olarak kredisine konu “Jeotermal
Sondaj Makinesi ve Ekipmanları”, Cibuti’nin jeotermal kaynaklarından faydalanabilmesi için bölgenin jeolojik yapısına

Etiyopya’nın kuzey, merkez ve doğu bölgeleri arasında hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir koridor oluşturarak diğer demir yolu hatları arasında merkezi bir bağlantı hattı kurulmasını amaçlayan projenin ilk fazı 2017 yılında tamamlandı. İkinci fazı tamamlandıktan sonra faaliyete geçmesi planlanan proje ile yolcu ve mal taşımacılığında artış yaşanacak;
üretilen ürünlerin iç pazarlara taşınması ve ihraç limanlarına ulaşması sağlanacak ve ilave istihdam yaratılacaktır. Ayrıca,
ileride gerçekleşmesi planlanan demir yolu projelerinin tamamlanması ile oluşacak demir yolu ağı sayesinde hem Etiyopya'nın bölgedeki diğer ülkelerle hem de bölge ülkelerinin dünya ile entegrasyonuna katkıda bulunulacaktır. İki fazdan
oluşan toplam 1,7 milyar ABD doları bedelli projeye Türk Eximbank olarak 300 milyon ABD doları kredi verdik.

uygun olarak geliştirildi. 125 ton ağırlığındaki sondaj makinesinin 2.000 metre derinliğe inme kapasitesi bulunuyor.
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Diğer taraftan, ESG kapsamındaki diğer faaliyetlerimiz aşağıda sıralanmaktadır:
Toplantı Katılımı ve Uluslararası Platformlarda
ESG Kapsamının Takibi

Proje ilişkili çevresel ve sosyal etkiler ile insan haklarına ilişkin sırasıyla politikaların ve teknik hususların görüşüldüğü
OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubu toplantıları ile alt grubu olan Çevre Uygulayıcıları Grubu toplantılarına katılım sağladık.
Berne Union tarafından Mayıs 2021’de gerçekleştirilen ESG: Focus on Social and Governance isimli çevrimiçi etkinliğe
katılım sağladık.
Berne Union’ın genç profesyoneller girişimi bünyesinde düzenlemiş olduğu ve sürdürülebilir finansman, çevresel ve
sosyal yönetişim konularının ele alındığı Sürdürülebilir Finans konulu çevrimiçi seminere katılım sağladık.
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Sürdürülebilir Borç
Verme
OECD tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Borç Verme

•

Kamu alıcılarının borçlumuz olacağı başvurulara yö-

Uygulamaları ve Resmi Destekli İhracat Kredileri Üzerine

nelik, IMF ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan

Konsey Tavsiyesi" gereği aşırı borçlu düşük gelirli ülkeler-

ve belirli aralıklarla güncellenen borç kısıtları liste-

deki kamu alıcılarına finansman sağlarken özel bir değer-

sini kontrol ediyoruz.

lendirme yapıyoruz.

•

Bu ülkelere destek sağlarken ilgili ülkelerin IMF ve Dünya
Bankası nezdindeki yükümlülüklerini gözetiyoruz. Ülkeler
ticari borçlanma limitlerine ulaşmışsa veya işlem ülkenin

dürülebilirlik analiz raporlarını değerlendiriyoruz.
•

Bu bağlamda uyguladığımız metodolojiyi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

2. aşamada herhangi bir kısıtla karşılaşmazsak, ülkenin, yüklenici firmanın ve işlemin analizini yapıyo-

kalkınma stratejisine uygun değilse, daha fazla borç yükü
yaratmamak için finansal destek sağlamıyoruz.

Listede herhangi bir kısıt bulunmuyorsa, ülke için
IMF/Dünya Bankası tarafından yayımlanan borç sür-

ruz.
•

Analiz sonucumuz olumlu olursa, başvuru kapsamında finansman sağlamayı düşündüğümüzü bildirmek için IMF ile görüşüyoruz. Aynı zamanda, ülkenin borçlanmaya haiz kurumu ile temasa geçerek

Berne Union tarafından Mayıs 2021’de düzenlenen İhracat Destek Kuruluşları İklim Stratejileri ve Politikaları isimli

finansman tutarının ülkenin ticari borçlanma limiti

çevrimiçi seminere katılım sağladık.

dâhilinde olduğunu teyit ediyoruz.

ASEAN Energy Business Forum tarafından Temmuz 2020’de düzenlenen 40. Eğitim Etkinliğine katılım sağlayarak Türk
Eximbank Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi hakkında sunum yaptık.

Bilgi paylaşımı

OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Grubunun üye ülkelerin iklim ve sürdürülebilirlik ile ilgili politikalarına ilişkin
olarak 2021 yılında gerçekleştirdiği anket çalışması kapsamında Bankamız uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduk.
İhracat finansmanında sürdürülebilirlik konusunun değerlendirilmesi amacıyla ICC tarafından 2021 yılında hazırlanan “ICC
White Paper on Sustainability in Export Finance” çalışması kapsamında Bankamız faaliyetleriyle ilgili görüşme gerçekleştirerek katkı sağladık.
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Karbon Emisyon
Yönetimi

Yeşil Ürünler
2021 yılında kullandırımına devam ettiğimiz tematik fon

2021 yılında kullandırdığımız yatırım kredileri içerisinde

kaynağı MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agen-

yer alan yenilenebilir enerji çıktılarını aşağıdaki tablo ile

cy) İklim Finansmanı programı koşulları itibariyle İklim

özetleyebiliriz:

Değişikliği ile Mücadele konularını içeren bir pakettir. Bu
paket sayesinde; ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm kapsamındaki yenilenebilir enerji, enerji ve su verimliliği yatırımlarıyla beraber ayrıca yenilenebilir enerji ekipmanları
üreten firmaların işletme ve yatırım kredi taleplerine karşılık verdik.

Yenilenemeyen kıt kaynakların kullanımı ve ticari

Sera gazı envanter tablomuzdan görüldüğü üzere; 2021

faaliyetlerden kaynaklanan çevresel sorunlar, iklim

yılı emisyonlarımızda geçtiğimiz yıla göre Kapsam

değişikliğine yol açan sera gazı emisyonları, atıklar

1 ve 2 toplamında azalma yaşanırken Kapsam 3

ve

çevresel

emisyonlarımızda bir önceki yıl ile ilişkilendirilmesi

etkilerini önemsiyor ve tüm süreçlerimizde göz önünde

güç düzeyde bir artış gözlemleniyor. Bu artışın nedeni

bulunduruyoruz. Bu kapsamda doğal kaynakların verimli

standart olarak gözettiğimiz ISO 14064-1 Sera Gazı

kullanımını sağlamanın yanı sıra; bunlardan kaynaklanan

Envanterinin

veya kaynaklanabilecek etkileri kontrol etmeyi ve sürekli

Standardı’nın yeni sürümü olan 2018 sürümünün hayata

olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz.

geçmesi ile birlikte Kapsam 3 emisyon envanterine

toplumun

sağlığı

üzerindeki

olumsuz

İzlenmesi,

Hesabı

ve

Doğrulanması

dahil olan kalemlerin artmasıdır. Bankaların emisyon

Tablo 16. Yatırım Kredileri İçerisinde Yer Alan Yenilenebilir Enerji Çıktıları

Kredi Programı

Toplam Kredi
28.820.000

Para Birimi

Toplam Engellenen
Emisyon (tonCO2)

Avro

MIGA ve İKB

TOPLAM

Toplam Üretilen
Elektrik (MWh)

1.020.566,17
6.563.679

ABD doları

40.521.475,4

ABD doları

445.947,64

Sürdürülebilirlik anlayışımızla örtüşmesini sağlamak

oluşumuna

ve/veya

emisyon

engellenmesine

en

amacıyla faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini

büyük etkisi, sağladığı finansman kanalıyla oluşan

dikkate alarak ve emisyon yoğunluğumuzu azaltmaya

emisyonlardır. Kapsam 3 içeriğinde yer alan Kategori

yönelik çalışmalar ile devam ettiriyoruz.

3, 4, 5 ve 6 emisyonlarımızı oldukça detaylı bir şekilde
mercek altına alarak, Bankamız sera gazı envanter

İklim değişikliği ile yapmış olduğumuz mücadelede

hesabı

Bankamız

ortaya çıkartacak kapsamlı bir metodoloji geliştirerek

tarafından

gerçekleşen

tüm

sera

gazı

yapılırken,

kurumumuzun

çalışmalarımızı

gerçek

salımlarını güvenilir metodolojiler ile kontrol ediyor,

hesaplama

doğru yönetilmesini sağlıyor ve şeffaf bir biçimde

sektörümüze

sürdürülebilirlik raporumuzda sizlere sunuyoruz.

bir emisyon envanter hesabı geliştirmeyi amaçladık. Bu

örnek

tamamladık.

etkisini

niteliğinde

Ülkemizde

değerlendirilebilecek

çalışmamız önümüzdeki dönemlerde birçok farklı projenin
altyapısını oluşturmaktadır. 2021 yılı sonu itibarıyla
bağımsız doğrulama firması tarafından tüm kategorilere
yönelik olarak ISO 14064-3 Standardında doğrulama
hizmeti almak ve doğrulama beyanı elde edebilmek
için denetlenmeye başladık. Türk Bankacılık sektöründe
versiyon değişikliğiyle yeni dahil edilen kapsamlar dikkate
alınarak, sertifikayı temin eden ilk Banka olduk.
Tablo 17. Sera Gazı Salımları

Sera Gazı Salımları (ton CO2e)

2021

2020

Kapsam 1

263,2

245,6

Kapsam 2

604,8

744,0

TOPLAM (Kapsam 1+ Kapsam 2)

868,0

989,6

3.543.431,07

1.786,9

Kapsam 3
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Enerji Yönetimi
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Atık Yönetimi

İklim değişikliği kavramı iş dünyasında yer alan tüm sektörler

üretiminin önceliklendirilmesi şartını tanımlayan Ürün Döngü-

tarafından tanınmış ve etkilerine karşı sürdürülebilir kalkın-

sü Regülasyonudur.

ma hedefleri ve kurumun öncelikleri; çevresel, sosyal ve yönetişimsel boyutlarda çeşitli politikalar, stratejiler ve hedefler
üretilmesini beraberinde getirdi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kaynakların verimli kullanılması, temiz enerji ve sera gazı
emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefleyen küresel bir bildirge olması ile iklim hedeflerini destekleyen yatırımlara ve
reformlara yer verilmesini destekliyor. Bu bağlamda; Avrupa
Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) Çalışma Grubu bünyesinde sürdürülen Yeşil Varlık Oranı
(YVO) ile bankaların sermaye oranlarında olduğu gibi sürdürülebilirlik performanslarının da karşılaştırılabilmesine olanak
sağlanacaktır. YVO ile ülkemizde veri altyapısı oluşturulması
gereken uygulamalar, düzenlemeler ve güncellemeler Türk
Eximbank olarak bizleri ve paydaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla, Bankamızın ve ihracatçılarımızın odak noktasını, Sınırda Karbon Uygulaması, Ürün Döngüsü Regülasyonu
ve Ürün Standartlarında Güncelleme hakkında yapılacak çalışmalar oluşturuyor. Sınırda Karbon Uygulaması kapsamında Avrupa Birliği tarafından her yıl belirli bir emisyon kotası
konulması öngörülüyor. 2023 yılı itibariyle ihracat faaliyetleri
sırasında karbon düzeyine göre bir vergilendirme uygulamasının başlayacak olması bankamız ve paydaşlarımız tarafından
enerji yönetimi kapsamında ele alınıyor. Bankamız ve ihracatçılarımız tarafından göz önüne alınması gereken bir diğer konu
ise; daha dayanıklı ve uzun ömürlü, tekrar kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve az kaynakla üretilen ürünlerin

Daha dayanıklı ve uzun ömürlü, tekrar kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve az kaynakla üretilen ürünlerin
üretiminin öncelikli hedeflenmesini ifade eden; Ürün Döngüsü
Regülasyonu başlığı altında verimlilik kavramını vurgularken
Bankamız enerji yönetiminde birincil öncelik sıralamasında
yer alıyor. Türk Eximbank olarak, enerjide verimliliğin sağlanmasına ek olarak enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından
tüketmeyi ve neden olduğumuz emisyonları düşük tutmayı
amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile 2022 yılı elektrik
tüketimimizi yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyoruz.
Bankamızın mali ve idare kontrolü altında olan birimlerimizin, 1.000 MWh karşılığı I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji
Sertifikası) itfa işlemi için İç Hizmetler Müdürlüğü ile iş birliği
yapıldı. 2022 yılında Bankamızın Kategori 2 emisyonlarını %50
oranında yenilebilir enerji kullanımına geçişini hedefliyoruz.
Bunlara ek olarak, enerji yönetimi kapsamında Bankamızın
doğrudan ve dolaylı faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı
emisyonlarının hesaplanması ve ISO 14064 Karbon Ayak İzi
standardına göre doğrulamasının ardından karbon emisyonlarının azaltımı yönünde proje çalışmalarımız başladı. Bağımsız doğrulama firması tarafından ISO 14064 doğrulama beyanı
denetimine de 21 Aralık 2021 itibarıyla başlandı. Türk Bankacılık sektöründe versiyon değişikliğiyle yeni dahil edilen kapsamlar dikkate alınarak, sertifikayı temin eden ilk Banka olduk.

Tablo 18. Enerji Tüketimi

Enerji Tüketimi (GJ)

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Raporu 2021

2021

2020

Elektrik

5.030

5.744

Doğal Gaz

2.813

2.850

Linyit

0

0

Fuel Oil

0

0

Dizel

1.599

1.161

Toplam

9.442

9.755

Türk Eximbank olarak, banka kurumsal operasyonlarımızda kullanılan ana malzemelerin tüketimini azaltarak
ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir alternatiflerin
kullanımını en üst düzeye çıkararak çevresel etkimizi en
aza indirmeyi ve böylelikle kaynakları verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Atık Yönetimi Yönetmeliği,
Sıfır Atık Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ve Bitkisel Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği regülasyon ve mevzuatlarına uyum sağlıyoruz.
2021 yılında yaptığımız çalışmalar sonucu geri dönüşüm
miktarları tabloda yer alıyor:
Tablo 19. Atık

Atık (ton)

2021

2020

Geri Dönüştürülen Tehlikesiz Atıklar

4,481

6,354

Geri Dönüştürülen Tehlikeli Atıklar

0,65

0

0

0

Düzenli Depolama Sahasına Gönderilen
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Biyoçeşitlilik

Dünya, su kaynaklarının yönetimini geliştirmeden ve güveni-

Su yönetimine bu gözle bakan Türk Eximbank olarak, dünya-

Biyoçeşitlilik, bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya'da

Doğal kaynakların, biyolojik çeşitliliğin ve kültürel mi-

lir su ve sanitasyon servislerine erişimi garanti altına alma-

da temiz su ve sanitasyona ilişkin projeleri finanse etmemize

bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. Biyoçeşitliliğin

rasın korunmasına yönelik yapılan faaliyetlerin doğa ve

dan 21. yüzyılın sürdürülebilir kalkınma zorluklarını aşamaya-

ek olarak, diğer kaynaklarda olduğu gibi su kullanımımızı da

korunması, sürdürülebilirlik vizyonumuz ve çevre koruma

insan yaşamında yaratabileceği olumlu etkilerin farkın-

caktır. Temel su ve sanitasyonun eksikliği sebebiyle küresel

düzenli olarak takip ediyoruz. Bu farkındalıkla yaptığımız ça-

faaliyetlerimiz arasında önemli bir yer tutar.

dayız ve çevresel duyarlılığımızın bir getirisi olarak bu

ekonomide ciddi ölçüde zarar ediliyor ve her yıl 260 milyar

lışmalarda 2021 yılında bir önceki yıla göre %12 su tasarrufu

doğrultuda biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik projeleri

ABD doları kaybediliyor. Evlerde güvenli su ve sanitasyona

sağladık.

destekliyoruz.

erişim ile harcanan zaman kazanılan zamana dönüşüyor ve
ailelere eğitim ve iş fırsatlarını sürdürmeleri için zaman yaratırken yoksulluk döngüsünü kırmalarına yardımcı oluyor.
Tablo 20. Su Tüketimi

Su Tüketimi (m3)

Üretim için kullanılan su miktarı

2021

2020

0

0

Tüketim amaçlı kullanılan şebeke suyu miktarı

5.671,8

6.434,5

Kullanılan Toplam Su Miktarı

5.671,8

6.434,5
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Bilgi Teknolojileri ve
Dijital Dönüşüm
enformasyon kuruluşlarıyla online entegrasyonlarını kurduk

Eximbank olarak bilişim teknolojilerini dış değişimlere yanıt

ve bilgi alım sürecini hızlandırdık. Türk Eximbank olarak dış

vermeye hazır olmamızı sağlamada önemli bir araç olarak gö-

kurumlar ile etkileşimimizi attırmak, izleme ve erken uyarı

rüyoruz. Bu nedenle, Türk Eximbank olarak, bilişim teknoloji-

sistemleri kurmak için başladığımız dijitalleşme ve altyapı

lerinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

çalışmalarını 2021 yılında tamamladık. Dijitalleşme ve elekt-

Bilgi Teknolojileri ve dijital dönüşümleri yenilikçi bakış açımı-

ronik dönüşüm uygulamalarımızdan bir diğeri olan Ayrıcalık-

zın bir parçası olarak faaliyet alanlarımıza entegre ediyoruz.

lı Hesap Erişim Yönetimi (PAM) sistemi ile kritik sistemlere

Etkin, verimli ve yenilikçi bilgi teknolojileri temin ederek iş

yapılan erişimin kontrolü, yönetimi ve izlenmesini hayata

süreçlerinin dijitale uyumlu hale getirilmesini, günümüzde

geçirerek Bilgi Teknolojileri güvenlik yönetiminde iyileştirme

değer verilen bilgi yönetiminde rekabet gücünün artırılması-

sağladık. Ayrıca, genişleyen iş hacmimiz doğrultusunda olu-

nı ve modern ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlıyoruz.

şan verilerin doğruluk ve bütünlüğünün korunması adına kul-

İş süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin işleyişinin etkinliğini ve

lanılmakta olan sunucu, veri depolama ve yedekleme sistem-

verimliliğini arttırırken sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi des-

lerinde kapasite artışı gerçekleştirdik. Bilgi Güvenliği kullanıcı

teklemeye devam ediyoruz.

farkındalığının artırılması ve e-posta güvenliğinin üst düzey-

Elektronik dönüşüm evrim sürecine iç ve dış dijitalleşme uygulamaları ile uyum sağlamak adına Türk Eximbank olarak;
sigorta işlemlerinde verilen online bankacılık hizmetlerine ek
olarak kredili firmalarımızın kredi işlemlerine, ihracat taahhütlerine ve teminatlarına ilişkin detaylı bilgileri görüntüleyebileceği, kredi başvuru taleplerini iletebileceği bir İnternet
Bankacılığı platformu geliştirdik. Bu platform mobil cihazlara
da uyumlu olarak geliştirilmiş ve kullanıma açık durumdadır. Ek olarak, sigorta altyapısının yenilenmesi ve süreçlerle
yönetilmesi adına geliştirilen Sigorta Dönüşüm Projesi ile
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Ar-Ge Harcamaları

Günümüzde dijital teknoloji hayati bir rol oynamakta ve Türk

E-DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI
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lere çıkarılması için ortalama (phishing) saldırı simülasyonu

Faaliyetlerimizin her aşamasında ele aldığımız ve bir ku-

Türk Eximbank olarak yeniden yapılanma kapsamında

rum kültürü haline getirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışma-

Stratejik Dönüşüm Programı çalışmalarına başladık. 2021

larımız kapsamında ekonomik büyüme hedefiyle hareket

yılında, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak

ediyor ve buna bağlı olarak Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdü-

Banka’nın Stratejik Öncelikleri ve bu stratejinin ve he-

rüyoruz.

deflerin hayata geçirilmesi için yol haritasını belirledik.
Dönüşüm programında yer alan projelerin yaklaşık 3 yıl
içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Dönüşüm projelerine 2021 yılında başlanmış olup, 2022 yılında başlaması
planlanan projeler için yaklaşık 50 milyon TL bütçe ayırdık. Program içinde kredi dönüşüm, sigorta gelişim, BT
dönüşüm, dijital dönüşüm vb. projelerimiz yer alıyor.
2021 yılına ait dijitalleşme kapsamında yaptığımız projeler aşağıdaki gibidir:
1.

ONLINE BANKACILIK

2.

MOBİL BANKACILIK

3.

VERİ AMBARI (Data Warehouse- DWH)

ve personel eğitim platformu kurulumunu tamamladık. Son

2022 yılında ise Yönetim Bilişim Sistemleri (Manage-

olarak, yeni ürünlerimizden olan Yurt Dışı Teminat Mektubu,

ment Information Systems-MIS), Robotik Süreç Otomas-

Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi ve Katılım Finans

yonu (Robotic Process Automation- RPA), Dijital Başvuru

Yatırım Kredisi ile TCMB kaynaklı TL Reeskont Kredisi prog-

ve internet şube ve mobil uygulama UX tasarımlarını bi-

ramlarına yönelik sistem altyapı geliştirmelerini gerçekleştir-

tirmeyi hedeflemekteyiz.

dik. Kurum içi kullanımda olan Yasaklı Liste uygulaması ile
Bankamız kredi, sigorta ve diğer ödemeler sistemleri entegre edilerek kontrol süreçlerini hızlandırdık. Ayrıca, Bölge ve
şubelerimiz tarafından hedef ve gerçekleşme durumlarının
takibine yönelik olarak görsel açıdan zengin bir kullanıcı ara
yüzü geliştirmesi yaparak kullanıma açtık.
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İş Sağlığı ve Güvenliği

Hazırlık çalışmalarına devam ettiğimiz İş Sağlığı ve Gü-

iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi

venliği Politikamızla çalışanlarımızın iş kazasına uğrama-

hedefliyoruz. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001

sını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamı oluştur-

Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

mayı hedefliyoruz. Oluşturulacak İSG politikamız anlaşılır,

Yönetim Sistemi uygulama çalışmalarını Entegre Yönetim

kısa ve açık olacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Sisteminin Bankamızda kurulması ve yürütülmesi ama-

çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden tüm unsurları

cıyla başlattık.
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Tablo 21. Kaza ve Çalışma Saati Bilgileri

İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaza ve Çalışma Saati Bilgileri
2021

Çalışan Sayısı

2020

2019

3 Yıllık Ortalama

734

711

740

728

Kaza Sayısı- Yurt İçi

2

0

0

0,7

Ölümlü Vaka Sayısı

0

0

0

0

Kaza Sayısı (Taşeron İçin)

0

0

0

0

Kazadan Kaynaklı Kayıp Gün

7

0

0

2,3

Ortalama

2021

2020

2019

3 Yıllık Ortalama

Kaza Sıklık Oranı

1,41

0

0

0,5

0

0

0

0

Kaza Sıklık Oranı (Taşeron İçin)

COVID-19 Dönemi Önlemlerimiz
Her hafta başı personellerimize maske dağıtımı yapıyoruz.
•

edildi.
•

•

Ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları monte
•

Ortak kullanım yapılması ve teması artırması sebebiyle

•

Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe uyarı etiket-

Ortak kullanım alanları (Asansör, tuvalet vb.) günlük
düzenli aralıklarla temizlik personellerimiz tarafından

çay ocaklarını kapatıp, otomat sistemine geçiş yaptık.
•

Personel masaları her gün temizlik personeli tarafından
dezenfektan özelliği olan kimyasallar ile siliniyor.

dezenfekte ediliyor.
•

Personel servislerinde günlük ve aylık olarak araçların

leri yapıştırdık.

dezenfekte edilmesi yüklenici firma aracılığıyla sağlanı-

Banka havalandırma sistemini daha sık dezenfekte edi-

yor.

yoruz.
•

Banka giriş kapılarında ateş ölçümü yapıyoruz.

•

Yemekhanede masa sayıları azaltılarak ve kat bazlı olarak yemek saati düzenlenerek yoğunluğu azalttık. Bu
çerçevede yemekhane girişine yüz okuma turnikeleri
kurduk.

•

Banka binasında ortak alanlara bilgilendirici görseller
yerleştirdik.

•

Mutfakta kullanılan ekipmanlar ve su sebillerinin düzenli dezenfeksiyon işlemlerini sıkılaştırdık.
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Çalışanlarımız
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Çalışanlarımıza
Verdiğimiz Değer
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Çalışan Gelişimi ve
Yetenek Yönetimi

Çalışanlarımızı, Bankamızın hedeflerine ulaşması için ve sür-

kadro ihtiyaçlarını Banka bünyesinden rotasyon çalışmala-

Yetenek yönetimi kapsamında; Bankamızın nitelikli in-

Çalışan performans değerlendirmeleri kapsamında, ça-

dürülebilir bir büyüme için güçlü bir temel olarak görüyoruz.

rıyla tamamlıyor, Bankamız çalışanlarına uzmanlık alanla-

san kaynağı ihtiyacını alanında uzman kadrolarla ta-

lışanlarımızın verilen hedefleri etkin bir şekilde yerine

Bu nedenle, Türk Eximbank olarak ilerici insan kaynakları yö-

rına göre farklı alanlarda kariyer imkânı sağlıyoruz. Misyon

mamlamaya özen gösteriyoruz. Kadro ihtiyaçlarını Banka

getirebilmesi için gereken bilgi, beceri ve davranışları

netimini uygulamayı taahhüt ediyor ve çalışanlarımızın yete-

bankası olma sorumluluğu ile Banka’da üstlenilen görevlerin

bünyesinden rotasyon çalışmalarıyla da tamamlıyor ve

gösteren temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerin

neklerini geliştirmeye odaklanan insan kaynakları stratejileri

yanı sıra; özellikle ihracatçı ve ihracat potansiyeli olan KO-

Bankamız çalışanlarına uzmanlık alanlarına göre farklı

belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile birlikte etkin bir

oluşturmayı öncelik olarak ele alıyoruz. Organizasyon yapısı-

Bİ’lerin iş yapış şekillerinden müşteri iletişimine kadar yön-

alanlarda kariyer imkânı sağlıyoruz.

performans süreci yürütülmesini hedefliyoruz. Bankamız

nı ve işgücünü Bankamızın stratejileriyle uyumlu bir şekilde

lendirilmesini sağlayabilecek nitelikte insan gücüyle ve en

tasarlıyoruz.

iyi şekilde yerine getirilmesi için kariyer uzmanlık sisteminin

Çalışan istihdamında fırsat eşitliğini de gözeterek Bankamı-

büyük önem taşıdığının bilincindeyiz.

Ayrıca deneyimsiz aday süreçlerinde ise Bankamızın hazırlamış olduğu sınav organizasyonları ile istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımıza uzman yardımcılığı sürecinde

zın amaçlarını gerçekleştirmek üzere; yaratıcı, sorgulayıcı,

Kasım ayında Bankamızın ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

gerekli olan tüm kariyer yatırımları yapılarak alanlarında

analitik düşünme yeteneğine sahip çalışan istihdamına özen

denetimine hazırlığı için Türk Eximbank olarak çalışanlarımız

uzmanlaşmalarını sağlıyoruz. İş sürekliliği kapsamında

gösteriyoruz. Bankamızın nitelikli insan kaynağı ihtiyacını

için Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi Eğitimini canlıya aldık.

yedekleme çalışmalarımız bulunuyor. Yönetici atamaları-

alanında uzman kadrolarla tamamlıyoruz. Öncelikli olarak

mızda, kurum çalışanlarımıza öncelik verilmektedir.
Çalışanlarımızın alanlarında ve sosyal hayatlarında gelişimlerini desteklemek için projeler geliştiriyoruz. Kasım
2021’de başlattığımız “Söz Sende” projesi ile çalışanlarımıza yetkin tecrübelerini aktarmalarını ve paylaşımı
çoğaltarak sosyal bir ortam oluşturmalarını sağladık.

bünyesinde yılda iki defa performans değerlendirmesi
yapıyoruz. Çalışanlarımız hedef gerçekleşme rakamlarına göre değerlendirilmekte olup unvan gruplarına göre
yetkinlik oranlarını da performans değerlendirme sürecine dahil ediyoruz. Performans değerlendirme süreci kurumsal hedefler ve yetkinlik değerlendirmeleri yapılarak
tamamlıyoruz.
Eylül 2021 itibariyle “Kurumsal Stil Kimliği” uygulaması
ile kurumsal kültür ve değerlerimizle uyum sağlayan, kurumsal duruşumuzu destekleyen aynı zamanda rahat ve
konforlu çalışmayı destekleyen bir görünüm yönetimini
esas aldık ve uygulamaya başladık.

Her türlü öneri ve talebin rahatlıkla iletilebildiği bir alan

Aralık 2021 itibariyle yayınlanan yeni “Harcırah Yönetmeliği”

yaratarak, daha insan odaklı ve iletişime dayalı bir yapı

ile birlikte daha önce uyguladığımız kamu harcırah tutarları

oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 2021 yılın-

güncellenmiş olup bu sayede çalışma arkadaşlarımızın ko-

da çalışanlarımızdan iletilen şikayetlerin çözüme ulaştı-

naklama imkanlarında da iyileştirilme sağladık.

rılma oranı %52’dir. (2020 yılında bu oran %45’tir.)

2020 yılında %12 olan çalışan devir oranımızı, 2021 yılında %3’e indirdik. Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırarak
memnuniyet ve bağlılıklarını yükseltmek ve çalışan devamlılığını korumak için çalışıyoruz. Eşit şartlarda, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

GRI 102-41
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ÇALIŞANLARIMIZA SAĞLADIĞIMIZ HAKLAR

Piyasa rekabet koşullarını da dikkate alarak çalışanların üc-

Çalışanlarımıza desteğimizi onların yanında olarak gösteri-

ret, ödüllendirme ve özlük haklarını gözden geçiriyoruz. Yeni

yor, sağladığımız haklar ile pekiştiriyoruz. Sağlıklı ve huzurlu

oluşturduğumuz “Özel Sağlık Sigortası” hizmeti sağladığımız

bir ortamda çalışmaları için düzenlemeler yapıyor ve uygula-

haklardan biridir. Aralık 2021 itibariyle çalışma arkadaşlarımız

malar planlayarak işleme alıyoruz. Dijital teknolojileri uygu-

ve aileleri için Türkiye Sigorta aracılığı ile Özel Sağlık Sigorta-

layarak çalışan verimliliğini artırıyor ve verimli çalışmalarını

sını uygulamaya aldık. Hem çalışanlarımızın hem de ailele-

sağlıyoruz. Bankamızı sürdürülebilirlik ve operasyonel mü-

rinin sağlıkla yaşamaları için imkanlar sunmaya çalışıyoruz.

kemmellik yönünde ilerlemesini sağlamak için kurum kültüründe sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.
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Fırsat Eşitliği ve
Çeşitlilik
Kadın istihdamının ve kadın çalışan sayısının artırılma-

Doğum izni konusunda kadın çalışanlarımıza destek olu-

sına yönelik aksiyonlarımıza devam ediyoruz. Kurum içi

yoruz. Doğum sonrasında izin kullanan ve dönüş yapmak

kadın yönetici atamalarını önemsiyoruz ve herkese eşit

isteyen çalışanlarımıza fırsat sunuyoruz. Onları doğum

fırsatlar yaratıyor ve adaletli değerlendirmeler gerçek-

sonrasında da destekliyoruz. 2021 yılında 9 kişi doğum

leştiriyoruz. Bankamız İnsan Kaynakları Prosedüründe

iznine ayrılmıştır. Bu kişilerin 4'ü görevine başlamış olup

eşitlik ve ayrımcılığa karşı gerekli maddelere yer vererek

kalan 5 çalışanımızın doğum izni devam etmektedir. Sa-

önceliğini tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. Personeli-

dece kadın çalışanlarımıza değil erkek çalışanlarımıza da

miz arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması,

aynı hakkı sağlayarak babalık iznine çıkmalarına olanak

insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket

sağlıyoruz. 2021 yılında 28 kişi babalık iznine ayrılmış

içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı

olup, izin bitimiyle hepsi görevine başlamıştır ve çalış-

korunması için önlemler alıyoruz. Aynı kurum mensubu

maya devam etmektedirler. 12 aylık süreyi tamamlayan

olma bilincinin oluşturulabilmesi için Banka personeli

kişi sayısı 1'dir.

arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler alıyoruz.

Tablo 22. Doğum İzni Verileri

2021

2020

2019

Kadın

Kadın

Kadın

Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı

9

10

9

Doğum İzni Bittikten Sonra İşe Dönen Çalışan Sayısı

4

9

7

0

6

8

Erkek

Kadın

Toplam

37

9

28

Doğum İzni

Doğum İzni Bittikten Sonra İşe Dönüp En Az 12 Ay
Çalışan Sayısı

Tablo 23. Doğum İznine Hak Kazanan Toplam Çalışan Sayısı

Doğum İznine Hak Kazanan Toplam Çalışan Sayısı
Toplam
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ÇALIŞANLARIMIZA SAĞLADIĞIMIZ EĞİTİM
Çalışanlarımızın gerek mesleki gerek kişisel gerekse teknik

2021 yılında toplam 2.390 saat eğitim gerçekleştirdik. Çevre

alanda gelişimleri için birçok alanda eğitim sağlıyor, görevleri

Kirliliği ve Yasal Uyum, Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001), Atık

ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin be-

Yönetimi, Sıfır Atık, Yaşam Döngüsü, Enerji Verimliliği, Su ve

ceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde değişti-

Atık Su Yönetimi, Çevresel Kazalar ve Müdahale olmak üzere

rilmesi, liderlik özelliklerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi

Sürdürülebilirlik ve Çevre alanında 755 kişiye 515 saat süre-

gibi alanlarda kariyer gelişimlerini destekliyoruz. Ayrıca, fark-

since eğitim sağladık. İş sağlığı ve güvenliği alanında 55 kişiye

lı kurumlarla iş birliği içinde yürütülen eğitim programları,

toplamda 372 saat eğitim verdik. Rüşvet ve yolsuzlukla mü-

e-öğrenme programları ile destekleyerek çalışan niteliği ve

cadele alanında 715 çalışanımıza toplamda 248 saat eğitim

verimliliğinin yanı sıra çalışan memnuniyetini ve kuruma olan

sağladık. Toplamda 3.923 kişiye 2.390 saat bazında eğitim ve-

bağlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz.

rerek ilgili alanlarda bilgilenmelerini ve gelişmelerine destek

Yetkinliklerini geliştirmeleri için sadece iş alanında değil,
sosyal alanlarda da çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine ve eğitmelerine destek oluyoruz. Böylelikle nitelikli ve
sosyal yönü güçlü çalışanlarımız ile şirketimize her yönüyle
değer katmaya devam ediyoruz.
Tablo 24. Eğitim Saatleri

Eğitim Saatleri

2021

Toplam Eğitim Saati

2.390

Çalışan Başına Ortalama Eğitim Saati

3,19

olduk.
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GRI İçerik İndeksi
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GRI LOGO HERE

Raporun içeriğini GRI Standartları Temel seçeneği gerekliliklerine uygun olarak geliştirdik. GRI’ın sunduğu “Önceliklendirme Açıklamaları Hizmeti” (Materiality Disclosures Service) kapsamındaki GRI Standartları 102-40 ile 102-49
arasındaki genel bildirimlerin raporda doğru biçimde yer aldığına dair onay aldık. Hizmet, raporun Türkçe sürümü
üzerinden verildi.

GRI STANDARDI

BİLDİRİMLER

İLGİLİ BAŞLIK YA DA CEVAP

SAYFA / URL

BİLDİRİMLER

GRI 102: Genel
Bildirimler 2016

102-18

102-19

Kurumsal Profil

102-20

102-1

Rapor Hakkında

10

102-2

Hakkımızda

16

102-3

Hakkımızda

16

102-4

Hakkımızda

16

102-5

102-6

102-7
102-8

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı
kuruluşudur (%100).
Hakkımızda

16
18, 22-26

Ekonomik Değer

18, 19

Çalışanlarımız

112
116-119

102-9

Çevresel Performansımız

96

102-10

Çevresel Performansımız

96

102-11

Risk Yönetim Yapımız

56

Türk Eximbank Kilometre Taşları

31

Rüşvet

66

102-12

Türk Eximbank Kilometre Taşları

31

Rüşvet

66

Strateji

102-14

102-15

38
90

Yönetişim Yaklaşımımız

38

Sürdürülebilirlik Komitemiz

90

Yönetişim Yaklaşımımız

38

Sürdürülebilirlik Komitemiz

90

Öncelikli Konularımız
102-21

Paydaşlarımızla İlişkilerimiz ve İletişim
Kanallarımız

74,75
72,73

102-22

Yönetim Kurulumuz

42,43

102-23

Yönetim Kurulumuz

42,43

102-26

102-27

102-29

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

12,13,

Genel Müdür'ün Mesajı

14,15

Öncelikli Konularımız

74

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

81

Çevresel Performansımız

97

Etik ve Dürüstlük
102-16

Politikalarımız

68-71

102-17

Etik

61, 62

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Sürdürülebilirlik Komitemiz

78,
90,91

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

78

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

78

Yönetim Kurulumuz

42,43

Etik

61,62

102-30

Risk Yönetim Yapımız

56

102-31

Denetim Yapımız

54

102-32

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

78

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

78

102-33
102-13

Yönetişim Yaklaşımımız
Sürdürülebilirlik Komitemiz

122

Ekonomik Değer

İş Sağlığı ve Güvenliği

SAYFA / URL

Yönetişim

GRI 101: Temel Esaslar 2016
Genel Bildirimler

İLGİLİ BAŞLIK YA DA CEVAP

Genel Bildirimler
GRI 102: Genel
Bildirimler 2016
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Genel Bildirimler
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Bildirimler 2016
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İLGİLİ BAŞLIK YA DA CEVAP

SAYFA / URL

GRI 200: Ekonomik Standart Serileri
Paydaş Analizi
102-40

Ekonomik Performans
Paydaşlarımızla İlişkilerimiz ve İletişim Kanallarımız

72,73

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Öncelikli Konularımız
103-1

Ekonomik Değer
Çevresel Performansımız

102-41

Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan
bulunmamaktadır.
Paydaşlarımızla İlişkilerimiz ve İletişim Kanallarımız

102-42

Öncelikli Konularımız
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

102-43

78

Öncelikli Konularımız

74,75

Öncelikli Konularımız
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

103-3

74,75

Paydaşlarımızla İlişkilerimiz ve İletişim Kanallarımız

Paydaşlarımızla İlişkilerimiz ve İletişim Kanallarımız

103-2

72,73

72,73

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

102-44

116

78
72,73

GRI 201: Ekonomik
Performans 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Öncelikli Konularımız
102-46

102-47

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

74,75
78

Öncelikli Konularımız

78
80,81

102-48

Herhangi bir düzeltme yoktur.

102-49

Öncelikli Konularımız

102-50

Rapor Hakkında

10

102-51

Kuruluşun ilk sürdürülebilirlik raporudur.

2

102-52

Yıllık

10

102-53

Rapor Hakkında

10

102-54

Rapor Hakkında

102-55

GRI İndeksi

Emisyon verileri ISO 14064’ e göre doğrulanmıştır.

103-3

16

74,75

Rapor için dış güvence hizmeti alınmamıştır ancak

18,19
97

Hakkımızda

16

Ekonomik Değer

18-21

Ekonomik Değer

18-21

Öncelikli Konularımız

74,75

Ekonomik Değer

18,19
97

78

80,81

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

97

Çevresel Performansımız

Çevresel Performansımız

74,75

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

102-56

103-1

103-2

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

18,19

Dolaylı Ekonomik Etkiler

Rapor Uygulaması
102-45

201-1

Ekonomik Değer

74,75

2

GRI 203: Dolaylı
Ekonomik Etkiler
2016

203-1

203-2

Ekonomik Değer
Çevresel Performansımız
Hakkımızda
Ekonomik Değer
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı
Sağlayan Proje Örneklerimiz
Çevresel ve Sosyal Uygulama Esaslarımız

18,19
97
16
18-21

98,99

84

Yolsuzlukla Mücadele
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1

Öncelikli Konularımız

74,75

Etik

57,58

Rüşvet

62

74,75
103-2

103-3

GRI 205: Yolsuzlukla
Mücadele 2016

Etik
Rüşvet
Etik
Rüşvet

61,62
66
61,62
66

205-1

Etik

61,62

10

205-2

Etik

61,62

122-128

205-3

Etik

61,62

103

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

119

125

126

<<<<

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Raporu 2021

GRI STANDARDI

BİLDİRİMLER

İLGİLİ BAŞLIK YA DA CEVAP

SAYFA / URL

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Raporu 2021

GRI STANDARDI

BİLDİRİMLER

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

GRI 300: Çevresel Standart Serileri

Enerji

Emisyonlar

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum
103-1

Öncelikli Konularımız

103-2

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum Politikası
Çevresel Performansımız

İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum Politikası
103-3

Öncelikli Konularımız
Çevresel Performansımız

GRI 302: Enerji 2016

302-1

302-3

302-4

86

Politikamız

Yeşil Ürünler
Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı
Sağlayan Proje Örneklerimiz

69

103-1

103-3

96,97

102
104
104

103

Enerji Yönetimi

104

İklim Değişikliği ve Uyum Politikası

87

Karbon Emisyon Yönetimi

103
104

Çevresel Performansımız

96-97
103

305-1

Karbon Emisyon Yönetimi

103

305-2

Karbon Emisyon Yönetimi

103

305-4

Karbon Emisyon Yönetimi

103

İklim Değişikliği ve Uyum Politikası

87

305-5

99

Öncelikli Konularımız
Su Yönetimi

Öncelikli Konularımız
Su Yönetimi
Öncelikli Konularımız
Su Yönetimi

74
106

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

74

Çevresel Performansımız

96,97

Karbon Emisyon Yönetimi

103

Öncelikli Konularımız

75

Atık Yönetimi

105

103-2

Atık Yönetimi

105

103-3

Atık Yönetimi

105

306-3

Atık Yönetimi

105

Çevresel ve Sosyal Etki Politikamız

83

103-1

106
74
106

303-1

Su Yönetimi

106

303-3

Su Yönetimi

106

GRI 306: Atıklar 2020

306-4

Atık Yönetimi

105

GRI 400: Sosyal Standart Serileri
İstihdam

103-1

103-2

103-3

GRI 304: Biyoçeşitlilik
2016

GRI 305: Emisyonlar
2016

SAYFA / URL

Karbon Emisyon Yönetimi

103-3

74,75
96,97

Karbon Emisyon Yönetimi

Enerji Yönetimi

69

Biyoçeşitlilik
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-2

İLGİLİ BAŞLIK YA DA CEVAP

Atıklar

103-2

GRI 303: Su ve Atık
Sular

103-1

74,75

Su ve Atık Sular
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016
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304-1

Öncelikli Konularımız

75

Biyoçeşitlilik

107

Çevresel Performansımız

96

Biyoçeşitlilik

107

Öncelikli Konularımız

75

Biyoçeşitlilik

107

Biyoçeşitlilik

107

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 401: İstihdam
2016

103-1

Öncelikli Konularımız

75

Çalışanlarımız

116, 117

103-2

Çalışanlarımız

116,117

103-3

Çalışanlarımız

116,117

401-1

Çalışan Gelişimi ve Yetenek Yönetimi

117

401-2

Çalışanlarımıza Sağladığımız Haklar

118

401-3

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

119

127
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SAYFA / URL

GRI 400: Sosyal Standart Serileri
İş Sağlığı ve Güvenliği
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 403: İş Sağlığı ve
Güvenliği 2018

103-1

Öncelikli Konularımız

75

103-2

İş Sağlığı ve Güvenliği

110

103-3

İş Sağlığı ve Güvenliği

110

403-1

İş Sağlığı ve Güvenliği

110

403-5

İş Sağlığı ve Güvenliği

112

403-6

Çalışanlarımız

118

403-9

İş Sağlığı ve Güvenliği

112

103-1

Öncelikli Konularımız

75

103-2

Çalışanlarımıza Sağladığımız Eğitimler

120

103-3

Çalışanlarımıza Sağladığımız Eğitimler

120

404-1

Çalışanlarımıza Sağladığımız Eğitimler

120

Etik

62

Eğitim ve Öğretim
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 404: Eğitim ve
Öğretim 2016

404-2

404-3

Çalışanlarımıza Sağladığımız Eğitimler

120

İnsan Kaynakları Politikası

70

Öncelikli Konularımız

75

Ayrımcılığın Önlenmesi
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 406: Ayrımcılığın
Önlenmesi 2016

103-1

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

119

103-2

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

119

103-3

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

119

406-1

Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

119

Sorumluluk Reddi Beyanı
YASAL UYARI:

Türk Eximbank Sürdürülebilirlik Raporu (Rapor), GRI Standartları “Temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Rapor’da yer alan ve eksiksiz olma vasfını taşımayan tüm bilgiler ve görüşler Türk Eximbank ve paydaşları tarafından iletilmiştir. Bu Rapor kapsamındaki veri ve bilgilerin tamamı bağımsız olarak doğrulanmamış ve sadece bilgilendirme amacıyla
hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor’un yayımlanması ile bu tür bir
yasal ilişki kurulmuş sayılmaz. Rapor’un hazırlanma tarihi itibarıyla verilen tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğuna inanılmakta olup bilgiler iyi niyetle açıklanmış ve güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Türk Eximbank ve ESG Turkey Danışmanlık, bu Rapor’da yer alan bilgilerin doğruluğuna veya eksiksizliğine ilişkin hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.
Türk Eximbank ve ESG Turkey Danışmanlık, ileriye dönük beyanlar da dâhil olmak üzere, işbu Rapor içerisinde yer alan,
açıkça veya üstü kapalı olarak ifade edilen hiçbir beyan veya ifadeye ya da eksik bilgilere ya da paylaşılan veya kullanıma
sunulan diğer yazılı ve sözlü iletişimlere ilişkin hiçbir sorumluluk ve mesuliyet kabul etmemektedir. İşbu Raporun kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan Türk Eximbank ve ESG Turkey Danışmanlık veya müdürleri, yöneticileri,
çalışanları veya üçüncü şahıslar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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Telefon: +90 (216) 666 55 00
Fax: +90 (216) 666 55 99
E-Posta: info@eximbank.gov.tr
Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL
TurkEximbank

Turk_Eximbank

channel/UC1Zsk-Rff8E8ihnllZCl_7g

turk_eximbank/

www.eximbank.gov.tr

Raporlama & Tasarım Danışmanlığı:

ESG Turkey® Danışmanlık

Merkez Ofis: Büyükdere Cd. Çayırçimen Sk. No: 3 / 33 Levent Mh. – Beşiktaş / İSTANBUL
Eğitim Merkezi : Büyükdere Cd. Selvili Sk. No: 10 / 5 4. Levent Mh. – Beşiktaş / İSTANBUL
+90 212 263 82 82
esg-turkey-danışmanlık

esgturkey

www.esgturkey.com

ESGTurkeyDanismanlik
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