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İhracat yapan
KOBİ’ler için

Eximbank fırsatları
İhracatın geliştirilmesi ve
çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni
pazarlar kazandırılması, ihracatçıların
uluslararası ticarette pazar paylarının
artırılması, yurt dışında faaliyet
gösteren müteahhitler ve
yatırımcılara uluslararası piyasalarda
rekabet gücü ve güvence
kazandırılması gibi amaçlarla kurulan
Türk Eximbank uyguladığı kredi ve
sigorta programları ile ihracatçılara
çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu
ay Eximbank’ın sunduğu bazı temel
fırsatları, ihracat yapan KOBİ’lere
fayda sağlaması amacıyla incelemeye
çalıştık.

Reeskont Kredisi
Son zamanlarda ihracatçıya

piyasada en uygun faiz oranları ile
finansman sağlama imkanı tanıdığı
için ihracatçıların çok fazla talep
etmeye başladığı RReeeesskkoonntt  KKrreeddiissii
programı, ihracata yönelik mal
üreten imalatçı firmaların, imalatçı-
ihracatçıların ve ihracatçıların
ihracata hazırlık aşamasındaki
finansman ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla uygulanmaktadır. Program
kapsamında bir firmaya
kullandırılabilecek kredi limiti Dış
Ticaret Sermaye Şirketleri ((DDTTSSŞŞ)) için
azami 224400  mmiillyyoonn  ddoollaarr,,  ddiiğğeerr
ffiirrmmaallaarr için ise 180 milyon dolar
olarak belirlenmiştir. Ancak
firmaların belirlenen azami limitlerin
yarısını maksimum 120 gün vadeli,
diğer yarısını ise 121-240 gün vadeli
olarak kullanımlarına imkan
tanınmakta ve banka tarafından

belirlenen azami kredi limitleri Sevk
Sonrası Reeskont Kredisi işlemlerini
de kapsayacak şekilde geçerli
olmaktadır. 

Program kapsamında en az 200
bin dolar ya da karşılığı TL
tutarındaki talepler işleme alınmakta
ve bu tutarın altındaki başvurular
değerlendirmemektedir. Sunulan
kredilerden daha fazla
yararlanmalarını teşvik etmek için
KOBİ statüsündeki firmalar için işlem
alt limiti 50.000 dolar olarak
belirlenmiş ve daha etkin
yararlanmalarını sağlamak için
sadece KOBİ’lerin kullanıma açık
olacak şekilde, 360 gün vadeli
Reeskont Döviz Kredisi imkanı
getirilmiştir.

Halihazırda 112200 güne kadar vadeli
döviz kredisinde LLiibboorr  ++  %%00,,7755,,  224400
güne kadar vadeli döviz kredisinde
LLiibboorr  ++  %%11,,  336600 güne kadar vadeli
döviz kredisinde Libor + %1,75 gibi
çok düşük faiz oranları ile
ihracatçılara kredi kullandırımı
yapılmaktadır. Türk Eximbank’a Kısa
Vadeli İhracat Kredi Sigortası
yaptıran firmalara TL kredilerde 00..2255
ppuuaannllııkk  ffaaiizz  iinnddiirriimmii  yapılmaktadır. 

Tüm ihracatçılara açık olan kredi
programından yararlanmak isteyen
firmalardan teminat olarak;
kendisinin borçlu, Eximbank’ın
alacaklı olarak yer aldığı ve Eximbank
tarafından kabul edilen herhangi bir
bankanın veya Kredi Garanti
Fonu’nun avalini taşıyan bono veya
ticari bankanın aval imzası yerine
bono ile birlikte devredilebilir kesin

banka teminat mektubu alınmaktadır.
Eximbank tarafından Temmuz

2012’de başlatılan SSeevvkk  SSoonnrraassıı
RReeeesskkoonntt  KKrreeddiilleerrii  ((SSSSRRKK))  Programı
ile KOBİ’lere yapmış oldukları 15 bin
dolar ve üstü tutarındaki sevkiyatları
kredilendirebilme imkanı da
getirilmiştir. Yeni uygulamaya alınan
ve henüz pilot uygulaması
gerçekleştirilen SSRK ile ihracatçılara
ülke riskinden arındırılmış olarak yeni
ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu
pazarlarda vadeli satış imkanları ile
rekabet şanslarını artırmaları
noktasında gerekli finansman
desteklerinin sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu program
kapsamında; poliçe veya bonoya
bağlı kabul kredili ihracat
işlemlerinden doğan alacaklar, vadeli
ihracat akreditiflerine dayalı ihracat
alacakları ve bankanın Kısa Vadeli
İhracat Kredi Sigortası kapsamında
sigortalanmış vadeli ihracat
alacakları iskonto edilerek kredi
kullandırımı yapılabilmektedir.
Eximbank tarafından belirlenmiş olan
sigorta limiti teminat kabul edilerek
kredi kullandırılması ihracatçılar
açısından hem zaman hem de maliyet
açısından çok önemli avantajlar
sağlamaktadır.

Kredilendirme sistemi ihracat
alacağının banka tarafından temliki
mantığına dayanmakta olup,
firmaların borçlu sıfatıyla
düzenledikleri, Eximbank’ın alacaklı
olduğu poliçeler T.C. Merkez
Bankası’na reeskonta sunulmak
suretiyle iskonto edilmektedir. Bu
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yolla, vadesine en fazla 120 gün kalan
ihracat alacakları yıllık LLiibboorr  ++
%%00,,7755;  121-240 gün vadeli ihracat
alacakları ise LLiibboorr++%%11 gibi düşük
faiz oranları ile kredilendirilmektedir. 

Kredi programından yararlanmak
isteyen ihracatçılar bankanın internet
sitesinde açıklanan kredi başvuru
belgeleri ile Türk Eximbank’a
doğrudan başvurmaktadırlar.
Belgelerin incelenmesi sonucu
kredilendirilmesine karar verilen
ihracatçılar için Genel Kredi
Sözleşmesi, taahütname, alacak
temliği, poliçe gibi asli
teminatlar hazırlanmaktadır.
Hazırlanan poliçe Merkez
Bankasına reeskonta sunulmak
suretiyle iskonto ettirilmekte
ve kredilendirme işlemi için
kaynak sağlanmaktadır. 

Türk Eximbank İhracat 
Kredi Sigortası

Reeskont Kredileri
faizlerinde indirim yapılmasına
olanak sağlayan, Sevk Sonrası
Reeskont Kredileri kapsamında
teminat olarak kabul edilen
TTüürrkk  EExxiimmbbaannkk  İİhhrraaccaatt  KKrreeddii
SSiiggoorrttaassıı’nın amacına,
kapsamına ve ihracatçılara
sunduğu avantajlara da kısaca
göz atmak faydalı olabilir. Söz
konusu program çerçevesinde;
ihracatçıların Kuzey Kore,
Ermenistan ve Güney Kıbrıs
dışındaki 223388  üüllkkeeddee faaliyet
gösteren alıcılarına yaptıkları
336600  ggüünnee  kkaaddaarr  vvaaddeellii tüm
sevkiyatları
sigortalanabilmektedir.
İhracatçı ile imzalanan poliçe,
kapsamlı poliçe olduğundan
sigortalının her bir sevkiyatı için ayrı
ayrı sigorta sözleşmesi yapılmasına
gerek duyulmamakta ve Eximbank
tarafından sigorta limiti tahsis edilen
alıcılara yapılacak tüm sevkiyatlar
sigorta kapsamına dahil edilmektedir. 

Sigorta programları ile ihracatçı
firmaların ihraç ettikleri mal
bedellerinin, ticari ve politik risklere
karşı belirli oranlarda teminat altına
alınmasının yanı sıra ihracatçılara

sigorta poliçesinin teminat
gösterilmesi yoluyla ticari
bankalardan finansman imkanı
yaratılmaktadır.

Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası’ndan yararlanmak isteyen
firmaların banka tarafından
belirlenen belgeleri hazırlayarak ve
poliçe bedelini ödeyerek Eximbank’a
başvuru yapmaları gerekmektedir.
Poliçesi düzenlenen ihracatçı bu
aşamadan sonra çalıştığı ya da
çalışmayı düşündüğü alıcıları için
sigorta limiti talebinde

bulunmaktadır. Yapılan başvurunun
değerlendirilmesi sürecinde;
enformasyon kuruluşları, ihracat
kredi sigortası kurumları, ticaret
müşavirlikleri gibi kaynaklardan
temin edilen güncel veriler, mali
analiz yöntemleri çerçevesinde
incelenmekte ve sigortalıların
sevkiyat programı da göz önüne
alınarak iikkii  yyııll  ggeeççeerrllii  oollaaccaakk  aallııccıı
lliimmiittii  ttuuttaarrllaarrıı  tespit edilmektedir.

Belirlenen limitler dâhilinde
ihracatçının karşılaşabileceği ticari ve
politik riskler banka tarafından
üstlenildiğinden, ihracatçılar daha
güvenli olarak sevkiyatlarını
gerçekleştirebilmektedir. 

Sigorta sözleşmesinin yürürlüğe
girmesiyle birlikte ihracatçıdan, her
ay yapmış olduğu tüm sevkiyatlarını
Eximbank'a bildirmesi talep
edilmekte ve bu bildirimler esas
alınarak hesaplanan prim tutarları
aylık olarak sigortalıya
gönderilmektedir. Prim oranları,

aallııccıınnıınn üüllkkeessiinniinn  rriisskk  ggrruubbuunnaa,,
sseevvkkiiyyaattıınn  ööddeemmee  şşeekkllii  vvee
vvaaddeessiinnee,,  aallııccıınnıınn  öözzeell  yyaa  ddaa
kkaammuu  aallııccııssıı  olup olmadığına göre
tespit edilmektedir. Ülkenin ve
ödeme şeklinin riskliliği arttıkça
ya da sevkiyatın ödeme vadesi
uzadıkça prim oranları
yükselmektedir. Banka tarafından
rriisskklliilliiğğii  ddüüşşüükk  oollaarraakk  bbeelliirrlleenneenn
aallııccııllaarr  vveeyyaa  ggrruuppllaarraa  yapılan
sevkiyatlarda prim tutarları
üzerinden yyüüzzddee  5500  iinnddiirriimm
uygulanmaktadır. Bunun dışında
ihracatçıların taahhütlerine
istinaden yıllık sigortalı sevkiyat
tutarları, sigortalılık oranları ve
tahmini tazminat ve prim
oranlarına göre yüzde 60’a kadar
prim indirimleri
yapılabilmektedir.

Sigortalıdan, ticari ve politik
risklerden kaynaklı olarak
vadesinde tahsil edemediği
sevkiyat bedellerini Eximbank’a
bildirmesi istenmekte ve alıcıya
tanınan vadeden 4 ay sonra
kesinleşen zzaarraarrıınn  yyüüzzddee  9900’ı,
banka tarafından belirlenen
koşullara uygunluğu tespit

edilirse sigortalıya ödenmektedir.
Bahsedilen bu kredi ve sigorta

programları dışında Eximbank
tarafından KOBİ’lere ihracata hazırlık
kredileri, ihracata yönelik yatırım
kredileri, marka kredileri, turizm
kredileri, yurtdışı fuarlara katılım
kredileri gibi birçok farklı kredi ve
yurtdışı alacaklarının yanı sıra yurtiçi
alacaklarının da sigortalanması gibi
birçok imkan sağlanmaktadır. 
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