Programın amacı; dayanıklı ve dayanıksız tüketici malları ile
sermaye malları ihracatının yanı sıra Türk firmalarının
yurtdışında gerçekleştirdiği projelere finansman desteği
sağlamaktır.
Doğrudan Krediler
Alıcı kredisi niteliğindeki Ülke Kredilerinin borçlusu aşağıda belirtilen
kuruluşlar olabilir:
- Devlet garantisi altında borçlu ülkenin hükümeti tarafından
görevlendirilen kamu kuruluşları/bankaları,
- Hükümetler arası protokollerle belirlenmiş bankalar,
- Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen bankalar,
- Yukarıda belirtilen bankaların garantisi altındaki alıcılar.
Resmi kredi başvurusu Türk Eximbank’a borçlu tarafından
yapılmalı ve talep edilen kredi tutarı, vade, teminatlar, proje bilgileri ve
ihracata konu mallar gibi işlemle ilgili detaylı bilgileri içermelidir.
Başvurular OECD Düzenlemeleri ve Türk Eximbank kriterlerine göre
değerlendirilir.
Kredi anlaşması Türk Eximbank ve borçlu arasında imzalanır.

Finansman Koşulları
Limit: Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ihracat Türk Eximbank
finansmanına konu değildir. Bununla birlikte, Türk Eximbank
Türkiye’den sağlanacak mal ve hizmetlere ihracat kontrat bedelinin
%85’ine kadar orta/uzun dönemli finansal destek sağlamaktadır.
Vade: Geri ödemesiz dönemi de kapsayan vade, proje veya işlemin
niteliğine göre belirlenmektedir. İlk anapara ödemesi geri ödemesiz
dönemin bitiş tarihine denk gelmektedir. Geri ödemesiz dönem
inşaat/ortalama nakliye süresine 6 ay eklenerek belirlenmekte ve bu
dönemde sadece 6 ayda bir faiz ödemeleri gerçekleşmektedir. Anapara
geri ödemeleri de eşit ve 6 aylık taksitler şeklinde gerçekleşmektedir.
Faiz Oranları: Faiz oranı Turk Eximbank’ın borçlanma maliyetleri ile
kredinin vadesine göre belirlenir. (LIBOR/EURIBOR + marj).
Garanti
İhracat işlemleri ya da yabancı ülkelerde gerçekleştirilen projeler için
yurtiçi veya yurtdışı bankalardan finansman sağlanırsa, Türk Eximbank
kredi borçlusu lehine ve fon sağlayan bankaya muhatap bir garanti
mektubu düzenleyebilir.

Türk Eximbank Ülke Kredi ve Garanti Programı,
“Türkiye’den gerçekleşecek dayanıklı ve dayanıksız tüketici
malları ile sermaye mallarının ihracatı” ve yabancı ülkelerde
Türk
firmaları
tarafından
gerçekleşecek
projelerin”
finansmanına imkan sağlar.
2013 Yılı İçin Endikatif Oran ve Koşullar
Vade
Dayanıklı ve Dayanıksız
Tüketim Malları

2 yıla kadar

Sermaye Malları

7 yıla kadar

Projeler

10 yıla kadar

Faiz Oranları*
Dayanıklı ve Dayanıksız
Tüketim Malları

Libor+3,25

Sermaye Malları

Libor+3,5

Projeler (7 yıla kadar)

Libor+3,5

(7-10 yıl arası)

Libor+3,75

* Faiz oranları ihracatçıdan kesilen risk primi artırılarak proje bazında tekrar
görüşülüp belirlenebilir

YAPININ İŞLEYİŞİ
Bir kamu kuruluşu veya bankanın alıcı olduğu ortak yapı şu
şekilde işlemektedir:
KREDİ ANLAŞMASI(2)
TÜRK
EXIMBANK
KULLANDIRIM (4)

BORÇLU
BORÇ (5)

ANLAŞMA BORÇ

İHRACAT (3)
TÜRK İHRACATÇI
/ YÜKLENİCİ

.

YURTDIŞINDA
YERLEŞİK ALICI
/ İŞVEREN
KONTRAT (1)

TÜRK EXIMBANK Saray Mah. Üntel Sk. No:19 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 666 55 00
Ülke Kredileri Bölümü İletişim Bilgileri:
Alaaddin METİN (Genel Müdür Yardımcısı ) ametin@eximbank.gov.tr
A. Koray ERDEN (Daire Başkanı)
kerden@eximbank.gov.tr
Suzan USTA ((Müdür)
skandilci@eximbank.gov.tr
Fırat DURSUN ((Müdür)
fdursun@eximbank.gov.tr

