
 

UKEF – Birleşik Krallık İhracat Finansmanı 

Birleşik Krallık (BK) resmi İhracat Finansman Ajansı 
olan UKEF (United Kingdom Export Finance), 
Uluslararası Ticaret Biriminin belirlediği 
stratejilerinin uygulanması ve operasyonların 
gerçekleşmesi için çalışır.   

UKEF, her büyüklükten ve her sektörden İngiliz 
şirketlerinin, çeşitli garanti, borç verme ve sigorta 
ürünleri desteğiyle ülke dışına iş yaparak ihracat 
geliri elde etmelerini amaçlar.  

UKEF tarafından geliştirilen çeşitli kredi ve sigorta 
ürünleri bulunmasına rağmen, Türkiye’de faaliyet 
gösteren ithalatçı firmalar için “Alıcı Kredisi Tesisi 
(Buyer Credit Facility)” öne çıkar.   

Alıcı Kredisi Tesisi (AKT) 

Bir AKT uyarınca UKEF, bir yurtdışı alıcıyı nakit 
olarak kredilendiren BK’da yerleşik bir bankaya 
kendi garantisini verir. Bu yolla, sermaye malları 
ve/veya hizmetler BK dışındaki bir ithalatçı 
tarafından satın alınabilir. Kredilendirme işlemi ana 
para birimlerinde (GBP, USD ve EUR) veya TL 
üzerinden yapılabilir. Bu kredinin tesisi ile, satıcının 
nakit ödeme alması sağlanırken, alıcı uzatılmış geri 
ödeme koşullarına erişebilir.  

Her bir Proje UKEF tarafından kendi içerisinde 
değerlendirilir. Kullandırım, BK’da yerleşik ihracatçı 
firmaya yapılır. Geri ödeme, TR’deki firma 
tarafından başta sözleşme ile belirlenmiş plana 
göre UK’deki finans kuruluşuna yapılır.  

 

Uygunluk 

 İhracatçı BK’da faaliyet göstermeli,  
 BK’da en az katma değer artışı %20, 
 İşleme konu sözleşmenin değeri en az 

£5.000.000 veya muadili, 
 Kredilendiren finansal kuruluş UKEF tarafından 

kabul edilebilir olmalıdır. 

 Türkiye’de yerleşik firmanın, bir diğer ülkedeki 
yatırımları da UKEF kapsamında ve ilgili ülkenin 
fiyatlama koşulları içerisinde kredilendirilebilir.     

Kredi 

AKT kapsamında sözleşme bedelinin % 85’i 
kredilendirilir. %15 kısım, alıcının mali gücünün bir 
göstergesi olarak, kredinin kullandırımından önce 
kendi kaynaklarından ödenir.  

Vade  

Genel olarak 2-5 yıl ödemesiz dönem, 2-10 yıl 
arasında geri ödeme vadesi beklenir. Dosya bazında 
tahsis koşulları UKEF ve krediyi kullandıracak finans 
kuruluşu tarafından belirlenir.  

Maliyet  

Kredi faiz oranı işlem bazında piyasa koşullarına 
bağlı olarak belirlenmekle birlikte, yıllık bazda 
Libor+%2-2½) bandı makul bir erken gösterge 
olarak alınabilir. UKEF tarafından Proje ve ülke 
niteliklerine göre belirlenecek yıllık bir prim 
(yaklaşık %2-3) ayrıca uygulanır.  

UKEF hemen hemen tüm ülkelere açık olmasına 
rağmen TERRA Business Consulting, Birleşik Krallık 
ile iş bağlantıları olan ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren firmalara odaklanmıştır. 

Süreç temel olarak; UKEF tarafından garanti 
limitinin onaylanması ve kabul gören bir finansal 
kuruluş tarafından nakit kredi limitinin tahsis 
edilmesi aşamalarından oluşur. UKEF nezdinde 
hazırlanacak başvuru dosyası ve dayanağını 
oluşturacak dokümantasyon, sürecin kesintisiz ve 
hızla ilerlemesi için belirleyicidir. Ardından gelen ve 
ilk aşamadan bağımsız olan kaynak temini 
konusunda ise, ithalatçı firmanın çıkarlarına en 
uygun kredinin bulunması önemlidir.    

TERRA, müşterilerinin dış finansman kaynaklarına 
erişebilmeleri ve finansal ihtiyaçlarını en uygun 
maliyetle çözebilmeleri için süreç danışmanlığı 
hizmeti vermektedir. Bu amaçla, UKEF ve çeşitli 
finans kuruluşları ile çalışmakta olan Private Shares 
Ltd (UK)’nin Türkiye yetkili temsilcisi olarak faaliyet 
göstermektedir.  

Detaylı bilgi için iletişim bilgilerimiz aşağıdadır. 
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