
UKEF – Birleşik Krallık İhracat Finansmanı 

UKEF, İngiltere’nin resmi İhracat Finansman Ajansı 
ve hükümete bağlı bir birimi olarak Uluslararası 
Ticaret Departmanının statejilerinin uygulanması 
ve operasyonların gerçekleşmesi için işbirliği 
içerisinde çalışır.   

UKEF, her büyüklükten ve her sektörden İngiliz 
şirketlerine, çeşitli garanti, borç verme ve sigorta 
ürünleri desteğiyle, ülke dışında iş yaparak ihracat 
geliri elde etmelerine yardımcı olur.  

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca UKEF, İngiltere’deki 
ihracatçıların 200’den fazla ülkeye satış yapmasına 
yardımcı olmak için 15 milyar GBP değerinde 
finansman ve sigorta sağlamıştır.  

UKEF tarafından geliştirilen çeşitli ürünler 
bulunmasına rağmen, Türkiye’de faaliyet gösteren 
ithalatçı firmalar için en uygun imkanlardan birisi 
olan “Alıcı Kredisi Tesisi” hakkındaki temel bilgilere 
aşağıda yer verilmiştir.  

Alıcı Kredisi Tesisi (AKT) 

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

Kredi, borçlu tarafından genelde 2 yıl veya daha 
uzun bir vadede geri ödenir. İhracatçı firma ise 
kredi sözleşmesi üzerinden ve ihracat sözleşmesi 
gereğince belirlenmiş olan tutarlar üzerinden 
tahsilatlarını gerçekleştirir. 

 

Uygunluk 

• İhracatçı İngiltere’de faaliyet göstermelidir 
(asgari katma değer % 20). 

 

• İşleme konu sözleşmenin değeri en az 5 milyon 
GBP veya döviz cinsinden eşdeğeri olmalıdır. 

• Kredi veren banka UKEF tarafından kabul 
edilebilir olmalıdır. 

• AKT kapsamında kullanılabilecek azami tutar 
sözleşme bedelinin % 85’i kadardır. 

Alım satım sözleşmesinin değerinin en az % 15’i, 
alıcının bilanço gücünün bir göstergesi olarak 
doğrudan alıcı tarafından ve kendi finansal 
kaynaklarından ödenmelidir. Sözleşme bedelinin en 
az % 5’i ise ihracat sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 
tarihte veya bu tarihten önce ödenmelidir. 

Vade  

Azami kredi vadesi 2-10 yıl arasında değişmektedir. 
Dosya bazında UKEF ve yetkilendirilen banka 
tarafından belirlenmektedir.  

Maliyet  

Kredi faiz oranı işlem bazında ve çeşitli faktörlere 
göre belirlenmekle birlikte, yıllık % 1.50-2.50 bandı 
makul bir erken gösterge olarak alınabilir. 

Diğer UKEF Ürünleri 

• Doğrudan Borç Verme 

• Tedarikçi Kredi Finansmanı 

UKEF, hemen hemen tüm ülkelere açık olmasına 
rağmen TERRA Business Consulting Ltd, İngiltere ile 
iş bağlantıları olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 
ithalatçı firmalara odaklanmaktadır. 

UKEF sürecinde, hazırlanacak başvuru dosyası ve 
dayanağını oluşuracak dokümantasyon, sürecin 
kesintisiz ve hızla ilerlemesi için çok önemlidir.  

TERRA, müşterilerinin dış finansman kaynaklarına 
erişmelerine ve finansal ihtiyaçlarını en uygun ve en 
düşük maliyetle çözmelerine yardımcı olmak 
amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir. Bu amaçla, İngiliz firmaların  ihracat 
finansmanına erişmesini sağlamak amacıyla 70 özel 
kredi sigortacısı ve kredi vereni ile çalışan UKEF 
nezdinde European Innovation Network Ltd ile 
işbirliği yapmaktadır.  

• Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.  
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