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Özet
Çalışmada, uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri olarak
değerlendirilen akreditiflere, çeşitli nedenlerle Türk bankalarınca teyit verilememesi
problemine çözüm olabilecek “akreditif teyit sigortası” ürününün incelenmesi
hedeflenmiştir. Bilindiği üzere, finansal kesimin en önemli aktörleri olan bankaların
sıkça kullanılan ürünlerinden biri de akreditiftir. Akreditif, özellikle uluslararası ticaret
işlemlerinde sıkça kullanılmaktadır. Ülkemizdeki bankaların yeterli yurtdışı banka
muhabir ağına sahip olmadığı, limit tanıdıkları mevcut yurtdışı bankalara olan
limitlerinin ise yetersiz kaldığı durumlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Akreditif teyit
sigortası ile; Türkiye’de yerleşik bankaların, bahse konu sigorta yapılmamış olsa teyit
vermeyecekleri akreditiflerin sigortalanması yoluyla, bankaların bahse konu
akreditiflere teyit vermesi sağlanmaktadır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de herhangi
bir kurum tarafından sunulmayan “akreditif teyit sigortası” ürününün pazara sunulması
yoluyla ihracat hacminde artış sağlanacağı, teyit verilememesi sebebiyle
gerçekleşemeyen önemli tutardaki ihracat potansiyelinin gerçeğe dönüştürülebileceği
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Akreditif, teyitli akreditif, Eximbank, bankacılık, ihracat kredi
sigortası, Türk Eximbank, ihracat kredi (ve sigorta/garanti) kuruluşu.
Abstract
In this study, it is aimed to examine “letter of credit confirmation insurance
product” which brings a matter to a solution for Turkish banks’ difficulties to confirm
letter of credits. As it is known, Letter of credit is one of the most frequent product used
by financial institutions. Letter of credits are being used especially in international
trade transactions. Banks operating in Turkey, often face difficulties such as having
insufficient limits for the correspondent banks, having narrow correspondence network
etc. Banks operating in Turkey, would be able to confirm letter of credits by means of
letter of credit confirmation insurance; maybe they wouldn’t be able to confirm these
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letter of credits if there is no insurance for their confirmed letter of credits. As a result
of this study, it has been assessed that providing letter of credit confirmation insurance
to the market which doesn’t have such product yet would increase the volume of
Turkey’s exportation significantly and it could make possible to actualize an important
potential export.
Keywords: Letter of credit, confirmed letter of credit, Eximbank, banking, export credit
insurance, Turk Eximbank, export credit (and insurance/guarantee) agency.
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