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Bankamız Hakkında 
Bankamızın Misyonu; 
 

Ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda; 
 

Enerji, sanayi, turizm, eğitim-sağlık, finans 
sektörlerinde yer alan anonim şirketlerin sabit 
ve işletme sermayesi yatırımlarını, yurtiçi ve 
yurtdışından sağladığı kredi kaynaklarıyla  
destekleyerek, 

 

Yurtiçi ve yurt dışı danışmanlık ve  teknik 
yardım desteği sağlayarak, 

 

Sermaye piyasasının gelişmesine, istihdam, gelir 
ve refah düzeyinin artmasına  

katkıda bulunmaktadır.  
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Kredilendirme Süreci 

YATIRIM YERİ 

- PROJE - 

ÖN İZİNLER, 

RUHSATLAR, 

ONAYLAR 

MEVCUT  İŞLETME          

FAALİYET BİLGİLERİ 

 

YAPILACAK İŞLER LİSTESİ 

KEŞİFLER - İZİNLER 

KOMPLE YENİ YATIRIMLAR YENİLEME VE TEVSİ YATIRIMLAR 

ANONİM ŞİRKET 

KREDİ PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI 

- BAŞVURU - 
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Kredilendirme Süreci 

KREDİ DEĞERLENDİRME  
DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ 
 

BAŞVURU DOSYASI 

PROJE DEĞERLENDİRME RAPORU 

FİZİBİLİTE 

 

İSTİHBARAT RAPORU 

 

YÖNETİM KURULU 

KREDİ TAHSİSİ - SÖZLEŞME  

OLUMLU 
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Enerji Verimliliği 

Enerji Verimliliği  
ve  

Bankamız Uygulamaları 
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Enerji Verimliliği 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında, %75’e yakın 
bir oranda dış kaynaklara bağımlılığı, enerji ithalat 
bedelinin cari açıkta önemli bir kalem olması, gerek 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimi gerekse 
enerji verimliliği yatırımlarını makro ekonomik anlamda ön 
plana çıkarmaktadır. 
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Enerji Verimliliği 

 

Ülkemizde enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan 
kaynaklanan risklerin azaltılması ve iklim değişikliği ile 
mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleri çerçevesinde, 
enerjinin, üretiminden kullanımına kadar olan süreçte 
verimliliğin artırılmasını sağlayacak olan «enerji verimliliği» 
yatırımları, Bankamızca halihazırda kredilendirilen ve 
önümüzdeki dönemde de kredilendirilmeye artan oranda devam 
edilecek yatırımlardır. 
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Enerji Verimliliği 

Enerji verimliliği kapsamındaki projeler; 
 
 Enerji tüketimini  en az %20 oranında azaltma veya  
 
 Projeden sağlanacak faydanın en az % 50’sinin enerji 
 verimliliğinden kaynaklanan maliyet tasarrufundan 
 oluşması  ve  

 
Çevresel etki analizi yapılarak, çevre ile ilgili tüm izinlerin 
 alınmış/alınacak olması, 
 

   kriterlerini  yerine  getirmeleri  gerekmektedir. 

3 
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Enerji Verimliliği 

Bu kriterler kapsamında; 
 
Binalarda sağlanacak iyi bir yalıtım sistemi  
Enerji tasarruflu makine teçhizat kullanımı 
Enerji tasarruflu yakıt sistemlerine geçilmesi 
Isıtma ve elektrik üretiminde kojenerasyon sistemler 
 kullanılması vb. konular  
  
 Enerji Verimliliği’ne yönelik projeler olarak 
değerlendirilebilir. 

4 
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Enerji Verimliliği 

5 

 

Verimlilik açısından önemli olan sektörler  
 
  sanayi,  
 enerji,   
 konut ve     
 hizmetler  
 
olarak göze çarpmaktadır. 
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Enerji Verimliliği 

 Sanayide  % 20 - 30 

 Binalarda  % 30 – 50 

 Ulaşımda  % 20 - 30  

Sektörel Tasarruf Potansiyelleri 
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Enerji Verimliliği 

BİNA 

Okullar Hastaneler 

Oteller Havaalanları 

Üniversiteler 

Üretim Endüstrisi, Alışveriş Merkezleri, 
İş Merkezleri, Özel Konutlar 
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Enerji Verimliliği 

SANAYİ 

Çimento Demir Çelik 

Gıda, Kimya vb. Kağıt Tekstil 

Cam 
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Sanayide Enerji Verimliliği 

I.   Enerji Yönetimi 

II.  Yardımcı İşletmeler 

III. Üretim Üniteleri 

IV.  Elektrik 
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Sanayide Enerji Verimliliği 

II. Yardımcı İşletmeler 

1. Kazanlar 

2. Tesisat 

3. İklimlendirme Ve Havalandırma Sistemi 

4. Basınçlı Hava Sistemi 

5. Soğutma Sistemi 

6. Diğer 
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Sanayide Enerji Verimliliği 

III. Üretim Üniteleri 

1. Fırınlar 

2. Kurutucular 

3. Atık gazlar, Baca gazları 

4. Her bir ünite 
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Sanayide Enerji Verimliliği 

IV. Elektrik 

1. Elektrik Dağıtım Sistemi 

2. Satın Alınan Elektrik Enerjisi Tarife Analizi  

3. Transformatörler 

4. Elektrik Motorları – Pompa, Fan Vb. 

5. Aydınlatma 

6. Diğer 
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Demir Çelik Sektörü 
 
Enerji yoğun bir sektör olarak,  çeliğin;  

 ergitilmesinde,  

 dökümünde,  

 haddelenmesinde,  

 ergitme ve tav ocaklarında,  

 ocağı besleyen enerji sistemlerinde,  

 toz tutma ve soğutma suyu sistemlerinde  

yapılabilecek tasarruflar hem tesis hem de Türkiye 
genelinde göz önüne alındığında küçümsenmeyecek 
boyutlardadır.  

 
 

Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Cam, Seramik ve Çimento Sektörleri 
 
Taşın, toprağın 1000 C derece üzerindeki ısılarda 
işlenerek ürüne dönüştüğü yüksek sıcaklık prosesleri  olan 
bu tesislerdeki,  

 sinter ve kurutma fırınlardan çıkan yüksek  
sıcaklıktaki  gazların  enerjisinden geri kazanım, 

 brülörlerin yanma verimlerinin iyi ayarlanması,  

 fırın sızdırmazlıklarının sağlanması,  

 yalıtımların iyileştirilmesi,  

 hammadde ve mamul transfer sistemlerinin 
iyileştirilmesi  

gibi önlemler enerji tasarrufu sağlayacaktır.  

brülörlerin yanma verimlerinin iyi ayarlanması,  

fırın sızdırmazlıklarının sağlanması,  

yalıtımların iyileştirilmesi,  

hammadde ve mamul transfer sistemlerinin 
iyileştirilmesi gibi önlemler enerji tasarrufu 
sağlayacaktır.  

Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Gıda, Tekstil ve Petrokimya Sektörleri 
 
Daha düşük sıcaklıkta işlemlerin yapıldığı bu 
sektörlerde kojenerasyon uygulaması enerji 
verimliliğini artıracak en önemli uygulamadır. 
 
Özellikle yoğun buhar kullanan tesislerde birleşik 
güç ve ısı uygulamalarına öncelik verilmelidir.  
 
Ülkemizde bunu başarı ile uygulayan birçok sanayi 
kuruluşu vardır.  

Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği 
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16 

 

Bu sektörlerde; 

 yoğun olarak bulunan soğuk depolarda,  

 klimalarda,  

 buhar sistemlerinde doğru işletme yapılması, 

 izolasyonun uygun yapılması,  

 fırın ve kazan brülörlerinin iyi ayarlanması, 

  motor ve kompresörlerde alınacak önlemler 
de enerji verimliliğini artıracak 
uygulamalardır. 

Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Hizmet Sektöründe;  
 
   Isıtma, havalandırma, soğutma sistemleri 
   Elektrik-aydınlatma sistemleri  
   Yalıtım sistemi 
    Elektronik cihaz ve sistem kullanımı 
   Su tüketimi 

 
 alanlarında yapılacak yatırımlar şeklinde özetlenebilir.  

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Isıtma, Havalandırma, Soğutma Sistemleri 
 
Seçilen ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemlerinin 
tesise en uygun sistemler olmasına dikkat edilmeli ve bunun 
içinde doğru projelendirme, doğru ekipmanların seçilmesi ve 
en iyi montajın yaptırılması sağlanmalıdır. 

 
Yüksek enerji sarfiyatlı eski klima sistemleri, performans, 
akustik konfor ve enerji verimi bakımından önemli 
avantajlara sahip olan inverterli klimalar ile 
değiştirilmelidir. 

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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 Eski ısıtma kazanlarının değişiminde klasik kazanlar 
yerine verimi yüksek yoğuşmalı kazanlar tercih edilmeli, 
kazan bacalarında ısı geri kazanımı için ekonomizer 
kullanılmalıdır. 

 
Soğutma ve ısıtma sistemlerinin seçiminde ilk yatırım 
 maliyetleri  yüksek olmakla birlikte, işletme 
 maliyetleri  düşük ve verimi yüksek olan doğalgaz 
 veya sıvılaştırılmış  doğalgazlı soğutma sistemleri 
 seçilmelidir. 

 
Güneş enerjisinden sıcak su temin etmeyen tesislerde 
 güneş enerjisi kullanımı sağlanmalıdır. 

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
VRF sistemler 
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Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 

VRF sistemler 
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Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Aydınlatma Sistemleri (Elektrik Tüketimi)  
 
Bina içi aydınlatmaları, bahçe ve çevre aydınlatmalarında 
klasik ampul ve enerji tasarruflu ampuller yerine istenilen 
aydınlatma şiddetine uyumlu minimum enerji tüketen ve 
çevreye ısı yaymayan multi-power led aydınlatma ampulleri 
kullanılmalı yine bahçe ve çevre aydınlatmasında güneş 
enerjisi kaynaklı armatürler kullanılmalıdır. 

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Elektrik devrelerinde manuel kontroller yerine zaman saatli 
 kontrol, fotosel kontrol, hareketli sensörlü kontrol ve 
otomatik  kontrol sistemleri kullanılmalıdır. 
 

 Enerji-saver kullanılmayan tesislerde bu sistemlerin monte 
edilmeleri sağlanmalıdır. 
 

Hizmet sektöründe kullanılacak elektronik cihazların 
seçiminde az enerji tüketen cihazların seçimine dikkat 
edilmelidir. 

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Yalıtım 
 

 Yalıtımsız bir binanın ısıtılması ve soğutulması için 
harcanan enerji yalıtımlı bir binaya göre yaklaşık %50 daha 
fazladır.  
 

 Isı yalıtımının maliyeti ısıtma ve soğutma yapılan binalarda 
yaklaşık 3 yılda geri kazanılmaktadır. Bu nedenle dış 
cephelerde mantolama  ile izolasyon, çatı ve açık teras 
izolasyonları yapılmalıdır. 
 

Dış cephe boyalarında açık renkler tercih edilmelidir. Bu 
suretle yaz ısısının yansıtılmasına, soğutma yükünün 
azaltılmasına ve enerji tüketiminin düşürülmesine yardım 
edilebilir. 

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Bağımsız bölümlerdeki hava kaçakları önlenmeli, nem 
artırıcı unsurlar kontrol  altına alınmalı, yaz aylarında güneş 
ışınları nedeniyle oluşan ısı kazançlarını azaltmak için 
gölgeleme elemanları kullanılmalıdır. 

 
 Pencerelerde; tek camlı pencere sistemleri yerine çift 
camlı pencere sistemleri ve kaplamalı çift cam sistemleri 
kullanmak suretiyle %50-%75 oranında enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır. Bu sistemlerin kullanılmadığı tesislerde 
yeni teknoloji ürünü ısıcamlar, yansıtıcı cam filmleri ve 
benzeri malzemeler kullanılmalıdır. 

Hizmet Sektöründe Enerji Verimliliği 
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Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023) 

SA-01 Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve 
enerji kayıplarını azaltmak  

 
Belgenin yayım tarihi itibariyle 10 yıl içerisinde, her bir 
sanayi alt sektöründeki indirgenmiş enerji yoğunlukları, her 
bir alt sektör için %10’dan az olmamak üzere sektör 
işbirlikleri ile belirlenecek oranlarda azaltılacaktır.  

Stratejik Amaçlar  
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Enerji Verimliliği Kanunu 

 Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD)” şirketleri sanayimize 
hizmet vermeye başlayacak 
 

 Enerji Verimliliği Kanunu Madde 9/a: 
 

 Yönetmelikte tanımlanan yıllık ortalama verim değerlerini 
sağlayan kojenerasyon yatırımları, Hazine Müsteşarlığı’nca 
yatırım teşviklerinden yararlandırılır.  
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Enerji Verimliliği 
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Bankamızca Finanse edilen Örnek 
Projeler 

Türkiye Kalkınma Bankası, yenilenebilir enerji alanında 
jeotermal enerji üretimi finansmanını sağlayan ilk kamu 
bankasıdır. 

Aydın ilinde kurulu 41.95 MW 
kapasiteli jeotermal enerji 
tesisi Bankamız tarafından 
kredilendirilmiştir. Üretim 
prosesinde ortaya çıkan 
karbondioksit gazı sertifikalı 
olarak piyasada satılmaktadır. 
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Entegre olarak, jeotermal saha 
üzerinde tarih ve doğayı sağlık 
turizmi ile harmanlayan turizm 
yatırımları konusundaki çalışmalar 
devam etmektedir. 
 

Jeotermal enerji santraline entegre olarak ısıtılma yoluyla 41 bin 
m2 alan üzerine kurulu sera tesisi ile tarım alanında kurutma ve 
soğuk hava depoları faaliyetleri yapılmaktadır. 

Bankamızca Finanse edilen Örnek 
Projeler 



   www.kalkinma.com.tr                                                         Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 

 

 İstanbul’da kurulu yılda 32 MW elektrik enerjisi 
üretim kapasitesine sahip çöp gazından enerji 
üretimine yönelik tesiste elektrik satışlarına ek 
olarak karbon emisyon azaltımı geliri de 
sağlanmaktadır. 

 

Bankamızca Finanse edilen Örnek 
Projeler 
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Ülkemizin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından birisinde  atık baca 
gazlarını değerlendirerek elektrik üretmeyi planladığı tesis, Bankamız 
tarafından kredilendirilmektedir. 

Bankamızca Finanse edilen Örnek 
Projeler 
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AYB ve DB çevre kriterlerinden 
geçerek onay alan 50 MW gücündeki bu 
tesis ile; 
  

•Şirketin elektrik giderinde %70 
oranında bir azalma meydana 
gelecektir. 
 

•Şirket; mevcut durumda tüketmekte 
olduğu 571.882.571 kWh/yıl elektrik 
miktarının 402.960.000 kWh’lık kısmını 
yatırım kapsamında yapacağı santralden 
karşılayacaktır. 

Bankamızca Finanse Edilen Örnek 
Projeler 
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Yine, ülkemizin önemli çimento üreticilerinden bir şirketin  sahip 
olduğu çimento fabrikalarında gerçekleştireceği “üretim 
hatlarının modernizasyonunu” öngören enerji verimliliği projesinin 
finansmanıyla, yıllık tasarrufu orta büyüklükteki bir enerji 
santralinin üretimi kadar olan bir yatırım da Bankamız tarafından 
finanse edilmektedir.  

Bankamızca Finanse Edilen Örnek 
Projeler 
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Kredi Kaynaklarımız 

Türk Lirası Kaynaklı Krediler 

İşletme Kredisi 

Yatırım Kredisi 

Kısa ve Orta Vadeli  Krediler 
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Bankamız Kaynaklı Krediler 

Kalkınma Yatırım Kredisi (TL)  
 

• Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğünce teşvik edilen yatırım konuları ve Banka yıllık iş 
programlarında belirlenen alanlarda yatırım yapan 
yatırımcıların sabit yatırım tutarı harcamalarının belli oranda 
finansmanının  sağlanmasıdır. 
 

• Bu krediden, sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan 
yatırımcılar yararlanabilir.  
 

• Kredinin limiti ve vadesi, değerlendirme çalışmasında 
hazırlanacak Kredi Değerlendirme Raporu ile belirlenecektir.  
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Bu krediden,   sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan 
şirketler yatırım kredisi ile birlikte  yararlanabilir.  
 
Kredinin limiti  en çok, değerlendirme çalışmaları esnasında 
hesaplanacak işletme sermayesi tutarı kadar olabilir.  
 
Vadesi,  proje değerlendirme çalışmaları neticesinde belirlenir. 

Kalkınma İşletme Kredisi (TL - Yatırımla birlikte)   

Bankamız Kaynaklı Krediler 
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Bu krediden,  sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji (yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği) sektörlerinde faaliyette bulunan şirketler 
yararlanabilir.  
 

Bu kredi proje değerlendirme raporu hazırlanmadan daha kısa sürede 
devreye girebilmesi amacıyla durum tespit raporu çerçevesinde 
kullandırılabilmektedir.  
 

Vadesi 1 yıl ila 3 yıl arasındadır. 
 

Faiz oranları ise değişken olup,  1 yıl vadede yıllık  %7,5 - 9,5   
    3 yıl vadede yıllık %9,5 - 11 aralığındadır.      

Kalkınma Kısa ve Orta Vadeli TL Kredisi  

Kalkınma Kısa ve Orta Vadeli TL  
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Durum tesbit raporu ile  kullandırılabilmesi için firmanın; 
 
 Son 3 yıl faaliyet karı elde etmiş olması, 

 

  Bankamızca yapılacak istihbarat çalışması sonucunun olumlu olması, 
 

  Kredi öngörüsü yapıldıktan sonra yapılacak bilanço hesabında 
özkaynaklarının %30 - % 40 oranının altına düşmemesi,  

 

  Yapılacak mali analiz sonuçlarının olumlu bulunması, 
 

gerekmektedir.  
 
Yukarıdaki şartların sağlanamaması halinde değerlendirme, 
hazırlanacak proje değerlendirme raporu çerçevesinde yapılacaktır. 

Bankamız Kaynaklı Krediler Kalkınma Kısa ve Orta Vadeli TL   
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Dış Kaynaklı Krediler 

AYB KOBI-MIDCAP Enerji  
Enerji Verimliliği Kredisi 

Dünya Bankası 

AYB – Kobi Kredisi 

Kredi Kaynaklarımız 
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Dünya Bankası Kredisi 

Dünya Bankası Kaynaklı  
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi 

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir 
kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri (rüzgar, güneş, 
jeotermal, dalga, akıntı, biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjine 
dayanan elektrik veya ısı üretim tesisleri-atıktan enerjiye sistemi 
tesisleri-nehir veya kanal tipi hidroelektrik üretim tesislerin ve 15 
kilometre karenin altına rezervuar havzasına sahip hidroelektrik 
üretim tesisleri)  ve enerji verimliliği (enerji verimliliğinden ötürü 
sağlanan ek faydaların çoğunluğunun enerji tüketimindeki maliyet 
tasarrufundan elde edilen) projelerinin  mal, ekipman ve inşaat 
işlerine ilişkin yatırımlarının finansmanı ile danışmanlık 
hizmetlerinin  finansmanında kullandırılır.  
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• Enerji Verimliliği kapsamında;  
    a) enerji tüketiminde en az % 20 oranında azaltma sağlayan 
veya,  
    b) projeden sağlanacak faydanın en az % 50’sinin enerji 
verimliliğinden kaynaklanan maliyet tasarrufundan oluşan projeler 
kredilendirilmektedir. 

 
• Kimler Yararlanabilir : Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve 

“Enerji Verimliliği” tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı 
ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca 
getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve 
belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir. 
 
 

Dünya Bankası Kredisi 
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• Kredi Limiti   : Proje bazında kullandırılabilecek kredi 
limiti 50 milyon USD veya eşdeğeri olup,  gruba tahsis edilen kredi 
tutarı ise yasal limitlere tabidir. 

 

• Kredilendirme Oranı : Dünya Bankası kaynağından kredilendirme 
oranı, yatırım tutarının en fazla % 75’idir. Projeden istenilecek 
minimum öz kaynak oranı yenilenebilir  enerji projelerinde  % 15, 
enerji verimliliği projelerinde % 25’dir.  

 

• Vadesi       : Proje bazında uygun vade ve ödemesiz 
dönemler belirlenebilmektedir. 

 

• Faiz Oranı   : 6 aylık Libor+Değişken spread+Banka 
komisyonu 

Dünya Bankası Kredisi 
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Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 

AYB Kaynaklı KOBİ Geliştirme Kredisi 

 
Yatırım Teşvik Belgesine sahip veya yatırım konusu teşvik edilen 
yatırımcıların, yurt içi ve yurt dışı harcamalarının    finansmanının 
sağlanmasıdır.  
 

Kimler Yararlanabilir : Çalışan sayısı 250  kişiden az olan Türkiye 
genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) 
gerçekleştirecekleri yatırımlar ve  yenilenebilir enerji projelerine 
ilişkin yatırımların finansmanında kullandırılacaktır.  
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Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 

1 

   

Kredi Limiti  : Kredi kapsamında değerlendirilecek şirketlerin 
toplam yatırım tutarı maksimum 25.000.000.-Euro olacaktır. Bir 
şirkete kullandırılabilecek kredi tutarı maksimum 5.000.000.-Euro 
olabilecektir. (Yenilenebilir enerji projeleri yatırımları hariç)  
 
Kredilendirme Oranı : Kredi değerlendirme çalışması sonucu 
belirlenen orandır. 
 
Vadesi      : Kredi değerlendirme çalışması sonucu 
belirlenen vadedir. 

 
Faiz Oranı     : Kredinin faizi, 6 aylık Euribor/Libor + AYB 
sabit/değişken spread + Banka komisyonu olacaktır. 
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Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı  
Enerji / Enerji Verimliliği Kredisi 

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek enerji ve enerji 
verimliliği  yatırımların finansmanında kullandırılmaktadır. 
 
Kimler Yararlanabilir : Kredi, Türkiye’de yerleşik, teknik, 
ekonomik ve mali açıdan olumlu,  AYB kriterleriyle uyumlu, 
doğrudan ve dolaylı olarak çevresel katkı  sağlayabilecek  küçük 
ve orta ölçekli  yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
yatırımlarının  finansmanında kullanılacaktır. 

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 
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Yatırım  Tutarı : Kredi kapsamında değerlendirilecek 
şirketlerin minimum toplam yatırım tutarı, 40 bin Euro, 
maksimum toplam yatırım tutarı 50 milyon Euro'dur. 
 
Kredilendirme Oranı : Kredi ile toplam yatırım tutarının 
maksimum % 50’si finanse edilecektir.  
  
Vadesi  : Proje bazında uygun vade ve ödemesiz 
dönemler belirlenir. 
 
Faiz Oranı  : Kredinin faizi,  6 aylık EURIBOR+ AYB 
sabit/ değişken spread + Banka komisyonu olacaktır. (6 aylık 
Euribor + Spread + Banka komisyonu) 

Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 
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Türkiye Kalkınma Bankası AŞ. 

Sonuç olarak, 
 

Türkiye’nin tek kamu sermayeli  kalkınma bankası olan  
Türkiye Kalkınma Bankası 

 

• Müşteri odaklı, 
• Yatırımcıların ihtiyaçlarına uyumlu ürün ve hizmetlerle donanımlı, 
• Rekabetçi, 
• Hızlı, 
• Proje esaslı ve çevreye duyarlı çalışmaları 
• Uygun koşullarla finansman 
     
yaklaşımıyla, ülkemiz açısından her zaman «sürdürülebilir 
kalkınmanın» finansmanına katkı vermeye devam edecektir. 
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TÜRKİYE KALKINMA BANKASI AŞ. 
KREDİ  PAZARLAMA  DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

Hasan ÜSKÜPLÜ 
Başkan 

Kredi Pazarlama Daire Başkanlığı 
 

Necatibey Cad. No:98  06100   Tel   : (0312)  229 40 00-231 49 24 
Bakanlıklar – ANKARA   Faks : (0312)  231 96 27 
  

kredipazarlama@kalkinma.com.tr 
 

İletişim Bilgileri 
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Teşekkür ederiz.   


