
   EXİMBANK TARAFINDAN KULLANDIRILAN DÜNYA BANKASI KREDİSİ  

DÜNYA BANKASI KREDİSİ KULLANDIRIM ŞARTLARI  

Kullandırım Döviz 
Cinsi 

EUR/USD    

Kullandırım Amacı İŞLETME-YATIRIM    

KOBİ Tanımı 
Çalışan sayısı 250’nin altında olan işletmeler (Firma bazında değerlendirilecektir. Grup 
çalışan sayısı dikkate alınmayacaktır) 

   

İhracatçı Tanımı 
Bir önceki yılda net toplam satışlarında ihracatın payı %10’a eşit veya fazla olan Özel 
işletmeler (ihraç kayıtlı satışlar ihracat cirosu olarak sayılmayacaktır).  

   

Vade Seçenekleri 
ve Nihai Vade 

2 yıl anapara ödemesiz toplam 10 yıl (İşletme ve Yatırım -  Nihai Kredi Vadesi: 
26.06.2030) 
İşletme Sermayesi kredilerinde asgari 2 yıl 
Yatırım Kredilerinde asgari 3 yıl 

   

Kullandırım Tutarı 

Program kapsamında kullandırılacak her bir kredinin tutarı tek seferde KOBİ’ler için 3,5 
milyon Euro’yu ve Orta Ölçekli İşletmeler için ise 6 milyon Euro’yu aşmayacaktır. 
 
Tek seferde 2 milyon Euro üzeri tüm krediler için krediyi kullanan firmalar nakit akım 
tablosu sunmalıdır ve kredi onayı sırasında; 

• Mali borç/sermaye oranının en fazla 85/15 olması, 

• Finansal borç servis oranının en az 1/1 olması 
gerekmektedir. 
 
Firma bazında toplam kredi üst sınırı bulunmamaktadır. 

   

   

Faiz Oranı 
Kadın Katılımı Sağlayan Firmalar                (LIBOR+3,15 / EURIBOR+2,85) 
Diğer Firmalar                                                (LIBOR+3,25 / EURIBOR+2,95) 

   

Özel Şartlar, 
Sürdürülebilirlik 
ve Sektör Kısıtları 

* Kredi kullanacak firmanın yukarıda belirtilen ihracatçı tanımına mutlaka uyması 
gerekmektedir. 
 
* Döviz kazandırıcı faaliyet gösteren firmalar da yukarıda belirtilen ihracatçı tanımına 
uymak kaydıyla krediden faydalanabilir. 
 
* Çalışan sayısı 1.500’in üzerinde olan firmalara kredi kullandırılmayacaktır.  
 
* Hem işletme hem de yatırım kredilerinde çevresel ve sosyal risk sürdürülebilirlik 
incelemesi yapılacaktır. Bu sebeple her bir kredi başvurusu için Şubelerimiz ekte yer alan 
“ P2.D1 Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli_v7.3 ”  dosyasını tamamlayıp ilgili 
dosyayı “Süreç ve Kalite Müdürlüğü”ne inceleme için iletecektir. Başvuru incelendikten 
sonra kredi kullandırım işlemlerine devam edilebilecektir. “Süreç ve Kalite 
Müdürlüğü”  tarafından uygun görülmeyen başvurulara kredi kullandırımı 
olmayacaktır.  
* Sürdürülebilirlik incelemesi yapılabilmesi için firmaların risk durumları 3’e ayrılmıştır. Bunlar A: 
Yüksek Risk, B: Orta Risk, C: Düşük Risk olarak adlandırılmıştır. Nihai sınıflandırma “Süreç ve 
Kalite Müdürlüğü” tarafından yapılacaktır. 
 
* “A” kategorisinde yer alan firmalara kredi kullandırımı olmayacaktır. Bu firmalar genelde 
aşağıdaki sektörlerde faaliyet göstermektedir;  
      -Enerji (Termik Santral Projeleri) 

   



 

      -Kağıt ve Orman Ürünleri 
      -Kimya ve Plastik 
      -Metal (Isıl İşlem İçeren Operasyonlar) 
 
* “B” kategorisinde yer alan firmalar genel itibariyle aşağıdaki sektörlerde faaliyet göstermektedir; 
      -Cam 
      -Elektrik ve Elektronik 
      -Enerji (İletim ve Dağıtım Faaliyetleri) 
      -Enerji (Yenilenebilir Enerji Projeleri) 
      -Gıda 
      -İnşaat Malzemeleri 
      -İnşaat ve İnşaat İşleri 
      -Lojistik ve Taşımacılık 
      -Makine ve Teçhizat 
      -Metal 
      -Mobilya, Ev ve Ofis Gereçleri 
      -Otomotiv 
      -Sağlık 
      -Tarım ve Balıkçılık 
      -Tekstil (Kimyasal İşlem İçeren Operasyonlar) 
      -Tekstil Hammaddeleri 
 
*  “C” kategorisinde yer alan firmalar genel itibariyle aşağıdaki sektörlerde faaliyet göstermektedir; 
       -Bilişim ve İletişim Teknolojileri 
       -Elektrikli Ev Aletleri 
       -Hizmetler 
       -Tekstil (Hazır Giyim ve Konfeksiyon) 
       -Toptan Ticaret 
 
*  Çevresel ve sosyal risk değerlendirme sonucu “B” kategorisinde çıkan yatırım kredisi 
başvuruları için kredi başvurusu yapan firmanın bağımsız bir kuruluşa yatırımı ve faaliyet 
konusuyla ilgili çevresel ve sosyal risk raporu hazırlatması ve bu raporu Bankamıza sunması 
gerekecektir. Rapor maliyeti müşteriye ait olacaktır. Hazırlatılan rapor “Süreç ve Kalite Müdürlüğü” 
tarafından incelendikten sonra kredi kullandırım işlemlerine devam edilebilecektir. 
 
* İşletme kredisi başvuruları için çevresel ve sosyal risk değerlendirme modelinde işletme 

sermayesi değerlendirme sayfası doldurulacak, şube yetkilisi ve firma yetkilisi imzası 
alınacaktır. Bu formun bir kopyası bilgi amaçlı Süreç ve Kalite Yönetimi 
Müdürlüğüne EBYS üzerinden gönderilecektir.  
 

*  Çevresel ve sosyal risk değerlendirme sonucu “B” kategorisinde çıkan işletme kredisi başvuruları 

için bağımsız bir kuruluşa çevresel ve sosyal risk raporu hazırlatmasına gerek yoktur.  
 
*  Çevresel ve sosyal risk değerlendirme sonucu “C” kategorisinde çıkan işletme ve yatırım kredisi 
başvuruları için bağımsız bir kuruluşa çevresel ve sosyal risk raporu hazırlatmasına gerek yoktur.  
 
*Firma faaliyette bulunduğu sektör itibariyle “C” kategorisinde yer alsa dahi nihai inceleme sonucu 
firmanın faaliyeti / yatırımı “B” kategorisinde yer alabilir. Aynı şekilde firma faaliyette bulunduğu 
sektör itibariyle “B” kategorisinde yer alsa dahi nihai inceleme sonucu firmanın faaliyeti / yatırımı “A” 
kategorisinde yer alabilir.  


