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Proje finansmanı işleminin en önemli aşamalarından biri kuşkusuz proje için doğru kredinin doğru kullanım 
koşulları ile sağlanmasıdır. İyi yapılandırılmış bir proje finansmanı kredisinin aşağıdaki koşulları taşıyor olması 
gerekir.

1. Kredi kullandırım süresi projenin tamamlanma süresi ile uyumlu olmalıdır. Olası gecikmelere karşı 
hazırlıklı olmak adına bu süreyi belli bir marj dahilinde esnek tutmakta fayda vardır. Kredi kullandırımı 
proje yüklenicisinin hakediş ödemelerine parallel olmalıdır. Bazı uygulamalarda kredinin projenin 
hemen başında yatırımcıya kullandırılması  inşaat dönemi faiz yükünü arttırması itibari ile tercih 
edilmemelidir.

2. Proje tamamlanma süresi içinde öz kaynağın projeye hangi zamanlama ile konacağı önemli bir 
kriterdir. Yatırımcı için tercih edilecek yöntem hakedişlere parallel olarak önceden belirlenmiş öz 
kaynak oranında katkı sağlamak olmalıdır. Bu yönteme ‘Pro Rata’ denilir ve bu sayede öz kaynak 
katkısı inşaat dönemine yayılmış olur. Bankalar ise risk yönetimi perspektifi ile öz kaynak katkısının 
tamamının inşaat dönemi başında konulmasını talep edebilirler.

3. Proje finansmanının temel prensiplerinden biri proje gelirleri ile giderlerinin birbiri ile uyumlu 
olmasıdır. Bu bakımdan proje gelirleri hangi para birimi ise banka kredisinin de aynı para biriminden 
olması kritik önem taşır. Aksi takdirde uzun vadeli kur riski taşımak büyük sakıncalar doğurabilir.

4. Kredi vadesinin projenin kendi kendisini proje nakit akışı ile ödeyebileceği kadar uzun olması 
gerekir. Bu bakımdan kredi geri ödemeleri için en uygun hesaplama şekli ‘Kredi Heykeltraşlığı’ 
yöntemidir.( Bu yöntemin nasıl işlediğini başka bir yazımda kaleme alacağım)

5. Projenin yapısı itibari ile nakit akışında mevsimsellik olması durumunda bu durum mutlaka geri 
ödeme planı hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. HES, RES, Tarim ve Turizm yatırımları mevsimselliği 
olabilecek proje tipleri arasındadır.

6. Bazı projelerde nakit akışının belli bir seviyeye ulaşması için ekstra bir zamana ihtiyaç olabilir. Bu 
tip projelerde ödemesiz dönem (grace period) veya daha düşük ödeme ile başlama seçenekleri 
değerlendirilebilir. 

7. Projenin geliştirilmesi amacı ile yapılacak ön çalışmalar genel olarak yatırımcılar tarafından karşılanır. 
Bu maliyetler yatırımın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bankalar tarafından yapılacak değerlendirmede 
yapılan ön harcamaların ne kadarının öz kaynak katkısı olarak kabul edileceği çok önemli bir husutur. 
Bu oran ne kadar yüksek ise yatırımcıların proje genelindeki  öz kaynak yükümlülüğünü azaltacağı için 
büyük önem taşır.

8. Proje tamamlanma aşamasında oluşacak olan ve ‘inşaat dönemi faizleri’ olarak adlandırılan faizlerin 
yatırımcı tarafından mı ödeneceği yoksa banka tarafından ana paraya eklenerek kredi geri ödemeleri 
ile mi geri alınacağı da önemli hususlardan biridir. Faizlerin yatırımcıdan talep edilmesi proje için gerekli 
olan öz kaynak katkı oranını arttıracağı için yatırımcı açısından tercih edilmez. Bankalar ise proje ile ilgili 
risklerini kontrol etme amacı ile bu bedeli kredilendirmeye sıcak bakmayabilirler. Projenin nakit akışının 
kuvvetli ve yatırımcıların kredibilitesinin de yüksek olduğu durumlarda bankalar bu konuda daha esnek 
davranabilirler. 

9. Proje için talep edilen öz kaynak tutarının yatırımcılar için karlılığı koruyacak düzeyde diğer taraftan 
da bankalar için tatminkar seviyede olması gerekir. Öz kaynak proje için en pahalı kaynak olması 
dolayısı ile proje için hangi düzeyin kabul edilebilir seviye olduğu müzakere sürecinin en önemli 
parçalarından birini teşkil etmektedir.
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10. Kredinin faizi değişken veya sabit olabilir. KOBİ veya OBİ düzeyindeki yatırımcıların, özellikle faiz 
riskini yönetebilecek uzman finansman yöneticileri bünyelerinde bulunmuyor ise , sabit faizi tercih 
etmeleri önerilir.

11. Proje finansmanı bankalar ve leasing şirketleri tarafından sağlanan özellikli bir kredidir. Kullanım 
koşulları diğer banka kredilerinin uygulamalarından farklıdır. Kredi kullandırımında kar dağıtımı 
kısıtlamaları, rezerv hesap gereksinimleri, nakit süpürme (cash sweep) opsiyonu vb. özel uygulamalar 
yer alabilir. Bu koşullar ‘Term Sheet’ dediğimiz kredi koşulları dökümanında yer alır ve kredi tahsis 
aşaması öncesi yatırımcı ile banka üzerinde görüşüp anlaşmaya varırlar. Koşulların nasıl belirlendiği 
bankanın teminat alt yapısının güvence altında olması bakımından önem taşır.  Ayrıca, bu koşulların 
nasıl belirlendiği yatırımcının proje karlılığı  üzerinde büyük etki yapar. 

12. Işletme sermayesi ihtiyacı da proje finansmanının bir parçasıdır. Bu ihtiyacın nasıl finanse edileceği 
de mutlaka dikkate alınmalıdır. İşletme sermayesi ihtiyacı proje kredisinden farklı bir para biriminde ve 
daha kısa vadeli olarak finanse edilebilir. İşletme sermayesi ihtiyaç kredileri proje kredilerinin aksine 
genelde rotatif mahiyette tahsis edilmektedir.

13. Son olarak proje finansmanında, yatırımcılar açısından, kredinin erken kapatılması, refinansman vb. 
faktörlerin de kredi tahsis aşamasından önce belirlenmiş olmasında fayda vardır.
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