
Proje Finansmanı & Proje Kredileri ve Kredi Erişimi 
 

Sizi 21 - 22 Mayıs tarihinde online Zoom ortamında gerçekleştireceğimiz “Proje Finansmanı & 

Proje Kredileri ve Kredi Erişimi” isimli eğitim programımız hakkında bilgilendirmek isterim. 

Eğitimimiz Eski Gama Holding ve Doğanlar Yatırım 

Holding Finans Direktörü ve SMMM Sn. Ayşegül Özleyen tarafından 09:30 – 14:30 saatleri 

arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim kalitesini koruyabilmek ve bütün sorulara cevap 

verebilmek adına sınıf kontenjanını 20 kişi ile sınırlamak durumundayız. Bu sebeple katılım 

kararınızı olabilen en erken tarihte benimle paylaşmanızı rica ederim. Tüm sormak istedikleriniz 

ve katılım için 0 2 1 6 6 0 6 4 0 9 3 numaralı telefondan bana ulaşabilir veya bu maili 

yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca bu eğitimi kurumunuz ihtiyaçları doğrultusunda revize edip sizin 

belirleyeceğiniz günde sadece sizin şirketinize özel olarak organize edebilmekteyiz. 

Kurumunuza özel eğitim ihtiyacınız için teklif isteyebilirsiniz. Eğitimde değineceğimiz 

başlıca konuları aşağıda bilginize sunarım. Değerli vaktiniz için teşekkürler. 

 

Eğitimin Genel Amacı; 

Eğitime katılımcıların yatırım projelerinin değerlendirilmesi, bu projelerin ne şekilde nasıl 
yapılar ve ne tür 
analizler ile finansman sürecinin yönetildiği, verimlilik ve karlılık düzeylerini analiz ederek 
finansal ve risk analizlerinin nasıl yapıldığını konularında detaylı bilgi edinmelerini 
amaçlamaktadır. 
 
Eğitimin İçeriği; 

 
1.GÜN 

MODÜL 1 

Proje finansmanı nedir? 

Proje finansmanı kurumsal finansman farkı Proje Şirketi 
Proje finansmanı çeşitleri Örnek proje finansman yapıları 
 
MODÜL 2 

Finansal tamamlanma Borç servis karşılama oranı 
Proje finansmanının avantajları Kredibilite ve bankabilite 
 
MODÜL 3 

Proje finansmanında riskler ve bu risklerin yönetilmesi Proje finansmanı ile ilgili kredi 
değerlendirme süreci 
Proje finansmanı değerlendirme kriterleri Özkaynak 
Sermaye maliyeti Finansal fizibilite Proje stres testi 

Monte Carlo analizi 

Finansal model (Örneklerle) 
 

2. GÜN 

MODÜL 4 

Proje finansmanında kullanılan finansman yöntemleri Proje finansmanında geri 
ödeme süresi ve miktarları Proje finansmanında teminatlar 

PPP nedir, örnek PPP uygulamaları 

 

MODÜL 5 

Proje kredileri ve kullanım koşulları Finansal mühendislik 
 
MODÜL 6 

Multilateral organizasyonlar (IFC, EBRD, IBRD, MIGA, EIB ...) 

ECA’lar (Türk Eximbank, Hermes, US Eximbank, EKN, SACE, ATRADIUS, SERV, NEXI, 
EKF, K-SURE, CESCE, KEXIM, JBIC…) 

ECA kredileri ile sağlanan avantajlar, fiyatlandırılması, teminat yapıları 

 

 


