
 
 

TEB ‘çevre yatırımları’na  
50 milyon euro kredi verecek 

 
Türk Ekonomi Bankası, şirket ve belediyelerin çevre dostu 

projelerine finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı 
(AFD) ile 50 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı 

 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını 
desteklemek amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Développement 
- AFD) ile 50 milyon euro değerinde bir kredi anlaşmasına imza attı. AFD’den 
sağlanacak kredi ile TEB; ağırlıklı KOBI ler olmak üzere, tüm tüzel müşterilerinin yanı 
sıra belediye ve belediye iştiraklerinin çevre dostu enerji yatırımlarını uzun vadede ve 
uygun koşullarda finanse edebilmelerini sağlayacak. 
 
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Bernard Emié’nin evsahipliğinde İstanbul’daki 
Fransız Sarayı’nda imzalanan kredi anlaşması ile elde edilen kaynağın  Enerji 
Verimliliği ve Yenilebilir Enerji Yatırımlarını desteklemek amacıyla kullandırılması 
hedefleniyor.  
 
Fransız Kalkınma Ajansi Finansal sektör ve özel sektöre destek Bölüm Şefi Aude 
Flogny-Catrisse, “Düşük karbon ekonomisi yaratmak AFD Group için stratejik bir odak 
konusudur. TEB ile aramızda daha önceden beri varolan sağlam bir ortaklık 
kapsamında imzaladığımız sözkonusu yeni anlaşma ile yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliği yatırımlarının Türkiye’de geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz. Bugün 
imzalayacağımız finansman sözleşme, 2009-2010 yılları arasında Türk bankalarının 
kullanımına uzun vadeli krediler sunmaya dayanan 300 milyon euroluk "Türkiye İklim" 
genel programı kapsamında yapılacaktır” dedi. AFD Türkiye Temsilcisi Laurent Duriez 
ise “Bu program, AFD ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında Nisan 2009 tarihinde gaz 
emisyonlarını azaltılmasına katkı sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla 
yapılan anlaşmanın çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.  
 
TEB Genel Müdürü Varol Civil ise “TEB, AFD kredilerine aracılık ederek enerji 
verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek konusunda önemli bir rol 
oynamaktadır. Böylece TEB müşterlerine  başarı hikayeleri yaratmalarına öncülük 
etmektedir. Nuh Çimento, TEB aracılığı ile AFD’den sağladığı kredi ile 2009 yılında 
arıtma tesislerinin çamurlarını alternatif yakıta çeviren bir kurutma tesisi kurmuştur” 
açıklamasını yaptı. 
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