
ab0cd   proje özeti 
 

Projenin adı: LBT Varlık Yönetim A.Ş. – Öz kaynak ve borç finansmanı 

Ülke:  Türkiye 

Proje No: 42385 

Sektör:  Banka olmayan Mali Kurumlar 

Kamu/özel: Özel sektör  

Kurul tarihi:  12 Mayis 2011 

Durum:  Onaylandi, Imzalanmasi bekleniyor 

PSD ilan tarihi:  27 Nisan 2011 
 

Projenin tanımı ve hedefleri: 

 

EBRD tarafından LBT Varlık Yönetim A.Ş. (Firma) için öz kaynak 
ve borç finansmanı değerlendirilmektedir.  

EBRD tarafından sağlanacak olan finansman, Firma tarafından 
ülkedeki kaynak mali kurumlardan gelen tahsili gecikmiş şirket 
kredileri (NPL) ve perakende kredi ile alacaklarının alım ve 
çözümleme işlerinde kullanılacaktır.   

Geçiş etkisi: Proje tarafından Firmanın mevcut operasyonları ve Türkiye’deki 
NPL pazarında yürüttüğü faaliyetlerin bir bütün olarak arttırılması 
maksadıyla bir NPL varlık yöneticisine de destek sağlanacaktır. 
Bu şekilde, mali kurumların bilançolarında olumlu bir gelişim 
kaydedilmesi, NPL piyasasında verimliliğin arttırılması ve 
ülkedeki tahsili gecikmiş kredilerden kaynaklanan sorunların 
çözümüne yönelik olarak itibarlı ve sorumluluk temeline dayanan 
standartların belirlenmesinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.  

Müşteri: Firma, Türkiye’deki önde gelen NPL varlık yönetim 
kuruluşlarından olup, ülkenin kaynak mali kurumlarından gelen 
tahsili gecikmiş kredi ve alacakların alımı ve çözümüne odaklı 
çalışmalar yürütmektedir.  

EBRD finansmanı: 100 milyon TL’na kadar kaynak ve borç finansmanı. 

Proje toplam maliyeti: 100 milyon TL’na kadar.  

Çevresel ve sosyal sınıflandırma, 
etkiler ve önlemler:  

FI Sınıfı. LBT’nin EBRD tarafından belirlenmş olan 2 ve 9 sayılı 
Performans Kriterlerine uyması ve Banka’ya yıllık olarak 
çevresel e sosyal raporlar sunması gerekmektedir. Firmanın 
NPL toplama usulleri İngiltere ve ABD’deki en iyi uygulama 
örneklerine uygun olacaktır. Banka tarafından Firmaya ESDD 
(Çevresel ve Sosyal Uygunluk) eğitimi verilecektir. 

Teknik işbirliği: Yok. 

Firma irtibat bilgileri: İlker Yöney, Yatırımlar Müdürü 

e-posta: ilker.yoney@lbtvarlik.com.tr 

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

mailto:ilker.yoney@lbtvarlik.com.tr


One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 
Tel: +44 20 7338 6000   Fax: +44 20 7338 6100   http://www.ebrd.com 

Tel: +90 212 355 8012 

İş fırsatları: İş fırsatları veya satın alma işlemleri için müşteri firma ile irtibat 
kurunuz.  

Genel konular: Satın alma konusu dışında kalan EBRD ile ilgili konular için:  
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
e-posta: projectenquiries@ebrd.com 

Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) EBRD’nin ilgili stratejileri, politikaları ve operasyonları 
konusunda farkındalık arttırmak amacıyla paydaşlarıyla 
yürüttüğü bilgi paylaşımı ve danışmanlık süreçleri PIP 
kapsamında belirtilmiştir.  

PIP metni için: http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Proje Şikayet Mekanizması (PCM) Finansman sağladığı projelerle ilgili birey ve/veya bireyler ile 
kurum ve/veya kurumlardan kaynaklandığı iddia edilen ya da 
kaynaklanma olasılığı görülen zararlarla ilgili şikayetlerin 
bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla EBRD 
tarafından bir Proje Şikayet mekanizması (PCM) 
oluşturulmuştur. Proje Şikayet mekanizması işleyiş usullerini 
aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf; belgenin 
Rusça versiyonunu aşağıdaki adreste bulabilirsiniz. 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

PCM kapsamında her türlü şikayetin EBRD finansmanının son 
dağıtımını takip eden 12 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. 
PCM görevlisine pcm@ebrd.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca, şikayetinizi ne zaman bildirebileceğinizle ilgili olarak 
ülkenizdeki EBRD birimine başvurabilirsiniz.   
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