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Projenin Tanımı 
EBRD, Türkiye’nin en büyük dördüncü özel sektör bankası olan Yapı Kredi Bankası’nın 
(“YKB”) yan kuruluşu olan Yapı Kredi Leasing’e (“YKL”), leasing faaliyetlerini 
Türkiye’deki küçük ve ortak boyutlu işletmeleri (KOBİ) kapsayacak biçimde genişletmek 
üzere 50 milyon  €’ya eşdeğer kredi vermeyi düşünmektedir. Bu projenin amacı, yeterince 
hizmet götürülmeyen bölgelerdeki KOBİ’lere makine ve ekipman konusunda sağlanan 
leasing finansmanı imkanlarını artırmaktır. EBRD’nin finansmanı sayesinde YKL, aynı 
zamanda sürdürülebilir uzun vadeli fon kaynaklarına ulaşma yönündeki genel stratejisinin bir 
parçası olarak, fon tabanını da çeşitlendirebilecektir. 
 
Kalkınma Etkisi 
Kalkınma Etkisi, YKL’nin Türkiye’deki öncelikli kalkınma bölgelerindeki varlığını artırmak 
amacıyla, KOBİ’lere ekipman finansmanı sağlama konusundaki uzmanlığından faydalanarak, 
bu tür bölgelerde leasing ürünlerinin bulunurluğunun artmasıyla ortaya çıkacaktır. 
 
Proje sayesinde, YKL’nin finansman tabanının süresi uzatılarak mevcut leasing 
anlaşmalarının vadesine uyumlu hale getirilecek ve gelecekte sürdürülebilir finansman 
kaynaklarına erişilebilecektir. 
 
Müşteri 
Türkiye’nin  ilk leasing şirketlerinden biri olarak kurulan YKL, bu sektörde liderdir ve 2013 
yılının ilk yarısındaki verilere göre, aktifler ve yeni leasing hacmi açısından Türkiye’nin en 
büyük leasing şirketidir. YKL, ekipman leasing’i ve KOBİ’lere tedarikçi finansmanı 
konusunda uzmanlaşmıştır. 
 
EBRD Finansmanı 
YKL’ye iki tranş halinde verilmek üzere, 50 milyon €’ya eşdeğer kredi.   
 
Proje Maliyeti 
50 milyon €’ya eşdeğer.  
 
Çevresel Etki 
Bu proje, FI kategorisinde yer almaktadır. YKL’nin EBRD 2 ve 9 sayılı Performans 
Şartlarına uyması, EBRD’nin Leasing için Çevresel ve Sosyal Prosedürlerini benimsemesi ve 
uygulaması ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlar sunması gerekecektir. 
 
Teknik İşbirliği 



Yok. 
 
Şirket İrtibat Bilgileri 
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 
 
Zeynep Küçüköner, Hazine ve Dış İlişkiler Müdürü  
E-posta: zeynep.kucukoner@ykleasing.com.tr  
 
İş fırsatları 
İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için, müşteri firma ile temasa geçiniz.  
 
Genel istihbarat 
EBRD’den, proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi almak için:   
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380  
E-posta: projectenquiries@ebrd.com  
 
Kamu Bilgilendirme Politikası  
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD’nin bilgileri açıklama ve paydaşlarla istişarede 
bulunma yöntemlerini belirlemekte, böylelikle Bankanın stratejileri, politikaları ve 
faaliyetleri hakkında bilinç düzeyinin artırılmasını ve bunların daha iyi anlaşılmasını 
sağlamaktadır. 
Kamu Bilgilendirme Politikası’nın metni 
 
Proje Şikayet Mekanizması  
EBRD, finanse ettiği ve zarara yol açtığı veya açma ihtimalinin bulunduğu iddia edilen 
projelerle ilgili bir veya daha fazla kişiden veya kuruluştan gelen şikayetlerin bağımsız bir 
şekilde incelenmesi amacıyla, Proje Şikayet Mekanizmasını tesis etmiştir. Proje Şikayet 
Mekanizmasına ilişkin Usul Kurallarına www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf 
adresinden ulaşılabilir. Metnin Rusçasına ise 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf adresinden ulaşılabilir. 
 
Proje Şikayet Mekanizması kapsamında ortaya çıkabilecek şikayetlerin, EBRD fonlarının son 
kez verildiği tarihten sonra en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet etmek için 
geçerli süre hakkında sorularınız varsa, yardım almak için Proje Şikayet Mekanizması 
sorumlusu (pcm@ebrd.com ) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile temasa geçebilirsiniz. 
 
Proje Özet Belgeleri, EBRD Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapılmadan önce 
hazırlanmaktadır. Proje Özet Belgesi açıklandıktan sonra, projeyle ilgili detaylar 
değiştirilebilir. Proje Özet Belgeleri, resmi EBRD politikalarını yansıtan belgeler olarak 
düşünülmemelidir. 
 
Son güncelleme tarihi 2 Ağustos 2013 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf

