
LBT Varlık Yönetim A.Ş. - Tahvil 
  

Ülke   : Türkiye 

Proje No  : 45502 

İş sektörü: Banka dışı finansal kuruşlar 

Kamu/Özel  : Özel  

Çevre Kategorisi : FI 

Hedeflenen Kurul tarihi: 16 Ekim 2013 

Durum   : İmzalandı 

Projeye özgü açıklamanın yapıldığı tarih: 17 Ekim 2013 

  

  

  

Proje Açıklaması 

AİKB, LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait 600 milyon TRY'ye varan değerdeki yerel para birimi 

cinsinden teminatsız tahvil ihracı programına 120 milyon TRY’ye (48 milyon EURO) kadar 

yatırım yapmayı değerlendirmektedir. 

  

AİKB tarafından sağlanacak olan finansman, Türk bankaları tarafından satılması beklenen 

batık kredi (NPL) portföylerinin alımının finanse edilmesinde kullanılacaktır.  

  

Geçiş Etkisi 

Geçiş etkisi potansiyeli, ihraçları arz ve talebe ve Türkiye’deki yerel sermaye piyasasının 

gelişimine ilişkin bir dizi etkenle sınırlanmış olan banka dışı ihraççılara yönelik yeni 

finansmanın gösterimi ile ortaya çıkmaktadır. 

  

Yatırım programı, bir ihraççının yatırımcı tabanını kademeli olarak genişletebildiğini ve 

ihraçlarında süreklilik tesis ederek getiri eğrisini genişletebildiğini gösterecektir. 

  

Bu işlem ayrıca, NPL’leri bankaların bilançolarından çıkarmak maksadıyla, Türkiye’nin önde 

gelen NPL varlık yönetimi şirketlerinden birine çokça ihtiyaç duyduğu sermayeyi de 

sağlayacaktır. Bu şekilde, bankaların bilançolarında faydalı bir etki sağlanması, NPL 

piyasasında etkinliğin artırılması ve ülkedeki NPL’lerin itibarlı ve sorumlu bir biçimde 

çözümüne yönelik standartların belirlenmesinin sürdürülmesi hedeflenmektedir. 

  

Müşteri 

Firma, Türkiye’deki önde gelen NPL varlık yönetimi kuruluşlarından biri olup ülkenin 

kaynak finansal kuruluşlarından gelen batık kredilerin ve alacakların çözümü ve edinilmesi 

üzerine odaklanmıştır. 

  

AİKB Finansmanı 

Firma tarafından ihraç edilen tahvillere, 120 milyon TRY’ye kadar. 

  

Proje Bedeli 

Başlangıç olarak 200 milyon TRY’ye kadar, gelecekteki müteakip ihraçlar ile en fazla 600 

milyon TRY’ye çıkacaktır. 

  

 



Çevresel Etki 

FI kategorisi. LBT’den AİKB’nin 2 ve 9 sayılı Performans Gereklerine uyması ve AİKB’ye 

yıllık olarak çevresel ve sosyal raporlar sunması istenecektir.  Firmanın NPL tahsilat usulleri, 

İngiltere ve ABD’deki en iyi uygulamalara göre tatbik edilecektir.  

  

Teknik İşbirliği 

Bulunmamaktadır. 

  

Firma İrtibat Bilgileri 

İlker Yöney, Yatırımlar Müdürü 

  

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

Tel: +90 212 355 8012 

  

İş olanakları 

İş olanakları veya satınalma işlemleri için müşteri firma ile irtibat kurunuz. 

  

Genel sorular 

Satınalma ile ilgili olmayan AİKB projesi soruları:  

Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 

E-posta: projectenquiries@ebrd.com 

  

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP) 

KBP’de AİKB’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkındaki bilinci ve anlayışı 

artırmak üzere bilgileri ne şekilde açıklayacağı ve paydaşları ile ne şekilde istişareler 

gerçekleştireceği düzenlenmektedir.  

KBP metni 

  

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) 

AİKB, Banka tarafından finanse edilen ve zarara neden olduğu veya neden olma olasılığının 

bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla şahıstan veya kuruluştan 

gelen şikayetlerin bağımsız şekilde incelenmesi için bir fırsat sunmak amacıyla Proje Şikayet 

Mekanizmasını (PŞM) kurmuştur.  

 

PŞM’yi düzenleyen İç Tüzüğe www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf adresinden 

ulaşılabilir, http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf adresinden Rusça 

sürüme erişmek mümkündür. 

 

PŞM kapsamında yapılacak tüm şikayet başvuruları, AİKB fonlarının son dağıtımını 

müteakip en geç 12 ay içinde yapılmalıdır. Şikayet başvurusunun yapılması gereken süre 

konusunda tereddüdünüz olması durumunda yardım için PŞM görevlisine (pcm@ebrd.com 

adresinden) veya ilgili AİKB Ülke Ofisine başvurabilirsiniz.  
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