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Proje Tanımı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Yapı Kredi Bankası’nın (YKB) ihraç ettiği
Türk Lirası cinsinden KOBİ varlık teminatlı menkul kiymet programına yatırım yapmıştır.
Programın büyüklüğü 300 Milyon EUR’ya kadar olup, Moody’s tarafından A3 (yerel para
birimi) olarak derecelendirilmiştir.
EBRD, bu yatırımıyla Türkiye’nin kalkınmada öncelikli bölgelerinde tarımsektöründe
faaliyet
gösteren
KOBİ'ler
ile
kadın
girişimcilere
s
kadın
girişimciler
ve yönettikleri KOBİ'lere yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullanılmak üzere
özel finansman sağlanması yonunde destek vermektedir.

Geçiş Etkisi
Olumlu geçiş etkisi, YKB'nin yerel para birimi cinsinden, öncelikli bölgelerde bulunan
KOBİ'lere kredi vermekte ve kadınların yönetimindeki işletmeleri teşvik edip desteklemekte
kullanabileceği bir fon kaynağı sağlanmasından kaynaklanmaktadır. YKB’nin, tahvil
yapısının etkinliğini göstererek sermaye piyasalarında bir örnek olma etkisi yaratması
beklenmektedir.

Müşteri
Türkiye’nin, aktif büyüklüğü bakımından dördüncü en büyük özel bankası olan Yapı Kredi,
70’in üzerinde ilde 918 şubeyi kapsayan geniş bölgesel ağı ile büyümekte olan bir Türk
bankasıdır. 31 Mart 2012 itibariyle YKB’nin aktif toplamı 50 milyar EUR olup, 27,8 milyar
EUR’ya ulaşan müşteri tabanı bankayı, yaklaşık % 9,2’lik pazar payı ile faaliyet gösterdiği

pazarda altıncı sırada konumlandırmaktadır. Banka Moody’s tarafından Ba3, S&P tarafından
BB/Pozitif, Fitch tarafından ise BBB-/ Durağan şeklinde derecelendirilmektedir.

EBRD Finansmanı
50 milyon EUR (Türk lirası cinsinden muadili) tutarında yatırım.
EBRD, Avrupa Yatırım Bankası ve UniCredit Bank Austria AG ile birlikte, bankanin varlik
teminatli tahvil ihraç programi dahilindeki ilk tahvil ihracına yatırım yapmaktadır.

Proje Maliyeti
300 milyon EUR (Türk lirası cinsinden muadili).

Çevresel Etki
Finansal Kurumlar “FI” olarak kategorize edilmiştir: Yapı Kredi, EBRD nezdindeki mevcut
işlemler üzerinden PRs 2 ve 9’a uygun olmalidır.
Yapı Kredi'nin, EBRDKurumsal Kredilendirmeye ilişkin Çevresel ve Sosyal Prosedürlerini
uygulaması ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlarını sunması gerekecektir. ESD
(Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölümü), İş Dünyasında Kadınlar programına yardımcı olmak
üzere Operasyon Ekibi ile yakın çalışma içerisinde olacaktır.

Teknik İşbirliği
YKB, tarımsektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kredilendirilmesine yönelik kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere, EBRD’nin Türkiye KOBİ Kredilendirme
Teknik İşbirliği Programı (TMSMELP) çerçevesinde sundugu teknik yardımdan
faydalanmaya devam edecektir.

Şirket İletişim Bilgileri
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Plaza D Blok
Levent 34330 İstanbul - TÜRKİYE
Faks: (90 212) 339 61 32
E-posta: yapikredi_financialinstitutions@ykb.com

İş fırsatları
İş ya da ihale fırsat ve imkânları için müşteri firma (YKB) ile irtibat kurunuz.

Genel bilgi talepleri

İhaleler ile ilgili olmayan EBRD projeleri hakkında bilgi talepleri:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP içerisinde, EBRD’nin, stratejilerine, politikalarına ve faaliyetlerine ilişkin farkındalığın
daha iyi bir düzeye getirilmesi ve bunların daha iyi bir biçimde anlaşılabilmesinin
desteklenmesi doğrultusunda paydaşlarına bilgi açıklama ve paydaşlarıyla istişare etme usul
ve
yolları
ortaya
konmaktadır.
KBP Metni

Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM)
EBRD, bir ya da daha fazla kişiden yahut kurumdan Banka tarafından finanse edilen ve
zarara neden olduğu iddia edilen yahut zarara yol açma ihtimali arz eden projelere ilişkin
şikâyetlerin bağımsız bir şekilde incelenip değerlendirilmesine olanak sağlamak üzere Proje
Şikâyet Mekanizması’nı (PŞM) tesis etmiştir. PŞM’nın tâbi olduğu usul kurallarına
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf adresinden ulaşılabilir
PŞM çerçevesindeki her türlü şikâyetin, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)
fonlarının son dağıtımından sonra en geç 12 ay içerisinde iletilmesi gerekmektedir. Şikâyetin
iletilmesi için öngörülen süre konusunda kuşkularınız varsa, yardım için PŞM görevlisi
(pcm@ebrd.com adresinden) ya da ilgili EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)
Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.

Proje Özet Dokümanları, EBRD Yönetim Kurulu değerlendirmesi öncesinde hazırlanır. Proje Özet
Dokümanının açıklanmasından sonra proje detaylarında değişiklik yapılabilir. Proje Özet Dokümanlarının,
resmi EBRD Politikasını temsil keyfiyetini haiz olduğu addedilemez.

