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Proje tanımı ve hedefler:

EBRD; Türkiye’deki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla
kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere
(KOBİ’lere) finansman sağlamak için Türkiye’de ticari bir banka
olan Türkiye İş Bankası A.Ş’ ye (“İş Bankası”) yaklaşık 55 milyon
ABD Doları (veya bu tutarın Euro cinsinden karşılığı) değerinde
bir fon sağlamayı düşünüyor. Finansman, İş Bankası’nın mevcut
Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları (“DPR”) programı kapsamında
yayınlanan yatırım derecelendirme notları temel alınarak İş
Bankası’na verilecektir.
Söz konusu kredi, Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen
KOBİ’leri hedefleyen entegre ve özel bir program olan TurWiB
(Türkiye'de Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık
Desteği Programı) kapsamında değerlendirilen bir alt-projedir.
Bu kredinin nihai amacı, kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'ler
için finansman ve danışmanlığa erişimi kolaylaştırmak yoluyla
Türkiye'de güçlü bir kadın KOBİ sektörünün geliştirilmesini
sağlayarak kadın girişimciliğini ve finansmana erişimini, daha
kapsamlı olarak ise kadınların iş hayatına katılımını
desteklemektir.
Söz konusu kredi, (i) İş Bankası’nın kadınlar tarafından yönetilen
işletmelerin kendilerine has ihtiyaçlarını karşılayacak finansal
ürünlerin geliştirmesine yardımcı olacak Teknik İşbirliği
programıyla, (ii) bu segmente sürdürülebilir esasta kredi
verilmesini desteklemeye yönelik bir risk paylaşım mekanizması
ile ve iii) bir bütün olarak TurWiB Programının hibe bileşenini
oluşturan İş Hayatında Kadınlara Küçük İşletme Desteği ("SBS")
bileşeniyle desteklenmektedir.

Geçiş etkisi:

Geçiş etkisi (i) pazar büyüme, (ii) yeni ürün ve süreçlerin
geliştirilmesi
ve,
(iii)
becerilerin
aktarılması
yoluyla
gerçekleşecektir.
Pazar Genişlemesi: Finansmana erişim açısından cinsiyet
eşitsizliğinin yüksek olduğu Türkiye’de kadınlara ait ve kadınlar
tarafından yönetilen KOBİ’ler için finansmana erişilebilirliği
arttırmak suretiyle sağlanacaktır.
Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi: Kredi ve genel anlamda Programın;
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kadın KOBİ’lerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak pazara
sürülecek yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi yoluyla kadın
KOBİ’lerine finansman sağlamanın ticari açıdan uygun ve kârlı
olmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir ve tekrarlanabilir
bir uygulama olduğunu ortaya koyması beklenmektedir
Beceri Aktarımı: Geçiş etkisi aynı zamanda kapasite arttırma,
ürün geliştirme ve pazarlama desteği sağlamak suretiyle beceri
aktarımı yoluyla ortaya çıkacaktır.
Müşteri:

İş Bankası 1924’te kurulmuştur. 31 Aralık 2014 itibariyle Banka,
verilen toplam kredi, döviz kredileri, döviz mevduatları ve öz
kaynaklar açısından Türkiye’nin en büyük bankası konumuna
geldi ve toplam aktifler, Türk Lirası cinsinden verilen krediler,
toplam mevduatlar, Türk Lirası cinsinden mevduatlar, vadesiz
mevduatlar ve bankamatik kartı işlemlerinin hacmi açısından,
solo veriler temel alınarak ölçülen özel sektör bankaları arasında
en büyük pazar payına sahip durumdadır.
İş Bankası, ülke genelinde 1333 şubeden oluşan geniş bir ağ ile
faaliyet göstermektedir. İş Bankası uzun zamandır KOBİ’lere
destek sağlamakta ve “Küçük İşletmeler Kredisi” gibi bir program
başlatan ilk Türk bankası olma özelliğini taşımaktadır.

EBRD finansmanı:

55 milyon ABD Doları’na varan (veya bunun Euro cinsinden
karşılığı) katılım tutarı

Toplam proje maliyeti:

450 milyon Euro (veya bunun dolar cinsinden karşılığı)

Çevresel ve sosyal kategoriler, etki ve
azaltım:

Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır. İş Bankası’nı,
EBRD’nin 2. ve 9. Performans Gerekliliklerini ve EBRD'nin
Küçük ve Mikro Krediler için Çevresel ve Sosyal Prosedürlerini
uygulaması gerekmektedir. İş Bankası’ndan aynı zamanda
EBRD’ye yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlar göndermesi talep
edilmiştir..

Teknik işbirliği:

Kredi; İş Bankası’nın Kadın KOBİ'lerine ulaşma kapasitesini
artırmaya yönelik olarak kurumsal kapasite arttırma, ürün
geliştirme, pazarlama ve hedef kitlelere ulaşma faaliyetlerine
odaklanan
kapsamlı
bir
teknik
işbirliği
programıyla
desteklenecektir. Teknik işbirliği programının temel amacı, İş
Bankası’nı kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin finansal
ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilme sürecinde desteklemek ve bu
KOBİ’lerin yeterli müşteri bilgi sistemleri geliştirmelerini
sağlamak; kredi verme prosedürlerini optimize etmek ve bu
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap vermek için ürün geliştirmek ve
pazarlamak olacaktır. Bu programa yönelik teknik işbirliği, AB’nin
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Türkiye Cumhuriyeti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak olarak
finanse edilecektir.

Şirket İrtibat Sorumlusu:

Banu Gülmedim Purut
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Uluslararası Finansal Kurumlar Bölümü
İş Kuleleri Kule:1 Kat:25 34330 4.Levent - İstanbul

Telefon: +90 212 316 28 12
Faks: +90 212 316 08 32
E-posta: Banu.Gulmedim@isbank.com.tr
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İş fırsatları:

İş fırsatları veya ihale için müşteri şirketle temasa geçiniz.

Genel bilgi talepleri:

İhaleyle ilgili olmayan, EBRD projesine ilişkin bilgi talepleriniz
için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)

KBP; EBRD’nin stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bunlara ilişkin bir bilinç
oluşturmaya yönelik bilgi açıklama ve paydaşlarına danışma
sürecini belirler.
KBP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir :
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Proje Şikâyet Mekanizması (PŞM)

EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve zarara neden olduğu
ya da olabileceği iddia edilen projelere ilişkin, bir ya da daha
fazla bireyin ya da kuruluşun ortaya koyduğu şikayetlerin
bağımsız olarak değerlendirilmesi için bir fırsat sunmak üzere
Proje Şikayet Mekanizmasını (PŞM) kurmuştur. Proje Şikayet
Mekanizmasını düzenleyen Prosedür Kuralları
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf adresinde
bulunabilir, Rusça versiyonu ise
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde bulunabilir.
PŞM kapsamındaki herhangi bir şikayet EBRD fonlarının son
dağıtımından sonra en geç 12 ay içerisinde bildirilmelidir.
Şikayet bildirim süresi konusunda emin değilseniz, destek almak
için PŞM görevlisi (pcm@ebrd.com üzerinden) ya da ilgili EBRD
Yerel Ofisi ile iletişime geçiniz.
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