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Proje Tanımı ve Hedefler
AİKB, Türkiye’de İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık Programının
(“WiB” Programı) uygulanması için bir çerçeve çalışma yapmayı düşünmektedir, bu çalışma
şunlardan oluşacaktır;
(i) “WiB” Finansmanı (kredi desteği ve teknik işbirliği dahil olmak üzere) ve (ii) “WiB”
Küçük İşletme Desteği.
(i) “WiB” Finansmanı kapsamında, Banka, kadınların sahip olduğu ve kadınların yönettiği
küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ’ler) kredi verilmesi amacıyla Türkiye’deki
Katılımcı Bankalara (KB) toplam 300 milyon Euro’ya kadar tahsis edilmiş kredi paketi ve
bununla birlikte teknik işbirliği ve kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lere mali hizmetler
sağlamaları için Katilimci Bankalar`in kapasitesini arttırmak amacıyla kredi derecesi arttırma
desteği sağlayacaktır.
(ii) “WiB” Küçük İşletme Desteği kapsamında, Banka, kadınların sahip olduğu ve kadınlar
tarafından yönetilen KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri ,teknik bilgi ve iş ağları oluşturmak
suretiyle yeni pazarlara ulaşım için fırsatlar sağlayacaktır.
“WiB” Programının genel amacı, kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen
KOBİ'lere finans, teknik bilgi ve mali olmayan iş geliştirme hizmetlerine erişim konusunda
destek sağlayarak kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmektir. “WiB” programının
ayrıca istihdam yaratma bakımından olumlu bir etki yaratması beklenmektedir.
“WiB” Programının hibe kısmı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (EU IPA) ve
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak olarak, 38
milyon Euro’ya kadar bir toplam bedel şeklinde finanse edilmektedir ve dört yıllık bir
dönemde uygulanacaktır.

Dönüşüm Etkisi
Geçiş etkisi, finansmana ulaşım konusunda cinsiyet eşitsizliğinin fazla olduğu Türkiye’deki
kadınların sahip olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'ler için finansman
olanaklarının arttırılması ile elde edilecek pazar büyümesi aracılığıyla ortaya çıkacaktır.
Geçiş etkisi ayrıca, kapasite geliştirme, ürün geliştirme ve pazarlamaya ilişkin geniş bir alana
erişim desteği becerilerinin aktarılması yoluyla da gerçekleşecektir.

Müşteri
Çerçeve çalışmanın müşterileri Türkiye’deki çeşitli ticari bankalar, yani Katılımcı Bankalar
olacaktır. Müşteriler, bankacılık işlemleri içerisinde “WiB” kredilendirme çalışmalarını
başarılı bir şekilde yaygınlaştırmak için KOBİ sektöründe kapsamlı müşteri erişim
kapasitesine ve bağlılığa sahip önde gelen ticari bankalar arasından seçilecektir.

AİKB Finansmanı
300 Milyon Euro’ya kadar.

Toplam Proje Maliyeti
300 Milyon Euro’ya kadar.

Çevresel Etki
FI kategorisinde sınıflandırılmıştır. Katılımcı Bankalar`in PR 2 ve 9’a uygun olması,
AİKB'nin Kurumsal Kredilendirmeye ilişkin Çevresel ve Sosyal Prosedürlerini uygulaması
ve Bankaya Yıllık Çevresel ve Sosyal Raporlarını sunması gereklidir.

Teknik İşbirliği
Kapasite geliştirme, ürün geliştirme ve pazarlama yardımı için KBlara destek sağlamak üzere
“WiB” Finansmanı kapsamlı bir teknik işbirliği programı ile desteklenecektir. Danışmanlık
Hizmetleri ve teknik bilgi dahil olmak üzere “WiB” Küçük İşletme Desteği, KBlar tarafından
sunulan tahsis edilmiş kredi akışının potansiyel ve mevcut kredi kullanıcılarına sağlanacaktır.
“WiB” programı, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (EU IPA) ve Türkiye Cumhuriyeti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak olarak finanse edilecektir.

İş fırsatları
İş fırsatları ya da ihale konuları için, müşteri şirketle irtibata geçiniz.

Genel bilgi talepleri

İhale konularına ilişkin olmayan AİKB projesi bilgi talepleri için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
KBP, AİKB’nin stratejilerinin, politikalarının ve çalışmalarının anlaşılmasını sağlamak ve
bunlara ilişkin daha iyi bir bilinç oluşturmak için bilgi açıklama yöntemini ve paydaşlarıyla
gerçekleştirdiği bilgi alışverişini ortaya koymaktadır.
KBP metni

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

