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Proje Açıklaması
AİKB (EBRD), Türkiye'de kadınların yönettiği küçük ve orta büyüklükteki işletmelere
(KOBİ’ler) finansman sağlamak üzere Türkiye'de kurulu bir ticari banka olan Finansbank
A.S ye 50 milyon Avro'ya (ya da USD karşılığına) varan bir kredi vermeyi
değerlendirmektedir.
Söz konusu kredi, Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'leri hedefleyen entegre ve
özel bir program olan TurWİB (Türkiye'de İş Hayatında Kadınlara Finansman ve
Danışmanlık) projesi kapsamında 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) Finansbank'ın kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin özel
ihtiyaçlarını karşılayan finansal ürünler geliştirmesine yardımcı olmak üzere bir teknik
işbirliği programı ("Tİ") ve (ii) bu segmente sürdürülebilir esasta kredi verilmesini
desteklemeye yönelik bir risk paylaşım mekanizması ile desteklenecek ve (iii) bir bütün
olarak TurWiB (Türkiye'de İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık) projesinin
hibe bileşenini oluşturan İş Hayatında Kadınlara Küçük İşletme Desteği ("SBS") bileşeni ile
oluşturulacak sinerjilerden yararlanacaktır.

Geçiş Etkisi
Geçiş etkisi i) pazarda büyüme, (ii) yeni ürün ve süreçlerin ortaya konması ve iii) becerilerin
aktarılması yoluyla gerçekleşecektir.
Pazarda Büyüme: Pazarda büyüme, finansmana erişimde kadın-erkek arası eşitsizliklerin
fazla olduğu Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'ler için finansmana erişilebilirliği
arttırmak suretiyle sağlanacaktır.
Yeni Ürünlerin Ortaya Konması: Kredi ve Programın, genel anlamda, kadın KOBİ'lerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi
yoluyla Kadın KOBİ'lerini finanse etmenin sadece ticari açıdan mümkün ve karlı olmakla

kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir uygulama olduğunu ortaya
koyması beklenmektedir.
Beceri Aktarımı: Geçiş etkisi ayrıca kapasite arttırma, ürün geliştirme ve pazarlama desteği
sağlamak suretiyle beceri aktarımı yoluyla ortaya çıkacaktır

Müşteri:
Finansbank, 2014 yılının ilk yarısı itibariyle toplam varlıklar bakımından Türkiye'nin en
büyük altıncı özel ticari bankasıdır. 1987 yılında Fiba Grup (Özyeğin ailesi tarafından kontrol
edilen ve aileye ait bir Türk şirketler grubu olan) tarafından kurulmuştur. 2006 yılında
National Bank of Greece (NBG), doğrudan ve dolaylı olarak Finansbank'ın %95'ini almıştır.
IFC hisselerinin (%5) 29 Mart 2007 tarihinde iktisabının ardından, NGB'nin Finansbank'taki
toplam hisse oranı %99,81'e çıkmıştır. Yurt içine yönelik iş modeli doğrultusunda,
Finansbank sadece Türkiye'de faaliyet göstermekte olup bireysel, kurumsal, ticari ve KOBİ
müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır.

EBRD finansmanı
50 milyon Avro'ya (ya da USD eşdeğerine) varan teminatsız kredi.

Proje Maliyeti
50 milyon Avro (ya da USD eşdeğeri).

Çevresel Etki
Finansal Kurumlar kategorisinde sınıflandırılmıştır. AIKB`nin 2 ve 9 numaralı Performans
Koşullarının ve Banka'nın küçük ve mikro krediler için çevresel ve sosyal prosedürlerinin
Finansbank tarafından uygulanması gerekmektedir. Finansbank, çevresel ve sosyal koşulların
uygulanmasıyla ilgili olarak AIKB'ye yıllık çevresel ve sosyal raporlar sunacaktır. Bağımsız
bir proje danışmanı da çevresel ve sosyal gerekliliklere ve krediye erişilebilirlik kriterlerine
uygunluğu sağlamak için mevcut bulunacaktır. Danışmanın Finansbank için Banka tarafından
hazırlanan çevresel ve sosyal E-Eğitim Programına dahil olması gerekecektir.

Teknik İşbirliği
Kredi, Finansbank'ı Kadın KOBİ'lere ulaşma kapasitesini arttırmaya yönelik olarak kurumsal
kapasite arttırma, ürün geliştirme, pazarlama ve hedef kitlelere ulaşma faaliyetlerine
odaklanan kapsamlı bir teknik işbirliği programıyla destekleyecektir. Teknik işbirliği
programının genel hedefi, kadın KOBİ'leri segmentinin finansal ihtiyaçlarını daha iyi anlama
sürecinde Finansbank'a destek vermek ve Finansbank'ın yeterli müşteri bilgi sistemleri
geliştirmesine, kredi verme prosedürlerini optimize etmesine ve segmentin ihtiyaçlarına yanıt
verecek ürün ve hizmetler geliştirip pazarlamasına olanak vermektir. Program için
gerçekleştirilecek teknik işbirliği, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı ( EU IPA) ve Türkiye
Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak olarak finanse
edilecektir.

Şirket İrtibat Noktası
Sn. Işıl Gürbüz
Şube Müdürü / International Division
Tel: 0212 318 5168
Faks: 0212 318 5648
E-posta: isil.gurbuz@finansbank.com.tr
Adres: Finansbank, Genel Merkez
Büyükdere Caddesi No: 129 Gayrettepe İstanbul 34394

İş fırsatları
İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile irtibat kurun.

Genel sorular
Satın alma ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: projectenquiries@ebrd.com

Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, 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 metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir : - KBP Metni

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
AİKB, kendisi 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 Proje Şikayet Mekanizmasını
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdfkurmuştur. Proje Şikayet Mekanizmasını
düzenleyen Uygulama Kuralları http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
adresinde bulunabilir, Rusça versiyonu ise adresinde
mevcuttur.http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
Proje Şikâyet Mekanizması kapsamındaki herhangi bir şikâyet AİKB fonlarının son
dağıtımından sonra en geç 12 ay içerisinde bildirilmelidir. Şikayet bildirim süresi konusunda
emin değilseniz, destek almak için PŞM pcm@ebrd.comgörevlisi (pcm@ebrd.com’da) ya da
ilgili AİKB Yerel Ofisi ile iletişime geçiniz.

