
Kadın İşletmelerine 

Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı 

Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.  



• Programın Hedefi:  

o Türkiye'de kadın girişimciliğinin ve kadınların iş hayatına 

katılımının geliştirilmesi.   

• Programın Amacı:  

o Kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’lerin sürdürülebilir 

büyümeleri ve istihdam yaratmaları için finansmana erişim 

konusunda desteklenmeleri, 

o Programa katılan bankalara sağlanacak teknik destek 

aracılığı ile kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'leri 

hedefleyen sürdürülebilir kredi mekanizmalarının 

oluşturulması, 

o Kadınların sahibi olduğu ve kadınlar tarafından yönetilen 

KOBİ'lerin bilgiye erişim, finans dışı iş geliştirme hizmetleri 

ve iş ağları fırsatları konularında desteklenmesi. 

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı 



Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı 



Programa Genel Bakış 

A. Kadın İşletmelerine 

 "Finansman" 

 

• 300 milyon €’ya kadar kadın 

işletmelerine özel kredi  

 

B. Kadın İşletmelerine 

"Danışmanlık" 

 

 

• Kadınlar tarafından yönetilen 

işletmelere 5 milyon €’ya 

kadar danışmanlık ve iş 

geliştirme hizmetleri 

• Uygulama süresi 2014 – 2017 yılları arasında toplamda 4 yıldır. 

• Program, aşağıda belirtildiği üzere 2 bileşenden oluşmaktadır. 



A. Kadın İşletmelerine "Finansman" 



• Kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere yerel bankalar 

aracılığıyla aktarılmak üzere 300 milyon €’ya kadar özel kredi imkanı. 

• Ulaşılması Hedeflenen Kadın İşletme Sayısı: 12.000+ 

• Koşullar: Daha iyi vade ve teminat koşulları 

Güncel Durum: 

• Finansbank, TEB, Türkiye İş Bankası ve Vakıfbank kredi kullandırmaya başladı. 

• Diğer bankalar tarafından hazırlanan ürünler ve kredi koşulları tasarım 

aşamasında. 

 

 

 

A. Kadın İşletmelerine "Finansman" 



Kadın İşletmelerine "Danışmanlık"  

Program Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler: 

1. Danışmanlık  

2. Orta Vadeli  İş Koçluğu 

3. Mentorluk 

4. Kadın Yöneticiler için Gelişim Atölyeleri 

5. İşletme Merceği – Kadın İşletme Seminerleri 



1. KOBİ ve Kadın İşletme Olma Şartı 

• Avrupa Birliği KOBİ tanımı içerisinde yer almak, 

o En fazla yıllık 50 milyon € ciro ve 

o 250 çalışan sayısı. 

• Genel yönetim sorumluluğu bir kadın tarafından 

üstlenilen işletmeler ve 

• Türkiye'de kayıtlı ve faaliyet gösteren tamamı veya 

çoğunluk hisseleri özel sektöre ait firmalar. 

 

Uygunluk Kriterleri 



2. Büyüme Potansiyeli / Trendi 

• Faaliyete geçmiş, en az 1 tam yıl için finansal veri 

(kar/zarar tablosu ve bilanço) sunabilen işletmeler 

ve 

• İşletmelerde finansal, istihdam sağlama ve 

pazarlama/satış alanlarında büyüme potansiyeli. 

3. Yönetim Taahhüdü ve Sahiplenme 

• Projenin içeriğinden ve faydalarından üst yönetimin 

bilgi sahibi olması ve 

• İşletme tarafından proje yetkilisi ve/veya ekibinin 

atanmış olması. 

 

Uygunluk Kriterleri 



1.Danışmanlık – Yerel Danışmanlar 

Gerçekleştirilen proje 

124 
(hedef 240) 

Kayıtlı yerel danışman 

170+  

Proje yapılan il 

33 

• Kadın işletmelerinin gelişip büyümelerine yardımcı olmak için 

geniş bir yelpazede danışmanlık desteği sunmaktayız. 

• Danışmanlık proje maliyetinin belirli bir yüzdesi (ortalama %60 

oranında) karşılanır. Program kapsamında, kadın işletmeleri 

%10 ek destek alır. Destek üst limiti 10.000 Euro ile sınırlıdır. 

• Proje bitiminden itibaren bir yıl içerisinde program aracılığıyla 

finansmana erişen işletmelere %10 ek destek sağlanır.  

 

 

 

 



Danışmanlık Alanları 

 

 

 

 

Strateji 

 

İş ve stratejik planlamadan fizibilite 

çalışmaları ve ortak aramaya. 

 

Mühendislik 

Çözümleri 

 

Üretim tasarımından optimizasyon 

ve makine yerleşimine. 

Pazarlama Pazar araştırmasından markalama ve e-

ticarete.  

Kalite Yönetimi ISO serilerinden gıda / iş sağlığı ve 

güvenliğine. 

Organizasyon Organizasyon yapısının 

geliştirilmesinden insan kaynakları 

yönetimine. 

Enerji/Kaynak 

Verimliliği 

Enerji denetimlerinden enerji 

yönetimi ve yenilenebilir enerjiye. 

Operasyon İş süreçlerinin yeniden 

yapılandırılmasından tedarik zinciri 

yönetimine. 

Çevre Yönetimi Çevresel etki değerlendirmesinden 

çevre yönetimi ve kontrolüne.   

Bilgi İşlem 

Teknolojileri 

Yönetim bilgi sistemlerinden bilgisayarlı 

üretim sistemleri ve kurumsal kaynak 

planlamasına. 

Muhasebe ve 

Finansal 

Raporlama 

Finansal yönetim ve raporlamadan 

UFRS’ye dönüşüme. 

1.Danışmanlık – Yerel Danışmanlar 



Gerçekleştirilen proje 

7  
(hedef 12) 

Kayıtlı uluslararası sektör 

uzmanı 

800 

• Kendi sektörlerinde lider olma potansiyeli olan orta 

ölçekli işletmelere  o sektörde 15-20 yıl arası 

uluslararası tecrübesi olan uzmanlar ile çalışma imkanı  

sunuyoruz. 

• Danışmanlık proje maliyetinin belirli bir yüzdesi 

(ortalama %80 oranında) karşılanır. Destek üst limiti 

55.000 Euro ile sınırlıdır. 

• Yurtdışından uzman desteği alınmaktadır. 

 

1. Danışmanlık – Uluslararası Sektör Uzmanları 



Gerçekleştirilen proje 

sayısı 

28  
(hedef 90) 

Proje yapılan il 

13 

• Kadın işletmelerine destek programı için özel olarak 

tasarlanmış bir destek aracıdır.  

• Büyüme için güvenilir bir strateji geliştirmek amacıyla yerel 

danışman ve firmayı 8-12 ay gibi uzun bir süre boyunca bir 

araya getirir ve birden fazla gelişim alanı üzerine çalışılır.  

• Kadın işletmelerine küçükten orta büyüklüğe geçme 

konusunda yardımcı olur.    

 

 

 

 

 

2. Orta Vadeli İş Koçluğu 



1. Yöneticisi veya sahibi kadın 

olan küçük veya orta boy 

işletme misiniz? 

2. Bizimle irtibata 

geçin 

3. İhtiyacınızı 

tanımlayın 

4. Birlikte uzman 

seçelim 

5. Projenizi izleyelim 

6.  Başarı 

İşletmeler destek için nasıl başvurabilirler… 

www.kadinisletme.com 

 



3.Mentorluk 

 

• Kadın girişimci ve yöneticilerle bölgesel ve 

yabancı başarılı lider iş kadınlarının 

eşleştirilmesi. 

• Program kapsamında Turkish WIN ile 

işbirliği yapılmaktadır.  

• 2015`de 10 kadın girişimci ile başarılı 

lider iş kadınları eşleştirilmiş ve programa 

start verilmiştir. İkinci yıl 35 eşleştirme ile 

devam edilecektir.  
 

B. Kadın İşletmelerine "Danışmanlık" 
 



4. Kadın Yöneticiler için Gelişim Atölyeleri 

• İş dünyasının kadın liderlerine; iş planlaması, online 

pazarlama, finansal yönetim ve bilgi işlem teknolojisi 

kullanımı gibi önemli liderlik ve yönetim becerilerini 

geliştirebilmeleri için gelişim atölyeleri sunuyoruz. 

 

• Önümüzdeki dönemdeki eğitim konu başlıkları: 

o Finansal yönetimin temelleri 

o Bilgi İşlem Teknolojisi çözümleri 

o Girişimcilikten işletmeciliğe. 

B. Kadın İşletmelerine "Danışmanlık" 
 



5. Ağ Oluşturulması 

• Programın sürdürülebilirliğini teşvik etmek amacıyla kadın girişimci ve 

yöneticiler arasında iş ağları oluşturulmasının desteklenmesi. 

6. Farkındalık Artırıcı Faaliyetler 

• Kadınlar için uygun ve uygulanabilir iş fırsatı olarak girişimciliği teşvik 

etmek amacıyla farkındalık yaratmak. 
 

B. Kadın İşletmelerine "Danışmanlık" 
 

 



Program ile : 

o Kadınlar tarafından yönetilen en az 12.000 işletmeye kredi sağlanacak, 

o İşletmelerinin finansal ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri için  

2.000+ kadın girişimciye İşletme Merceği aracılığıyla tanı hizmeti 

sağlanacak, 

o Kadın yöneticiler için gelişim atölyeleri aracılığıyla 640+ kadın eğitim alacak, 

o 250+ kadın işletmesi danışmanlık ve sektör uzmanlığından faydalanacak, 

o 90+ kadın işletmesi iş koçluğu projelerine katılacak ve 

o 80+ kadın işletmesi mentorluk programı aracılığıyla diğer kadın girişimcilerle 

bağlantı kuracak. 

 

= 15.000’den fazla kadın girişimci destek alacak. 
 

Amaçlanan Etki Alanı 



İletişim 

Facebook Fan Sayfası 

 

Websitesi: www.kadinisletme.com  

 

 

 

 

 

http://www.kadinisletme.com/
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İşletme Merceği 
Kadınların finansman ve kendi işlerini geliştirmeye yönelik  

yeni bir bakış açısı  

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı  

portal.linktera.com.tr/ebrdnew/


www.kadinisletme.com 

 

 İş yaşamının günlük koşturmacası içinde; 

 bir an durup,  

işletmenizi daha net bir bakış açısıyla analiz etmenize  ve  

farklı bir gözle incelemenize  

yardım eden bir araçtır. 

‘’İşletme Merceği ‘’ nedir ? 



www.kadinisletme.com 

 

‘’İşletme Merceği’’  ile size ne öneriyoruz? 

İşinizi daha ileri taşımanız için 3 temel sorunun cevabını 

bulacaksınız  



www.kadinisletme.com 

 

‘’İşletme Merceği’’ size hangi konularda yardım 

eder ? 

Şirketinizle ilgili önemli konuları tekrar gözünüzün önüne getirerek, 

işletmenizin güçlü olduğu yanları ve en önemlisi de gelişim 

fırsatlarını belirlemenize yardım eder. 

FİNANS YÖNETİMİ   

STRATEJİ 

PAZARLAMA&  

SATIŞ  

RİSK YÖNETİMİ  DANIŞMANLIK  İNSAN KAYNAKLARI  

OPERASYONLAR 

& 

SÜREÇ YÖNETİMİ  

ORGANİZASYON 

PAZAR BİLGİSİ  
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‘’İşletme Merceği ‘’ ne nasıl ulaşabilirsiniz ? 

http://www.kadinisletme.com/
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‘’İşletme Merceği ’’ne giriş  
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Finansal Bilgiler /  
Finans Yönetimi  

 
     

Pazar  Bilgisi  
 

‘’İşletme Merceği’’ 

 

 
Pazarlama ve Satış 

 

    İnsan Kaynakları  



www.kadinisletme.com 

 

 Strateji ve  
 Şirket Organizasyonu  

         
Risk Yönetimi  

‘’İşletme Merceği’’ 

 

 Operasyonlar ve 
 Süreç Yönetimi 

       Danışmanlık Desteği  



www.kadinisletme.com 

 

‘’İşletme Merceği ‘’ Değerlendirme Raporu  

Genel  

‘’İşleme Merceği ‘’ 

Puanı  
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Karşılaştırma tablosu  

‘’İşletme Merceği ‘’ Değerlendirme Raporu  
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‘’İşletme Merceği ‘’ Değerlendirme Raporu  
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İşletmenizi Geliştirme Yöntemleri 
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 Danışmanlık desteği  



www.kadinisletme.com 

 

İşletmenize Finansman Temin Etme İpuçları  



www.kadinisletme.com 

 

Finans Değerlendirme Raporu 



www.kadinisletme.com 

 

    Liderlik ve Yönetim becerilerinizi 

 geliştirme yöntemleri  



www.kadinisletme.com 

 

Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.  

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI 
 

 
 

Eskişehir Yolu, Armada İş Merkezi No: 6 

Kat: 4 Söğütözü,  

Ankara 06520 Türkiye 

Tel: 0 312 205 5960 

 
E-mail: kadinisletme@ebrd.com  

Web : kadinisletme.com 


