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Gender Bond ya da Gender Equality Bond bankaların gerek yönetimde 

gerekse diğer kademelerdeki çalışanlar arasında cinsiyet eşitliğini 

gözeten şirketlere kaynak sağlamak amacıyla ihraç ettiği tahvillere 

verilen addır. Tahvil ihraçlarından elde edilen gelir bu şirketlere kredi 

olarak tahsis edilerek şirketlerin finansman ihtiyaçlarının giderilmesi 

hedeflenmektedir. Gerek cinsiyet eşitliği gerekse çevrecilik, yönetişim 

gibi spesifik konularda gelişim için piyasaya sürülen tahvil ve bonolara 

genel bir isim olarak Sosyal Bono – Social Bond denilmektedir. 

TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ VAR MI? 

Garanti Bankası İhracı 

Garanti Bankası 2018 yılı Haziran ayında IFC’nin desteğiyle 6 yıl vadeli 75 

milyon $’lık gender bond ihraç etti. İhraç IFC’nin Kadınlarda Bankacılık 

Programı dolayısıyla oluşturduğu Women Entrepreneurs Opportunity 

Facility (WEOF) ve Goldman Sachs’ın 10,000 Women insiyatifinin 

desteğiyle gerçekleşti.  

İhraçtan elde edilen gelirin sadece kadın küçük işletme sahiplerine kredi 

olarak verileceği ve ihraç sayesinde Garanti Bankası tarafından kadın 

girişimcilere sağlanan kredinin üçe katlanacağı bildirildi. Garanti 

Bankası’nın ihracı sadece Türkiye’de değil gelişmekte olan ülkeler içinde 

de bir ilk. Linklaters hukuk bürosuna göre kadınlar bireysel finans 

hizmetlerine erkeklere nazaran %30 daha az ulaşabiliyorlar. Ayrıca 

toplam KOBİ’lerin sadece %9’u kadınların sahipliğinde ve 5 mlr $’lık kredi 

açığı söz konusu. Kredi açığı kadınların sahip olmak istedikleri kredi  
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miktarı ile elde ettikleri kredi miktarı arasındaki farkı gösteriyor. Goldman Sachs’ın 

bir araştırmasına göre, gelişmekte olan ülkelerde kadınların sahipliğindeki 

KOBİ’lerde kredi açığının azaltılmasının 2030 yılında %12 oranında daha yüksek 

kişi başına gelire sahip olunmasını beraberinde getirmesi bekleniyor. 

DÜNYADA GENDER BOND ÖRNEKLERİ 

Dünya Bankası 

Dünya Bankası bu konudaki ilk ihracını Kasım 2013’te 165 mln $ değerinde Kadın 

Bonosu ihraç ederek gerçekleştirdi. İhraç, IFC tarafından A-ratingli olarak 5 yıl 

vadeyle Japon yatırımcılara gerçekleştirildi. Böylece ilk defa kadınlar tarafından 

sahip olunan ya da yönetilen şirketlere kaynak yaratılması için bir bono ihracı 

gerçekleştirilmiş oldu. İhraçtan sağlanan gelirin kadınların çoğunluk hissesine 

sahip olduğu ya da en az beşte birine sahip olup lider pozisyonu üstlendiği 

şirketlere aktaracak yerel banka ve aracı kurumlara gideceği belirtildi. 

Yoksulluğu azaltma hedefine ulaşmak için dönemin Dünya Bankası Başkanı Jim 

Yong Kim, Dünya Bankası’nın departmanlarında bir re-organizasyona giderek 

cinsiyeti, bankanın her çalışmasını ilgilendiren ve birbiri ile kesişen beş ana 

temadan biri olarak belirledi. Diğer dört tema ise iklim değişikliği, çatışma ve 

kırılganlık, meslekler ve kamu-özel sektör işbirliği olarak belirlendi. 

O günkü istatistiklere göre kadınlar dünya nüfusunun yarısını teşkil etmesine 

rağmen fakir nüfusun %70’ini oluşturuyordu. Gelişmekte olan ülke KOBİ’lerinin 

3’te 1’inin sahipliği kadınlarda bulunduğu ancak kadınların finansmana erişiminde 

ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtilmişti.  IFC ve McKinsey & Company’nin ortaklaşa 

gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre kadın girişimcilerin istedikleri ve elde ettikleri 

kredi arasındaki fark olan kredi açığının 260 mlr $ ile 320 mlr $ arasında 

bulunuyordu. Bu miktarın 2017 sonu itibariyle de 300 mlr $ civarında olduğu 

tahmin ediliyor. 

Avustralya Ulusal Bankası ihracı 

2017 Mart ayında Avustralya Ulusal Bankası (AUB) ilk gender bond’unu ihraç etti. 

Tahvil sabit getirili bir tahvil ve kurumsal yatırımcılar Workplace Gender Equality 

Agency (WGEA)’nin seçtiği Cinsiyet Eşitliği Konusunda Seçilmiş İşveren (Employers 
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of Choice for Gender Equality (EOCGE)) sahipliğindeki ve AUB’un sosyal tahvil 

çerçevesinin gereklerine yerine getirek şirketlerin finansman ve refinansman 

organizasyonlarında yer alacak. 

QBE Insurance Group Cinsiyet Eşitliği Tahvil (Gender Equality Bond) İhracı 

Kasım 2017’de Avustralya’da QBE Insurance Group’un gerçekleştirdiği 400 milyon 

$’lık ve 7.5 yıl vadeli ihraca 8.25 mlr $’ın üzerinde yani ihracın 20 katından 

fazla  talep geldi. Bu ihracın G3 para birimleri ($, €, Yen) arasında ilk ihraç olduğu 

belirtildi. Fondan sağlanan gelirin işyerinde cinsiyet eşitliğini destekleyen 

şirketlere yatırım yapmak üzere kullanılacağı bildirildi. 

Asya Kalkınma Bankası İhracı 

Asya Kalkınma Bankası (AKB) ilk Cinsiyet Eşitliği Tahvil ihracını Kasım 2017’e 

gerçekleştirdi. İhraç Asya ve Pasifik’te cinsiyet eşitliğini destekleyen ve kadınları 

geliştiren seçilmiş bazı projeleri finanse etmek için gerçekleştirildi. İhraç miktarının 

tamamı olan 130 mln Avustralya Doları (10 milyar Yen) Dai-ichi Life Insurance 

Company, Limited of Japan tarafından satın alındı. Gelirin tamamının AKB 

tarafından kadınların cinsiyet eşitliğini gözeten projelerde kullanılacağı belirtildi. 

Örneğin kadınların krediye erişiminin yanında finansal okuryazarlığına hizmet 

eden Bangladeş’teki 2. KOBİ Kalkındırma Projesi (Second Small and Medium-Sized 

Enterprise Development Project) bunlardan bir tanesi. 

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) İhracı 

Eylül 2018’de Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ülkenin ilk gender 

bond’unu ihraç ederek iş dünyasında cinsiyet eşitliğine hizmet eden önemli bir 

adım atmış oldu. Buna göre banka 12 Eylül 2018’de yaptığı 3 yıllık ihraç ile 1 mlr 

C$ (769 mln ADB doları) borçlandı ve bu kaynağı üst düzey pozisyonlarda kadın 

çalıştıran şirketleri desteklemek için kullanacağını açıkladı. CIBS, üst düzey icracı 

pozisyonların veya Yönetim Kurulu’nun en az %30’unun kadın olduğu ya da 

Catalyst Accord 2022 adlı, kadınların iş hayatında ilerlemesini destekleyen 

hareketin imzacıları olan şirketlere kredi desteği vereceğini duyurdu. İhracın 

getirisi aynı vadeli devlet tahvilinin 72 baz puan üzerinde gerçekleşti. 

https://www.catalyst.org/catalyst-accord-2022
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CIBC ayrıca Liderlikte Kadın Bonosu (Women in Leadership Bond) ihracı hazırlığı 

içerisinde olduğunu belirtti. Bu bono üst düzey pozisyonlarda daha fazla cinsiyet 

eşitliği için aktif bir şekilde çalışan ya da öncü hamlelerde bulunan 

organizasyonları hedefleyecek. Tüm organizasyonlar CIBC Liderlikte Kadın Tahvili 

Çerçevesi’nde (Women in Leadership Bond Framework) yer alan Gelirin Kullanımı 

kriterlerine uygun olmak zorunda. Bu Çerçeve, Uluslararası Sermaye Piyasaları 

Derneği’nin (International Capital Market Association) Sosyal Bono Prensipleri 

2018’e uygun olarak hazırlanmış. 

Liderlikte Kadın Bonosu sabit getirili ya da değişken faizli bir enstrüman olarak 

planlanıyor ve ihraçtan sağlanan gelir CIBS Liderlikte Kadın Tahvili Çerçevesi’nde 

yer alan Uygunluk ve Dışlama Kriterlerine göre değerlendiriliyor. Her bir ihractan 

sağlanan net gelirinin tamamının veya bir kısmının “Uygun Varlıklar – Eligible 

Assets” olarak tanımlanan varlıklarda değerlendirilmesi öngörülüyor. “Uygun 

Varlıklar” tahvil ihracından 24 saat önce CIBC tarafından Kurumsal ve Ticari 

Bankacılık Standart ve Yönlendirmelerine göre çıkarılan ve CIBC Risk İştahı 

Belgesi’ne uygun olarak tasdik edilen varlıkları içerir. Tahvil ihracı gelirinin 

tamamını veya bir kısmını ihraçtan 18 ay sonrasına kadar bu varlıklarda 

değerlendirip değerlendirmemek tamamen CIBC’nin tasarrufundadır. 

CIBC’nin destek olunacak organizasyonlar için Uygunluk Kriterleri aşağıda 

sıralanmıştır: 

Kriter 1: 

A.       Yönetim Kurulu’nun %30’unun kadın olması 

B.       Yöneticilerin %30’unun kadın olması 

C.       Catalyst Accord 2022’yi imzalamış olmak. Catalyst Accord 2022 

Kanada’da yönetim kurulları ve CEO’larının kadınlardan 

oluşmasını öngörür. 

Kriter 2: 

A.    Bir kadın YK’da, bir kadın yönetici kadrosunda 

CIBC’nin organizasyonlar için Dışlama Kriterleri aşağıda sıralanmıştır: 
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1.     Alkol, tütün, kumar, askeri taahhütler, tefecilik, palm yağı, 

yetişkin eğlencesi iş kollarında faaliyet gösteren firmalar 

2.     Önemli çevresel, sosyal, yönetişim konusunda ihtilaflı duruma 

düşmüş ve Sustainalytics tarafından tespit edilen firmalar 

Etki Raporu: COBC yıllık olarak yayınlayacağı Etki Raporu’nda şu bilgileri 

verecektir: 

1.     Liderlikte Kadın Bonosu’nun uygunluk kriterlerini yerine getiren 

kredi müşterisi sayısının % değişimi 

2.     Liderlikte Kadın Bonosu’na yatırım yapan işletmelerin yönetici 

kadrolarındaki kadın sayısındaki % değişim 

3.     Liderlikte Kadın Bonosu’na yatırım yapan işletmelerin yönetim 

kurullarındaki kadın sayısındaki % değişim 
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ÖNEMLİ: Bu gönderiyi başkaları ile paylaşmamanızı rica ederiz. Fikri emeğimize saygınız için 
teşekkürler... 

  

Bu rapordaki veriler düzenli bir şekilde halka açık kaynaklardan elde edilip, yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek üzere 
hazırlanmıştır. Rapordaki bilgilerin kullanımından doğacak sorumluluklar, ve olası zararlardan belge yazarı sorumlu tutulamaz. Bu 
yayın iznimiz olmadan, kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz 


