
Ülkemizin kuruluşundan itibaren “müteşebbis” 
kavramı hayatımızın içinde yer almıştır. Özel 
sermayenin gelişimi ve serbest piyasanın oluşu-

munda, “girişimcilik” kamunun önemli gündem mad-
delerinden biri olmuştur. Farklı alanlarda yeni bir fikri, 
proje ve yatırımı hayata geçirmek için çalışan, hamle 
yapan, emek ortaya koyan insanlar birer girişimci ola-
rak ülkemizin gelişimine fayda sağlamıştır.

Halkbank olarak biz de bu anlayışla, girişimciliğin öne-
mini, özellikle de gençler için oluşturduğu heyecanı bi-
len bir kurumuz. Faaliyete geçen her kuruluşun ülkemiz 
için değer, insanımız için istihdam oluşturmasını önem-
semekteyiz. Bunun için de gençleri doğru girişim alan-
larına doğru teşvik etmekte, faaliyetlerinde yenilikçi 
alanları tercih etmeleri için cesaretlendirmekteyiz. Her 
insanın kendisini yetiştiren ülkeye ve topluma karşı hiz-
met borcu olduğuna inanan bir kurum olarak, özellikle 
gençlerimizin sahip oldukları dinamizmle, önümüzdeki 

dönemde ülkemize yeni başarı hikayeleri kazandırma-
ları için çalışmaktayız. Bankamızın tüm finansal süreç-
lerinde kadın girişimcilere, genç girişimcilere destekler 
sağlamayı sürdürmekte, toplumun farklı kesimlerini bu 
yönde teşvik etmekteyiz.

“Türkiye genelinde 132 binden fazla 
kadın girişimciye ulaştık”
Bankamız kadınların girişimcilik faaliyetlerini ve ekono-
mik alanda daha etkin olmalarını desteklemek adına; Ka-
dın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurmuş, uygun koşullar-
da finansman imkânı veren Kadın Girişimci Kredi Destek 
Paketini geçen yıl Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyu ile 
paylaşmıştır. ‘Üreten Kadınlar Zirvesi’ vesilesiyle oluştur-
duğumuz ‘Kadın Girişimci Kredi Paketi’ çerçevesinde 6 
ay anapara ödemesiz dönemli toplam 36 ay vadeli 100 
bin TL’ye kadar kredi desteği sağlanacağı açıklanmıştır.

Girişimler ülkemiz için değer,  
insanımız için istihdam 

oluşturmalı.

Osman ARSLAN
HALKBANK Genel Müdürü
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Bankamızın uygun finansal im-
kanlarını yurt çapında duyurmak 
amacıyla yurt genelinde Halkbank 
Üreten Kadınlar Buluşmaları düzen-
lemekteyiz. Bu toplantılarda kadın 
girişimci kredisinden faydalanan 
girişimcilere kredilerini sembolik 
olarak takdim ederken, toplantılarla 
birlikte kredilere gösterilen ilginin 
de yurt çapında büyüyerek devam 
ettiğini görmekteyiz. Projemiz kap-
samında şehirlerde girişimcilerimiz 
ile bir araya gelme ve başarı hika-
yelerini paylaşarak kadınları cesa-
retlendirme çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bankamız Kadın Giri-
şimci Kredi Destek Paketimizle ülke 
çapında 132 binden fazla kadın gi-
rişimciye ve 15,1 milyar TL’lik kredi 
hacmine erişmiştir.

Üreten Kadınlar Buluşmalarında 
kooperatiflerde markalaşmanın ön 
planda olması gerektiğine inanarak 
kadınların kurduğu kooperatifleri-
mize de dikkat çekmekteyiz. Bu kap-
samda kooperatif temsilcilerimiz ile 
bir araya gelerek; markalaşma, pa-
zarlama ve sosyal medya konuların-
da eğitim ve bilgilendirme çalışma-
ları yapmaktayız. Etkinliklerimizde 
kooperatiflerimiz, stantlarını açarak 
el emeği ürünlerini de katılımcı-
lara sergileme fırsatı bulmaktadır. 
Geçen yıl bankamızın Türkiye’deki 
kadın kooperatiflerine yönelik saha 
çalışması tamamlanmıştı. Şubeleri-
miz tarafından kooperatifler ziyaret 
edilmiş, “Kadın Kooperatifleri Des-
tek Paketi” tanıtımı yapılmıştır.

İş yaşamına katılarak üreten ve ken-
dini geliştiren kadınların teoride de 
bilgi sahibi olmasını çok önemse-
mekteyiz. Bu nedenle kadın girişim-
cilerin eğitim ihtiyaçlarını karşıla-
mak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri 
adına “Üreten Kadınlar Akademisi”-
ni hayata geçirdik. Online ulaşılabi-
len Üreten Kadınlar Akademisi’nde 
şu an 130’dan fazla eğitim ile nakit 
akış yönetiminden satış-pazarlama 
tekniklerine, marka yönetiminden 
dijitalleşme ve e-ticaret uygulama-
larına dek girişimcilerin ihtiyaç du-

yabileceği tüm konulara yer verdik. 
Üreten Kadınlar projemizle birlikte 
kadın girişimcilerimizi pozitif yönde 
ayırarak kadınların çalışma hayatına 
katılarak ülke ekonomisine de katkı 
vermelerini sağladık.

“Gençler, Türkiye’de 
girişimcilik potansiyeli 
yüksek bir gruptur”
Halkbank olarak görevlerimizden 
biri de girişimcilerimizin finansal 
olanaklara erişebilmesi için imkan-
lar oluşturmaktır. Bu kapsamda 
üniversite mezunu, mezun olduğu 
bölümle ilgili herhangi bir iş tecrü-
besi bulunmayan ve bu alanda ken-
di işini kurmak isteyen veya kendi 
işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış 
girişimcilere yönelik genç girişimci 
kredimizi, 350 bin TL limitli ve 60 
aya kadar vade fırsatıyla paylaşmak-
tayız. Girişimci Bankacılık Bölüm 
Müdürlüğümüz ile genç girişimci-
lerin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm 
bularak, gençlerin finansmana erişi-
mine destek sağlamaktayız.

Fikirleriyle atılım yapmak isteyen 
tüm girişimcileri kapsayacak fi-
nansal enstrümanlar oluşturmaya 
odaklanmakta, farklı deneyimlere 
ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip 
girişimcilere avantajlı kredi seçe-
nekleri sağlamaktayız. Girişimcilerin 
eğitimi, yaşı ve tecrübesi doğrultu-
sunda Tekno Girişimci Kredisi, Genç 
Girişimci Kredisi, Cesur Girişimci 
Kredisi, Usta Girişimci Kredisi, Kadın 
Girişimci Kredisi, Esnaf Girişimci ve 
Halk Girişimci Kredisi gibi seçenek-
lerimiz bulunmaktadır. Girişimci 
kredilerimizden, yeni iş kuran veya 
kendine ait bir işyeri olmayıp kendi 
işini kurmak isteyen girişimciler de 
yararlanabilmektedir. Bugüne kadar 
geniş bir yelpazeye sahip olan giri-
şimci destek paketimizden 52 Bin 
girişimcimiz 10 Milyar TL destekten 
yararlanmıştır.

Halkbank’ın girişimcilere yönelik 
destekleri kapsamında:
• Teknokentlerde faaliyet göste-

ren, bilişim ve yazılım alanına 
odaklanan, kamu kurum ve ku-
ruluşların teknoloji odaklı hibe/
destek programlarından yarar-
lanmaya hak kazananlar Tekno 
Girişimci Kredi’sinden,

• Üniversite mezunu ancak iş tec-
rübesi bulunmayan, mezun ol-
duğu alanda kendi işini kurmak 
isteyen veya kurmuş olan 35 ya-
şını aşmamış girişimciler Genç 
Girişimci Kredisinden,

• Üniversite mezunu ve en az 2 
yıl deneyim kazandığı iş kolun-
da kendi işyerini açmak isteyen 
veya açmış olan 45 yaşını aşma-
mış girişimciler Cesur Girişimci 
Kredisinden,

• Mesleki kuruluşlardan eğitim 
sertifikası bulunan, ilgili iş ko-
lunda deneyim sahibi 45 yaşını 
aşmamış girişimciler Usta Giri-
şimci Kredisinden,

• Bir iş fikrine dayalı olarak ilk defa 
iş kuracak ya da işini kurmuş 
olan işletme sahibi kadınlar Ka-
dın Girişimci Kredisinden,

• KOSGEB uygulamalı girişimcilik 
eğitimi tamamlayan, 30 yaşını dol-
durmamış, kredi başvuru tarihi iti-
bariyle en az 1 yıllık ustalık belge-
sine sahip ve ilgili meslek kolunda 
son 1 yıl içinde işletme kuran es-
naflar Esnaf Girişimci Kredisinden,

• Kurmak istediği iş ile ilgili faali-
yeti yürütme yeteneğine ve tec-
rübesine sahip olduğu düşünü-
len girişimciler ise Halk Girişimci 
Kredisinden faydalanabiliyor.

Halkbank girişimcilere finansman 
desteği sağlamakla sınırlı kalmıyor, 
onlara faaliyet gösterdikleri alanlar-
daki başarılarını yükseltmek ama-
cıyla ücretsiz danışmanlık ve eğitim 
hizmetleri de veriyor. Girişimci ve 
girişimci adaylarının ufkunu geniş-
letmek, onlara fikir vermek ve yol 
göstermek amacıyla girişimcilerin 
ilgiyle takip edecekleri içerikleri 
halkbankkobi.com.tr ve halkbank-
kobigelisim.com.tr platformların-
dan tüm girişimcilere ulaştırıyor.


