
 

 

Önümüzdeki 10 yıl Türkiye’de ekonominin sürdürülebilir gelişimi için 

kurumların kapsayıcı çalışmalara ve sıfır emisyon hedefine ağırlık 

verecekleri ve inovasyonun daha önemli olacağı bir dönem olacak. 

Bu kapsamda KOBİ’leri desteklemenin çok önemli olduğunu, hatta 

daha önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü KOBİ’ler ekonominin 

yapı taşı ve onların faaliyetleri ülkemizin Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’ndaki ilerlemesi açısından ‘olmazsa olmaz’ bir rol oynuyor. 

Gelecekte de, KOBİ’lerin finansmana erişimiyle beraber çevre dostu 

ve sürdürülebilir iş modellerine geçişini kolaylaştıracak destekler ve 

iş birlikleri sektörün ilerleme alanlarından biri olacak. 

Bununla birlikte Türkiye yeniliklere açık, adaptasyonu oldukça hızlı 

bir ülke. Bu da özellikle start-upları kapsayan girişimcilik ekosistemi 

için oldukça faydalı. 

Türkiye, Küresel Girişimcilik Endeksi 2018 verilerine göre 37. sırada. 

Ancak daha yukarılara çıkacak potansiyele de sahip. 

Bu potansiyeli ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz “Girişimcilik” 

konusunun, geçirdiği evrimi görüyoruz. Girişimcilerin fikirlerini hayata 

geçirecekleri, geliştirecekleri ve yeni dünyaya uyum 

sağlayabilecekleri ortamlar yaratıyoruz. Diğer yandan Garanti BBVA 

olarak kadın girişimcilerin ekonomideki önemini 13 yıl önce 

öngörerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda da yer alan 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni kadın girişimcilik ekseninde Türkiye’de 

ilk ele alan banka olduk. 2000’li yılların başında yüzde 5 olan kadın 

girişimcilik oranının yüzde 10’a kadar çıktığını görüyoruz. Bu da 

gösteriyor ki gidilecek daha çok yolumuz var. 

Garanti BBVA olarak değişen beklentiler doğrultusunda bütünsel bir 

yaklaşım benimsemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 10 yılda, 

başta güneş enerjisi teknolojileri olmak üzere kaynak verimliliği 

yatırımları KOBİ’ler için hayati önem taşıyacak. Bunun önemli bir 

nedeni, KOBİ’lerin özellikle de Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren 

müşterilerinin çevresel performans konusunda giderek artan 

beklentileri olacak. . Bu bağlamda kadın girişimci sayısının 

artmasının yanında KOBİ’lerin hızla değişen pazar dinamiklerine 

ayak uydurmak için kapasitelerinin artması daha önemli hale 

gelecek. 

Kadın girişimciliğinde yüzde 10 olan oranın çok daha yukarılara 

taşınması ve ülke ekonomisinin 1,5 Derece hedefine uyum 

sağlaması için çalışmalara devam edeceğimizi söylemek benim için 

gurur ve mutluluk verici. 
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Onaran, girişimcilik ekosisteminin, 

finansmana erişimin ve kadınların 

istihdama ve ekonomik hayata 

aktif katılımlarının teşvik edilmesi 

hakkında konuşuyor. 


