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Building Markets’ın küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) snapshotı, bu ay, Türkiye ağımızdaki ihracat işletmelerine

yer veriyor. Türkiye ağımızda bulunan �.���'ü aşkın KOBİ'nin büyük çoğunluğunun (%98) sahibi Suriyelilerdir ve

bu işletmelerde Suriyeliler çalışmaktadır. Suriyeli işletme sahipleri kendilerine özgü zorluklarla mücadele etmekle

birlikte, iş yaratma konusunda önemli adımlar atma potansiyeline sahiptirler. Suriyeli girişimciler, güçlü bölgesel

bağlarını ve dil becerilerinin Türk ekonomisine komşu ülkelere ihracatı arttırma fırsatı sunarak pandemi sonrası
ekonomik canlanmaya katkıda bulunabileceklerini göstermişlerdir.

Bu KOBİ snapshotı, bu sektörün Türkiye'deki görünürlüğünü artırarak; kalkınma, ortaklıklar ve iş fırsatları
yaratma potansiyelinin altını çizmeyi amaçlamaktadır. Gelecekteki kalkınmaya ilişkin ortak zorlukların bir genel

görünümünü sunarak, iş ortamındaki kişilere -ister ihracatçılar ister ihracatçı olmayı umut edenler ya da ihracat

işletmesine ortak olmak isteyenlere- tavsiyeler vermektedir.

Aşağıdaki analiz, Türkiye'de faaliyet gösteren ve en az bir ülkeye ihracat yapan 820 KOBİ ile gerçekleştirilen ve

düzenli olarak güncellenen araştırmalara dayanmaktadır. Building Markets tarafından 2020 yazında COVID-��

pandemisinin etkileri hakkında mülakat yapılan 115 ihracat işletmesinin özgün bir araştırmasından da

yararlanmaktadır.

COVID-�� pandemisi, uluslararası ticarette geniş çaplı bir bozulmaya neden olmuştur. Örneklemimizdeki ihracat

işletmelerinin çoğunluğu, sınırların kapalı olması ve sevkiyat sürelerinin uzaması gibi ya satışları azaltan ya da

ticareti bütünüyle durduran önemli zorluklar bildirmektedir. Ekonomi, 2020 araştırmamız yapıldığı sırada büyük

ölçüde yeniden açılmışken, her 10 işletmenin neredeyse �'u geçmiş 30 günde bir yıl önce aynı aya kıyasla daha

düşük satış yaptığını bildirmektedir. Ortalama olarak, bu ihracatçıların satışları %50 daha düşüktür. Katılımcıların
yarısından fazlası, tasarruflarını yaşam masraflarını karşılamak için harcadıklarını da bildirmektedir. Ekonomi

hala toparlanırken ve geleceğin görünümü büyük ölçüde pozitifken, KOBİ'lerin işlerinin tekrar raylarına oturması
için hala uzun zaman ve net destek gerekmektedir.

COVID-�� pandemisinin Türkiye'deki Suriyeli işletmeler üzerindeki etkisine ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için

raporumuzun tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

KOBİ snapshotının, Türkiye'de Suriyelilerin sahibi olduğu mikro işletmelere (çalışan sayısı ��'dan az olan

işletmeler) odaklanacak olan Ağustos 2021 sayısını bekleyin.

www.buildingmarkets.org

Önemli Hususlar

https://buildingmarkets.org/sites/default/files/pdm_reports/building_markets_turkey_covid-19_assessment_210105_compressed.pdf
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Dosya Konusu: Türkiye'deki Suriyeli İhracatçılar

Gaziantep'teki ayakkabı imalatı gibi yok olmanın eşiğine gelen ve yeniden canlanan Türkiye'deki endüstrilere ilave
olarak, birçok Suriyeli girişimci Türk ihracat düzenlemeleri konusunda uzmanlaşarak, işletmelerini global piyasalara
ve dövize açmıştır.

İster yeni şirketler olsun ister on yıllardır faaliyet gösterenler olsun, Türkiye'deki Suriyeli işletmeler, ihracatta büyük
bir fırsat görmektedir. Suriye'den işlerini getiren girişimciler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki Arapça
konuşan alıcılarla var olan ağlarından faydalanmıştır. İşlerine ilk kez Türkiye’de başlayanlar da ihracatta başarılı
olacaklarını görmüştür.

Türk girişimciler de ihracat yapan Suriyeli şirketler ile ilgilenmektedir. Türk ihracatlarının çoğunluğu Avrupa'ya
giderken, Suriyeli KOBİ'ler Orta Doğuya ihracat yapmaktadır. 2019 yılı Birleşmiş Milletler bildirimlerine göre, Türk
girişimciler, Suriyelileri istihdam etmek ya da Suriyelilerle ortaklık kurmak için ihracatta genişleme potansiyelini
teşvik edici unsur olarak belirtmişlerdir. Türk-Suriyeli ortaklıkları sınırlı kalmaya devam etmesine rağmen, sayıları
artmaktadır. Bu, her iki tür işletmenin de pandemiden sonra ekonomik olarak toparlaması için ek bir fırsat
yaratmaktadır.

Ağımızda bulunan ihracatçı işletmelerin gelişmiş iş planları ve banka hesapları bulunmaktadır ve operasyonları
konusunda genellikle kurumsal ve stratejik hareket etmektedirler. İhracatçı olmayan KOBİ'lere göre, geçmişte resmi
bir kredi almış olmaları daha olasıdır. Türk işletmelerle ortaklığın ve yeni alıcılar bulmanın önündeki en büyük
engellerden biri, görünürlük ve ağ kurmadır. Bu engel COVID-19 sırasında daha da zorlu bir hale gelmekle birlikte,
yavaş yavaş iyileşmektedir.

Yeni iş fırsatları bulmaya yönelik kaynaklara ilişkin daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki Tavsiyeler bölümüne
bakabilirsiniz.

Ramzy Gıda, ihracata girmek isteyen herkese rekabetin incelemesini tavsiye
etmektedir. Türkiye’de perakende işini 2016 yılında başlatan şirket, o zamandan bu
yana toptan satış ve ardından da imalat alanına adım atmıştır ve şu anda
meyankökü ihraç etmektedir. Ramzy Gıda, Türkiye’den ihracat yapmanın en büyük
zorluklarından bazılarını (fiyatlandırma ve rekabet), Türkiye’de meyankökü şekeri
alanındaki düşük rekabet ve Suriye’deki işletmelerinden kalan iş ağı sayesinde,
arttırabilmiştir.

Şirket, işini genişletmenin bir yolu olarak ihracata yönelmiştir. Büyük başarı
göstermiştir ve pandemi öncesinde piyasada çok aktif rol oynamıştır. COVID-19,
satışları azaltmış fakat, şirket o zamandan bu zamana Ramazan siparişleri için
ihracatlarını artırabilmiştir.

Ramzy Gıda, bamya ve firik bulguru gibi yeni ürünlerle şirketini geliştirmiştir ve şu
anda ihracatlarını artırmak ve daha da büyük alıcılarla iş yapmak için çalışmaktadır.

İşletme Profili – Ramzy Gıda
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Küçük İşletme Çevresi

Building Markets’ın Türkiye ağındaki her 3 KOBİ'nin 1'den fazlası,
mal ya da hizmet ihraç etmektedir. Ortalama olarak, bu ihracatçılar
yaklaşık 4 yıldır faaliyet göstermektedir. Bunların neredeyse dörtte
üçü (%74), çalışan sayısı 10'dan az olan mikro işletmelerdir.

Araştırmamız kapsamındaki ihracat işletmeleri, büyük ölçüde iki
sektörde yoğunlaşmaktadır:imalat ve toptan satış. İmalat alanındaki
KOBİ'lerin çoğu giysi/konfeksiyon ya da gıda ürünü
üretmektedir.Toptan satışçılar içinse, mallar değişmekle birlikte, gıda
ürünleri, içecekler ve giysi/konfeksiyon ürünleri yaygındır.

İhracatçı işletmeler, Türkiye'nin her yanına yayılmıştır. Ancak Building
Markets ağındaki, Suriyelilerin sahibi olduğu birçok KOBİ gibi, bunlar
da İstanbul (%38,2) ve Gaziantep'te (%28) yoğunlaşmaktadır.
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Profesyonel bilimsel teknik

Bilişim ve iletişim

En Önemli 5 İş Sektörü

İhracatçılar arasında kadın istihdamı oranları ise
düşüktür. Bu örneklemdeki işletmelerin istihdam
ettiği 12.640 kişinin %12'sinden azı kadındır. Bu,
Türkiye'deki Building Markets KOBİ ağında kadınların
işletme sahipliği ve yöneticiliğine dair daha geniş bir
eğilimi takip etmektedir.

COVID-19 uluslararası ticaret için birçok sorun
yaratmasına rağmen, ihracatçıların %83'ü önceki 6
ayda bir adet uluslararası müşterisinin bulunduğunu
bildirmektedir. İhracatçı olmayanlara kıyasla,
ihracatçılar daha fazla İngilizce ve Türkçe konuşan
personele sahiptir.

Taşıma ve depolama
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Küçük Ölçekli İşletmelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Gelecek Planları

Neredeyse yarısı (%48), eğitim almakla ilgilendiklerini ifade etmişlerdir.
Bunların neredeyse %50'sinden fazlası, en çok satış ve stratejik pazarlama
ile ilgili bir eğitime katılmakla ilgilendiklerini bildirmiştir.Sonraki en çok
talep gören eğitim konularıysa, yanıtların %13'üyle tedarik ve teklif
konularıdır.

20 19
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Natural Care Pro, markası ve ticari markasını tesis etmek için ürün
kalitesine öncelik vermektedir. İstanbul merkezli şirket, doğal bitkilerden
gıda takviyeleri ve kozmetik ürünler üretmektedir. Başlangıçta, şirket
yalnızca Türkiye yurtiçi piyasasına odaklanmıştır. Ancak Türkiye’deki
kredi ve uzun vadeli ödemeler gibi ödeme yöntemleri, şirketin
büyümesini zorlaştırmış ve bu nedenle şirket ihracata yönelmiştir.

Building Markets ile çalışan şirket, ilk uluslararası alıcısını COVID-19
pandemisi sırasında bulmuştur. Bunun ardından, başka talepler almaya
başlamıştır. Uluslararası kapanma sırasında ihracat ile iş alanını
genişletmek iki kat çaba gerektirmiştir- şirket çalışanları seyahat
edememiş, müşterilerle yüz yüze görüşememiş ve birçok finansal ve
hukuki süreçleri gecikmiştir. Ancak işlerin ve seyahatlerin açılmasıyla,
şirket geleceğe olumlu bakmaktadır.

İşletme Profili – Natural Care Pro

En Büyük Zorluk, Gelecek 6 Ay

Rekabet Döviz Kuru
/ Para
Birimi

Sorunları
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Yasal,

Politika,
Bürokrasi

Zorluk
Bulunm
amakta

Erişim
Zorluğu

Fatih'te hiçbir KOBİ resmi işletme

kredisi almamışken, %��,�'sı kredi

almakla ilgilenmektedir.

Kredilerle ilgilenen KOBİ'lerin

neredeyse yarısı (%46), 50.000

USD’den daha yüksek kredi

aramaktadır.

%��'si, bir yatırımcı ya

da iş ortağı bulmakla

ilgilenmektedir.

%��'ü personellerinin toplam

sayısının gelecek 6 ayda artacağını

düşünmektedir. Yalnızca %�'i bir

düşüş beklemektedir.

KOBİ'lerin %��'ü, gelecek 6 ayda

karlarının artacağını

düşünmektedir. Yalnızca %�'si bir

düşüş beklemektedir.

%��'ının en az sonraki 6 ay için bir

iş planı bulunmaktadır.
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Küçük Ölçekli İşletmelerin Operasyonları

İhalelere katılım, ihracatçı işletmeler arasında düşüktür, zira
uluslararası piyasaya doğrudan satış yapmayı tercih
etmektedirler. İhracatçılar, yurtiçi ticaretten kaçınmalarının
nedeni olarak uluslararası olarak faaliyet göstermenin
kolaylığını ve uluslararası para birimlerinin istikrarını
göstermektedir.

Genel olarak, işletmeler Orta Doğu’da en az bir ülkeye ihracat
yaparken, her 3 KOBİ'den 1'i mallarını ve hizmetlerini
gönderdikleri ülkelerden birinin Irak olduğunu belirtmektedir.
Ortalama olarak, ihracatlar, işletme gelirinin neredeyse
%60'ını teşkil etmektedir.
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En Önemli İhracat Ülkeleri

İhracatçıların %��'ı, en az bir

müdürlerinin bulunduğunu

bildirmektedir. Bu örneklemdeki

toplam 533 kişi, müdür olarak

istihdam edilmektedir.

Her 3 KOBİ'nin �'sinde, işletme sahibi

tüm finans işlerini yönetmektedir. Üçte

birinden azı, kurum içinde tam

zamanlı bir finans personeli istihdam

etmektedir.

Dörtte birinden fazla

işletmenin (%��) şubesi

bulunmaktadır.

KOBİ'lerin %��'sı,

tedarikçilerine 30 gün

içerisinde ve %�'u 60 gün

içerisinde ödeme yapmaktadır.

KOBİ'lerin %��'i, mal ve hizmet

ithal etmekte ve bunların çoğu

Çin'den en yüksek maliyetli

ithalatlar yapmaktadır.

KOBİ'lerin %��'si, ihalenin ne

olduğunu bilmektedir fakat,

yalnızca %��'ü bir ihaleye teklif

sunmuştur.

Türkiye
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Tavsiyeler

COVID-19'dan kaynaklanan ticaret ve seyahat kısıtlamaları düşünüldüğünde, ihracatçılar çok zor bir 18 ay geçirmiştir.
Bununla birlikte, bu işletmeler geleceğe olumlu bakmakta ve 2021 yılının sonuna kadar satışlar ve istihdamda bir artış
öngörmektedirler. Aşağıdaki tavsiyeler; Türkiye'deki Suriyeli işletmeleri desteklemeye, operasyonlarına görünürlük
kazandırmaya ve kapasite oluşturma hizmetleri için kaynakları onlara yönlendirmeye yöneliktir. Bu tedarikçilerden mal
almayı düşünen uluslararası işletmeler için de tavsiyeler verilmektedir.

İhracat yapan KOBİ'ler için:

Yeni alıcılarla buluşmak için ağ kurma etkinliklerine katılın- Building Markets iş geliştirme ekibi, tedarikçi çeşitliliğini
artırma ve doğrulanmış ağımızdaki işletmelerle iş yapma amacı güden etkinliklere ev sahipliği yapacak için alıcılar ile
çalışmaktadır.
Görünürlüğü artırmak için online alanda varlık gösterin- Eşleştirme platformumuzda
(entrepreneurs.buildingmarkets.org) kendi profilinizi oluşturarak, kendi ihtiyaçlarına uygun işletmeler arayan alıcılarla
işletme bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.
Satış ve stratejik pazarlama konulu eğitimlere erişin- Building Markets, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi bir dizi
konuda, sınıfta gerçekleştirilen ve katılımcıların hızını kendilerinin ayarlayabileceği çevrim içi eğitim dersleri
sunmaktadır.

İhracat yapmak isteyen KOBİ'ler için:

İş planınızı geliştirmek için mentorluk alın- Mentorluk, girişimciler ile teknik uzmanları, bir iş planını ihracatı içerecek
şekilde uyarlamak gibi, her işletmenin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan birebir seanslarda bir
araya getirmektedir.
Türk ihracat kanunlarını ve yönetmeliklerini öğrenin- Türk ihracat ve ithalat düzenlemeleri gibi bir dizi konuda, sınıfta
gerçekleştirilen ve katılımcıların hızını kendilerinin ayarlayabileceği çevrim içi eğitim dersleri sunuyoruz.
İhraç edilmiş mallar arayan alıcılara kendinizi tanıtın- Etkinlikler, bir online eşleştirme platformu ve doğrudan
alıcılardan eşleştirme talepleri yoluyla, işletmenizi ilgili alıcılarla eşleştirmek için Building Markets eşleştirme
hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Türkiye'den mal ithal etmek isteyen uluslararası işletmeler için:

2.200'ü aşkın KOBİ'den oluşan ağımızı inceleyin- Eşleştirme platformumuzda (entrepreneurs.buildingmarkets.org),
Türkiye'de faaliyet gösteren 2.200'den fazla doğrulanmış Suriyeli tedarikçi işletmelerin tescil, hizmet ve iletişim
bilgileri bulunmaktadır.
Bir eşleştirme talebi gönderin- Ağımızda bulunan ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tedarikçilerin listesini almak için
özel bir temin talebi göndererek, eşleştirme ekibimizle (turkey@buildingmarkets.org) iletişim kurabilirsiniz.
Bir ağ kurma etkinliğinin ev sahiplerinden biri olun- Building Markets ile birlikte, iş ihtiyaçlarınıza uygun potansiyel
yeni tedarikçilerle buluşmak için bir fiziksel etkinliğin ya da çevrim içi seminerin ev sahiplerinden biri olabilirsiniz.

https://entrepreneurs.buildingmarkets.org/
https://entrepreneurs.buildingmarkets.org/


Daha Fazlasını Öğrenmek İstiyor musunuz?
Tedarik zinciri ve finans uzmanlarımızla iletişime geçiniz

WhatsApp: +90 536 734 38 56
Email: turkey@buildingmarkets.org

Türkiye'de faaliyet gösteren küçük bir işletme misiniz?

2004 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Building Markets, rekabetçi yerel KOBİ'leri bularak, inşa
ederek ve tedarik zincirlerine ve yatırıma bağlayarak istihdam yaratmakta ve ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir.
Kuruluş, yarattığı model aracılığıyla 26.000'den fazla KOBİ'yi destekledi, bu işletmelere 1.35 milyar ABD Doları
tutarında sözleşme, 21 milyon ABD Doları gelir kazandırdı ve 70.000 tam zamanlı eşdeğer iş yaratılmasına yardımcı
oldu.

Türkiye'de Building Markets, Suriyelilere ait 2.000'den fazla KOBİ'den oluşan benzersiz bir ağ kurmuştur.
Doğrulanmış işletmeler, görünürlüklerini artıran, performanslarını iyileştiren ve onları yeni fırsatlara bağlayan
hizmetlere erişebilir. 2017'den bu yana Türkiye'deki programlarımız, KOBİ'lerin yeni sözleşmeler ve sermaye ile 3
milyon ABD Doları'nın üzerinde kazanç elde etmelerini sağladı.

Nasıl Çalışıyoruz?

www.buildingmarkets.org
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Include another blurb on wha
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Doğrulayın ve iş
rehberimizde benzersiz bir

profil oluşturun

Şirketinizin büyümesini
hedefleyen çevrimiçi ve yüz

yüze kurslara kaydolun

Sektörünüzdeki ihaleleri
bulun ve yeni sözleşmeler
yaparak gelirinizi arttırın.
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