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Building Markets KOBİ Snapshot’ın bu sayısı, Türkiye'de faaliyet gösteren mevcut küçük ve orta ölçekli
işletmeler (KOBİ’ler) ağını incelemektedir. Kurum, Haziran 2022 itibariyle 8 ilde 16 sektörde faaliyet gösteren
2.776 KOBİ'yi doğrulamıştır. Bu işletmelerden 2.479'u (%89) an itibariyle faaliyettedir. Bu işletmelerin büyük
çoğunluğu (%94) Suriyelilere aittir ve Suriyelileri istihdam etmektedir. Suriyeli işletme sahipleri benzersiz
zorluklarla karşı karşıya olsalar da istihdam yaratmada önemli bir potansiyele sahiplerdir ve kırılgan
nüfusları istihdam etme olasılıkları daha yüksektir; bu da hem yeni gelenler hem de ev sahibi topluluklar
için geniş kapsamda fayda sağlamaktadır.
 
Bu Snapshot, Türkiye'deki Building Markets ekibi tarafından yürütülen işletme doğrulama ve yeniden
doğrulama anketleri aracılığıyla toplanan verilerin analizini—kuruluşun “Bul, Yapılandır, Bağlantı Kur”
modeli kapsamında uygulanan başlıca faaliyetlerden birini temel almaktadır. Bu anketlerle sahiplik durumu,
işletme büyüklüğü, ithalat ve ihracat kapasitesi ve zorluklar dahil olmak üzere işletme faaliyetleri hakkında
düzenli aralıklarla bilgi toplanır. Kuruluş, bu verileri kullanarak, büyüyen KOBİ ve ortak ağımızla paylaşmak
üzere pazar eğilimlerini ve fırsatlarını belirleyebilmekte ve yerel pazarda faaliyet gösteren girişimcilerin
değişen ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmektedir.
 
Aşağıdaki analiz, Building Markets’ın benzersiz verileri, öngörüleri ve bu işletmelere erişimi sayesinde
oluşturulmuştur. Analiz, ağdaki KOBİ’lerin faaliyet ortamına, karşılaştıkları benzersiz zorluklara ve geleceğe
yönelik bakış açılarına dair genel bir değerlendirme sunar. Bu zorluklar ve Building Markets’ın sunduğu
hizmet ve fırsatlar temel alınarak işletmeler için öneriler formüle edilmiştir. KOBİ’lerin büyümesi ve özellikle
yeterince temsil edilmeyen gruplara yönelik daha fazla istihdam yaratılmasıyla yoksulluk azaltılabilir ve
mülteciler, diğer yeni gelen gruplar ve ev sahibi topluluk arasındaki sosyal uyum artabilir.
 
Building Markets'ın Türkiye'deki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer yayınları okumak için
buraya tıklayın.
 
Building Markets ekibi, bu anketlere katılan tüm işletmelere içtenlikle teşekkür eder.

Öne Çıkanlar
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Mercek Altında: Building Markets'ın Türkiye Ağındaki KOBİ'ler

Business Profile - Ramzy Gida

Türkiye, %90’ı Suriyeli olmak üzere dünyadaki en büyük mülteci ve sığınmacı nüfusuna sahiptir. Devam eden
ekonomik kriz, sürekli olarak yüksek seyreden ve artan işsizlik seviyeleri ve bir de COVID-19 pandemisinin
etkisi ile ülke, yeni gelenleri topluma ve ekonomiye entegre etme gibi bir zorlukla karşı karşıya. Suriyelilerin
ve diğer yeni gelenlerin sahip oldukları ve işlettikleri de dahil olmak üzere KOBİ’ler, ülke genelinde istihdam
yaratmak ve geçim kaynaklarını geliştirmek için çok önemlidir. Suriyeli mültecilerin ülkeye geldiklerinden
beri kurdukları binlerce şirketin gösterdiği gibi, geride kalan on yıl içinde Suriyeliler tüketici, iş arayan,
çalışan ve girişimci olarak ekonomik hayata daha fazla entegre oldular. Building Markets araştırmasının
ortaya koyduğu üzere Suriyeliler, ağımızdaki 2.776 KOBİ'nin büyük çoğunluğunu faaliyete geçirerek
girişimcilik becerilerini ve sermayelerini Türkiye'ye getirdiler. 2011'den bu yana Suriyeliler, ticari faaliyetlerde
bulunarak ülkeye yaklaşık 500 milyon ABD doları tutarında sermaye yatırımı yaptılar.[1]
 
Bu başarılara rağmen Türkiye'deki Suriyelilere ait işletmeler, büyümelerini ve istihdam yaratma
potansiyellerini engelleyebilecek benzersiz zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Bunlar arasında, piyasa
bilgilerine erişim ve ihtiyaçlarına uygun eğitim olanaklarındaki eksikliklerinin yanı sıra finans, iş ve ortaklık
fırsatlarına erişim güçlüğü de bulunuyor. Bu zorlukların çoğu aynı zamanda kayıt dışı ekonomide istihdamı
kabul etmeye daha istekli olabilecek bireyler için risk teşkil etmekte ve potansiyel olarak sömürüye ve
tehlikeli ortamlarda çalışmaya yol açmaktadır.
 
Türkiye’nin önemli ekonomik zorluklarla yüz yüze olduğu bir zamanda girişimcilerin ve işletmelerin
karşılaştığı zorlukların ele alınması istihdam yaratılmasını hızlandırabilir ve daha fazla kişiyi kayıtlı
ekonomiye çekebilir, onların geçim kaynaklarını iyileştirmelerine ve ülke çapında sosyal ve ekonomik uyuma
katkıda bulunmalarına olanak sağlayabilir. Building Markets, 2016'dan bu yana, istihdam yaratma, ve Suriye
krizine yönelik yardım müdahalesini yerelleştirme faaliyetlerinin temel bir bileşeni olarak, bu zorlukların
üstesinden gelmek ve Türkiye'deki Suriyelilere ait KOBİ'lere görünürlük ve fırsat sağlamak için çalışıyor.
 
İstihdam yaratmayı destekleyebilecek hizmetler hakkında daha fazla bilgi için bu raporun sonunda sunulan
önerilere göz atın.
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1 Hardan, M. 2021. “How Syrian SMEs contributed to Turkish economy.” Al Monitor. Burada mevcuttur.

https://www.al-monitor.com/originals/2021/05/how-syrian-refugees-contributed-turkish-economy


Türkiye KOBİ Ağına Genel Bakış

Building Markets'ın Türkiye ağındaki 2.776
KOBİ’nin %77’si mikro işletme (10’dan az çalışanı
olan) olarak sınıflandırılırken, %21’i küçük işletme
(50’den az çalışanı olan), %2’si de orta ölçekli
işletme (250’den az çalışanı olan) olarak
değerlendirilmektedir.  Ağdaki işletmeler ağırlıklı
olarak toptan/perakende (%34), imalat (%26) ve
konaklama ve yemek hizmeti (%9) sektörlerinde
faaliyet göstermektedir.
 
Kuruluş, sekiz ilde işletmelerle çalışmakta olsa da
KOBİ'lerin çoğunluğu İstanbul (%45) ve
Gaziantep'te (%25) yer almaktadır.
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Bu işletmelerde kadın istihdamı görece düşüktür. İşletmelerin yaklaşık %34’ü tam zamanlı olarak en az bir
kadın istihdam ederken, yalnızca %4’ünde yarı zamanlı olarak en az bir kadın çalışmaktadır. İşletmelerin
yaklaşık %8'i sahiplerinden ya da yöneticilerinden en az birinin kadın olduğunu bildirmiştir. Bu durum,
ülkedeki hem yeni gelen hem de ev sahibi topluluklar arasında az sayıda kadının işletme sahibi olması ve
istihdam edilmesi yönündeki daha geniş eğilimlerle paralellik gösteriyor. Ancak kadınlara yatırım yapmak
ekonomik ve toplumsal ilerleme için önemli fırsatlar sunuyor. Örneğin Türkiye’de ekonomiye katılımdaki
cinsiyet farkını kapatmak ülkenin GSYİH'sini %20'den fazla artırabilir. Kadınlara ait girişimlere yatırım
yapmak ekonomik büyümeyi destekler ve kadınlara ait KOBİ’lerin başka kadınları istihdam etme olasılığı
daha yüksek olduğundan istihdamı artırır.[2]
 
İşletmelerin yarısından fazlası (%58) son altı ayda uluslararası bir müşterisi olduğunu bildirmiştir. Ağdaki
işletmeler için birincil faaliyet dili Arapça olsa da işletmelerin yaklaşık üçte biri Türkçe, yarısından fazlası da
İngilizce bilen kişileri çalıştırıyor; bu da bazı işletmelerin dil engeli konusunda uyum sağlamış olabileceğini,
dolayısıyla bu zorluğu azaltıp yerel pazarla entegrasyon ve adaptasyonu geliştirdiğini gösteriyor. İlginç bir
şekilde, kadınlara ait işletmeler arasında, İngilizce veya Türkçe konuşan birinin istihdam edilmesi, sırasıyla
%73 ve %72 oranı ile, ağın geri kalanından daha yüksektir. Sosyal entegrasyon ve KOBİ’lerin yerel tedarik
zincirlerine nüfuz etme yeteneği için kritik olduğundan, işletmelerin dil engeli ile ilgili adaptasyonlarının
daha fazla araştırmaya değer olduğunu belirtmekte fayda var.

2 McKinsey Global Institute. 2015. “The Power of Parity.” Buradan erişilebilir. 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20and%20Social%20Sector/Our%20Insights/How%20advancing%20womens%20equality%20can%20add%2012%20trillion%20to%20global%20growth/MGI%20Power%20of%20parity_Full%20report_September%202015.pdf


Türkiye Ağındaki KOBİ’lerin İşletme Faaliyetleri

Türkiye ağındaki işletmelerin %79'u eğitimlere katılmakla ilgilendiklerini ifade etmiştir. Bu işletmeler en çok
satış/pazarlama ve stratejik pazarlama (%48), satın alma veya teklif verme (%13), idari yönetim (%11),
müşteri hizmetleri (%11) ve finansal yönetim (%10) ile ilgili bir eğitim oturumuna katılmakla ilgilendiklerini
ifade etmişlerdir.
 
KOBİ’lerin %20’sinden fazlası, gelecek altı ay içinde karşılaşacakları en büyük zorluklardan birinin
finansmana erişim olduğunu belirtmektedir. Kredi, borç veya diğer türlerde finansman elde etmek için
işletmelerin kredilerini ve yatırım hazırlıklarını geliştirmeleri gerekir, ancak düzenlemeler ve prosedürler
hakkında bilgi eksikliğinden dolayı bunu yapmanın zor olduğu ortaya konmuştur. Benzer sayıda işletme
(%21) de döviz kuru veya para birimi sorunlarını karşılaşmayı bekledikleri birincil zorluk olarak
bildirmektedir.

Ağdaki işletmelerin yalnızca %1'i
geçmişte resmi bir kredi almıştır,

ancak %53'ü kredi almakla
ilgilenmektedir.

İşletmeler ortalama 133.000 ABD
dolarının üzerinde kredi

beklentisindedir.

Yaklaşık %41'i bir yatırımcı veya iş
ortağı konusuyla ilgilenmektedir.

Çoğu işletme, toplam çalışan

sayısının önümüzdeki 6 ay içinde
artacağına (%46) veya aynı

kalacağına (%41) inanmaktadır.

İşletmelerin yaklaşık yarısı (%52)

önümüzdeki 6 ay içinde kârlarının
artacağına inanmaktadır. Sadece

%2'si düşüş öngörmektedir.

KOBİ’lerin çoğunun (%67)

önümüzdeki en az 6 aya dair bir iş
planı vardır.
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Başta Türkiye pazarındaki diğer ihracatçılarla
olmak üzere rekabet, mal ve hizmetlerini ihraç
etmeyi amaçlayan, mültecilere ait işletmelerin
önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu
KOBİ’lerin birçoğu hâlâ piyasada yenidir, bu da
pazara dair daha kapsamlı deneyime ve bilgiye
sahip köklü şirketlerin daha fazla avantaja sahip
oldukları anlamına gelmektedir. Pazar bilgisi
işletmelerin maliyetleri en aza indirmesine olanak
tanıdığından, mültecilere ait KOBİ’lerin rekabet
etmesini zorlaştırmaktadır.



İşletmelerin çoğu (%78)
tedarikçilerine 30-60 gün içerisinde

ödeme yapmaktadır.

İşletmelerin yaklaşık olarak yarısı
(%46) ürün veya hizmet ihraç

etmekte, %11’i ise doğrudan mal
ithal etmektedir.

KOBİ’lerin yarısından fazlası (%56)

ihalenin ne olduğunu bilmektedir;

ancak sadece %�'u bugüne dek bir

teklif vermiştir.

Ağdaki işletmelerde ortalama
olarak 7,3 tam zamanlı çalışan, 1,3

de yarı zamanlı çalışan vardır.

Ağdaki işletmeler, Building
Markets’ın desteğiyle tam

zamanlıya eş değer 2.805 iş fırsatı
yaratmıştır.

İşletmelerin çoğunun (%84) ek
şubeleri bulunmamaktadır.

KOBİ Faaliyet Göstergeleri

Teklif verme hazırlığı, özellikle yeni alıcılar için verildiğinde, ciddi miktarda zaman ve kaynak
gerektirebileceğinden, küçük işletmeler için ihalelere başvurmak zor olabilir. Türkiye’de yeni olan girişimciler
için bu zorluk, yeni bir pazarda iş kurmanın ve faaliyet göstermenin beraberinde getirdiği dil engeli ve bilgi
boşluklarıyla daha da karmaşık bir hale gelebilir. Birçok küçük işletme, sözleşmeye bağlı ödeme koşulları
nedeniyle dezavantajlıdır ve büyük alıcılardan ödeme almanın ne kadar süreceği konusunda
kaygılanmaktadır. Diğer işletmelerse tüm uygunluk ölçütlerini karşılayabilecekleri teklifler bulmada
güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu zorluklara rağmen ihaleye dayalı iş olanakları büyüme için önemli bir fırsatı
temsil etmektedir. İhalelerin iş geliştirme planlarına nasıl dahil edilebileceği hakkında daha fazla bilgi için
öneriler sayfasına göz atın.
 
Ağdaki işletmelerin çoğu ithalat yapmak yerine mal veya hizmet ihraç etmektedir. Son altı ayda bu
işletmelerin ürün ve hizmetleri için en yaygın varış noktası Irak olmuştur. Ayrıca işletmelerin %12'si Suriye'ye
ihracat yapmaktadır.
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Ruba Alatassi ve ailesi, Suriye'de savaşın patlak vermesinin ardından Ağustos 2013’te Gaziantep’e geldi.
Alatassi, 2014 yılında bir özel okulda çalışmaya başladı ve çok geçmeden anaokulu bölümünde müdürlüğe,
sonra da okul müdür yardımcılığına terfi etti. Birkaç yıl sonra Türk yetkililerin Suriye okullarına ilişkin
yönetmeliği değiştirmesi Ruba’nın çalıştığı okulu kapanmaya zorladı ve Ruba işsiz kaldı. Ama pes etmedi. Ne
kadar çok Suriyeli mülteci çocuğun okula kaydolması ve Türkçe öğrenmesi gerektiğini biliyordu ve onlar için
bir okul açmaya karar verdi – Yeni Dünya Eğitim Merkezi.

Türkiye’deki birçok işletme gibi Yeni Dünya da pandemi sırasında zorluklarla karşılaştı, fakat Ruba kararlıydı
ve meslektaşlarından çokça destek gördü. “Çalışanlarımın maaşlarını ödeyemediğim zamanlar oldu ama o
zamanlarda bile hiçbir öğretmenim istifa etmedi. Beni her zaman desteklediler.” diyor Ruba.

Şimdilerde Yeni Dünya’da 30 öğretmen çalışıyor. Okul, Suriyeli çocuklara ana dilleri Arapça ile birlikte Türkçe
ve İngilizce öğrenme fırsatı da sunuyor. Ruba gururla, “Altı yaşına geldiklerinde öğrencilerimiz Arapça, Türkçe
ve İngilizce okuyup yazabiliyorlar,” diyor.

www.buildingmarkets.org

Girişimci Ruba Alatassi, Yeni Dünya eğitim merkezinin önünde.

Vaka Çalışması – Yeni Dünya



İşletmeler için Öneriler

İşletmelerin Türkiye’deki mültecilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonundaki rolü önemlidir. Mülteciler
ve ev sahibi topluluk üyeleri için sözleşmeli istihdam yoluyla geçim kaynaklarının yaratılması, KOBİ’ler
tarafından belirtilen zorluklar ele alınarak güçlendirilebilir. KOBİ’lerin potansiyeline ket vuran konular
arasında finansmana sınırlı erişim, istikrarsızlık, döviz kuru/para birimi dalgalanmalarının neden olduğu
kayıplar ve piyasa rekabeti sayılabilir. Hedeflenen destek ve kapasite geliştirme çabaları ile işletmeler
rekabet güçlerini artırabilir ve faaliyetlerini büyütmek için yeni fırsatları tespit edebilir.
 
Yatırım Hazırlığını ve Finansmana Erişimi İyileştirin

Kredi limitleri, banka kredileri, finansal kiralama ve öz sermaye finansmanı yoluyla dış finansman
kaynaklarını çeşitlendirmek için KOBİ'ler, tüm başvuru kriterleriyle ve yönetmelik gereklilikleriyle
uyumluluk konusunda gelişme göstermeli ve kendi kredi geçmişlerini oluşturmalıdırlar. Kuruluş
tarafından geliştirilen KOBİ puanlama aracı, işletmelerin başvuru kriterlerini ve yönetmelik
gerekliliklerini karşılamaları ve böylece finansmana erişime hazır hale gelmeleri için boşlukları ve
gelişime açık alanları tespit eder. Ayrıca kredi ve yatırıma hazırlığı iyileştirmek için teknik yardım da
sunulmaktadır.

 Kimi kuruluş ve programlar işletmelere yıllık olarak yeni hibeler duyurmaktadır. Tipik olarak
KOBİ’lerin bu hibe programlarına başvururken kullanılabilecek beş yıllık iş planları hazırlaması
gerekmektedir. Teknik yardım, işletmelerin iş planları hazırlama kapasitesini geliştirebilir.

 Eğitim modüllerine Çevrim İçi Öğrenme Platformu üzerinden ulaşılabilir; ayrıca bu modüller
bankacılık ve finansa erişim ile ilgili çeşitli konularda periyodik olarak yüz yüze de
gerçekleştirilmektedir.

  
Dijital Varlık Oluşturun ve Faaliyetlerinizi Dijitalleştirin

Çevrim içi varlık geliştirmek, görünürlüğü artırmaya yardımcı olur. Doğrulanmış tüm işletmelerin
Building Markets’ın Çevrim İçi İşletme Rehberi’nde bir profili vardır. İşletme sahipleri kayıt açabilir,
fotoğraf ekleyebilir, bilgileri düzenleyebilir ve sayfayı, pazarlama için ücretsiz bir araç olarak
kullanabilir.

 E-ticaret ve dijital pazarlama, işletmelerin daha büyük ve daha çeşitli pazarlara erişmesine olanak
tanır. Hem sanal hem de yüz yüze eğitim, dijital dönüşümde işletmelere yardımcı olabilir.

  
Mentorluk, Bilgilendirme Oturumları ve İhale Eğitimlerine Katılın

Mentorluk hizmetleri, her işletmenin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamaları için tasarlanmış bire bir
oturumlar gerçekleştirmek üzere teknik uzmanlarla girişimcileri eşleştirir.

 Türkiye pazarına girmek ve projeleri sanal olarak yönetmek gibi çeşitli konularda bu konuların
uzmanlarıyla düzenli aralıklarla web seminerleri ve bilgilendirme oturumları düzenlenir. Daha fazla
bilgi edinmek için etkinlikler web sayfasına göz atın.

 İhalelere nasıl başvurulacağını ve tekliflerini nasıl daha rekabetçi hale getirebileceğini öğrenmek
isteyen KOBİ’ler için haftalık ihale eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda ihale başvurularını
kolaylaştırmak için doğrudan rehberlik de sunulmaktadır. İşletmeler, günlük olarak güncellenen
mevcut ihale fırsatlarını tarayabilir.

 
 
 

www.buildingmarkets.org

https://elearning.buildingmarkets.org/
https://buildingmarkets.org/events
https://buildingmarkets.org/listings
https://elearning.buildingmarkets.org/
https://buildingmarkets.org/events
https://buildingmarkets.org/events
https://buildingmarkets.org/tenders


www.buildingmarkets.org

Alıcılarla Ağ Oluşturma Olanaklarına Dahil Olun
Alıcıları ağ içerisinde yer alan nitelikli ve ilgili tedarikçilerle buluşturmak amacıyla sektöre özel yüz
yüze ve sanal ağ kurma etkinlikleri düzenlenmektedir. Etkinliklerin duyurusu kuruluşun web sitesinde
ve sosyal medya kanallarında düzenli olarak yapılır.

 Etkinliklere ek olarak, KOBİ’ler doğrudan eşleştirme ve özel eşleştirme raporları üzerinden ilgilenen
alıcılarla bağlantı kurabilir. Daha fazlasını öğrenmek için çağrı merkeziyle iletişime geçin!

Alıcılar için Öneriler

Tedarikçileri Çeşitlendirin ve Kadınlara Ait İşletmeleri Dahil Edin
Building Markets ağındaki KOBİ’ler geniş bir yelpazede mal ve hizmet sunmaktadır. Alıcılar, tedarikçi
çeşitliliği stratejilerinin bir parçası olarak mültecilere ait işletmelerle çalışabilir. Alıcılar, Çevrim İçi
İşletme Rehberi aracılığıyla işletmeleri sahiplerine (örn. kadınlara ait, mültecilere ait) ve konuma göre
arama yapabilirler. Talep üzerine özel eşleştirme raporları sağlanabilir.

 Mülteci ve kadınlara ait işletmelerle yakın ilişkileri olan STK’lar, savunuculuk kuruluşları, yerel odalar
ve diğer kurumlar, Building Markets’ın satın alma üzerine düzenlediği web seminerlerine katılarak
tedarikçi gelişimini ve uyumluluğunu destekleyebilirler.
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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 26.700'den fazla KOBİ'yi destekledi, bu işletmelere 1.36 milyar ABD Doları
tutarında sözleşme, 21 milyon ABD Doları gelir kazandırdı ve 73.500 tam zamanlı eşdeğer iş yaratılmasına yardımcı
oldu.
 
Türkiye'de Building Markets, Suriyelilere ait 2.700'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 19.5
milyon ABD Doları'nın üzerinde kazanç elde etmelerini sağladı.

Nasıl Çalışıyoruz?

Türkiye'de faaliyet gösteren küçük bir işletme misiniz?

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.

Görünürlüğü
Artırın

Eğitime
Erişim

Fırsatlara
Bağlanın

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

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


