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Building Markets'ın küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Snapshot'ının bu sayısı, Suriyelilere ait
işletmelerin finansal hizmetlere erişimine odaklanıyor. Analiz, Türkiye'de faaliyet gösteren, büyük çoğunluğu
(%92,8) Suriyelilere ait olan veya Suriyeli çalıştıran 2.547 KOBİ ile yapılan ve düzenli olarak güncellenen
anketleri temel alıyor. Bu işletmelerin yaklaşık %75'i finansmana erişim konusundaki kısıtlılıklardan
bahsediyor.
 
KOBİ Snapshot'lar, kuruluşun Türkiye ekibi tarafından yürütülen, “Bul, Geliştir, Bağlantı Kur” modeli
kapsamında uygulanan başlıca faaliyetlerden biri olan işletme doğrulama ve yeniden doğrulama anketleri
aracılığıyla toplanan nicel ve nitel verilere dayanmaktadır. Bu anketler, sahiplik durumu, işletme büyüklüğü,
ithalat ve ihracat kapasitesi ve karşılaşılan zorluklar dahil olmak üzere işletme özellikleri ve faaliyetleri
hakkında düzenli olarak bilgi toplar. Building Markets, bu verileri kullanarak pazar eğilimlerini belirleyebilir,
yerel pazarda faaliyet gösteren girişimcilerin değişen ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir, fırsat ve önerileri
büyüyen KOBİ ve ortak ağıyla paylaşabilir.
 
Bu Snapshot, anket verilerine ek olarak, Suriyelilere ve ev sahibi topluluğa ait KOBİ'leri finansal fırsatlarla
buluşturmak amacıyla, yatırıma hazır olma durumlarını belirlemek ve geliştirmek için destek veren Building
Markets teknik danışmanlık ekibinden alınan bilgileri de içermektedir. Bu çalışma, Building Markets
tarafından 2018-2019 arasında İNGEV ile ortaklaşa yürütülen, Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyelilere ait
işletmelerin finansal katılım ve finansmana erişim kısıtlılıklarına ilişkin bir değerlendirmeye dayanmaktadır.
 
Türkiye'deki çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek ve araştırmalara ilişkin diğer yayınları okumak
için buraya tıklayın.
 
Building Markets ekibi, bu anketlere katılan tüm işletmelere içtenlikle teşekkür eder.

Öne Çıkanlar
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https://buildingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/10/an_assessment_on_the_financial_inclusion_of_syrian-owned_enterprises_in_turkey.pdf
https://buildingmarkets.org/country/turkiye/


Mercek Altında: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Suriyelilere Ait  KOBİ'lerin
Finansal Katılımı

Business Profile - Ramzy Gida

Şu anda Türkiye, yüksek işsizlik seviyeleri, sürmekte olan para krizi ve tüm zamanların en yüksek enflasyon
oranı gibi tüm alanlara nüfuz eden ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Ülke, sürdürülebilir büyüme için
çabalarken, istihdamın çoğunluğunu oluşturan ve ülkenin GSYİH'sına  [1] %50'den fazla katkıda bulunan
KOBİ'ler, iş fırsatları yaratmanın ve ekonomik toparlanmanın temel itici gücüdür. Türkiye'nin ekonomik
olarak toparlanmasındaki önemli bir sosyoekonomik husus da %90'ını Suriyelilerin oluşturduğu dört
milyondan fazla mülteci ve sığınmacının ekonomiye dahil edilmesidir. Son on yılda Suriyeliler, ülkeye
geldiklerinden beri kurdukları binlerce şirketin de gösterdiği gibi, girişimciler ve iş fırsatları yaratanlar olarak
ekonomik hayata daha entegre hale geldiler. Ülkeye sonradan gelenlerin topluma ve ekonomiye daha da
fazla entegre olması, ekonomik büyümeyi destekleyecektir.
 
Suriyelilere ait KOBİ'ler, Türkiye'de iş fırsatları yaratmak ve geçim kaynaklarını geliştirmek için çok önemlidir.
Bu KOBİ'ler, büyümelerine ve istihdam yaratma potansiyellerine ket vuran benzersiz zorluklarla karşı karşıya
kalmaya devam ediyor. Mülteci girişimcilerin sahip oldukları yasal statü, iş kurmalarına, bankacılık ve
finansal hizmetlere erişmelerine olanak sağlıyor; ancak kredilere ve yatırımlara sınırlı erişim, Suriyeli
girişimcilerin Türkiye ekonomisine katılımlarını sınırlayan en önemli iki engel olarak göze çarpıyor. [2]
 
KOBİ'ler için finansal hizmetlere erişim, işletme yaşam döngüsünün tüm aşamalarında önemlidir ve
işletmelerin kurulmalarını, gelişmelerini ve büyümelerini mümkün kılar; istihdama ve büyümeye katkıda
bulunmalarını sağlar. Finansal hizmetlere erişimin önemine rağmen, birçok KOBİ, finansal bilgilerin şeffaf
olmaması, güvenilir iş planlarının bulunmaması, Türkiye'de geçirdikleri zamanın sınırlı olmasından kaynaklı
düşük kredi notları ve teminat gerekliliklerini karşılayamamaları nedeniyle finansal fırsatlardan
yararlanamamaktadır.
 
Bu Snapshot, Suriyelilere ait KOBİ'lerin finansal katılımına ilişkin engelleri ve fırsatları detaylandırmaktadır.
Bu zorlukların üstesinden gelmek, Suriyelilerin daha fazla işletme kurmasına ve KOBİ'lerin daha fazla
istihdam yaratmasına yardımcı olacak; bireylerin geçim kaynaklarını iyileştirmelerine, ülke çapında sosyal ve
ekonomik uyuma katkıda bulunmalarına ve Türkiye'deki ekonomik büyümeyi desteklemelerine olanak
sağlayacaktır.
 
Suriyelilere ait KOBİ'lerin finansal katılımını artırma hakkında daha fazla bilgi için bu raporun sonunda
verilen önerilere göz atın.
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1  European Commission. 2021. “Turkey: SME Country Fact Sheet.” Buradan erişilebilir.
2  TEPAV & EBRD. 2018. "Syrian Entrepreneurship and Refugee Start-ups in Turkey: Leveraging the Turkish Experience.” Buradan erişilebilir.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2021-09/turkey_-_sme_fact_sheet_2021.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/mce/2019/haberler/tepav_and_ebrd__syrian_entrepreneurship_and_refugee_startups_in_turkey_lever....pdf


KOBİ Ağına Genel Bakış

Building Markets'ın Türkiye ağı, 2.547 küçük ve
orta ölçekli işletmeyi kapsamaktadır. KOBİ
ağındaki en önemli üç sektör toptan ve perakende
(%33,2), imalat (%28) ve konaklama ve gıda
hizmetleridir (%7,5).
Bu işletmeler çoğunlukla İstanbul (%44),
Gaziantep (%24) ve Mersin'de (%10)
bulunmaktadır. Ankete katılan firmaların %75,7'si
mikro işletmeler (<10 çalışan), %21,9'u küçük
işletmeler (<50 çalışan) ve %2,4'ü orta ölçekli
işletmelerdir (<250 çalışan).

  

Çalışma sermayesi veya
sermaye yatırımları için kredi

almakla ilgileniyor

33.2%33.2%33.2%

28%28%28%

7.5%7.5%7.5%

Türkiye Ağındaki KOBİ'lerin En Çok Faaliyet
Gösterdiği Sektörler

Toptan/Perakende

İmalat

Konaklama ve Gıda
Hizmetleri
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Building Markets Türkiye ağındaki işletmelerin %60'ından fazlasının son altı ayda uluslararası bir müşterisi
olmuştur ve ağdaki KOBİ'lerin %50'den fazlası mal veya hizmet ihraç ettiğini bildirmiştir. KOBİ'ler ekonomik
duruma genel olarak olumlu bakmaktadır ve %54,8'i önümüzdeki altı ayda kârlarının artacağını, %35,5'i ise
kârlarının aynı kalacağını öngörmektedir. Aynı şekilde, KOBİ'lerin %47,1'i önümüzdeki altı ayda personel
sayısını artırmayı umarken, %42,7'si personel sayısını aynı seviyede tutmayı planlamaktadır. İşletmelerin
çoğu (%66,7) tedarikçilerine 30 gün içinde ödeme yapmaktadır.
 
Bir işletmenin banka hesabı olup olmadığı, temel bir finansal erişim ve katılım göstergesidir. Ankete katılan
işletmelerin %92,5'inin bir banka hesabı mevcuttur ve %72,9'u bankalarından memnundur. KOBİ'lerin %69'u
önümüzdeki 12 ay için bir iş planına sahip olduğunu bildirirken, Building Markets'ın teknik danışmanları bu
iş planlarının genellikle gayriresmî olduğunu ve bankaların uygunluk gerekliliklerini karşılamadığını,
dolayısıyla işletmenin yatırım ve kredi hazırlığını azalttığını tespit etmiştir.
 
İşletmelerin finans yönetimine ilişkin farklı yaklaşımları vardır. Suriyeli işletmelerin çoğu bir finans uzmanıyla
çalışmamaktadır. Ağdaki KOBİ'ler için en yaygın yaklaşım, finansmanlarını mal sahiplerinin yönetmesidir
(%77,8). Buna karşılık, örneklenen KOBİ'lerin %17,4'ü finans yönetimi için tam zamanlı, %1,5'i ise yarı
zamanlı personel istihdam etmektedir ve %0,9'u bu sorumluluklar için üçüncü taraf şirketlerden veya
danışmanlardan hizmet almaktadır.

54.7%
 

$22.267

Arzu edilen medyan kredi
miktarı Dolar

 



Mevcut Zorluklar

 
Suriyelilere ait KOBİ'lerin karşılaştığı en önemli zorluklar finansaldır. Önümüzdeki altı ayda en çok bildirilen
zorluk Türkiye'deki para krizi olup onu finansmana erişim zorluğu izlemektedir. Türk lirasının değerindeki
büyük kayıplar ve artan enflasyon, üretim maliyetlerinin yükselmesine; yakıt, malzeme ve teknoloji dahil
olmak üzere fiyatlarda ciddi artışlara yol açtı ve reel ücretlerin düşmesi nedeniyle yerel talebi baskıladı. [3]
 
Mevcut ekonomik kriz ve COVID-19 pandemisinden toparlanma süreci göz önüne alındığında, 2022'nin
başlarında Building Markets, KOBİ'lerin nakit sıkıntısı çektiğini ve işletme maliyetlerini karşılamak için yeterli
nakit akışı elde edemediğini gördü.  [4]  Çalışma sermayesi ve sermaye yatırımları için finansmana
ulaşamama, işletmeler için önemli bir finansal zorluk oluşturmaktadır. Aslında, KOBİ'lerin %20'den fazlası,
finansmana erişememenin bir sonucu olarak normal faaliyetlerinde önemli kısıtlılıklar olduğunu bildirdi

Ankete katılan Suriyelilere ait
KOBİ'lerin %92,5'inin bir banka
hesabı vardır ve bunların %99'u
bir finans kuruluşundan resmî

bir kredi almamıştır.

İşletmelerin çoğu (%66,7)
tedarikçilerine 30 gün içinde

ödeme yapmaktadır.

Ağdaki KOBİ'lerin benimsediği en
yaygın finans yönetimi yaklaşımı,

KOBİ'lerin %77,8'i tarafından
benimsenen, finansmanı mal

sahiplerinin yönetmesine yönelik
yaklaşımdır.
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Gelecek 6 Ayda En Çok Karşılaşılacak Zorluklar

Finansmana Erişimde Zorluk

Döviz Kuru/Para Birimi Sorunları

Pazar Rekabeti

Herhangi Bir Zorluk Yok

Vergilerin Çok Yüksek Olması

Yüksek İşletim Maliyetleri

Devlet, Hukuk, Politika ve Bürokrasi

İş Gücü/Nitelikli İş Gücü Eksikliği

Müşteri Azlığı/Talep Yokluğu

Dil Engeli

Piyasa Bilgisi Eksikliği

3  Turak, N. “Turkey’s inflation tops 85%.” CNBC. 2022, November 3. Buradan erişilebilir.  

4  Building Markets. 2022. "COVID-19'un Türkiye'deki Suriyeli İşletmelere Etkisi: Toparlanma Sürecinin Analizi." Buradan erişilebilir.

https://www.cnbc.com/2022/11/03/turkeys-inflation-tops-85percent-as-erdogan-continues-to-rule-out-interest-rate-hikes.html
https://buildingmarkets.org/wp-content/uploads/2022/06/The-Impact-of-COVID-19-on-Syrian-Business-in-Turkey-Part-II_EN_2022.pdf


 
Ağdaki tüm KOBİ'lerin %54,7'si kredi almakla
ilgilendiğini ifade etti ve çoğunluğu kısa vadeli çalışma
sermayesiyle ilgilendi. Az sayıda KOBİ daha uzun vadeli
sermaye yatırımlarıyla ilgilenmektedir. Kredilerle
ilgilenen işletmeler, üç yıldan kısa (27 ay) bir vade için,
22.267 ABD Doları medyan kredi tutarında bir kredi ile
ilgileniyorlardı. 

 

Kredilerle ilgilenen işletmelerin
yarısından fazlası ihracatçıdır.

Kadınların sahip olduğu
işletmelerde, erkeklerin sahip

olduğu işletmelere göre krediye
olan ilgi daha yüksektir.

Kredi talebinde en yaygın amaç,
sözleşmeleri veya projeleri
önceden finanse etmektir.

İşletmelerin yalnızca %1,1'i ortalama 36.000 ABD Doları tutarında bir kredi aldığını bildirdi ve kredi almakta
başarılı olanların yalnızca onda biri kadındı; bunlar finansmana erişim konusunda karşılanmamış önemli bir
talebe işaret ediyor. Kredi talebinde en yaygın amaç, sözleşmeleri veya projeleri önceden finanse etmek veya
normal faaliyet maliyetlerini karşılamaktır. KOBİ'ler ayrıca ek envanter girdileri satın almak, ekipmanı
yenilemek veya onarmak, coğrafi olarak genişlemek ve daha fazla personel işe almak için kredilerle
ilgilenmektedir. 
 
Resmî kredilere erişimleri olmayan, Suriyeliler tarafından yönetilen KOBİ'ler, yeterli şekilde finanse
edilememekte, kredi kısıtlılığı yaşamakta ve bankalarda resmî kredi limitleri olmadan faaliyetlerini finanse
etmek için çeşitli kanallar kullanmaktadır. Mikro ve küçük işletmeler, finansman açıklarını kapatmak için ticari
kredilere ve akraba ve tanıdıklardan gelen gayriresmî finans kaynaklarına güvenme eğilimindedir.
Bununla birlikte, KOBİ'lerin %3'ünden azı aile veya arkadaşlardan (%2,9) veya resmî olmayan bir borç
verenden (<%1) kredi aldığını bildirmiştir. Orta ölçekli firmalar, bazen kısa vadeli yatırımlar için bireysel
yatırımcıların ilgisini çekebilmektedir. 
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Finansmana İlgi

  
 

 
2022'de Türkiye'de resmî olarak

açıklanan enflasyon %84'ün üzerinde
olmasına rağmen, çoğu işletme pazara
olumlu baktığını ve önümüzdeki altı ay
içinde kârlarında artış ve ek personel

alımı ön gördüğünü bildirdi. [5]

 
Cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ'lerin %71,5'i kredilerle
ilgilenirken, bu oran erkeklerin sahip olduğu işletmelerde daha düşüktür (%52). Kredi almakla en çok
ilgilenen işletmeler, çalışma sermayesine ihtiyaç duyan ihracatçılardır (%54,5). Bu, Türkiye'nin ihracat
pazarına katkıda bulunmak için keşfedilmemiş bir potansiyeli temsil ediyor. 

  

5  Türkiye İstatistik Kurumu. 2022, Aralık 5. Buradan erişilebilir.

   Biliyor muydunuz?

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-November-2022-45800&dil=2


Finansmana Erişimde Karşılaşılan Zorluklar

Bankaların, ülkede geçirdikleri sürenin sınırlı olmasından dolayı kredi geçmişlerinin olmamasından
kaynaklanan düşük kredi notları sebebiyle Suriyeli müşterilerle çalışmak konusundaki isteksizlikleri ve
KOBİ'lerin yatırıma hazır olmamaları gibi finansmana erişimin önünü tıkayan birçok engel mevcuttur. Ayrıca,
Türkiye'deki mevcut değişken ekonomik ortam, yüksek ticari faiz oranlarına yol açmak suretiyle kredileri daha
az cazip finansal araçlar haline getirerek KOBİ'lerin güvenli borçlanma kabiliyetini etkilemiştir. Ankete katılan
KOBİ'ler tarafından bildirildiği üzere, kredilere yönelik belirgin bir talep olmasına rağmen, kredilerde
uygulanan faiz oranı komşu ülkelere kıyasla hâlâ yüksek olarak değerlendirilmektedir. Çeşitli bankaların
KOBİ'ler için sağladığı cari borç verme faiz oranının mevcut mevduat faiz oranlarını büyük ölçüde aşmakta
olması, kredileri çoğu KOBİ için cazip kılmamaktadır.

www.buildingmarkets.org

1 Banka c ı l ı k
Building Markets ağındaki işletmeler, Türkiye'de bankacılık sistemine dahil olmaya çalışırken çeşitli zorluklarla
karşılaşmaktadır. Suriyelilerin ticari banka hesapları yönetmelerine izin veren düzenlemelere rağmen, bazı
KOBİ'lere göre, kimi banka şubesi yöneticileri Suriyeliler için ticari hesaplara değil yalnızca kişisel hesaplara izin
vermekte, kimileri ise Suriyelilere hizmet vermeyi tamamen reddetmektedir. Bankacılık sektörü, Türk finans
sektörünün %70'ini oluşturuyor,[6] bu da bankaların Suriyeli KOBİ'lerle çalışma konusundaki tereddütlerine
ilişkin bazı durumların, finansmana erişim becerileri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu anlamına
geliyor. 
 
Bankaların isteksizliği, göçmenler ve mülteciler bağlamında son derece bağlayıcı olmak üzere, finans
kurumlarının müşteri kimliğini doğrulamasını, kara para aklamayı, terörizm finansmanını ve dolandırıcılığı
önlemek için müşterinin risk değerlendirmesini yapmasını ve izlemesini gerektiren Müşterini Tanı (KYC) mevzuatı
standartlarını kaynak alıyor. KYC düzenlemelerine uyulmaması finansal kurumlar için bir risk teşkil ediyor.
 
Suriyelilere ait KOBİ'ler, genellikle kredi sağlama konusunda sınırlı bir geçmişe sahip olduklarından, bankalar ve
diğer finansal hizmet sağlayıcılar tarafından ek risklere sahip olarak algılanmakla karşı karşıyadır.[7]   Yatırım
konusunda tecrübe eksikliği, yatırımcılara uygun getiri sağlayamama riskini oluşturmaktadır. Ayrıca, işletme
sahiplerinin Suriye'de çatışmanın başlamasından bu yana, yani on yılı aşkın süredir Türkiye'de yerleşik ve varlık
sahibi olmalarına rağmen, Suriyelilerin Türkiye'de kısa süreli ikamet ettiklerine ve bu nedenle “kaçma riskleri”
olduğuna dair bir algı bulunmaktadır. 
 
Ankete katılan işletmeler, Ziraat Bankası, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım ile çalıştıklarını bildirmektedir.
Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım, Arap körfezi bölgesindeki finansal kuruluşlarla kısmi yatırımlar ve
ortaklıklarla kurulan bankalar olarak, Türkiye'nin Arapça konuşan toplumuna kucak açmaktadır. Arapça konuşan
çalışanları ve Arapça dilini destekleyen mobil uygulamaları bunu göstermektedir. Ziraat Bankası, Türkiye'deki üç
devlet bankasından biridir. Building Markets ağındaki işletmeler, Ziraat Bankası'nın, geçici koruma statüsü
sahiplerine diğer bankalardan daha fazla kucak açmasına rağmen, yukarıda belirtilen cazip erişim olanaklarını
(Arapça konuşan çalışanlar ve Arapça mobil uygulama) sunmadığını ifade etmiştir. 

  
 

6 President of the Republic of Turkey Investment Office. “Financial Services in Turkey: May 2019.”
7 SPARK. 2021. “Access or Non-Access to Finance.” Buradan erişilebilir.

https://spark.ngo/wp-content/uploads/2022/10/EU-SME-TU-report.pdf


2 Ticari bankalar, ticari borçlanmanın yüksek maliyeti nedeniyle Suriyeli veya Türk girişimciler için uygun bir
finansman kaynağı değildir. Ticari faiz oranları, 2021'de ortalama %23 iken, 2022'de ortalama %18'e düştü,
ancak gerçek borç verme oranları borçlanacak özneye göre değişmektedir.[8] Ayrıca, yönetmelikler ve
uyumluluk gereklilikleri, işletmeler için zorlayıcı olmaktadır.
Son olarak, krediler için teminat gereklilikleri Building Markets ağındaki girişimciler için çok yüksek maliyetli
olabilir. Ayrıca, Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde bankaların finansman sağlamasını zorlaştıran tedbirler
aldı.[9]

D e ğ i ş k e n  E k o n o m i k  O r t a m

3 Finansal hizmetler için yeterli bulunmak adına KOBİ'ler borç, kredi veya diğer finansman türlerini almaya hazır
olma durumlarını geliştirmelidir. Ağdaki işletmelerin çoğu, bir işletmeyi finanse etmenin temelleri ve yerel
düzenlemeler ile prosedürler hakkında bilgi eksikliği nedeniyle hazır olduklarını gösterememektedir. KOBİ
sahipleri çoğunlukla finansman konusunda yeterli bilgiye sahip değildir; kredi almak için gerekli fizibilite
çalışması, mali plan gibi işlemleri yapamamaktadır ve bütçeleri kısıtlı olduğu için bunları yapacak uzmanları
istihdam edememektedir.[10] Piyasa ve kredi kaynaklarının mevcudiyeti hakkındaki bilgi boşlukları, Suriyeli
işletmelerin kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan mevcut finansal hizmetler gibi ticari
kaynakları ve fırsatları tespit etmelerini engellemektedir. Ayrıca, Suriyelilere ait KOBİ'ler için kanunlar,
yönetmelikler ve devlet teşvikleri hakkındaki bilgilere Arapça olarak kolayca erişilememekte, bu da Türkçe
bilmeyen girişimciler için bir belirsizliğe yol açmaktadır.

Y a t ı r ı m a  H a z ı r l ı k  E k s i k l i ğ i
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8 Devranoğlu, N. “Targeted Turkish credit policies benefiting SMEs.” Reuters. 2022, October 12. Buradan erişilebilir.
9 Tuncay, E., Devranoğlu, N., and Çağlayan, C. “Exclusive: Furry of new rules leave Turkish banks struggling to lend.” Reuters, 2022, September 12.
Buradan erişilebilir.
10 Yılmaz, G. "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Kredi Sorunları Üzerine Muğla İlinde Yapılan Bir Araştırma." Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları
Dergisi 17, no. 36 (2016): 67-82.
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Noontek, 2013 yılında Gaziantep'te kuruldu. Hırdavat ve elektronik sektöründe 20 yıllık bir deneyime sahip olan
şirket, kuruluşlara bakım hizmetleri sunarak potansiyel müşteriler nezdinde görünürlük kazanmalarına yardımcı
olmuş. Faaliyete geçtikten kısa bir süre sonra, işlerinin büyümesine olanak tanıyan ihalelere başvurmaya ve ihale
kazanmaya başlamışlar. Noontek, 2017 yılında e-ticarete atılarak Türk teknolojik ürünlerinin ihracatı ve satışı için
ilk elektronik platformu oluşturmuş.

Şirket, özelleştirmeye ve müşteri odaklı BT hizmetleri sunmaya odaklanan niş bir iş stratejisi izliyor. Deneyim ekibe
ürününüz en iyisi olsa bile ayrıntılara dikkat etmemenin iş fırsatlarını kaybetmek anlamına gelebileceğini
öğretmiş. Müşteriler genellikle ürün fiyatlandırmasından çok şirketi değerlendirir çünkü sonuçta onemli olan,
ürünü doğru zamanda ve uygun özelliklerle teslim almaktır.

Noontek, Türkiye ağına ilk katıldığında Building Markets, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ihalelere
katılmaları konusunda ve iş zorluklarını çözmek için mentorluk ve danışmanlık hizmetleri vererek onları
destekledi. Şirketin kurucu ortağı Nour Yıldız, "Building Markets'ın hizmetleri bizim için çok faydalı ve iş geliştirme
fırsatlarına erişmemizi sağlıyor" diyor. Bu fırsatlardan biri de Arya Kadınlar için Yatırıma Hazırlık Teşviki oldu.
Noontek, fikirlerini yatırımcılara sunma ve işlerini büyütme fırsatı için seçilen, kadınlarca yönetilen şirketlerden
biriydi.

Son zamanlarda Building Markets, şirketin yatırıma hazırlığını iyileştirmek için Noontek'e danışmanlık hizmeti
veriyor. Building Markets, hisse senedi fonlarına uygunluğu sağlamak için yönetişimle ilgili dış denetim hizmetleri
ve danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere teknik yardım sağlayarak Noontek'i desteklemiştir. Bu çabaların
bir sonucu olarak Noontek, önde gelen bir Türk girişim sermayesi fonundan 2 milyon ABD Doları tutarında bir
kredi limiti elde etti.

Kurucular Sayın Abdulbasit Yıldız ve Sayın Nour Yıldız, "Building Markets, bize doğru tavsiyeleri sağlayan ve
büyüme stratejimizi oluşturmamıza ve uygulamamıza yardımcı olan etkili ve özel bir KOBİ destek kuruluşudur"
diyor.
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Örnek Durum - Noontek



Öneriler

Türkiye'deki Suriyelilere ait ve Suriyelileri istihdam eden KOBİ'ler, Türkiye'deki mültecilerin ekonomik ve
sosyal entegrasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Mali hizmetlere erişimdeki zorluklara yanıt
üretmek, mülteci ve ev sahibi topluluklarda daha fazla maaşlı istihdam sağlayacak fırsatları ortaya
çıkaracaktır. Birçok paydaş, Suriyelilere ait KOBİ'ler için daha fazla finansal katılımı destekleyebilir.
 
KOBİ'ler için
 
KOBİ'ler yatırıma hazırlıklarına daha fazla dikkat etmeliler. Yatırım ve krediye erişmek için uygun ve
nitelikli adaylar olmak adına neyin gerekli olduğunu öğrenmeye öncelik vermeliler. Finansman sağlamak
için kredi geçmişi oluşturmalı, başvuru kriterlerine uyumları konusunda kendilerini geliştirmeli ve yasal
gereklilikleri karşıladıklarını göstermeliler. KOBİ'ler bunu aşağıdaki adımları izleyerek başarabilirler:
 
1.  İyileştirme alanlarını belirlemek için kuruluşun Yatırıma Hazırlık Değerlendirme Aracını nasıl
kullanacağınızı öğrenmek amacıyla Building Markets ile Finansa Erişim konulu bir webinara katılın.
 
2. Yatırıma Hazırlık Değerlendirmesini tamamladıktan sonra, KOBİ'ler Building Markets'ın mentorluk ve
danışmanlık hizmetlerine katılmaya ve hazırlık, profesyonel gelişim ve rekabet edebilirliğe geçişlerine
yardımcı olmak için onlara talep üzerine tavsiyeler sunan nitelikli mentorlar ve danışmanlarla bire bir
buluşmaya davet edilir.
 
3. Küçük işletme hibelerine başvurarak ilk iki adımda edinilen bilgi ve becerileri pekiştirin. İşletmeler için
yeni hibeler yıllık olarak duyurulur. KOBİ'lerin genellikle büyük hibe programlarına yapılan başvurularda
üç yıllık bir iş planı sunmaları gerekir. Ayrıca, hazır bir beş yıllık bir iş planına sahip olmak, bir KOBİ'nin
hisse senedi yatırımcıları gibi bankacılık dışı finansörlerle ilişki kurmaya hazır olma durumunu
artıracaktır. Building Markets'ın sağladığı teknik destek, KOBİ'lerin iş planlarını geliştirme ve iyileştirme
kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olur.
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Building Markets'ın Çevrim İçi Öğrenme
Platformu üzerinden ve yüz yüze sunulan,
bankacılık ve finansa erişim ile ilgili çeşitli

konularda çevrim içi eğitimlere zaman ayırın.
  

Ekim 2022'de finansmana erişim konulu bir
Building Markets web seminerinde,

katılımcıların %78,3'ü bilgi paylaşımının
bilgilerini artırdığını ve gelecekte daha güçlü

finansman uygulamaları hazırlamalarına
yardımcı olacağını bildirdi.

  

“Building Markets'ın teknik desteği sayesinde
Health Laguna, Uluslararası Göç Politikaları
Geliştirme Merkezi'nin Türkiye'deki KOBİ'leri

desteklemeye odaklanan Enhancer Project'ten
25.000 TL hibe aldı.”

 Dania Abo Saleh, Genel Müdür
 Health Laguna

  
 
 

https://buildingmarkets.org/ar/events/
https://elearning.buildingmarkets.org/
https://buildingmarkets.org/ar/events/
https://buildingmarkets.org/listings/health-laguna/
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Kamu ve Sivil Toplum Paydaşları için
 
1. Suriyelilere ait işletmelerin Türk finans sektörüne entegrasyonuna yardımcı olmak için banka hesabı açma
ve kredi geçmişi oluşturma da dahil olmak üzere finansal okuryazarlık eğitimi yoluyla KOBİ'leri destekleyin.
Kanun ve yönetmeliklere uygunluğun sürdürülmesi ve gösterilmesi ile ilgili bilgilere erişim sağlayın ve
KOBİ'lerin yerel prosedürler ve Türk finansal sistemi hakkındaki bilgilerini artırın.
 
2.  Suriyelilerin sahip olduğu KOBİ'lerin teşvik programlarından nasıl yararlanabilecekleri konusundaki
farkındalıklarını artırmaları için iş kaynaklarını ve fırsatlarını teşvik edin. Hibe programı başvurularını
hazırlayan KOBİ'lere teknik destek sağlayın.

Bankalar ve Yatırımcılar için
 
1.  Yerel bankalar, G20 2020 Finansal Katılım Eylem Planı, mülteciler için KYC/CDD düzenlemelerinin
değerlendirilmesine ilişkin BMMYK kılavuzu ve yetersiz hizmet alan gruplar için Mali Eylem Görev Gücü
(FATF) önerileri dahil olmak üzere, mültecilerin finansal katılımı için KYC gerekliliklerini karşılamaya yönelik
en iyi uygulamaları dikkate almalıdır.
 
2.  Mali hizmet sağlayıcılar, Suriyelilere ait işletmelerin mali ihtiyaçlarını ve bu işletmelerle çalışmanın
risklerini nasıl azaltabileceklerini daha iyi anlamak için STK'larla işbirliği yapmalıdır. 

  

https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/sites/default/files/G20%202020%20Financial%20Inclusion%20Action%20Plan.pdf
https://www.unhcr.org/616e8d244.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/Updated-2017-FATF-2013-Guidance.pdf
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2004 yılında kurulan ve genel merkezi New York City'de bulunan Building Markets, rekabetçi yerel KOBİ'leri bularak,
geliştirerek ve tedarik zincirleri ve yatırımlarla buluşturarak istihdam yaratıyor ve ekonomik büyümeyi teşvik ediyor.
Kuruluş, modeli aracılığıyla, 27.000'den fazla KOBİ'yi destekledi, bu işletmelerin 1.39 milyar ABD Doları değerinde
ihale, 22 milyon ABD Doları değerinde kredi ve yatırım fırsatı kazanmasına yardımcı oldu ve 74.000 tam zamanlıya
eşdeğer iş fırsatı yaratılmasına yardımcı oldu.
 
Building Markets, Türkiye'de 2.700'den fazla Suriyelilere ait KOBİ'den oluşan benzersiz bir ağ oluşturmuştur.
Doğrulanmış işletmeler, görünürlüklerini artıran, performanslarını iyileştiren ve onları yeni fırsatlara bağlayan
hizmetlere erişim sağlar. 2017'den beri Türkiye'deki programlarımız, KOBİ'lerin yeni sözleşmeler ve sermaye ile
19,5 milyon ABD Dolarının üzerinde kazanç sağlamasına öncülük etti. 
 
 

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
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