


AMAÇ

• Ekonomik ve sosyal direncin artırılması

• Sektörel gelişim ve artan üretim çıktısı

KATKISI

• Sektörel gelişim

• Belirlenen sektörlerde ihtiyaç duyulan İnsan 

Kaynaklarını sağlayarak üretim çıktısını arttır

HEDEF KİTLE

• Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve özellikle gençler ve kadınlar dahil olmak üzere Türk

vatandaşları, merkezi ve il düzeyinde kamu kurumları, belediyeler, işçi ve işveren kuruluşları

SOSYAL YARDIM

• Geçici koruma altındaki 13.000 Suriyeli, 5.000 Türk vatandaşı, ilgili kurumlardan 350 kamu

görevlisi, sosyal ortak olarak işçi ve işveren örgütlerinden 500 temsilci



KOBİ nedir?
250'den az çalışanı olan ve 125 milyon  TL'den az yıllık net satışı 

olan işletmeler
Kriterler Mikro Küçük Orta

#çalışanlar ‹ 10 ‹ 50 ‹ 250

Yıllık net 
satışlar/gelir

≤ 3 Milyon TL ≤ 25 Milyon TL ≤ 125 Milyon TL



• Türkiye'deki tüm işletmelerin %??? 'si KOBİ'dir

• %99,98 - 1,7 milyon

• Türkiye'deki tüm çalışanların %???'ü KOBİ'lerde 
çalışıyor

• %75,8 - 28,5 milyon – 21,6 milyon

• Türkiye'deki ihracat yapan şirketlerin ??? oranı 
KOBİ'lerdir

• %59,2 - 83.286 Toplam – 49.305 KOBİ ihracatçıları

KOBİ'ler önemli!



• Türkiye'deki işletmelerin %???'si 5 yıldan fazla 
varlığını sürdüremiyor

• %80

• Türkiye'deki işletmelerin ???'si 10 yıldan fazla 
varlığını sürdüremiyor

• %96

KOBİ'ler önemli, ancak savunmasız!



• Rekabet
• Yüksek maliyet - düşük kar marjı
• Finansmana erişim
• Pazarlama, markalama ve satış
• Teknoloji
• Yenilik
• Dış ticaret
• Yasal ve sosyal uyum
• Vasıflı işgücü
• Zayıf yönetim
• Verimlilik
• Kalite

KOBİ'ler hangi zorluklarla karşı karşıya?



Adil maaş
Sosyal 
koruma

Güvenlik ve 
sağlık

Fırsat 
eşitliği

Eşit 
muamele

Verimli iş

İfade 
özgürlüğü

Örgütlenme 
hakkı

Toplu 
sözleşme

Kişisel 
gelişim

Çocuk 
işçiliği

Zorla 
çalıştırma

İNSANA YAKIŞIR İŞ NEDİR?



• Dünyada işsizlik?
• 192 milyon! Küresel oran %5.2!
• Dünyadaki çocuk işçiler?
• 218 milyon! Tehlikeli mesleklerde çalışan 73 milyon!
• Dünya genelindeki zorla çalıştırılan insan sayısı? 
• 21 milyon!
• Dünya genelinde yıllık iş kazaları?
• 340 milyon iş kazası!
• Dünya genelinde iş hastalığı olanların yıllık sayısı?
• 160 milyon!
• Dünya genelinde ölümle sonuçlanan iş kazalarının ve hastalıklarının yıllık 

sasyısı?
• 2,3 milyon!



• Türkiye'de işsizlik? 
• 4.5 milyon! %14.2 (Ağustos 2019)
• Genç işsizliği (15-24): 
• %25,2
• Kadınlar için işgücü piyasasına katılım: 
• %32 (145 ülke arasında 128. sırada)
• Kayıt dışı istihdam oranı? 
• % 33,9 (erkekler % 27,5; kadınlar %48)
• Haftalık ortalama çalışma saatleri? 
• 47,7 TR - 40,3 AB - 42,3 İngiltere - 37,8 Danimarka

Ortalama           Ortalama            En Yüksek               En Düşük



• Çalışan yoksulluğu oranı?
• %17,8
• İş kazalarının sayısı? 
• 2017'de 359.653 
• İş kazaları nedeniyle ölümler? 
• 2017'de 2006 (günde 3,4 ölüm)
• Sendikalaşma oranı?
• %10,6
• Toplu iş sözleşmesi altındaki çalışanlar?
• %6-7 Türkiye işgücü piyasaları pek 

çok risk ve güçlük arz edebilir



İnsana yakışır istihdam yaratmanın 1. kuralı

İŞLETMENİZİ RESMİLEŞTİRİN!!!



İŞLETMELERİN RESMİLEŞTİRİLMESİNİN FAYDALARI

• İşletme Verimliliğini Artırır, İşletmenizi güncel tutar

• Pazar bilgileri, teknik beceriler ve işletme yönetimi eğitimi sağlar

• KOBİ'ler için hedefe yönelik iş geliştirme hizmetleri sağlar

• Yenilik ve teknoloji transferlerini geliştirmek için önlemler alabilirsiniz

• Hizmetlerin daha iyi sunulması ve koordinasyonu için bir KOBİ Geliştirme Ajansı 
kurulması veya güçlendirilmesi

• Derneklerin ve kooperatiflerin güçlenmesi sayesinde ölçek ekonomilerinin oluşması. 
Mali içerme



İŞLETMELERİN RESMİLEŞTİRİLMESİNİN FAYDALARI (Devam)

• Finansmana erişimin iyileştirilmesi (örn., KOBİ'ler için varlıklara, kredi limitine veya 
garanti fonuna kadınlar tarafından sahip olunması, teminat kaydı veya karşılıklı 
teminat iştirakleri)

• Finansal hizmetlerin ilgili oluş düzeyini artırmak (örneğin, leasing ve sigorta 
hizmetleri geliştirmek, tasarruf, kredi ve diğer iştirak biçimleri yoluyla finans ve 
sigortaya erişimi desteklemek)

• Küçük işletmeler için aşamalı olarak resmileştirme şartlarını yerine getirmeleri 
koşuluyla finansal teşvikler (örneğin daha büyük kredilere erişim), eğitim ve kayıt 
desteği sağlamak

• Dernekleri veya yarı resmi finans sağlayıcıları resmi bankacılık sistemine bağlama

• KOBİ'ler için finansal eğitim ve farkındalık programı başlatmak.



TEŞEKKÜR 
EDERİM


