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Mülteci Girişimciliği: Türkiye Örneği



KİMDİR: 2004 yılında kurulan Building 

Markets, ABD'de ve Kanada'da kayıtlı 

olan ve merkez ofisi New York şehrinde 

bulunan kayıtlı bir sivil toplum 

kuruluşudur.

NEDİR: Building Markets, krizden 

etkilenen ülkelerde istihdam yaratır ve 

ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir.

NASIL İŞLER: Küçük ve orta ölçekli 

işletmeleri (KOBİ) bularak,  geliştirerek ve 

onların tedarik zincirlerine, sermayeye 

ve iş kaynaklarına bağlantısını 

sağlayarak.

Hakkımızda
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1. BUL: Bilgi ve ağların kıt ve güvenilmez 

olduğu durumlarda, işletme doğrulaması 

ve pazar araştırması yoluyla yerel 

KOBİ'lere görünürlük kazandırıyoruz.

2. GELİŞTİR: KOBİ'lere rekabet gücü 

kazanabilmeleri, yeni pazarlara 

açılabilmeleri ve yatırım çekebilmeleri 

için ihtiyaç duydukları kaynakları 

sağlayarak yerel işletme kapasitesi 

boşluklarını ele alıyoruz.

3. BAĞLANTISINI SAĞLA: Talep üzerine 

organizasyonlar, ihale dağıtımı, iletişim 

hattı geliştirmeleri ve etkinlikler yoluyla 

KOBİ'leri alıcılara ve yatırımcılara 

bağlıyoruz.

Yaklaşımımız
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Sonuçlarımız

Building Markets 70.000 iş yaratılmasına yardımcı oldu ve dünyanın en yoksul ekonomilerinden 
bazılarına 1,3 milyar dolardan fazla yön verdi

Diğer Önemli Noktalar

• 26.000'den fazla 
KOBİ'ye destek oldu 

• 17.000 sözleşmenin 
imzalanmasını sağladı

• KOBİ'lerin 21 milyon 
dolardan fazla krediye 
erişmesine yardımcı 
oldu

• 26.000'den fazla 
KOBİ'yi eğitti

• Bir milyondan fazla 
benzersiz veri noktası

• 2.000'den fazla 
mülteci / göçmenin 
yönettiği KOBİ'lerden 
oluşan bir ağ 
oluşturdu 
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Türkiye'de Mülteci Girişimciliği

• Türkiye'deki Suriyeli/mülteci girişimciler 
10.000 KOBİ kurdu 

• Ülkeye 300 milyon doların üzerinde sermaye 
getirdi

• Mülteci ve ev sahibi topluluklar için işler   

• Kayıt dışı mülteci işçileri kayıtlı ekonomiye 
katmak 

• ODKA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika - ing. 
MENA) bölgesindeki ihracat pazarlarına 
erişim 

• Türk KOBİ'leri için ortaklık fırsatları

• Sınırlı görünürlük ve bilgilere / 
kaynaklara erişim

• Sermayeye erişimde yetersizlik

• COVID-19'a karşı Savunmasız  

• Ekonomik baskılar ve işsizlik, mülteci ve 
ev sahibi topluluklar arasında sosyal 
gerilime yol açıyor 

ZORLUKLARFIRSATLAR 



Türkiye'de Gelişen Piyasalar 
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2.000'den fazla Suriyeli sahipli 
KOBİ şahsen doğrulandı

1.000'den fazla ihale verildi

800.000 $ üzerinde 
sözleşmeye olanak 

sağlandı

250.000 $ yatırıma olanak 

sağlandı

Destek Hattı ve Girişimcilik Merkezi 
Hukuki ve mali danışmanlık 
İşletme kaydı desteği

200'den fazla mevcut 
çevrimiçi öğrenci 

150'den fazla KOBİ'ye 
mentörlük sağlandı



BİRİNCİL İŞ SEKTÖRÜ

Türkiye'deki KOBİ Ağımız: Onlar kim?
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%80'i banka hesabına sahip 

%55'i işyerinde İngilizce konuşana sahip, 

%33'ü yatırımcı veya ortak bulmak ile 
ilgileniyor

%29'unun bir Türk iş ortağı var

TEDARİKÇİLERE ÖDEMENİN ORTALAMA ZAMANI

İş Dostular

Gelecekle İlgili Olumlular 

%52'si önümüzdeki altı ay içinde 
daha fazla personel almayı 
bekliyor

%66'sı önümüzdeki altı ay içinde 
karını artırmayı bekliyor

30 gün içinde; 93%

60 gün içinde; 4%

90 gün içinde; 1% 90 günden fazla; 
2%



%56'sıihalelerin ne olduğunu 
biliyor 

%70'i ihalede teklif sunmayı 
planlıyor

Teklif verenlerin %52'si ihale 
kazandı

BAŞARILI TEKLİF SAYISI 
SON 6 AYDA

Teklif Vermek İstiyorlar
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%66'sı uluslararası 
organizasyonları daha fazla iş 
fırsatı olarak görüyor 

%48'inin son altı ayda 
uluslararası bir müşterisi oldu

%34'ü mal ve hizmetler ihraç 
ediyor

Uluslararası Müşterilere Değer Veriyorlar
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Eylem Halindeler 

YENİ PİYASALAR ve ÜRÜNLER

Büyük Türk bakkal zinciri, sekiz Suriyeli 
gıda üreticisi ile eşleştirme hizmetlerinden 
sonra müşteri tabanını genişletmek için 
sözleşme imzaladı

FARKLI TEDARİKÇİLER

Suriye'ye ait tarım ürünleri KOBİ'si ihale 
danışmanlık hizmetlerinden sonra 
sözleşmelerde 600.000 $ tutarında 8 
ihale kazandı

YABANCI YATIRIM

Suriyeli oyun şirketi, mentorluk ve hukuk/mali 
danışmanlık sonrasında Ürdünlü yatırımcıdan 
250.000 $ yatırım aldı



COVID-19'a Müdahalemiz

• Türkiye, Ürdün ve Myanmar'da hızlı değerlendirmeler ve daha fazla araştırma 
planlandı

• KOBİ'lerle küresel ve yerel COVID-19 İş Kaynakları paylaşıldı

• Yerel ve uluslararası STK'ların temel mal alımının desteklenmesi 

• Eşleştirmeyi kolaylaştırmak için sanal etkinlikler / web seminerleri 

• İş Mukavemeti ve Kriz Yönetimi, Dijital Pazarlama gibi öncelikli konularda sanal 
eğitim 

• Arapça konuşan rehberlerle sanal bire bir mentorluk oturumları

• Çevrimiçi öğrenme ve eşleştirme platformlarına sürekli erişim  



COVID-19 KOBİ Anketi: Türkiye'den görüşler

%97'si COVID-19'dan 

Olumsuz Etkileniyor
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Sizi Desteklemek İstiyoruz

• Building Markets, özellikle COVID-19 sırasında önemli olan tedarik ihtiyaçlarınızı 
karşılayan mültecilerin yönettiği ve mültecileri istihdam eden yerel işletmeleri 
belirleyebilir! 

• Şartnamenize göre eşleştirme raporları üretiyoruz, tanıtımları kolaylaştırıyoruz ve 
alıcıları ve tedarikçileri bir araya getiren (sanal) etkinlikler düzenliyoruz.

• Çevrimiçi platformumuzda 2.000'den fazla doğrulanmış işletmemiz yer aldı: sektöre  
mal / hizmet, işletme büyüklüğü ve sahiplik durumuna (mülteci / kadın) göre arama 
yapılabilir  https://entrepreneurs.buildingmarkets.org

• Satıcı havuzlarınızı çeşitlendirmek mi istiyorsunuz? Tekliflerinizi bize gönderin, biz de 
onları ağımıza yayalım.

• COVID-19 sırasında mülteci / yerel KOBİ'leri desteklemek mi istiyorsunuz? 
Kaynaklarınızı bize gönderin (örneğin, krediler, hibeler, teşvikler ve diğer destek) ve 
paylaşalım. 



Selen Ucak, Program Direktörü, Orta Doğu

ucak@buildingmarkets.org

@BuildingMrkets  @Building_Turkey @BuildingMarkets  @BuildingMarketsTurkey

https://buildingmarkets.org

https://entrepreneurs.buildingmarkets.org

mailto:ucak@buildingmarkets.org
https://buildingmarkets.org/
https://entrepreneurs.buildingmarkets.org/

