
MIGRAPRENEURS Erasmus + Stratejik Ortaklık Projesi,
Avrupa'daki Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik ve Kurumsal
Girişimcilik üzerine Becerilerinin Geliştirilmesini
hedeflemektedir.

Beşeri sermaye, bölgelerin ve ülkelerin yenilikçi performanslarını
belirleyen kilit faktördür. Araştırmalar, göç hareketi ile gelen beşeri
sermayenin içerisindeki nitelikli bireylerin ev sahibi ülkelerdeki
yenilikçiliğin dikkat çekici bir belirleyicisi olduğunu göstermiştir (SERC,
2011). Beceri uyuşmazlığı bir yandan işsizliği artırırken, öte yandan
üretkenliği ve rekabetçiliği düşürebilmektedir. Bu durum beceri
eksikliği veya beceri boşlukları gibi çeşitli formlarda ortaya çıkmakta
olup,  bir kişinin nitelik, bilgi ve becerisinin iş gereksinimlerini aştığı
durumlarda da geçerli olmaktadır. Avrupa'daki göçmen işçiler genel
olarak yaptıkları işler için fazla kalifiyedir.

Bu projenin amacı, girişimcilik/kurumsal girişimcilik yaklaşımını
kullanarak ortak ülkelerdeki vasıflı göçmenlerin becerilerini
kullanabilmeleri üzerine tasarlanmıştır.

Eylül 2016'da  başlayan proje kapsamında, ilk olarak vasıflı göçmenler
için geliştirilmesi amaçlanan girişimcilik eğitiminin nasıl olması
gerektiği ile ilgili bir eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Çıktı üzerinde
çalışılmakta olup, yakın zamanda yayınlanması hedeflenmektedir.

Bu çıktıyı takiben geliştirilecek çıktılar, sırasıyla; Vasıflı Göçmenlerin
Girişimcilik Seferi adlı Eğitim Programı, Eğiticilerin Eğitimi
Materyalleri,Vasıflı Göçmenler için Becerilerini İstihdama/Girişimciliğe
Taşıma Kılavuzu,Karar Vericiler İçin Politika Kılavuzu, E-Öğrenme
Merkezi olacaktır. Projenin tanıtılması ve hedef gruplara erişim için
yaygınlaştırma faaliyetleri de projenin ikinci yarısında düzenlenecektir.
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MIGRAPRENEURS Projesi, bir Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi olup
Eylül 2016 ve Ağustos 2019 yılları arasında İngiltere, Fransa, İspanya
ve Türkiye'den toplam 5 kurumun işbirliğiyle yürütülmektedir.

Eğitim ihtiyaçları ile ilgili gerçek bir tartışma ortamı yaratarak, beyin

Projenin Güncel Faaliyetleri

Vasıflı göçmenlerin eğitim ihtiyaçlarını
saptamak ve geliştirilecek eğitim
programının amacına ulaşmasını
sağlamak için göçmenler ile çalışan iki
kurum temsilcisi ve iki göçmen girişimci
ile derinlemesine mülakat yaptık. 

Görüştüğümüz kurum temsilcileri en
büyük engelin iletişim kurmada yaşanan zorluklar olduğunu
düşünürken, göçmen girişimciler mevzuatı ve işleyişi bilmemenin daha
büyük problem teşkil ettiğini söylediler.



fırtınası yapmak amacıyla göçmenlerle çalışan 7 dernek temsilcisi ile
bir toplantı organize ettik. Temsil edilen kurumlar arasında; Milli Eğitim
Bakanlığı, Türk Kızılay'ı, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği,
Norveç Mülteci Konseyi,Mülteci Destek Derneği gibi göç krizi ile ilgili en
aktif çalışmaları düzenleyen kurumlar bulunmaktaydı. 

Toplantıda konuşulan başlıklar arasında; göçmen girişimciliğinde önem
arz edebilecek yetkinlikler, eğitimde kullanılması gereken araçlar ve
program katılımı konusundaki motivasyon kaynaklarının neler
olabileceği vardı. 

Göçmen girişimciliğinde
geliştirilmesi gereken
noktaları anlayabilmek,
önündeki engelleri ve bu
engellerin aşılması için
izlenecek adımları
öğrenebilmek için vasıflı
göçmenler ile bir odak

grup toplantısı düzenledik. Toplantı bir Suriye'li girişimcinin kafesinde
gerçekleşti ve örnek olay üzerinden girişimcilerde bulunması gereken
özellikler, girişimcilerin alması gereken eğitimler tartışıldı. 

 

MIGRAPRENEURS hakkında daha fazla bilgi için, proje web sitesini
www.migrapreneurs.eu ve Facebook sayfasını
https://www.facebook.com/migrapreneurs/ ziyaret edebilirsiniz.
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