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Girişimcilik, günümüz ekonomisi ve onun yenilikçi özellikleri için bir sorun
olan işsizliğe, özellikle genç işsizliğine, bir çözüm haline gelmektedir. Genç
işsizliğinin yanında, uzun bir tarihi olan göç konusu halen önemini
korumaktadır. Bugün Türkiye, mülteciler, düzensiz göçmenler ve göçmen
çalışanlar için bir merkez haline gelmiştir. Artan genç işsizliği ve göç
dalgaları, Türkiye ekonomisi ve sosyal hayatı açısından büyük bir baskı
oluşturmaktadır. Genç işsizliği ve göç konularının ortak noktası olan
istihdamın yaratılmasında sürdürülebilir çözümler; yeni iş alanları
oluşturmak ve girişimciliği teşvik etmek olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye’deki göçmen girişimciliği üzerine yakın zamanda bir araştırma,
Avrupa Komisyonu ve İngiliz Ulusal Ajansı tarafından desteklenen
MIGRAPRENEURS - “Avrupa’daki Vasıflı Göçmenlerin Girişimcilik ve Kurumsal
Girişimcilik üzerine Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapıldı.
MAKRO proje ortağı olarak araştırmanın Türkiye ayağını gerçekleştirdi ve
araştırma raporunu geliştirdi. Araştırmanın kapsamı ve sonuçlar aşağıda
özetlenmektedir.

Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu; göçmen ve mültecilerinin istihdam durumu
ve girişimcilik faaliyetleri ve kalifiye göçmenlerin Türkiye’de girişimci
olabilmek için ihtiyaçlarını, hem mevcut kalifiye göçmenlerin hem de
göçmenler/mülteciler için çalışan kurum temsilcilerinin gözünden, ve masa
başı veriler ile ortaya koymaktadır. Rapor, aynı zamanda, göçmenlere
sağlanan eğitimlerdeki boşlukları incelemekte ve mevcut eğitimlerin daha
iyi hale getirilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

Rapor kapsamlı masa başı araştırma verileri de içermektedir, ancak en
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önemli bölümünü odak grup toplantıları ve yüz yüze derinlemesine
görüşmelerin sonuçlarını içeren saha araştırması oluşturmaktadır.

Araştırmanın önemli bir parçası olan odak grup toplantılarından biri kalifiye
ve girişimcilik potansiyeline sahip veya girişimci göçmenler / mülteciler ile
ve diğeri göçmenler / mülteciler ile çalışan kurum temsilcilerinin katılımı ile
gerçekleştirildi. İkinci odak grup toplantısına; Milli Eğitim Bakanlığı, Mülteci
Destek Merkezi (MUDEM), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
(ASAM), Norveç Mülteci Konseyi ve Türk Kızılayı’ndan temsilciler katıldı.
Odak grup toplantıları ve yüz yüze görüşmeler genellikle, göçmenlerin iyi
istihdam şartlarına sahip olma veya girişimci olabilmeleri için sahip olması
gereken yetenekler, girişimcilik desteği ve eğitimlerine erişimlerindeki
sıkıntılar, mevcut eğitimlerdeki boşluklar gibi konular tartışıldı.  

Masa başı araştırma verileri, Türkiye’deki göçmen girişimciliğinin mevcut
durumuna ışık tutmaktadır.

Bilindiği üzere, Türkiye, Suriye nüfusunun son yıllarda şiddetlenen iç savaş
ile birlikte sığındığı komşu ülkeden biridir. İç savaşın halen devam ettiği
düşünüldüğünde ve yakın gelecekte son bulmaması durumunda, Suriyeli
sığınmacılar Türkiye’nin uzun vadede en büyük göçmen topluluğunu
oluşturacaklardır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, göçmenler için
geliştirilecek büyük çaplı politikaların, ülkedeki sosyal refahın dengede
tutulması için özellikle istihdam ve girişimciliği kapsayacak şekilde
tasarlanması gerekmektedir. Türkiye’de göçmen girişimciliği halen
gelişmekte olan bir konu olduğundan, henüz politika, stratejik plan veya
desteklerde yer almamaktadır.

Saha araştırması verileri, kalifiye göçmenlerin karşılaştıkları zorluklar ve
Türkiye’de iş kurmak için gereken kilit yeteneklere ışık tutmaktadır. Saha
araştırması sonuçları aşağıda özetlenmektedir.

Göçmenler (ve mülteciler), Türkiye’de iş kurmak söz konusu olduğunda Türk
vatandaşları ile eşit durumda değillerdir ve birçok zorlukla
karşılaşmaktadırlar. Bu zorlukların başında, yerliler ile iletişim ve iş kurma
konusunda doğru bilgilere/mevzuata erişim gelmektedir. Bunların yanında,
Türk vatandaşı olmadıklarından devlet tarafından sağlanan iş kurma ve
girişimcilik desteklerine erişememektedirler.

Göçmenler için en önemli mesleki yetenekler olarak Türkçe dil bilgisi
ve ticari mevzuat bilgisi konularında ve sosyal yetenek olarak ise
iletişim konusunda eğitime ihtiyaçları vardır. Kendilerini geliştirmeye
ihtiyaç duydukları diğer sosyal yetenekler ise; ağ kurma (networking),
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yaratıcı düşünme ve problem çözme olarak öne çıkmaktadır.

Göçmenlerin en çok tercih ettiği eğitim yöntemleri; mobil cihazları yoğun
olarak kullandıklarından e-öğrenme, doğru bilgiye daha kolay erişmelerine
yardımcı olacağından koçluk / mentorluk ve kendi potansiyellerini
görmelerini sağlayacağından başarı hikâyeleri olarak belirtilmiştir.  

MIGRAPRENEURS Projesinde, girişimcilik potansiyeline sahip göçmenler için,
araştırma verilerinin tüm ortak ülkelerde (İngiltere, İspanya, Fransa ve
Türkiye) karşılaştırmalı analizine dayanılarak en uygun eğitim içerikleri ve
yöntemlerinin tasarlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

http://makroconsult.com.tr/wp-content/uploads/2017/04/O1_National-Needs-Analysis-Report_Turkey.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=preview.mailerlite.com/c5e2j7
https://twitter.com/intent/tweet?text=T%C3%BCrkiye%27de+G%C3%B6%C3%A7men+Giri%C5%9Fimcili%C4%9Fi+%C3%9Czerine+bir+Ara%C5%9Ft%C4%B1rma&url=https%3A%2F%2Fpreview.mailerlite.com%2Fc5e2j7
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f633565326a37

