
Normalleşme için 
Yerli ve Mülteci 

 Girişimcileri
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Mülteci girişimciler
pandemiden daha fazla
etkilendi

Suriyeli girişimcilerin %86’sı, yerli girişimcilerin
ise %68’i pandeminin işini etkilediğini
belirtiyor.
Cirosunun %50’den fazla düştüğünü belirten
mülteci girişimcilerin oranı %54, yerli
girişimcilerin oranı %34.

COVID-19 kapsamında
KOBİ'lere sağlanan destekler
mülteci girişimcilere
ulaş(a)mıyor

Devlet desteğinden haberdar olan
girişimciler arasında mülteci girişimcilerin
%68’i yerli girişimcilerin ise %88’i
desteklerden en az birinden faydalandığını
belirtiyor.
Mülteci girişimciler açısından bu dönemde
en önemli aksamanın desteklerden
haberdar olamama olduğu görülüyor. 
İki girişimci grubun desteklerden
yararlanma oranlarındaki farklılık ise
mülteci girişimcilerin pandemiden
bağımsız olarak Türkiye'de yaşadıkları
banka hizmetleriyle ilgili zorlukları bir kez
daha açığa çıkartıyor. 

Mülteci girişimciler COVID-19
kapsamında KOBİ'lere sağlanan
desteklerden haberdar değil 

Sağlanan desteklerden en az birini bilen yerli
girişimcilerin oranı %92, mülteci girişimcilerin
oranı %41. 
KOBİ’lere sağlanan destekler farklı kanallardan
duyurulmuş olsa da dil bariyerinin de etkisiyle
bu desteklerden haberdar olma mülteci
girişimciler arasında sınırlı kalıyor. 

Mülteci girişimcilerin
dijitalleşme yolunda
danışmanlığa ve mali desteğe
ihtiyacı var

Pandemi öncesinde mülteci girişimcilerin
%33’ü yerli girişimcilerin ise %64’ü işlerini
İnternet üzerinden yapabildiğini belirtiyor.
COVID-19 öncesinde günlük işlerini İnternet
üzerinden yürütmeyen mülteci girişimcilerin
%27’si dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunun
farkında. 

Mülteci girişimciler COVID-
19 sonrası süreçle ilgili daha
karamsar

Mülteci girişimcilerin %82’si yerli
girişimcilerin %66’sı Haziran ayında
cirolarının COVID-19 öncesine göre
azalacağını düşünüyor. 
Mülteci girişimcilerin %56’sı yerli
girişimcilerin ise %35’i cirolarının %50’den
fazla azalacağını öngörüyor. 
Pandemi etkisinin 2021 ikinci çeyreği ile
2021 dördüncü çeyreği arasında
kaybolmasını bekleyen mülteci girişimcilerin
oranı %38’ken yerli girişimcilerin oranı %21. 
Her iki girişimci grup da çoğunlukla 2021
birinci çeyreğine kadar işlerinin pandemi
etkisinden arınacağını düşünüyor. 

Araştırma, 01-07 Haziran 2020 tarihleri arasında online görüşme yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler imalat, perakende satış, toptan satış, hizmet ve

inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 206 mülteci ve 177 yerli girişimci ile
gerçekleştirilmiştir. 

*“Mülteci” tabiri, Türkiye’de geçici koruma statüsü ile  bulunan Suriyelileri ifade
etmektedir. Bu bültende genel kavramsal kısaltma olarak kullanılmıştır.
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