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**Derhal basına sunulacaktır** 
  
Building Markets tarafından hazırlanan yeni rapor, Suriyeli işletmelerin Türkiye'de iş ve 

ekonomik imkânlar yarattığını ortaya koyuyor 
  
NEW YORK, 21 Haziran 2017- Dün kutlanan Dünya Mülteci Günü’nde ABD merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş Building 
Markets ve Türkiye’deki yerel ortağı Suriye Ekonomik Forumu (SEF) tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 
Türkiye'deki Suriyelilerin girişimcilik ve istihdam yaratma konusunda etkili bir faktör olduğu ortaya kondu. 
  
Suriye iç savaşı, altı milyon insanın ülke içinde yerinden edilmesine ve altı milyondan fazla kişinin de komşu ülkelere ve 
Avrupa'ya sığınmak üzere ülkeyi terk etmesine neden olmuştur. Bu durum, Suriye'nin savaş öncesi nüfusunun yarısını insani 
yardıma muhtaç bırakmıştır. 
  
Oysa Building Markets’ın Genel Müdürü Jennifer Holt, durumun sadece mağduriyetten ibaret olmadığının altının çiziyor: 
"Suriyeli girişimciler, fırsat verildiğinde, yüksek işsizlik oranlarına maruz kalma eğiliminde olan ev sahibi toplulukları ve mülteciler 
için önemli sosyal ve ekonomik yarar üretebileceklerini gösteriyor.” 
  
Building Markets'ın, “Hikâyenin Öteki Yüzü: Türkiye'deki Suriyeli KOBİ’lerin Pazar Araştırması” adlı raporu, Suriyelilerin 
Türkiye'de 2011 yılından beri 6.000'den fazla işletme açtığını, bunlardan çoğunun da Türkiye'de 300 milyon dolardan fazla 
yatırım yapan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmeler olduğunu vurguluyor. 
  
Gaziantep'te faaliyet gösteren SEF'in İcra Direktörü Tammam Albaroudi, "Türkiye neredeyse üç milyon Suriyeli ağırlıyor; ancak 
hepsi savunmasız değil" diyor ve ekliyor: "Henüz yeteri kadar kullanılmayan muazzam bir potansiyel var". 
  
Çalışma, Suriyeli KOBİ'lerinin ortalama 9 kişiye istihdam sağladığını ve yarısından fazlasının önümüzdeki yılda 8 ek çalışanı işe 
almayı planladığını ortaya koydu. Suriyeli KOBİ'lerin yarattığı istihdama ek olarak, işletmelerinin yarattığı gelir de Türkiye'deki 
Suriyelilerin maliyetini dengelemek için kullanılabilir. 
  
Yine de, bu kazançlar yalnızca doğru ortamda mümkündür. Siyasiler, bankacılık sektörü ve Türkiye'nin önde gelen firmaları 
kazançların yerel ekonomilere yeniden yatırılmasını sağlamada rol oynamaktadır. Albaroudi’ye göre, "Girişimciler çok faal. İş 
yapmak fazla zorlaşırsa enerjilerini başka yerlere götürürler." 
 

*** 
Bu araştırma, Kanada devletine bağlı Global Affairs Canada'nın cömert desteği ile mümkün olmuştur. 
 
Building Markets Hakkında 
Merkezi New York/ABD'de bulunan Building Markets, yerel KOBİ'leri yeni iş fırsatlarıyla buluşturarak, krizden etkilenen ülkelerde 
ekonomik büyümeyi teşvik eden ve istihdam yaratan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Örgüt, bu yaklaşımıyla 23.000'den fazla yerel 
KOBİ'den oluşan bir ağ kurarak 69.000'den fazla kişi için iş imkânı sağladı ve bu işletmelerin 1,3 milyar dolar kazanacağı sözleşme 
yapmalarına yardımcı oldu. Daha fazla bilgi için: http://www.buildingmarkets.org. Twitter: @buildingmrkets 
 
Suriye Ekonomik Forumu Hakkında  
Suriye Ekonomik Forumu (SEF), bütün Suriyelilerin özgürlüğünü ve itibarını korumak için güçlü bir ekonomiye dayanan, özgür, çoğulcu 
ve bağımsız bir Suriye inşa etmek için kurulmuş yenilikçi bir düşünce kuruluşudur. SEF demokratik ve sürdürülebilir kalkınma için 
Suriye'nin çalışma ortamını teşvik etmek ve güçlendirmek için çalışan demokrasi yanlısı Suriye özel sektörün sesini temsil etmeyi 
amaçlıyor. Daha fazla bilgi için: www.syrianef.org. Twitter: @syrianef  


