
     
      

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrayna Avrupa Birliği’ne Türkiye’yle 

girmek istiyor 
 

Türk Girişim İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’in Ukrayna 

temasları sona erdi. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, “Ukrayna, 

AB’ye Türkiye partnerliğiyle girmek istiyor” dedi. 

 
Doğusunda gerginliğin sürdüğü Ukrayna, ekonomideki krizini Türkiye partnerliğiyle aşmak istiyor. AB 

ile ortaklık anlaşması imzalayan aralarında Gürcistan ve Moldova’nın da bulunduğu ülkelere yönelik 

‘Karadeniz İş Dünyası Diplomasisi Ortaklık Anlaşması’ projesini yürüten Türk Girişim İş Dünyası 

Konfederasyonu (TÜRKONFED)’in Ukrayna temasları sona erdi. Karadeniz ve Hazar İş Dünyası 

Birliği (BCB) ve GMF Bölgesel İşbirliği için Karadeniz Fonu desteğiyle Ukrayna’nın önde gelen iş 

dünyası kuruluşları yöneticileriyle bir araya gelen TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, iki ülke 

arasındaki fırsatlara daha yakın durmak istediklerini söyledi. “Ukrayna, AB’ye Türkiye 

partnerliğiyle girmek istiyor” diyen Onatça, bu süreçte en önemli avantajın Türk KOBİ’lerinde 

olduğunu söyledi. 

 

KOBİ SAYISI YETERSİZ 

 

Bir heyetle, Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD), Avrupa İşadamları Birliği (EBA), Ukrayna 

Ticaret Sanayi Odaları Birliği, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçiliği ve Ukrayna İşverenler Federasyonu 

(FEU)’da görüşmeler yapan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, ziyaretini Ukraynalı 

gazetecilere değerlendirdi.  45 milyon nüfusa sahip Ukrayna’nın ekonomik değişimi KOBİ sayısını 

artırmakla bulabileceğini belirten Onatça, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna’da KOBİ’lerin 

ekonomideki yeri yüzde 10’larla ifade ediliyor. Böyle bir yapıda başarılı ekonomiye sahip olmak 

imkansız. Ukraynalı dostlarımız da bunun bilincinde. O yüzden Türkiye’deki KOBİ’lerin 

deneyiminden yararlanmak, ortaklıklar kurmak istiyorlar. Başta, maden, tarımsal ürünler, 

orman varlığı olmak üzere önemli kaynaklara sahip bu ülkede yapılacak çok iş var. Eğitim 

ortalaması yüksek insan kaynağı, uçak, uzay, lokomotif, gemi inşası gibi alanlarda Sovyetlerden 

kalma bir altyapı var. En önemlisi Avrupa Birliği’ne Türkiye ile birlikte kol kola yürümek 

isteyen bir Ukrayna var. Bu fırsatı kazanca dönüştürecek bir modeli geliştirmek üzere çalışma 

yapacağız.” 
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a şöyle devam etti: “Batı Anadolu’daki birçok federasyonumuz, bölge iş dünyasındaki 

sıkıntılarını, ‘istihdamın üzerindeki yükler, yüksek enerji maliyeti ve kamunun 

tamamlayamadığı altyapı yatırımları’ olarak belirtirken, Doğu ve Güneydoğu’daki 

temsilcilerimizin, önlerinde engel olarak ‘güvenlik zafiyeti’ni göstermesi moralleri bozmaya 

devam ediyor. Bu çerçevede TÜSİAD’la birlikte yürüttüğümüz, Batı Anadolu’daki iş insanını 

Güneydoğulu iş insanıyla buluşturacak, ortak yatırımlar gerçekleştirilmesine imkân 

sağlayacak ‘Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’ yani BORGİP’teki zorunlu duraklamadan 

rahatsız olduğumuzu vurgulamakta yarar görüyoruz.” 

 

İŞÇİ ELİNE GEÇENDEN İŞVEREN ÖDEDİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ 

 

“Türkiye’ye TÜRKONFED ilelebet lazım” diyen Onatça, konuşmasında iş dünyasının bazı 

sıkıntılarına da dikkat çekti. Süleyman Onatça, “Vergi ve istihdamdaki kayıt dışılığın 

getirdiği haksız rekabetle mücadele eden işletmelerimizde, çalışanın üzerindeki yükler, 

sürdürülebilir olmaktan çıkmak üzeredir. Bu durumdan işçi eline geçen paradan, işveren 

ödediğinden şikayetçidir.  İş yaşamında personele ödenen her 100 liranın karşılığında 84 lira 

yük binmektedir.  Bu tutar, örneğin rekabet ettiğimiz Güney Kore’de her 100 lira karşılığında 

34 lira, İngiltere’de 49 liradır. Hatta, ABD’de 17 liradır” dedi.  

Önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerle ilgili bir kaygıyı da dile getiren Onatça, şöyle 

konuştu: “Yeni yıl ortasında gerçekleştirilecek genel seçimlerin, para ve maliye 

politikalarını bozacak girişimlere neden olmamasını arzu etmekteyiz. 2015 yılı ikinci yarısı 

itibariyle önümüzdeki 4 yıl süre için seçimin konuşulmayacağı bir döneme gireceğiz. Yerli 

ve yabancı yatırımcı için olumlu değerlendirilecek bu süreçte demokrasinin 

kurumsallaştırılması, yargı reformu Batı ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin 

beklenen tüm reformlarını yerine getirmesini ve aynı dönemin yeni anayasa ile 

taçlandırılmasını beklemekteyiz.” 

 
Detaylı bilgi için: 

Communication Partner  

Handan Şahin |  0507 695 73 30 | handansahin@cpartner.com.tr 

 

TÜRKONFED HAKKINDA: 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)“TÜRKONFED; Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve 

rekabet gücünü artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları 
izlemek, bölge ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 20 

federasyon altında toplanan 142 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar 

dolardan fazla ihracat yapan, 11 binden fazla iş insanını temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden 
biri olan TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve 

ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar 

mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün 
artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta 

Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu,  

Zafer, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Türkiye Seramik Federasyonu 
ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org” 
 

 

 

TÜRK İMAJI AVANTAJI 

 

Ukrayna’nın bazı bölgelerindeki kaos ortamının risk oluşturduğunu ancak, artık riskin 

olduğu yerde kazancın bulunduğunu anlatan Onatça, son dönemde bu pazarda var olan Türk 

yatırımlarının, inşaat sektörünün buradaki başarısının ve olumlu Türk malı algısının ilişkileri 

daha da artıracağını söyledi. Onatça, Ukrayna’da TÜİD çatısı altında son derece iyi 

örgütlenmiş olan Türk iş insanlarının bu algıya destek olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 

Ukrayna üzerinden Doğu Avrupa başta olmak üzere bölge pazarında daha etkin 

olabileceğini, aynı şekilde Ukrayna’nın da Ortadoğu başta olmak üzere farklı pazarlara 

Türkiye üzerinden ulaşabileceğine vurgu yapan Onatça, şunları kaydetti: “Ukrayna’da kaos 

ortamı sona erdiğinde var olan imkanları rakiplerimize kaptırmış oluruz. Şu anın 

Ukrayna’da fizibilite dönemi olarak değerlendirilmesi doğru olur. Bir taraftan serbest 

ticaret anlaşmasının son hazırlıkları yapılırken, hükümetlerimiz savunma ve havacılık 

sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği modeli koymuşken iş dünyası 

temsilcileri olarak bizler de elimizi çabuk tutmalıyız. İlk etapta verimli topraklara 

sahip Ukrayna’da tarım ve tarıma dayalı gıda sanayi, kereste işlemeciliği, mobilya, her 

türlü makine, tekstil-konfeksiyon gibi sektörlerde kısa sürede başarı sağlanabilir. 

TÜRKONFED’in eş değer kuruluşu FEU ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

başta olmak üzere bu ülkenin iş dünyası kuruluşlarıyla TÜRKONFED olarak işbirliği 

yapacağız. Bu çabaların iki ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını 

düşünüyorum.”       
  
 

 

   

 

 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve rekabet gücünü 

artırmak, sanayileşme perspektiflerini belirlemek, kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki çalışma ve uygulamaları izlemek, bölge 
ve sektörlerde girişimci örgütleri desteklemek amacıyla faaliyetini sürdürmektedir. TÜRKONFED, bünyesindeki 22 federasyon altında 

toplanan 150 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat 

yapan 12,500 iş insanını ve 30 bine yakın şirketi temsil etmektedir. Türkiye’nin bağımsız, tarafsız, gönüllü ve sivil örgütlerinden biri olan 
TÜRKONFED, iş dünyasının sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bakış açısıyla yaklaşmakta, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal 

ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar 

mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün 
artırılmasına yardımcı olmaktadır. TÜRKONFED çatısı altında; İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Trakya, Orta 

Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu,  
Zafer, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonlarının yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri 

Federasyonu bulunmaktadır. www.turkonfed.org 
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