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Değerli konuklar…  
Kıymetli iĢ insanları...  
Hanımefendiler... Beyefendiler... 
 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz 
diyorum. Ukrayna medyasının en etkili seslerinden biri olan Kiev Post Gazetesi 
tarafından düzenlenen Yeni Pazar Arayışları’nı ele alan toplantıya katılmaktan ve 
sizler birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 
 
Sadece bir iş dünyası örgütü değil, aynı zamanda düşünce kuruluşu misyonu ile 
hareket eden TÜRKONFED, Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına olduğu kadar, 
demokratik gelişimine de katkı sunmaktadır. Bağımsız, şeffaf ve gönüllülük esasıyla 
çalışan en geniş tabanlı KOBİ yapılanmasına sahip olduğumuzun da farkında olarak 
sorumluluklarını yerine getirmektedir.  
 
Türkiye’de öncü bir iş dünyası örgütü olarak, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını 
azaltmak, kadınların sosyal ve iş hayatına katılımını artırmak, Türkiye’nin 
demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü, çözüm süreci ve bütün bunları destekleyen 
Avrupa Birliği üyeliği konusunda net duruşlar sergiliyor ve bu süreçleri destekliyoruz. 
Söz konusu alanlarda çeşitli çalışmalar yapıyor, kapsamlı raporlar hazırlıyoruz.  
 
Brüksel temsilciliğimizle Avrupa’nın kalbinde çalışmalarımızı sürdürürken, Avrupa’nın 
en büyük iş dünyası kuruluşlarından biri olan, Avrupa Kobi Birliği Üyesi olarak, 
küresel alanda da etkili çalışmaların içinde yer alıyoruz. Almanya’dan, Gürcistan’dan, 
Kıbrıs’tan, Irak’tan ve Ukrayna’dan üye iş insanları derneklerimiz ile küresel ölçekte 
büyümeye devam ediyoruz. TÜRKONFED'in Türkiye'nin en yaygın kurumu olma 
özelliğini tüm dünyaya yayacak olan TÜRKONFED International ile etkinliğimizi 
artırırken, Kıbrıs başta olmak üzere, Gürcistan, Ukrayna ve Iraktan iş dünyası 
örgütlerini yapımıza dâhil ettik.  
 
Türk Ukrayna İşadamları Derneği de, kurucu üye olarak, TURKONFED International 
üye yapısında Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri ve işbirliği çalışmalarında önemli 
sorumluluklar üstlendi. Türk Ukrayna İsadamları Derneğini bu yapının kurucu üyesi 
olarak belirlememiz, aslında Türkonfed'in Ukrayna'ya verdiği değeri açıkça 
göstermektedir.  
 
Federasyonlarımıza bağlı her bir derneğimizin kendi bölgesinde yarattığı katma 
değerin toplamı olarak, Türkiye’de ciddi bir etki gücüne ulaştık. 24 federasyon, 186 
dernek, 24 bin 100 iş insanı, yaklaşık 40 bin civarında şirketle, Türkiye ekonomisinin 
şah damarı konumuna geldik.  
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Değerli Konuklar… 
Türkiye ve Ukrayna’nın yaşadığı sorunlara baktığımızda krizler ve savaş ile 
yoğrulmuş bir coğrafyanın belli başlı noktalarda benzerlikler taşıdığı görülüyor. Her iki 
ülkenin de ekonomiden siyasete, toplumsal gelişmelerden bölgelerinde yaşanan 
sorunların ülke içine yansımasında kader birliği yaşıyor. Ukrayna, krizin 
sıradanlaştığı, siyasi ve toplumsal gelişmelerin odağında bir Avrupa ülkesi. Rusya ile 
Kırım sorunu yüzünden yaşadığı sıkıntı, sadece Ukrayna’yı değil, tüm Avrupa’yı 
ilgilendirecek kadar önemli bir politik problem.  
 
Enerji boru hatlarının Rusya’dan Avrupa’ya geçiş noktasında yer alan Ukrayna’nın, 
Türkiye ile ekonomik ilişkilerinde dönem dönem inişler ve çıkışlar yaşansa da, her iki 
ülke açısında dış ticarette potansiyelin yüksek olduğunu söyleyebilirim. 
 
Türkiye-Ukrayna dış ticaret hacmi ortalama 5 milyar dolar seviyelerinde. 2023 yılına 
doğru hedefimiz bu rakamı 20 milyar doların üzerine çıkartmak olmalıdır. Bunun yolu 
da daha fazla ekonomik ve siyasi alanda işbirliği ve yatırımların özendirilmesinden 
geçmektedir. Türkiye ve Ukrayna, enerji sektörü başta olmak üzere Bilişim 
teknolojilerinde tarım ve gıda ve sanayi sektörlerinde karşılıklı olarak işbirliğini 
geliştirmelidir. Ama şu anda Türk ekonomisinin Ukrayna ekonomisiyle 
karşılaştırdığımızda göreceli olarak daha stabil olduğunu söylemek mümkün.  
 
Bu yüzden kısa vadede şu anda Türk yatırımcıların Ukrayna'ya çekilmesi gerekiyor. 
Zaten Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının asıl 
hedefi budur. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasıyla ikili ticari ve 
ekonomik ilişkilerde bir çığır açacağını düşünüyorum. 
 

Türk yatırımcılar da şu anda özellikle Rus pazarında kaybedilen pazar payının 
üstesinden gelebilmek amacıyla yeni pazar arayışında.  Bu konuda Türkiye kadar 
Ukrayna’nın da hukuki altyapısını kuvvetlendirmek, ekonomik yapısını da 
sağlamlaştırması Türk iş insanları için Ukrayna pazarını daha cazip hale getirecektir.  
 
Ukrayna hem coğrafi hem de nüfus bakımından büyük bir ülkedir. Tarihi ve kültürel 
geçmişiyle Avrupa coğrafyasının bir parçasıdır ve AB’ye girmemesi için hiçbir neden 
de yoktur. AB’ye üye güçlü bir Ukrayna, Türk iş insanları içinde motivasyon kaynağı 
olacaktır. Zira Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefiyle sürdürdüğü müzakereler bir 
yana Gümrük Birliği anlaşmaları çerçevesinde ürün ve hizmetin serbest dolaşımında 
Ukrayna Türk iş dünyası için de AB pazarına açılmanın önemli kapılarından biri 
olacaktır. 
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Ortaklık Anlaşması ve Ukrayna gümrük tarifelerinin serbestleştirilmesi dışında 
Ukrayna AB pazarına daha kolay giriş yapacaktır. Bu amaçla da ülke içindeki 
kurumsal ve ekonomik reformların hızlandığını söyleyebiliriz. Anlaşma çerçevesinde 
Ukrayna, aşamalı olarak gümrük tarifleri ve kotaları kaldıracak, ticarete konu olan 
sektörlerdeki hukuki altyapısını uyumlaştıracak ve anahtar sektörlerin rekabet gücünü 
ve ürünlerin standartlarını geliştirecektir.  
 
Bunu başaracağımıza inanıyorum. Türk ve Ukraynalı iş insanları, riskleri fırsata 
çevirecek, her iki ülkenin potansiyellerini kullanacak girişimci ruha sahiptir. 
Toplantının Türkiye ve Ukrayna’nın kalkınmasına hizmet etmesini ve yeni 
işbirliklerinin yolunu açmasını temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilgi Notu: TÜRKONFED: Çatısı altında 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden 24 bin iş insanı ve 40 bine 
yakın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu 
dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, 
Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Batı Akdeniz, 
Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, Doğu, Serhat, Dicle 
ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır 
Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı 
KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ 
Birliği (UEAPME) üyesidir.  
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