15 Mart 2017
İstanbul
TÜRKİYE-UKRAYNA EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu, Ukrayna Başbakanı Volodymyr
Groysman, T.C Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret
Bakanı
Stepan Kubiv, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma, İnşaat ve
Bayındırlık Bakanı Gennadiy Zubko, Ukrayna Gıda ve Tarım Politikaları Bakanı Taras
Kutovyi, Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanı Lilia Hrynevych, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Gennadiy Chyzhykov, DEİK Yönetim-İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ve DEİK/TürkiyeUkrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin’in katılımları ile 15 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirildi.
Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman, Forumun açışında yaptığı konuşmada Türkiye ile
Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinde 25 yılın geride kaldığını hatırlattı. Başbakan
Groysman, “Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişki son derece iyi durumda. Dün imzalanan anlaşma
ile iki ülke vatandaşlarının kimlik kartı ile ülkelerimize karşılıklı geçiş kararı alındı. Çalışabileceğimiz
alanlar uzay teknolojilerinden madene kadar, çok geniş bir yelpazede dağılıyor” dedi. Ukrayna’dan
Türkiye’ye gelen turist sayısında büyük artış olduğuna değinen Başbakan Groysman, turizm
gelirlerinde 3 milyar ABD Doları kadar bir hacim görülebileceğini ifade etti. Başbakan Groysman,
Türkiye ile karşılıklı ekonomik gelişime inandığını belirterek, “ortak başarılarımıza inanıyorum.
Anlaşmalar en kısa zamanada imzalanacak. Türkiye yenilikçi bir ülke, çok büyük imkanlara sahip bir
ülke. Yatırımlar açısından iddialı, cesur olun” dedi.

T.C Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, “Türkiye olarak Ukrayna ile ilişkilerimizi geliştirmek
istiyoruz. Serebest Ticaret Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Korunması, Vergi Anlaşmaları ile
ilişkilerin gelişeceğine inanıyoruz. Ukrayna öncelikli ülke olarak görüyoruz. 2008 yılında karşılıklı
ticaretimizde 8 milyar ABD Doları büyüklüğü gördük. Ancak iki ülke arasında belirlediğimiz karşılıklı
ticaret hedefi 20 milyar ABD Doları” dedi. Başbakan Yardımcısı Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ticaret hacmini geliştirebilmemiz, karşılıklı daha çok yatırım, daha çok ticaret demek. Ziyaretlerin
yalnızca kimlikle olması bile ticareti ve yatırımı artıracaktır. Firmalarımız ihaleler ile de ilgileniyorlar”.
Türkiye’nin zor bir dönemi geride bıraktığına vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek,
“Ukaryna’dan gelecek yatırımlara açığız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin kapsamını genişletmeye
yönelik olarak karşılıklı irade ortaya koyduk” dedi.

DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ise, Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğine
büyük önem verdiklerini ve iki ülkenin ortak bir vizyon paylaştığına inandığını söyledi. İki ülkenin
coğrafi olarak birbirini tamamladığını belirten Özdemir, “Ukrayna ve Türkiye olarak sadece
Avrasya’da değil, Avrupa’da da stratejik bir köprü konumunda. Ülkelerimizin kalkınma ve istikrara
ulaşmak için oluşturduğu stratejik vizyon, sadece ülkelerimize değil, tüm bölgeye yardımcı olacaktır”
dedi. Türkiye ve Ukrayna’nın ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini çok hızlı olarak geliştirmesi
gerektiğini vurgulayan Özdemir, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin gelişmesi için 2020 yılına

kadar 20 milyar ABD Dolarlık bir hedef olduğunu hatırlattı. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik
ve ticari faaliyetlerin hukuki altyapının tamamlanması ile hız kazanacağına değinen Özdemir, “Bu
çerçevede iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını tamamlamamız gerekiyor. İki ülke
arasındaki güç birliği sadece ülkelerimiz için bir ‘kazan-kazan’ durumu değil; aynı zamanda tüm
bölge için de bir artı değer oluşturacaktır. Ve bunu çok hızlı yapmamız gerekiyor” dedi.
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin ise, Ukrayna ve Türkiye’nin tamamlayıcı
ülkeler olduğunu hatırlattı ve iki ülke insanlarının gelenek görenek ve yaşam şekillerinin birbirine çok
benzediğini söyledi. İş Konseyi Başkanı Çetin, karşılıklı yatırımın ve ticaretin artması için Türk
girişimcileri Ukrayna’ya, Ukraynalı işadamlarını da Türkiye’ye davet etti.
Açış konuşmalarının ardından DEİK Kurucu Kuruluşu Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
(TürkMMMB) ile Ukrayna Müşavir Mühendisler Birliği ICEG arasında ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzalandı.

Türkiye-Ukrayna Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)
Türkiye’nin Ukrayna’ya ihracatı: 1,2 milyar ABD Doları
İhraç edilen başlıca ürünler: Turunçgil, dokuma eşya, motorlu taşıtlar, ayçiçeği tohumu.
Türkiye’nin Ukrayna’dan ithalatı: 2,5 milyar ABD Doları
İthal edilen başlıca ürünler: Demir-çelik, soya fasulyesi, hayvansal ve bitkisel yağlar, adi metaller.
Ticaret hacmi: 3,8 milyar ABD Doları
Ticaret dengesi: Ukrayna lehine 1,2 milyar ABD Doları
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