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TÜRKİYE- ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU 

 

TMB Başkanı Mithat YENİGÜN 
 

26 Ekim 2017 

 
 

 

Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
Sayın Cemşid Kuçkarov; 
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci; 

Kıymetli Bakanlar; 
Türk ve Özbek İş Dünyasının Saygın Temsilcileri; 
Hanımefendiler, Beyefendiler; 
 

 
 

Sizleri şahsım, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu adına saygıyla 

selamlıyorum.  

 

Bu iş forumunun, olumlu ve somut sonuçlarıyla 

ekonomik ilişkilerimizin yeni dönemde daha da 

gelişmesine büyük katkıda bulunacağına 

inanıyorum. 
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Sayın Başbakan Yardımcım,  

 

Türkiye Müteahhitler Birliği olarak beraberinizdeki 

heyet ile birlikte sizi 7 Eylül tarihinde Ankara'da, 

TMB Genel Merkezi'nde ağırlamış; Ekonomi 

Bakanlığımız ile beraber işbirliği imkanlarımıza 

yönelik başarılı bir toplantı gerçekleştirmiştik.  

 

Sizi ve heyetinizi bugün burada tekrar ağırlamaktan 

büyük bir mutluluk duyuyoruz. 

 

Önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerimizin, özellikle 

ticaret ve yatırımlar çerçevesinde çok daha fazla 

gelişeceğine inanıyoruz. 
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(TÜRK YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ) 

 

Türk inşaat firmalarının yurtdışı faaliyetleri, 1972 

yılında Libya ile başlamış, 70’li yılların ikinci 

yarısında Körfez ülkelerine, 80’li yıllarda Avrasya 

ülkelerine, izleyen dönemde ise dünyanın diğer 

bölgelerine yaygınlaşmıştır. 

 

Türk müteahhitlik firmaları bugüne dek 118 ülkede 

toplam bedeli 350 milyar Dolara ulaşan 9100 proje 

üstlenmişlerdir.  

 

Bu projelerin %48’i Avrasya'da gerçekleştirilmiştir.  

 

Firmalarımız, uluslararası standartlarda üretim, 

proje ve sözleşme yönetimi alanlarında önemli 

deneyimlere sahiptir.  
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Türk müteahhitleri son yıllarda, yalnızca inşaat 

değil, aynı zamanda yatırımcı ve işletmeci kimliği ile 

de ortaya çıkmakta ve kamu-özel sektör ortaklığı 

projelerinde yurtiçinde kazandıkları deneyimi 

uluslararası pazarlarda başarı uygulamaktadır.  

 

 

(YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNDE 

ÖZBEKİSTAN'IN YERİ) 

 

Bugün burada en üst düzeyde temsil edilen 

Özbekistan, bizim için önemsediğimiz; her türlü mal 

ve hizmet ihracı ve işbirliği için elimizden gelen her 

çabayı gösterdiğimiz; ve bugünkünden çok daha 

fazla iş üstlenmek istediğimiz dostlarımızın ülkesidir.  

 

Ülkelerimiz arasındaki, kökü tarihin derinliklerine 

uzanan siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler 

bizi sizlere çok yakınlaştırmakta ve ülkenizdeki iş 

kültürüne aşina kılmaktadır.  
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Buna karşın, Özbekistan'da bugüne dek üstlenilen 

proje bedeli, iki kardeş ülke potansiyelinin oldukça 

altındadır.  

 

Pazara ilk defa adım attığımız 1992 yılından bugüne 

Özbekistan'da 2.8 milyar Dolarlık proje 

gerçekleştirilmiştir, ki bu tutarın neredeyse üçte biri, 

geçtiğimiz yıl üstlenilmiştir.  

 

Bu noktada, Özbekistan Cumhuriyeti’ndeki 

faaliyetlerimizi geliştirmek ve güzel ülkenizin 

refahına katkıda bulunmak amacıyla işbirliğine hazır 

olduğumuzu belirtmek istiyorum.  

 

Firmalarımızın, önümüzdeki dönemde Özbekistan'da 

gerçekleştirilmesi öngörülen inşaat projelerinde yer 

almak istediklerini bu platformda yinelemekte fayda 

görüyorum. 
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Türk müteahhitlik firmaları uluslararası ortaklıklarda 

edinmiş oldukları tecrübe doğrultusunda ortak 

girişimler, konsorsiyumlar gibi farklı işbirliği 

modellerine açıktır.  

 

 

(KAPANIŞ) 

 

Türkiye ve Özbekistan, inşaat sektörü dışında 

ayrıca, enerji, sağlık, tekstil, madencilik, turizm gibi 

birçok sektörde yüksek işbirliği potansiyeline sahip 

ülkelerdir. 

 

Önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasındaki ticaret 

hacmini geliştirmek; yatırımlara hız vermek; farklı 

sektörlerde güçlü yanlarımızı keşfederek, 

Özbekistan’dan başlayarak tüm Avrasya 

coğrafyasına Türk-Özbek işbirliğini bir marka olarak 

yerleştirmek istiyoruz. 
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Sözlerime son verirken, bu iş forumunun, ekonomik 

ilişkilerimizin yeni dönemde daha da gelişmesine 

büyük katkıda bulunacağına olan inancımı 

yineleyerek, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


