
Cumhurba kan  Recep Tayyip Erdo an, “Yurtd  Müteah-
hitlik Hizmetleri Ba ar  Ödül Töreni”ne kat larak bir konu ma 
yapt . Ödül alan 48 müteahhitlik ve 7 mühendislik / mü avirlik 
firmalar  ve temsilcilerini kutlayan Cumhurba kan  Erdo an, 
Türkiye'nin dünyan n en büyük 250 uluslararas  müteahhidi 
listesinde 48 firmas yla iftihar verici bir yerde bulundu unu, 
dünyan n en büyük 225 uluslararas  teknik mü avirler liste-
sinde de yedi firmayla temsil edildi ini aktard . Ba bakanl  
ve Cumhurba kanl  döneminde bu say lar n nas l giderek 
artt n , firmalar n dünyan n dört bir yan ndaki çal malar na 
bizzat ahit olarak takip etti ini söyledi. 

“ POTANS YEL , F RMALARIMIZIN GÜCÜ,  
NSANIMIZIN KAB L YETLER , TOPLAMDA  
YILDA 420 M LYAR DOLARI GEÇEN  
BU BÜYÜK PASTADAN ÇOK DAHA  
FAZLA PAY ALAB LMEM ZE UYGUNDUR” 
Küresel ekonomik krizin en çok etkiledi i alanlar n ba nda 

müteahhitlik sektörü gelmesine ra men firmalar n Türki-
ye'yi ba ar yla temsil etmeyi sürdürmelerinden duydu u 
memnuniyeti dile getiren Cumhurba kan  Erdo an, "Tabii 
firma say m z n nispi yüksekli ine ra men uluslararas  
müteahhitlik gelirlerinden ald m z pay n henüz arzu etti-
imiz seviyede olmad n n da alt n  çizmek istiyorum. 

Ülkemizin potansiyeli, firmalar m z n gücü, insan m z n 
kabiliyetleri, toplamda y lda 420 milyar dolar  geçen bu 
büyük pastadan çok daha fazla pay alabilmemize uygun-
dur" diye konu tu. 

Cumhurba kan  Erdo an, küresel krizin malzeme fi-
yatlar n  art rmas n n ve i çilik maliyetlerini yükseltmesi-
nin elbette zorluklara yol açt n  ancak salg n 
döneminde geli mi  ülkelerin altyap lar n n nas l yetersiz 
ve eski oldu unun ortaya ç kmas n  gelecek dönemde 
yap lacak devasa yat r mlar n habercisi olarak gördü-
ünü vurgulad . 
“TÜRK YE, HER ALANDA ÇOK BÜYÜK  
YATIRIMLAR GERÇEKLE T RM  B R ÜLKED R” 
Uluslararas  altyap  yat r mlar nda ula t rma, konut ve 

enerji ba l klar n n ilk s ralarda yer almas n n bu alanlar-
daki tecrübesi dikkate al nd nda Türkiye için önemli bir 
avantaj oldu unun alt n  çizen Cumhurba kan  Erdo an, 
sözlerini öyle sürdürdü: "Türkiye son 20 y lda kara yolu, 
hava yolu ve demir yolu altyap s n  büyük ölçüde yenile-
mi , TOK  projeleri ve kentsel dönü üm çal malar yla 
ehirlerinin çehresini de i tirmi tir, ehir hastaneleri gibi 

modellerle sa l k sistemini, ana s n f ndan üniversiteye 
her seviyedeki at l mlar yla e itim ö retim sistemini güç-
lendirmi tir. Barajlar ve di er yat r mlarla kalk nmas na 
destek olacak enerji ihtiyac n  kar lam t r. Velhas l her 
alanda çok büyük yat r mlar gerçekle tirmi  bir ülkeyiz. Sahip 
oldu umuz bu tecrübe uluslararas  müteahhitlik projelerine 
daha kararl  ekilde talip olmam z  sa lamaktad r. Yine bu ya-
t r mlar n yar s ndan fazlas n n ülkemizin merkezinde bulun-
du u Avrupa, Asya, Ortado u co rafyas nda gerçekle tiriliyor 
olmas  da bize avantaj sa layan bir ba ka tablodur." 

“ÜLKEM Z N BU BÜYÜK PASTADAN ALDI I PAYI  
LK ETAPTA YÜZDE 10'A YAN  75 M LYAR DOLARA  
ÇIKARMAYI BERABERCE HEDEFLEMEL Y Z.” 
Uluslararas  müteahhitlik hizmetlerinin büyüklü ünün 

2030'larda 750 milyar dolar seviyesine ç kaca n n öngörüldü-
üne de inen Cumhurba kan  Erdo an, öyle devam etti: "Ül-

kemizin bu büyük pastadan ald  pay  ilk etapta yüzde 10'a 
yani 75 milyar dolara ç karmay  beraberce hedeflemeliyiz. Bu 
hedefi 2053 vizyonumuzda da en az yüzde 15 olarak belirle-
memiz gerekti ine inan yorum. Son yar m as rda dünyan n 
131 farkl  ülkesinde 460 milyar dolarl k proje yürüten müteah-
hitlerimiz için ülkemizin geldi i seviye dikkate al nd nda bu 

hedefin gayet gerçekçi oldu undan üphe duymuyorum. Bu 
projelerin yüzde 90' n n son 20 y lda gerçekle ti ine de özel-
likle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dövizden istihdama, tek-
noloji transferinden makine park n n geli tirilmesine kadar pek 
çok alanda say s z faydas  olan uluslararas  müteahhitlik hiz-
metlerini tüm imkanlar m zla desteklemeyi sürdürece iz." 

Yurt d  seyahatlerinde muhataplarla veya Türkiye'ye gelen 
konuklarla yapt klar  görü melerin gündemine müteahhitlerin 
orada bir meselesi varsa bunu mutlaka ald klar n , sorunun çö-
zümü yolunda gereken iradeyi ortaya koyduklar n  anlatan 
Cumhurba kan  Erdo an, öyle konu tu: "Sizlerden de art k 
daha büyük ölçekli, daha büyük katma de erli projelerde gere-
kiyorsa giri im ortakl klar  kurarak yer alman z  bekliyoruz. Az 
önce de ifade edildi özellikle de i çilerin yurt d ndaki sorunla-
r yla alakal  olarak baz  avukatl k firmalar n n alavere dalavere 
yapmak suretiyle onlar n güya haklar n  al p iade edecekmi  
gibi oradan kendilerine imkân tevlit etme gayretleri noktas nda 

ba ta u anda Cumhurba kan  Yard mc m Fuat Bey olmak 
üzere di er bakan arkada lar ma da söylüyorum, hiç gecik-
meden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal 
düzenleme bunu yapmak suretiyle bu ad m  ataca z. Di er 
bir konu da vergi noktas , Hazine ve Maliye Bakan m z bu-
rada, bu konuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakan m z 
hiç gecikmeden onun için de Meclis'in aç lmas n  bekleme 
diye bir durum söz konusu de il, bunu bakanl k nezdinde sü-
ratle ad m  yap p bunun ç k n  da Bakanl m z n sa lamas  
gerekir." 

“KEND M Z N VE EVLATLARIMIZIN GELECE  Ç N  
HEDEFLER M Z  KARARLILIKLA HAYATA  
GEÇ RMEM Z GEREKEN  
B R DÖNEMDEN GEÇ YORUZ” 
Bu çal malar  yürütürken kimsenin kimli i, me rebi, görü-

üyle ilgilenmediklerini, bakt klar  tek hususun ülkeye yapt  
katk lar oldu unu ifade eden Cumhurba kan  Erdo an, "Türki-
ye'yi hep birlikte büyütecek, güçlendirecek, hedeflerine ula t -

racak, 2053 vizyonuna haz rlayaca z. Kendimizin ve evlatlar -
m z n gelece i için ülkemizin kazan mlar na s k  s k ya sahip 
ç kmam z, hedeflerimizi kararl l kla hayata geçirmemiz gere-
ken bir dönemden geçiyoruz. Küresel, siyasi ve ekonomik yö-
netim sisteminin yeni ba tan dizayn edildi i bir dönemde 
ülkemizin önündeki f rsatlar  kaç rmamas  için her türlü gayreti 
göstermek, her türlü fedakârl  yapmak boynumuzun borcu-
dur" de erlendirmesini yapt . 

Konu malar n ard ndan, ödüle lay k görülenlere, ödüllerini 
Cumhurba kan  Erdo an verdi. 

T CARET BAKANI MU , YURT DI I MÜTEAHH TL K  
H ZMETLER  ÖDÜLLER  TÖREN 'NDE KONU TU 
Öte yandan Ticaret Bakan  Mehmet Mu  ise törende yapt  

konu mada , yurt d  müteahhitlik sektörünün y ll k proje tuta-
r n n 30 milyar dolar seviyelerini geçece ini öngördüklerini be-
lirterek, "Cumhuriyetimizin 100. y l  olan 2023 y l  sonunda 
kümülatif olarak 500 milyar dolarl k proje bedeline ula aca n  

beklemekteyiz." dedi. Mu , Türk in aat sektörünün, 
Orta Asya'n n bozk rlar ndan Sahra-Alt  Afrika'n n çöl-
lerine kadar tam 131 ülkede, ülkeyi ba ar yla temsil 
etti ini bildirerek, sektörün, yar m as rl k tecrübesi ve 
yurt d  serüveni ile hizmet ihracat nda en yetkin ve 
rekabetçi sektörlerden birisi haline geldi ine i aret 
etti. 

11 B N  A KIN YATIRIMIN N ASI Ç N  
460 M LYAR DOLAR TAAHHÜT 
Sektörün bugün bölgesinde lider ve dünya in aat 

piyasas nda önemli bir aktör oldu unu aktaran Mu , 
"Türk in aat firmalar n n 1972-2002 y llar  aras ndaki 
30 y ll k dönemde yurt d nda üstlendikleri i  hacmi 
sadece 50 milyar dolarken, son 20 y lda kazan lan iv-
meyle bu y l a ustos ba  itibar yla bu rakam 11 bini 
a k n projeyle yakla k 460 milyar dolara ç km t r. 
Di er bir deyi le, son 20 y ll k dönemdeki yurt d  
proje bedeli, Türk in aat sektörünün yurt d nda üst-
lendi i toplam proje bedelinin yakla k yüzde 90' n  
olu turmaktad r. Öte yandan geli im sadece nicelik 
olarak de il, nitelik aç s ndan da olmu tur. Ortalama 
proje bedelinde görülen son 20 y ll k dönemdeki ar-
t ta, müteahhitlerimizin büyük ölçekli ve katma de-
eri daha yüksek projeleri üstlenmelerinin rolü 

büyüktür. Mesela havaliman , metro, endüstriyel te-
sisler, do al gaz-petrol rafinerileri, otoyol ve enerji 
santralleri gibi çok önemli teknolojik eserler ortaya 
konulmaktad r." diye konu tu. 

"2022 YILINDA 20 M LYAR DOLARLIK  
YEN  PROJE BEKL YORUZ" 
Mühendislik ve tasar m firmalar n n da uluslararas  

markalar haline gelmelerini önemsediklerini belirten Mu , "Bu 
amaç do rultusunda, Bakanl k olarak teknik mü avirlik sektö-
rümüzün yurt d  faaliyetlerine yönelik destek program m z  
etkin bir biçimde uyguluyoruz. Mühendislik, mü avirlik ve tasa-
r m firmalar m z n yurt d nda üstlendikleri kümülatif proje be-
deli 3 milyar dolara yakla t ." ifadelerini kulland . 

ENR’N N L STES NDE YER ALAN  
48 MÜTEAHH TL K ve 7 MÜHEND SL K  
MÜ AV RL K F RMASI ÖYLE SIRALANDI 
Rönesans, Limak, Antyap , Yap  Merkezi, Enka, Tekfen, 

Onur Taahhüt, Tav -Tepe -Akfen, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan 
Yap , Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser Taahhüt, IC çta , 
Çal k Enerji, lk, Gap, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürba , 
Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, Nata, 
Cengiz, Mbd, Feka, ris, Smk, Stfa, Do u , Mapa, Ad Konut, 
AE Arma-Elektropanç, Anel, Kur, Özkar, Zafer, Özgün Yap  
(Bayburt Grup), Nky, Temelsu, Tekfen Mühendislik, Su-yap , 
Yüksel Proje, Proyap .
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Erdo an: “Türkiye dünyan n en büyük 250 uluslararas  müteahhidi  
listesinde 48 firmas yla iftihar verici bir yerde bulunuyor”

RC Rönesans n aat kurucusu ve aktif yöneticisi  
Erman Il cak’a ödülü Cumhurba kan  Erdo an verdi
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