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Türkiye-Özbekistan Yuvarlak Masa Toplantısı 

Ömer Cihad Vardan – DEİK Başkanı 

 

Sayın Başbakan Yardımcısı Kuchkarov; 

Sayın Heyet Üyeleri;  

Hanımefendiler-Beyefendiler; 

Öncelikle sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla selamlıyor; 

kıtaların ve medeniyetlerin buluştuğu, yüzyıllardır dünya ticaretinin en önemli duraklarından 

biri olan İstanbul’a ‘hoş geldiniz’ diyorum.  

 

Sayın Kuchkarov;  

Bu yıl sizlerle DEİK olarak üçüncü buluşmamız.  

Şubat ayında yine İstanbul’da Sayın Rustam Azimov ve Sayın Elyor Ganiyev’in katılımlarıyla 

bir İş Forumu tertip etmiştik.  

Daha sonra Mayıs ayında Taşkent’te, Ekonomi Bakanımız ve Sayın Tuğrul Türkeş’in ülkenizi 

resmi ziyareti vesilesiyle bir İş Forumu düzenlenmiştik.  

Bu bağlamda bugün sizleri ve heyetinizi tekrar ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 

Ve görüyoruz ki, ülkelerimiz arasında yıllardır uyuyan ilişkiler, hem siyasi, hem de ekonomik 

anlamda önemli bir ivme kazandı.  

Bu ivmenin hızlanarak-artarak devam etmesini temenni ediyorum.  

Sizlerin de bildiğiniz, bir Özbek atasözü der ki: ‘Bir adam köprü kurar; bin adam geçer’.  

İşte bu yıl yapılan çalışmalarla ülkelerimiz arasında, ülke ekonomilerimiz arasında üzerinden 

binlerce kişinin geçebileceği köprünün kurulduğunu söylemek mümkün.  

Ve bizler, Türk iş dünyası temsilcileri olarak alınterimizle, bilgimizle, tecrübemizle ve 

sermayemizle bu köprüleri kurmaya, var olanları da güçlendirmeye hazırız.  

 

 



 

 

 

 

Sayın Başbakan Yardımcım; 

Değerli Katılımcılar; 

Önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerimizin, özellikle ticaret ve yatırımlar çerçevesinde çok daha 

fazla gelişeceğine inanıyoruz.  

Çünkü Özbek ve Türk halkları, yüzyıllara dayanan ortak tarih, dil, din, gelenek ve 

değerlerle birbirine bağlı iki ülke.  

Öyle ki, Taşkent, Semerkant, Buhara... sadece İslam aleminin en ünlü ve dünya çapındaki 

düşünürlerine, alimlerine, edebiyatçılarına, şairlerine, matematikçilerine ve bilim adamlarına 

değil; aynı zamanda Çin’den başlayıp, Orta Asya’yı aşarak Anadolu’ya ulaşan, tarihin en 

önemli ticaret yollarından biri İpek Yolu’nun önemli duraklarına da ev sahipliği yapan 

şehirler.  

Ülkelerimiz arasında 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.  

80 milyonluk Türkiye’nin iş insanlarını, anayurtlarında 30 milyonluk Özbekistan ile 

buluşturmayı arzuluyoruz. 

Başta inşaat, enerji, sağlık, tekstil, madencilik, turizm olmak üzere, birçok sektörde 

yüksek işbirliği potansiyeline sahip ülkeleriz.  

Bugün Türk müteahitlik sektörü, dünya çapındaki büyüklüğüyle, ülkemizin dışa açılımında 

çok önemli ve kıymetli bir yere sahip. Öyle ki artık müteahhitlerimiz ve firmaları, sadece 

Türkiye'de kendi aralarında değil, dünya devleri ile küresel arenada rekabet ediyor; dev 

projelere imza atıyorlar.  

Değerli Katılımcılar; 

Son çeyrek yüzyılda Özbekistan'ın başarılı bir gelişme kaydederek bölgesinde ve dünyada 

önemli bir ülke haline gelmesinde çok büyük bir rol oynayan Özbekistan’ın Birinci 

Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’u da huzurlarınızda rahmetle yad etmeyi bir borç biliyorum.  

 



 

 

 

 

Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olduğu gibi, rahmetli Kerimov’un, 1991 

yılında Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden biri de Türkiye idi.  

Rahmetli Kerimov, bu ziyaret sırasında Türkiye'ye verdiği değeri ve önemi: “Eğer Türkiye 

bize destek olursa, Özbekleri bundan sonra kimse boyunduruk altına alamaz” diyerek 

özetlemişti.  

Türk ve Özbek iş dünyası temsilcilerinin, rahmetli Cumhurbaşkanı’ndan miras bu öğretiyi 

yerine getirmek için gereken çabayı sarfedeceğine inancım sonsuz.  

Bu noktada bizler DEİK olarak, 30 yılı aşan tecrübemizle, Kurucu Kuruluşlarımızla, 

üyelerimizle ve dünyanın 135 ayrı noktasında bulunan İş Konseylerimizle sizlerle birlikte 

çalışmaya, üretmeye ve yeşertmeye hazırız.  

Bu vesileyle sözlerime son verirken, 

Başta Sayın Başbakan Yardımcım olmak üzere, tüm heyetinize tekrar ‘hoş geldiniz’ diyor; 

buluşmamızın ülkelerimiz, ekonomilerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını 

temenni ediyorum. 

         


