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Sayın Büyükelçim (Mehmet Süreyya Er),
Sayın Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (İkramov Admah
İlhamoviç),
Turizm Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı (Kasım Hocaev
Ulubek)
Müsiad Yk üyeleri,Şube Başkanlarım,
Türkiye ve Özbekistan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,
Müsiad Dostları
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Bu güzel organizasyonda bir araya gelmenin mutluluğuyla, sizleri saygıyla
selamlıyorum; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Değerli Misafirler,
Özbekistan ile Türkiye, tek bir yürek ve iki kardeş ülke olarak yürüttükleri
güçlü ilişkilerini, geçen zaman içinde ileri taşımayı başarmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın
Mirziyoyev'in 2016 yılında gerçekleştirdikleri görüşme, ülkelerimiz arasındaki
bağı daha da güçlendirmiş, İki ülke arasındaki ilişkiler, geçen yılla birlikte
stratejik ortaklık düzeyine çıkartılmıştır.
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Özbek Şair Ali Şir Nevai, “Türkçe’de pek çok güzellik bulunur; çünkü
oluşumunda incelikler ve özgünlük vardır” derken, Mevlâna, “kalp deniz, dil
kıyıdır; denizde ne varsa, kıyıya o vurur” der. Bizler, kalbin de, dilin de
inceliklerle dolu olduğu coğrafyalarda yetişen,

iş insanları olarak, siyasi

arenadaki bu başarıyı, ticari ilişkilerimizde de tesis ediyoruz.
Bugün burada olduğu gibi, bir yandan gönül birliğimizi perçinlerken, diğer
yandan da ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmenin yollarını geliştiriyoruz.
Bu noktada MÜSİAD, önemli ve kritik bir rol üstlenmektedir.
MÜSİAD olarak, 224’ü yurt dışında olmak üzere toplam 311 irtibat
noktasında hizmet veren bir sermaye platformuyuz. 30 yıl önce yola çıktığımız
İstanbul’dan, Anadolu’nun sesini dünyaya taşıdığımız bu günlere ulaştık.
Teşkilatlanmadaki başarımızı ve ulaştığımız her global ve yerel noktada
,kurduğumuz güçlü bağları, en başta üyelerimiz ve dostlarımızın teveccühüne
borçluyuz.
Biz, ülkemize, ülkemizin potansiyeline inanarak yola çıktık; fakat temas
ettiğimiz her bir iş insanının ve gittiğimiz her ülkenin de kendi potansiyelini
geliştirmesi için şubelerimiz,temsilciliklerimizle çalıştık, çalışıyoruz.
İş insanlarımız arasındaki bağı güçlendirirken, diğer yandan iş birlikleri ve
ticari diplomasi hamlelerimizi de sürdürüyoruz.

Taşkent’te bulunan temsilciliğimiz, Özbekistan iş dünyası ve Türk iş
insanlarımız arasında sağlam bir köprü işlevi görüyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Özbekistan Cumhurbaşkanı
huzurlarında, 2018 Mayıs ayında, MÜSİAD ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi
Odası arasında imzalanan MoU Anlaşması, bunun en yakın örneklerinden.
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2019 yılı, MÜSİAD olarak Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştirmek adına yoğun
çalıştığımız bir dönem oluyor.
Şubat ayında Genel Merkezimizde Özbekistan Yatırım ve Turizm Olanakları
Panelimizi gerçekleştirdik.
Ankara’daki büyükelçilik ziyaretimizin ardından, Temmuz ayında DEİK
bünyesinde gerçekleşen Özbekistan İş Forumuna katıldık destek verdik. Aynı ay
içinde yine Genel Merkezimizde, Özbekistan’dan bir iş heyeti ağırladık.
Bugünkü iş forumumuzun da verimli geçeceğini ve uzun vadeli bereketli işlere
vesile olacağını temenni ediyorum.
Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ileri taşımanın yanında elbette, sosyal ve
kültürel düzeyde tarihimizden gelen güçlü bağımıza da değinmek gerekiyor.
Bu kıymetli bağı, hem gelecek nesillerimize aktarabilmek için hem de
halklarımızın daha fazla yakınlaşabilmesi adına, kültürel çalışmalara da ağırlık
vermemiz gerektiği kanaatindeyim.
Değerli Misafirler,
Özbekistan, yaklaşık 30 milyon nüfusu, stratejik konumu ve zengin
kültürel değerleri ile bölgesinde önemli bir ülkedir.
Barındırdığı ekonomik potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarabilmek ve
karşılıklı ticari ilişkilerimizi daha ileri taşıyabilmek için her iki devlet de güçlü bir
irade ortaya koymaktadır.
Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi, yıllar içinde istikrarlı biçimde artış
kaydetmiştir.
Özbekistan’la ikili ticaret hacmimiz, 2018 yılında 1,74 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Özbekistan’a olan ihracatımız, 2000 yılında 82 milyon dolar
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seviyelerindeyken, 952 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalatımız ise
86 milyon dolardan 796 milyon dolara yükselmiştir.
Hâlihazırda burada; başta tekstil, taahhüt, gıda ve hizmet olmak üzere, Türk
sermayeli yaklaşık 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ise bugün, Özbek
sermayeli firmaların sayısı 200’ü aşmış durumda.
Bu sayıyı artırmak ve ticaret hacmimizi çok daha yukarı taşıyabilmek
mümkün.
Değerli Türk Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, “Eğer inancınız varsa ve
bu inanç sizi yapıcı olmaya itiyorsa, çok şeyler başarırsınız” diyor.
Bizim bu noktada inancımız tam! Daha çok çalışarak başaracağız.
Müsiad, Türkiyenin en büyük sermaye örgütlerindendir.
Savunma sanayiinden tarım ürünlerine kadar aklınıza gelebilecek
her alanda Üyesi bulunmaktadır.11.000 Üyesi ve 60.000 in üstünde
şirket bünyesinde bulunmaktadır.
Ülkelerimizin İş insanları olarak, daha fazla bir araya gelip fikir ve
tecrübe alışverişini sıklaştırarak, karşılıklı yatırım ve girişimlerde daha
cesur davranarak, ülkelerimizi ve ticaretimizi büyütebilir ve bunu
başarabiliriz.
Değerli Misafirler,
Bugün, dünyada yaşanan büyük dönüşüme şahitlik ediyoruz,
Değişmekte olan ticari ve ekonomik dengelere Ülkeler arası ticaret
savaşlarına tanıklık ediyoruz.
Bu denge değişiminin en önemli aktörlerinden biri , Çin’in hayata
geçirmekte olduğu Kuşak Yol Projesi, projenin güzergâhı ve içeriği bizleri önemli
ölçüde etkiliyor.
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Çin’i, kara ve deniz yolu ağları sistemiyle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve
Latin Amerika’ya bağlamayı hedef alan projede, coğrafi konumları dolayısıyla
Türkiye ve Özbekistan, son derece stratejik noktalarda yer alıyor.
1 trilyon dolarlık yatırımı ve 3 milyardan fazla nüfusu bünyesinde
barındıracak projenin, küresel ekonomiyi güçlendireceği bir gerçektir.
Bizler de, önümüzdeki 50 yılı şekillendireceği öngörüsü yapılan bu büyük
projenin önemli iki ayağı olarak, gelecek hedeflerimizi hayata geçirebilmek
adına doğru stratejiler geliştirmek durumundayız.
Ekonomik yeterlilik günümüz yeni dünya düzeninde, kilit faktördür.
Stratejik kaynakların gelecek planlamasının yapılması ve değişime anında tepki
verebilme kapasitesi yani “ekonomik refleks” bizlerin iktisadi savaşta, mücadele
kabiliyetinin bir göstergesidir.
Ekonomide güvenli ve ekonomik istihbarat, yeni iktisadi mimarinin bize
getirdiği yeni manevra ve yönetim alanlarıdır. Bunlar yeni siyasi unsurlardır.
Buralarda yapılacak çalışmalar, bizleri hem güçlü hem de tüm ticaret hat ve
kuşaklarının kilit ülkeleri haline getirecektir.
Ülkelerin, edilgin yapıda olmasını kabul etmeyen yeni dönem,
dolayısıyla bizler, mevcut projelere angaje olmanın ötesinde, elimizdeki gücü ve
kozları en doğru biçimde kullanarak,daha etkin olmalıyız.
Değerli Misafirler,
Devamının gelmesini dilediğim, ikili iş görüşmelerinin bereketi İle bu
güzel organizasyonun, Türkiye ve Özbekistan iş dünyası için hayırlara vesile
olmasını temenni ediyor,emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve
muhabbetle selamlıyorum.Allaha emanet olun.

Abdurrahman Kaan
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MÜSİAD Genel Başkanı
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