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-BASIN BÜLTENİ- 
24 Ağustos 2022 

YURT DIŞINDA BÜYÜK PROJELER ÜSTLENEN MÜTEAHHİTLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ 

 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın teşrifleri ile Birliğimiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
 

Bugüne kadar 131 ülkede üstlendikleri projelerle inşaat sektörünün başarısını tüm dünyaya tanıtan 
Türk müteahhitler, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından ödüllendirildi. Küresel çapta yakından 
takip edilen Engineering News Record (ENR) Dergisi’nin 2020 ve 2021 yıllarına ait “Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi” listelerinde yer alan 48 Türk müteahhitlik firması ile “Dünyanın En 
Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirleri” listelerinde yer alan 6 Türk teknik müşavirlik firması için 
düzenlenen törende, firma temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
aldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMB Başkanı M. Erdal Eren’in yurt dışı müteahhitlik 
hizmetlerinde 100 bin Türk işgücü istihdamı hedefinin önünde önemli bir engel olarak işaret ettiği 
sorunların çözümüne dair bir müjde de verdi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da katıldı. ENR listesinde, her yıl firmaların bir önceki yıl kendi ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri 
projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak sıralama oluşturuluyor. 
 
Erdoğan: “Küresel krize rağmen sektörün başarısı sürdü” 
 
Törenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk müteahhitleri ve teknik 
müşavirlerinin dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarını bizzat takip ettiğini, küresel ekonomik krizin 
en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörü gelmesine rağmen firmaların Türkiye'yi 
başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Diğer taraftan 
uluslararası müteahhitlik gelirlerinden alınan payın henüz arzu edilen seviyede olmadığını, bununla 
birlikte ülkemizin potansiyelinin, firmalarımızın gücü ve insanımızın kabiliyetlerinin bu alanda da 
ilerlemeye imkân tanıdığını söyleyen Erdoğan, sektörün artık daha büyük ölçekli, daha büyük katma 
değerli projelerde gerekiyorsa girişim ortaklıkları kurarak yer almasını beklediklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizin malzeme fiyatlarını artırmasının ve işçilik maliyetlerini 
yükseltmesinin elbette zorluklara yol açtığını ancak salgın döneminde gelişmiş ülkelerin altyapılarının 
nasıl yetersiz ve eski olduğunun ortaya çıktığını; bunu gelecek dönemde yapılacak devasa yatırımların 
habercisi olarak gördüğünü; uluslararası altyapı yatırımlarında ulaştırma, konut ve enerji başlıklarının 
ilk sıralarda yer almasının bu alanlardaki tecrübesi dikkate alındığında Türkiye için önemli bir avantaj 
olduğunu ifade etti. 
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Erdoğan: “2030’larda 75 milyar ABD Doları’na ulaşmak mümkün” 
 
Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar ABD Doları seviyesine 
çıkacağının öngörüldüğüne değinen Erdoğan, "Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta 
%10'a yani 75 milyar ABD Doları’na çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Bu hedefi 2053 
vizyonumuzda da en az %15 olarak belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Dövizden istihdama, 
teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan 
uluslararası müteahhitlik hizmetlerini tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi. 
 
TMB’nin Türk işçi hedefi için talepleri karşılık buldu 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün yurt dışında daha fazla Türk işçi istihdamının önündeki sorunların 
çözümünün gündemlerinde bulunduğunu şu sözlerle dile getirdi:  "Az önce de ifade edildi özellikle de 
işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak 
suretiyle onların güya haklarını alıp iade edecekmiş gibi oradan kendilerine imkan tevlit etme 
gayretleri noktasında başta şu anda Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Bey olmak üzere diğer bakan 
arkadaşlarıma da söylüyorum, hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal 
düzenleme bunu yapmak suretiyle bu adımı atacağız. Diğer bir konu da vergi noktası… Hazine ve 
Maliye Bakanımız burada, bu konuyla ilgili olarak da Hazine ve Maliye Bakanımız hiç gecikmeden 
onun için de Meclis'in açılmasını bekleme diye bir durum söz konusu değil, bunu Bakanlık nezdinde 
süratle adımı yapıp bunun çıkışını da Bakanlığımızın sağlaması gerekir. " 
 
Erdoğan ayrıca, çok sayıda köklü şirkette ikinci ve sonraki nesillerin sorumluluk üstlendiğini 
gördüklerinde geleceğe olan güvenlerinin arttığına da işaret ederek, gençlerin gayretleriyle yakın 
gelecekte Türkiye'nin dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri listesinde çok daha fazla sayıda 
firmayla temsil edileceği inancını paylaştı. 
 
Ticaret Bakanı Muş: “Son 20 yılda projelerde nicelik de nitelik de arttı” 
 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise törende yaptığı konuşmada Türk inşaat sektörünün Orta Asya'nın 
bozkırlarından Sahra-Altı Afrika'nın çöllerine kadar tam 131 ülkede Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini 
belirtirken, sektörün yarım asırlık tecrübesi ve yurt dışı serüveni ile hizmet ihracatında en yetkin ve 
rekabetçi sektörlerden birisi haline geldiğine işaret etti. Bakan Muş, son 20 yılda toplam yurt dışı 
proje bedelinin yaklaşık %90'ının gerçekleştiğini, bahsi geçen gelişimin sadece nicelik olarak değil 
nitelik açısından da yaşandığını, müteahhitlerin daha çok sayıda büyük ölçekli ve katma değeri yüksek 
projeleri üstlenmekte olduklarını ve bu başarıda devletin sağladığı etkin desteğin de rolünün büyük 
olduğunu ifade etti. 
 
Bölgemizde yaşanan tüm istikrarsızlıklara rağmen Türk müteahhitlerin 2022 yılında 20 milyar ABD 
Doları bandında yeni proje üstlenmesini beklediklerini bildiren Bakan Muş, "Geleneksel 
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pazarlarımızda istikrarın tesisi ve giderek varlığımızı daha etkin bir biçimde hissettirdiğimiz yeni 
pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla, sektörümüzün başarılarının artarak devam 
edeceğine, yıllık proje tutarının 30 milyar ABD Doları seviyelerini geçeceğine ve Cumhuriyetimizin 
100. yılı olan 2023 yılı sonunda toplam 500 milyar dolarlık proje bedeline ulaşacağını beklemekteyiz” 
dedi.  
 
Bakan Muş: “Finansman imkanlarını artırma çabasındayız” 
 
Ticaret Bakanı Muş, sektörün yurt dışı finansman ihtiyacına da değinerek şunları kaydetti: “Bu süreçte 
firmalarımıza en çok gereken araç finansmandır. Bu bilinçle son dönemde firmalarımızın finansman 
ihtiyacını daha fazla karşılayabilmek adına önemli adımlar attık ve Eximbank'ın kredilerini daha 
ulaşılabilir hale getirdik. Ayrıca Eximbank'ın finansman imkanlarını artırmak üzere, üçüncü ülke 
ihracat kredi ve sigorta kuruluşları ile iş birliği çalışmalarına da hız vermiş bulunuyoruz. Bu konudaki 
çalışmalarımızın yanı sıra alternatif finansman metotları yaratmaya yönelik çabalarımızı da artırarak 
sürdürüyoruz. Bu aşamada özellikle, alternatif finansman yöntemlerinden birisi olan ve ülkemizin 
büyük bir başarı ile uyguladığı kamu-özel sektör iş birliği modelini ve bu konudaki ülkemiz tecrübesini, 
iş yaptığımız coğrafyalardaki kamu idarelerine aktarabileceğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. 
Ayrıca finansman kapasitesine sahip ülkeler ile üçüncü ülkelerde iş birliklerinin artırılmasına yönelik 
çalışmalarımıza devam ediyoruz."   
 
Muş, uluslararası markalar haline gelmelerini önemsedikleri mühendislik, müşavirlik ve tasarım 
firmalarının da yurt dışında üstlendikleri toplam proje bedelinin 3 milyar ABD Doları’na yaklaştığını, 
Bakanlık olarak sektörün yurt dışı faaliyetlerine yönelik destek programını etkin bir biçimde 
uyguladıklarını kaydetti. 
 
Türk müteahhitler artık dünya markası 
 
TMB Başkanı M. Erdal Eren ise konuşmasında, sektörün 1972 yılında başladığı yurt dışı faaliyetleri 
kapsamında 2000’li yıllarda büyük bir atılım yaparak neredeyse her ülkede “ay-yıldızlı baretlerle” 
proje üstlendiğini belirterek “Firmalarımız otoyollar ve havaalanlarından kongre merkezlerine, raylı 
sistemlerden endüstriyel tesislere kadar hayata geçirdikleri çok çeşitli proje ile dünyada bir marka 
haline gelmiştir” dedi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında katma değeri yüksek projeler ve 
ihracatın artırılması için teknik müşavirlik sektörünün önemine de işaret eden Başkan Eren, sektörün 
Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle güçlendirilmesinin önemini dile getirdi. Eren ayrıca, 
son yıllarda ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmakta olan Kamu-Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret 
projelerinde oluşan tecrübe kapsamında sektörün bir çok ülkede turizm, enerji, sağlık, ulaşım ve 
havayolu projelerinde sadece müteahhit olarak değil, yatırımcı ve işletmeci olarak da rol aldığını 
belirtti. 
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Eren: “Ukrayna’da aktif rol oynamaya hazırız” 
 
Türk müteahhitlerin yurt dışında yıllık yeni proje tutarında yaşanan atılıma işaret eden TMB Başkanı 
Eren, “Müteahhitlik firmalarımızın ulaştıkları seviye ve elde ettikleri kalıcı başarıların ardından, yıllık 
yeni proje hedefimizi kısa vade için 30 milyar dolar olarak revize ettik. Orta vade için 50 milyar dolar 
olarak koruduk. Ancak büyük umutlarla başladığımız 2022 yılında, daha ilk çeyrek dönem sona 
ermeden çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsıldık” dedi. Savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramının 
sona ermesini dilediklerini kaydeden Eren, şöyle devam etti: “Sektörümüz açısından da 
gerçekleştirdiğimiz projeler içinde açık ara lider Rusya ve son yıllardaki payı giderek artan Ukrayna, 
bizlerin de vazgeçemeyeceği ülkelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinizde devletimizin 
benimsediği denge politikası ile attığı yapıcı adımlar için de özel şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz 
hafta içerisinde kendilerinin huzurunda, Ukrayna’nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla 
Lviv’de Ticaret Bakanımız tarafından imzalanan mutabakat zaptı kapsamında TMB olarak müşavirlik 
firmalarımız ile birlikte aktif rol üstlenmeye hazırız.” 
 
Hedef: Yurt dışında 100 bin Türk işçi 
 
Başkan Eren, yurt dışında belirlenen en önemli hedef olarak vurguladığı söz konusu projelerde Türk 
işgücü istihdamının gerekli düzenlemelerle 100 bine çıkarılmasına ilişkin olarak ise şunları söyledi: 
“Bu konuda iki önemli sorun mevcut. İlki; işçilerimizin ücretlerinin bir kısmının veya tamamının 
Türkiye’deki ailelerine ödenmesi, maalesef o kişiler ülkemizde çalışıyormuş gibi algılanarak, gelir 
vergisi tahakkuk ettirilmesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuyu son aylarda gündemine 
alarak yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmasını başlattılar. Yakın ilgileri 
için müteşekkir olduğumuz Sayın Bakanımızdan nihai güzel haberi bekliyoruz. Daha önemli diğer 
engelimiz ise işçi-işveren uyuşmazlıklarının bazı avukatlık büroları tarafından istismar edilmesidir. Son 
olarak Yargıtay, açılan haksız davalarda emsal kararlara imza atmıştır. Bunun içtihat haline 
getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bunun yanında Adalet Bakanlığımız da başka ülkelerdeki işler ile 
ilgili bu tip davalar için Ankara ve İstanbul’da bazı mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak belirler ve 
diğer mahkemelerde açılacak bu tür davaların bu mahkemelere aktarılmasını sağlarsa, konunun kesin 
bir çözüme kavuşması, ilgili ülkelerin mevzuatına hâkim bu mahkemelerin verecekleri kararların adil 
olması sağlanacaktır.” 
 
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, 2020 ve 2021 yıllarına ait "Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi" listelerinde yer alan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının 
temsilcilerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.  
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EK: ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANAN MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARI LİSTESİ 
 
 

1 RÖNESANS 21 GAP 41 MAPA 

2 LİMAK 22 POLAT YOL 42 AD KONUT 

3 ANTYAPI 23 ALARKO 43 AE ARMA-ELEKTROPANÇ 

4 YAPI MERKEZİ 24 DEKİNSAN 44 ANEL 

5 ENKA 25 GÜRBAĞ 45 KUR 

6 TEKFEN 26 TEPE 46 ÖZKAR 

7 ONUR TAAHHÜT 27 MAKYOL 47 ZAFER 

8 TAV TEPE AKFEN 28 METAG 48 ÖZGÜN YAPI (BAYBURT GRUP) 

9 NUROL 29 ÜSTAY 49 NKY  

10 ESTA 30 YENİGÜN 50 TEMELSU  

11 GÜLERMAK 31 SUMMA 51 TEKFEN Müh 

12 ASLAN YAPI 32 GAMA 52 SU-YAPI  

13 SEMBOL 33 NATA 53 YÜKSEL PROJE  

14 KUZU 34 CENGİZ 54 PROYAPI  

15 KOLİN 35 MBD     

16 YÜKSEL 36 FEKA     

17 ESER TAAHHÜT 37 İRİS     

18 IC İÇTAŞ 38 SMK     

19 ÇALIK ENERJİ 39 STFA     

20 İLK 40 DOĞUŞ      
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