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PAKİSTAN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE STA SÜRECİ HIZLANDIRACAK 

Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan Abbasi ile Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK/Türkiye-Pakistan İş 

Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya ev sahipliğinde 20 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi üyeleri, Pakistan’da halihazırda yatırımı bulunan ve 

ülke ile ticaret yapmakta olan iş dünyası temsilcileri katılım sağladı.   

Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan Abbasi açış konuşmasında, Türkiye ile Pakistan arasındaki 

tarihi geçmişe ve kültürel yakınlığa atıfta bulundu. İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini 

belirten Abbasi, tüketim mamülleri, altyapı, enerji, yenilenebilir enerji, ilaç sanayii, konut ve makine 

endüstrisi gibi sektörlerdeki yatırım fırsatlarına dikkat çekti. Başbakan Abbasi, ülkede liberal bakış 

açısına sahip bir iş dünyasının ağırlıkta olduğunu hatırlattı ve Türk iş dünyası temsilcilerini 

Pakistan’da yatırım yapmaları için davet etti. Abbasi, Serbest Ticaret Anlaşması’nın müzakere 

sürecinin tamamlanması için Türk tarafının desteğini istedi.  

 DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya ise, iki ülkenin nesiller boyu kurduğu 

ilişkinin stratejik boyutlar kazanarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile Pakistan’ın 

yakınlaşmasını istediklerini belirten Yerlikaya, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar ABD 

Dolarının üzerine çıkarılması gerektiğini hatırlattı. Türkiye ile Pakistan arasında STA’nın 

imzalanmasından sonra yatırımların ve ticaret hacminin artacağını öngören Yerlikaya, enerji, sağlık, 

inşaat ve müteahhitlik ve otelcilik gibi sektörlerde fırsatların iyi araştırılması gerektiğini 

belirtti.  Yerlikaya, hedeflere ulaşılabilmesi için  bir de işbirliği yapılmasının önemini vurguladı. İki 

ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden 

Yerlikaya, Türkiye ile Pakistan arasındaki potansiyelin keşfedilmesi için STA’nın tamamlanması ve 

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’na ortak olunması gerektiğini söyledi.  

Türkiye-Pakistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016) 
Toplam dış ticaret hacmi: 610 milyon ABD Doları  

Türkiye’den Pakistan’ya yapılan ihracat:  347 milyon ABD Doları 

Başlıca ihracat kalemleri: Helikopter, uçak, uzay araçları, telefon cihazları, süt, dokunmuş halılar, 

pamuk ipliği. 

Türkiye’nin Pakistan’dan  yaptığı  ithalat: 263 milyon ABD Doları 

Başlıca ithalat kalemleri: Pamuklu mensucat, pamuk ipliği, poliasetaller, kurşun kalemler, tekstil.  

Dış ticaret dengesi: 83.6 milyon ABD Doları 

   

 


