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Pakistan Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Şahbaz Şerif, 

Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş, 

Pakistan’ın Kıymetli Bakanları, 

İş Konseyi Başkanımız Sn. Ahmet Cengiz Özdemir, 

Türkiye ve Pakistan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına 

saygıyla selamlıyor, Urdu ve Fars dilinde “Pak ülke” anlamına gelen dost 

ve kardeş ülkemiz Pakistan’dan gelen dostlarımızı ülkemizde 

ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 

Öncelikle, Pakistan’da kurulan yeni hükümetin ülkelerimiz 

arasındaki iş birliğini ve karşılıklı ticaretini çok daha güçlendireceğine; 

Pakistan’da iş yapan firmalarımızın yatırımlarının yeni hükümetle birlikte 

daha da artması için önlerinin daha hızlı açılacağını inanıyor, Sayın 

Başbakan ve hükümetine bu konuda verecekleri destekleri için şimdiden 

teşekkür ediyorum. 



 

 

Sayın Başbakanı şahsen ben de, 2012-2017 yılları arasındaki 

MÜSİAD Genel Başkanlığım döneminden tanıyor ve kendisinin ülkemize 

olan dostane yaklaşımını o zamandan beri yakinen biliyorum. 

Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri uzun yıllar yakın dostluk ve kardeşlik 

anlayışı temelinde şekilleniyor. Bu sene, aramızdaki diplomatik ilişkilerin 

tesis edilmesinin 75. yıldönümünü kutluyoruz. 

Ülkemizin Bağımsızlık mücadelesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na 

kadar, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan’ın desteğini ve dostluğunu her 

zaman hissetti. ‘’Tüm uçak filomuz Türk Silahlı kuvvetlerinin emrindedir’’ 

diyen Pakistan, her zaman bir dost ülke olarak Türkiye’nin yanında  

olduğunu göstermiştir. 

Biz de dost ülkemiz Pakistan’ın, her zaman yanında olduk ve 

yanında olmaya da devam edeceğiz… 

 

Sayın Başbakan, Sn. Bakanlarım, 

2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 1,1 milyar $ seviyesinde 

gerçekleşti. Ve bugün, el ele vererek, 5 milyar $ hedefimizi yakalamak için 

buradayız. Bunu da devlet büyüklerimizin desteğiyle, bizler, iş insanları 

olarak gerçekleştireceğiz. 

Biraz sonra söz verdiğimizde firmalarımız detaylı olarak 

bahsedeceklerdir, ama bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına 

inandığımız birkaç hususu iş dünyamız adına dile getirmek isterim. 



 

 

 İki ülkenin karşılıklı hassasiyetlerini ve faydalarını en üst düzeyde 

göz önünde bulunduran bir tercihli ticaret anlaşmasının en kısa 

sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz. 

 Dünya çapında kendisini kanıtlamış olan Türk müteahhitlerimizin 

Pakistan’da konut inşaası başta olmak üzere alt yapı alanında 

önemli roller üstlenmeye hazır olduğunu vurgulamak istiyorum. 

 İki ülke bankalarının iş birliğinin teşvik edilmesi, iş dünyasının önünü 

daha fazla açacaktır. 

 Gümrük işlemlerinde daha hızlı bir iş birliğinin de işlerimizi  

geliştireceğine inanıyoruz. 

 Şirketlerin global pazarda rekabetçiliğinin ve üretilen ürünlerin katma 

değerinin artırılmasına destek olması bakımından, vergi 

politikalarının iyileştirilmesi ve vergi teşvikleri yönünde atılacak 

adımları iş dünyamız memnuniyetle karşılayacaktır. 

 Bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli 

olduğu malum. DEİK ailemizin tüm dünyaya yayılmış 148 İş 

Konseyimize ait bu önemli networkünü, Pakistanlı dostlarımızla 

birlikte kullanmaya her zaman hazır olduğumuzu da ifade etmek 

isterim. 

Pakistanlı alim ve şair Muhammed İkbal, Yansımalar adlı kitabında; 

‘’Güçlü insan, ortam yaratır. Zayıf insan, bu ortama uyum 

göstermek zorunda kalır.’’ diyor. 



 

 

İki kardeş ülkenin iş insanları olarak, tüm gücümüzle, ticaret ve 

yatırım ortamımızı geliştirmek üzere yeni adımlar atmak hedefimiz. 

Bu duygularla, başta Pakistan Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Şahbaz 

Şerif ve Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş olmak üzere programımıza 

katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

 


