
 

 

                                                                                                                                          17 Kasım 2016 
                                                                                                                İslamabad, Pakistan   

 

Pakistan-Türkiye CEO Forumu 

İslamabad – Pakistan  

Ömer Cihad Vardan-DEİK Başkanı 

 

Sayın Cumhurbaşkanım; 

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif; 

Türkiye ve Pakistan iş alemlerinin değerli temsilcileri; 

En son Ağustos ayında ziyaret ettiğimiz, dost ve kardeş ülke Pakistan’ın baş şehri 
İslamabad’da tekrar sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.  

Ve sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK adına saygıyla selamlıyorum. 

İslam dünyasının iki lider ülkesinin siyasi liderlerini ve iş alemlerini bir araya getiren 
Pakistan-Türkiye CEO Forumu’na hoş geldiniz. 

Toplantımızı onurlandıran Sayın Devlet Başkanlarımıza, tüm iş dünyalarımız adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

Saygıdeğer Hazirun; 

15 Temmuz gecesi ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi, ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin 
ne denli derin ve kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.  

Birçok ülke, ‘bekle ve gör’ politikası uygularken, Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Memnun 
Hüseyin ile Başbakanı Sayın Navaz Şerif, Türkiye’ye desteğini açıklayan ilk dünya 
liderlerinden biriydi.  

Kardeş ülke Pakistan Parlamentosu’nun her iki kanadından temsilciler, Ankara’ya gelip Gazi 
Meclisimizi ziyaret eden ilk delegasyondu.  

Bizler de bu gönüldaşlığa, bu kader ortaklığına, bu samimiyete Türk iş dünyası olarak bizzat 
teşekkür etmek için, Ağustos ayında İş Konseyimiz ile Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik; 
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ve Pakistan’ın Pencap Eyaleti 
Başbakanı ile bir araya geldik; Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu işbirliğinde Lahor’da çok 
geniş katılımlı bir İş Dünyası Diyaloğu toplantısı gerçekleştirdik.  

Ve bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Pakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, 
kendisine yine eşlik ediyoruz ve burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz.  

 

Değerli Katılımcılar; 

Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz lazım.  

Siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerimizin yanında, sosyal, kültürel ve akademik değişimlerle 
birbirine yakın olan iki ülke halklarını, ticari ve yatırım ilişkileriyle birbirine iyice kenetlemeliyiz.  

Yapılacak bir çok altyapı inşaatları, birçok sektördeki imalat ve dağıtım imkanı mevcut. 

Ve elimizde çok büyük fırsatlar var:  

Pakistan’da iş yapan Türk şirketleri ve Türk işadamları büyük kolaylıklarla karşılaşıyor. 

Herhangi bir vize engeli veya çalışma izni kısıtlamalarına maruz kalmıyor.  



 

 

 

 

THY’nın da Pakistan’da 3 şehre karşılıklı, 28 frekanslı seferleri bulunuyor.  

Biz iş dünyası temsilcilerininde bu  önemli fırsatları avantaja çevirmesi lazım.  

Liderlerimizin çizdiği yolda, korkmadan-çekinmeden ve yılmadan ilerlememiz lazım. 

Bunun için iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini stratejik bir perspektiften ele alıp, 
akıllı hedefler koymamız lazım.  

Mevcut bir takım sorunları da bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Bunların başında da 
Türkiye ile Pakistan arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
geliyor.  

Söz konusu STA’yı bir an önce nihayete erdirip, karşılıklı ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekir.  

Aslında özellikle hemen her alanda büyük bir potansiyel içeren Pakistan ile ülkemiz 
arasındaki ticaret hacmimizin yaklaşık 600 milyon ABD Doları olması, üzücü. 

Bunu behemehâl geliştirmemiz gerekiyor. 

Biz bunu artırmaya istekliyiz.  

İki ülke arasında kısa süre içinde imzalanacağı görülen STA’nın bu hedefe hizmet edeceğine 
inanıyoruz.  

Ülkemiz gibi, iş dünyamız için de Pakistan halkının refahı bizim önceliğimiz. 

 

Sayın Cumhurbaşkanlarım; Kıymetli İş Dünyası Temsilcileri;  

Bizler DEİK olarak, 134 İş Konseyimiz ile canhıraş çalışmaya devam ediyoruz.  

DEİK bünyesinde kurulan ilk konseylerden birisi olan Türkiye-Pakistan İş Konseyi de bu 
amaç için faaliyet göstermekte; ben bu vesile ile İş Konseyimizin Kıymetli Başkanı Atilla 
Yerlikaya Kardeşime ve tüm Yürütme Kurulu’na teşekkür ediyorum.  

Bu vesile ile bu foruma teşriflerinizle bizleri yalnız bırakmadığınız için, Sayın 
Cumhurbaşkanlarım başta Zat-ı Alileriniz olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkürlerimizi 
sunuyor; CEO Forumumuzun ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

  

 


