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Türkiye-Pakistan Interconnected Business Series 

14 Ekim 2020, 10.00 

 

Teşekkür ederim Cengiz Bey, 

T.C. İslamabad Büyükelçimiz Sn. İhsan Mustafa Yurdakul, 

Pakistan Ankara Büyükelçisi Sn. Muhammed Syrus Sajjad Qazi, 

Pakistan İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Paşa, 

FPCCI Başkanı Mian Anjum Nisar, 

FPCCI Pakistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Amjad Rafi, 

Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanımız A. Cengiz Özdemir, 

Ticaret Müşavirlerimiz, 

Türkiye ve Pakistan İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

Öncelikle, yaşadığımız son zamanların anlamı açısından da sağlıklı 

günler diliyorum. Bu dileğe de zannederim her zamankinden fazla ihtiyaç 

duyuyoruz.  

Pandemi sürecinden hemen önce Şubat ayında, Cumhurbaşkanımız 

ve Pakistan Başbakanı’nın eşliğinde İslamabad’da buluşmuştuk. Şimdi 

sanal da olsa yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu 

vesileyle, değerli Büyükelçilerimize, dost ve kardeş ülkemiz Pakistan iş 
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dünyasının değerli temsilcilerine hem şahsım, hem de DEİK adına saygılar 

sunuyorum. 

1920’de Türkiye'ye her taraftan yapılan saldırıları durdurmak için 

sadece maddi yardım toplamakla kalmayıp yaklaşık 3.000 kişilik kolluk 

kuvvetiyle fiilen savaşa katılan Pakistan… 

Kıbrıs Barış Harekatı’nda 100’ü geçmeyen uçak filosunu Türk silahlı 

kuvvetlerine açan ve ‘’Tüm uçak filomuz Türk Silahlı kuvvetlerinin 

emrindedir’’ diyen Pakistan...  

Ve yine 17 Ağustos depreminde Türkiye’ye çok büyük yardımlar 

yapan Pakistan… 

Şimdi ise, pandemi sürecinde de birlikte, omuz omuzayız. 

Türkiye bu güzel dostluğumuzun meyveleri diyebileceğimiz 

desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacak… Biz de dost ülkemiz Pakistan’ın, 

her zaman yanındayız. 

Sayın Büyükelçilerim, Değerli Katılımcılar, 

Türk ve Pakistanlı dost iş insanları olarak ekonomik ilişkilerimizi 

geliştirmek üzere önemli ortaklıklara imza atıyoruz. 

Türk firmalarının Pakistan’da önemli yatırımları bulunuyor. Ülkemizin 

tek kalemdeki en büyük savunma ihracatı konusunda önemli anlaşmalara 

imza atıyoruz. Havelsan’ın, STM’nin Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı 

ile 2016’da imzaladığı denizaltıların modernizasyonu proje sözleşmesi 

kapsamında Denizaltı Entegre Komuta Kontrol Sistemlerini üreterek, 

Türkiye’nin ilk Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi ihracatını gerçekleştirmiş 

olmasını hatırlatmak isterim. 
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Yine, Pakistan donanmasının en büyük ferdi olan Lojistik Destek 

Gemisi “Muavin” Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde faaliyetlerini 

yürüten STM’nin ana yükleniciliğinde Türk Mühendisliğinin bilgi ve tecrübesi 

ile Pakistan’da yapılarak dost-kardeş ülke Pakistan’ın hizmetine 

sunulmuştu.  

Agosta 90B sınıfı denizaltısı “Hamza”’nın yarı ömür 

modernizasyonunun da, STM ana yükleniliciliğinde Türk savunma 

sanayiinin 15 gözde firmasının iştirakleriyle gerçekleştirildiğini de es 

geçmeyeyim. 

Diğer yandan, ikinci denizaltı Khalid için sözleşme imzalanması ve 

ASFAT ana yükleniciliğinden Türkiye'nin lider savunma sanayi kuruluşları 

ile 4 adet MİLGEM firkateyni için sözleşme imzalanması diğer iki önemli 

gelişme. 

Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımları 156 milyon 

$’ken, Pakistan'ın Türkiye’deki doğrudan yatırımları ise 15 milyon $ 

civarında. Ayrıca, Türkiye ile Pakistan arasında 850 milyon $’ın üzerinde bir 

ticaret hacmimiz var. Ancak Şubat ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanı 

ziyaretinde Cumhurbaşkanımız tarafından ticaret hedefi olarak ikili 

ticaretimizi önce 1 milyar $ üzerine çıkarmak, ardından 5 milyar $’a 

ulaşmak için daha çok gayret göstereceğiz 

İş dünyamızla gurur duyuyor, bu ortaklıkları artırmak için daha çok 

çaba göstereceğimize inanıyorum. 

Cengiz Bey çok güzel özetledi ama izninizle ben de, iş birliklerimizi 

nasıl büyütebileceğimize, birkaç maddede değinmek istiyorum. 
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 İki ülkenin karşılıklı hassasiyetlerini ve faydalarını en üst düzeyde göz 

önünde bulunduran bir STA’nın en kısa sürede tamamlanmasını arzu 

ediyoruz. 

 Pakistan’da önümüzdeki dönemde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru 

(CPEC) Projesi kapsamında Asya Kalkınma Bankası’nın (AIIB) 

desteklediği enerji, altyapı ve lojistik projelerinin gerçekleştirilmesi 

öngörülüyor. İş dünyamız bu noktada iş birliği için hazır. 

 Türkiye AIIB’nın de kurucu üyelerinden biri ve Türk firmaları AIIB 

finansman kanallarını kullanarak Pakistan'da gerçekleştirilecek 

projelerde başarılı işler gerçekleştirebilir. 

 Pakistan, önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon konut inşa edecek. Dünya 

çapında kendisini kanıtlamış Türk müteahhitlerimizin buradaki 

fırsatları değerlendirmelerini bekliyoruz.  

 Cengiz Bey’in de belirttiği gibi, 2019’da başlatılan “Digital Pakistan” 

inisiyatifi çerçevesinde Pakistan’ın girişimcilik ekosistemi hızla 

gelişiyor ve dijitalleşme yolunda önemli adımlar atılıyor. Bu 

çerçevede, yüksek teknoloji ürünleri ve teknoloji transferi alanlarında 

güçlü ortaklıklar kurabiliriz. 

Evet, mesafeleri konuştuğumuz, kavramların değiştiği bir süreç 

içerisindeyiz. Covid-19’la birlikte hayatımıza birçok değişim girdi. Dijital 

teknolojilerin ve yapay zekânın işimize sağlayacağı faydaları daha fazla 

dikkate almamız gerektiğini bir kez daha kavradık. Yalnızca bu değil 

elbette. Globalleşmeden ziyade glokalleşmeyi daha fazla konuşur hale 

geldik. Ölçek ekonomisi kavramından, tek kaynağa bağlı kalmanın risklerini 

tartıştığımız yeni bir süreci yaşadık. Lojistiğin hayatımızdaki yerini tekrar 
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sorguladık, yakınlık veya uzaklık kavramlarının yerine “ulaşılabilirlik” 

kavramını öne çıkardık. 

Pandemi süreci bize, ulaşılabilirlik kavramının yanı sıra, ‘’tedarik 

zincirini’’ bozmadan üretimini sürdürebilenler ve sağlık ile ekonomi 

arasındaki dengeyi koruyabilenlerin bu dönemin kazananı olacağını 

gösterdi. Ve elbette, bu yeni dönemin anahtar kelimesi de ‘’güven’’ olacak. 

Hayatın her alanında, muhataplarına güven verenler daima bir adım önde 

olacak ve bu zorlu sürecin kazananları olacaklar.  

DEİK olarak verdiğimiz bu güvenle, karşılıklı iş dünyalarımızı yeni 

dönemin kazananları olarak kendilerini gerçekleştirmeleri hedefimizle, 146 

İş Konseyimiz’le gayret gösteriyoruz. 

İzninizle sözlerimi, Pakistan'ın kurucusu, ilk devlet başkanı ve bizim 

de başkentimizde yer alan Çankaya ilçemizde bir caddeye ismini verdiğimiz 

Muhammed Ali Cinnah’ın bir sözüyle toparlamak istiyorum. Cinnah, 

‘’İmkânsız, bir hakikat değildir. Bir fikirdir. İmkânsız, bir ifade değildir, 

bir cesarettir. İmkânsız, potansiyeldir. İmkânsız, geçicidir. İmkânsız, 

hiçbir şeydir.’’ diyor. 

Türkiye ve Pakistan iş dünyası temsilcileri olarak imkânsızı tanımıyor; 

dostluğumuzun yanı sıra, ticaret ve yatırım ilişkilerimiz ile ortaklıklarımızı 

daha fazla artırmak için tüm cesaretimizle yol alacağımıza inanıyorum.  

Bu vesileyle katılan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 
 


