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Resmi Adı Pakistan İslam Cumhuriyeti 

Nüfus 212.215.030 (2018) 

Yüzölçümü 881.913 km² 

Dil Urduca, İngilizce. 

Başkent İslamabad 

Para Birimi Pakistan Rupisi (0,060 $)  

Yönetim Şekli İslami Federal Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı Arif Alvi (9 Eylül 2018) 

GSYİH (Nominal) 314,6 milyar $ (2018) 

KİŞİ BAŞINA GSYİH 1.482 $ (2018) 

GSYİH BÜYÜME HIZI 

(Reel) 
%5,8 (2018) 

ENFLASYON ORANI %5,1 (2018) 

İŞSİZLİK ORANI %4,1 (2018) 

TOPLAM İHRACAT 23,8 Milyar $ (2018) 

TOPLAM İTHALAT 60,4 Milyar $ (2018) 

PAKİSTAN’IN 
TÜRKİYE’DEN İTHALATI 

359,2  Milyon $ (2018) 

PAKİSTAN’IN TÜRKİYE’YE 
İHRACATI 

304,6 Milyar $ (2018) 
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• Pakistan’ın Dünyaya İhracatı 

(TradeMap, 2006-2018) 
 

 

 

• Pakistan’ın Dünyadan İthalatı 
(TradeMap, 2006-2018) 

 

 

 

 

17 18

20

18

21

25 25 25 25

22
21

22
24

0

5

10

15

20

25

30

M
il
y
a
r 

$

30
33

42

32

38

44 44 44
48

44
47

58
60

0

10

20

30

40

50

60

70

M
il
y
a
r 

$



5 
 

• Pakistan’ın İhracatında Ülkeler 

(TradeMap, 2018) 
 

 

 

• Pakistan’ın İthalatında Ülkeler 
(TradeMap, 2018) 
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• Pakistan’ın Türkiye’den İthalatı 

(TradeMap, 2006-2018) 
 

 

 

• Pakistan’ın İthalatında Türkiye’nin Payı 
(TradeMap, 2006-2018) 
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• Pakistan’ın Dış Ticaret Hacmi 

(TradeMap, 2006-2018) 

 

 

• Pakistan’ın Dış Ticaret Dengesi 

(TradeMap, 2006-2018) 
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• Pakistan’ın GSYH’si 
(Dünya Bankası, 2007-2018) 

 

 

 

 
• Pakistan’ın Dış Ticaret Hacminin GSYH’ye Oranı – Trade 

Openness (Türkiye ile karşılaştırma)  

(Dünya Bankası, TradeMap, 2007-2018) 
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• Pakistan’ın Dünyaya İhracatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması 
Pakistan’ın 

İhracatı 

'100630 Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden 

geçirilmiş pirinç) 

1,8 milyar $  

'620322 Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; 

pamuktan 

1,5 milyar $  

'630231 Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)] 866,3 milyon $  

'630260 Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu 

mensucattan)] 

791,2 milyon $  

'520512 Pamuk ipliği (tekkat, penyesiz, pam=>%85, 

232.56=<dtex<714.29; toptan) 

782,4 milyon $  

'630239 Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (diğer 

hallerde)] 

702,1 milyon $  

'630210 Yatak çarşafı (örme veya kroşe) 696 milyon $  

'520942 Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, 

m2>200gr, pa=>%85) 

501,2 milyon $  

'630710 Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri 441,7 milyon $  

'220710 Etil alkol; alkol derecesi >= 80% tağyir 

edilmemiş 

428,2 milyon $  

'170199 Kimyaca saf sakkaroz ve diğer şekerler 386,1 milyon $  

'901890 Tababetle ilgili diğer alet ve cihazlar 375,5 milyon $  

'620342 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. 

pamuktan 

351,2 milyon $  

'610590 Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokumaya 

elverişli diğer maddelerden (örme veya 

kroşe) 

333,7 milyon $  

'100119 Makarnalık buğday (durum buğdayı); 

tohumluk olmayan 

274,3 milyon $  
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• Pakistan’ın Dünyaya İhracatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması 
Pakistan’ın 

İhracatı 

'611090 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. 

eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden 

(örme veya kroşe) 

270,1 milyon $  

'270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 

263,7 milyon $  

'420310 Deri ve köseleden giyim eşyası 260,3 milyon $  

'520812 Pamuk men (bez ayağı;ağarmamış, 

m2>100gr, pamuk=>%85) 

254,6 milyon $  

'610910 Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vb. giyim 

eşyası; pamuktan (örme veya kroşe) 

244,2 milyon $  

'271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 237,4 milyon $  

'610349 Erkek/erkek çocuk için pantolon (uzun, 

kısa), şort, askılı tulum; dokumaya elverişli 

diğer maddelerden (örme veya kroşe) 

232,1 milyon $  

'420329 Diğer eldivenler 220,7 milyon $  

'611595 Diğer çoraplar; pamuktan (örme veya kroşe) 216,1 milyon $  

'252329 Çimento; portland; diğer 200,5 milyon $  

'610339 Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazeler; 

dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme 

veya kroşe) 

179,7 milyon $  

'100640 Pirinç; kırık 173 milyon $  

'520932 Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, 

m2>200gr, pa=>%85) 

167,7 milyon $  

'950662 Şişirilebilen toplar 164,4 milyon $  

'030339 Diğer yassı balıklar (dondurulmuş) 161,3 milyon $  
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• Pakistan’ın Dünyadan İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

İthalatı 

'270900 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar) 

4,9 milyar $  

'271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen 

hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya 

bitümenli yağ oranı >=%70) 

3,7 milyar $  

'271111 Doğal gaz (sıvılaştırılmış) 3,3 milyar $  

'271019 Diğer yağlar ve müstahzarlar 3,1 milyar $  

'151190 Palm yağı ve fraksiyonları; diğer 1,8 milyar $  

'270112 Bitümenli taşkömürü 1,2 milyar $  

'520100 Pamuk (kardesiz, taranmamış) 1,1 milyar $  

'720449 Diğer döküntü ve hurdalar 952,8 milyon $  

'120110 Soya fasulyesi; tohumluk 946,9 milyon $  

'310530 Diamonyum hidrojenortofosfat 845,5 milyon $  

'851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz 

ağlar için telefonlar 

836,2 milyon $  

'720441 Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, 

kıymıklar, eğe talaşları vb.. paket/değil 

587,3 milyon $  

'090240 Siyah çay (fermente edilmiş)  ( > 3 kg.  

hazır ambalajlarda) 

557,9 milyon $  

'870321 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir 

hacmi <= 1000cm3) 

544,2 milyon $  

'390210 Polipropilen (ilk şekilde) 541,2 milyon $  
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• Pakistan’ın Dünyadan İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

İthalatı 

'890800 Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek 

diğer araçlar 

517,5 milyon $  

'720839 Sıcak mamul demir, çelik rulo 

(kalınlık<3mm. diğer) 

467,7 milyon $  

'300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere 

hazırlanan diğer ilaçlar 

434,4 milyon $  

'120510 Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli 400,4 milyon $  

'270119 Diğer taşkömürleri 395,9 milyon $  

'854140 Işığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık 

yayan diyodlar (LED) 

391,1 milyon $  

'290243 p; ksilen 366,9 milyon $  

'390110 Özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen 338,2 milyon $  

'071320 Nohut; kabuksuz (kuru) 335,7 milyon $  

'290531 Dioller-etilen glikol (etandiol) 335,1 milyon $  

'550410 Suni devamsız (işlem görmemiş) (viskoz 

ipeğinden) 

317 milyon $  

'390120 Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilen 300 milyon $  

'722530 Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller 

(sıcak haddeli (rulo) en=>600mm) 

299,4 milyon $  

'870322 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli 

(1000cm3<silindir=<1500 cm3) 

293 milyon $  

'847130 Portatif nümerik otomatik bilgi işlem 

makineleri; ağırlık<10 kg. 

287,3 milyon $  
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• Pakistan’ın Türkiye’den İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo I) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

İthalatı 

'890400 Römorkörler ve itici gemiler 27,5 milyon $  

'071320 Nohut; kabuksuz (kuru) 11,5 milyon $  

'961900 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve 

benzeri hijyenik eşya 

10,4 milyon $  

'845140 Yıkama, ağartma/boyama makineleri 6,6 milyon $  

'730890 Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı 6,6 milyon $  

'040210 Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 

5'ten az) 

5,2 milyon $  

'843629 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve 

cihazlar 

4,8 milyon $  

'210690 Diğer gıda müstahzarları 4,7 milyon $  

'570242 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni 

dokumaya elverişli maddelerden, hav yapısında, 

hazır eşya halinde olan 

4,7 milyon $  

'380991 Mensucat sanayinde kullanılan boya 

sabitleştiriciler vb 

4,7 milyon $  

'940690 Prefabrik yapıIar (ahşap olanlar hariç) 4,5 milyon $  

'848310 Transmisyon milleri, kranklar 4,3 milyon $  

'540234 Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç) 4,2 milyon $  

'320290 Debagatte kullanılan anorganik maddeler 

müstahzarlar 

4,1 milyon $  
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• Pakistan’ın Türkiye’den İthalatında İlk 30 GTİP (Tablo II) 

(TradeMap, 2018) 
 

6’lı GTİP 
Kodu 

Ürün Açıklaması Pakistan’ın İthalatı 

'840999 Dizel motorlar için aksam; parçalar 4 milyon $  

'860800 Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, 

aksam-parçalar 

3,9 milyon $  

'320416 Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan 

müstahzarlar 

3,8 milyon $  

'841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 3,7 milyon $  

'690721 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, 

kaldırım taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ); 

suyu absorbe etme katsayısı <=%0,5 

3,6 milyon $  

'720839 Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. 

diğer) 

3,6 milyon $  

'841989 Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, 

tertibat 

3,5 milyon $  

'841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait 

aksam-parçalar 

3,5 milyon $  

'732690 Demir/çelikten diğer eşya 3,5 milyon $  

'392350 Plastiklerden tıpalar, kapaklar ve diğer kapama 

malzemeleri 

3,4 milyon $  

'853710 Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.) 3,3 milyon $  

'842611 Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer 

köprü vinçleri 

3,3 milyon $  

'841013 Su türbinleri; güç >10 000 kw 3,1 milyon $  

'390690 Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) 3 milyon $  

'560312 Dokunmamış mensucat [dokunabilir 

sentetik/suni lifden (m2 ağır; 25..70gr.)] 

2,9 milyon $  
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• Pakistan’a İhracatımızda Sektörler 

(TİM, 2019) 
 

 

SEKTÖR 
2018 

(x1000$) 
2019 

(x1000$) 
Değişim 

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   76.785 91.123 19% 

 Tekstil ve Hammaddeleri 74.002 76.142 3% 

 Makine ve Aksamları 71.246 66.354 -7% 

 Çelik 21.815 58.513 168% 

 Savunma ve Havacılık Sanayii 12.157 40.175 230% 

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 

ve Mamulleri  

26.825 28.718 7% 

 İklimlendirme Sanayii 26.078 23.572 -10% 

 Elektrik Elektronik 29.279 23.179 -21% 

 Otomotiv Endüstrisi 17.593 20.130 14% 

 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 40.074 15.073 -62% 

 Çimento Cam Seramik ve Toprak 

Ürünleri 

12.976 14.103 9% 

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 9.447 13.781 46% 

 Demir ve Demir Dışı Metaller  20.561 12.334 -40% 

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  6.733 6.636 -1% 

 Madencilik Ürünleri 5.685 6.563 15% 

 Halı  8.178 4.010 -51% 

 Deri ve Deri Mamulleri  3.514 3.985 13% 

 Meyve Sebze Mamulleri  1.339 1.333 0% 

 Kuru Meyve ve Mamulleri   1.450 1.079 -26% 

 Zeytin ve Zeytinyağı  1.042 593 -43% 

 Tütün  109 179 65% 

 Mücevher 416 162 -61% 

 Fındık ve Mamulleri  161 133 -18% 

 Yaş Meyve ve Sebze   58 84 44% 

 Diğer Sanayi Ürünleri 381 34 -91% 

 Gemi ve Yat 635 8 -99% 
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• Pakistan Pazarında En Yüksek Pazar Payına Sahip Olduğumuz 30 Ürün (Tablo I)  

(TradeMap, 2018, “Pakistan’ın Türkiye’den ve Dünya’dan İthalatı > 1 milyon $”) 

6’lı 

GTİP 

Kodu 

Ürün Açıklaması 
Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı 

Pakistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Pazar 

Payımız 

'251310 Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii 

aşındırıcılar) 

1,4 milyon $  1,5 milyon $  98,0% 

'890400 Römorkörler ve itici gemiler 27,5 milyon $  28,3 milyon $  97,3% 

'570242 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli 

maddelerden, hav yapısında, hazır eşya halinde olan 

4,7 milyon $  5 milyon $  94,4% 

'871610 Karavan tipi kamp/ikamet için römork, yarı römorklar 2,9 milyon $  3,2 milyon $  90,5% 

'540234 Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç) 4,2 milyon $  5,7 milyon $  72,4% 

'284019 Diğer disodyum tetraborat 1,6 milyon $  2,3 milyon $  69,8% 

'281000 Bor oksitleri; borik asitler 1,3 milyon $  2,3 milyon $  56,1% 

'890790 Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.) 1,8 milyon $  3,2 milyon $  55,9% 

'940610 Ahşap prefabrik yapıIar 2,7 milyon $  5,1 milyon $  52,9% 

'281910 Krom trioksit 1,3 milyon $  2,5 milyon $  49,3% 

'722860 Alaşımlı çeliklerden diğer çubuklar 1,6 milyon $  3,6 milyon $  44,4% 

'320290 Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar 4,1 milyon $  11,7 milyon $  35,2% 

'841821 Ev tipi buzdolabı-kompresörlü 1,1 milyon $  3,2 milyon $  34,4% 

'391721 Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden 1,6 milyon $  5,5 milyon $  28,2% 

'870894 Kara taşıtları için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları; aksam, 

parçaları 

2,5 milyon $  9,3 milyon $  26,9% 
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• Pakistan Pazarında En Yüksek Pazar Payına Sahip Olduğumuz 30 Ürün (Tablo II)  

 (TradeMap, 2018, “Pakistan’ın Türkiye’den ve Dünya’dan İthalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı 

Pakistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Pazar 

Payımız 

'845129 Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg. 2,5 milyon $  9,9 milyon $  25,2% 

'560312 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 

ağır; 25..70gr.)] 

2,9 milyon $  11,8 milyon $  24,6% 

'040410 Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı suyu 4 milyon $  18 milyon $  22,4% 

'845140 Yıkama, ağartma/boyama makineleri 6,6 milyon $  31,1 milyon $  21,1% 

'392350 Plastiklerden tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri 3,4 milyon $  17 milyon $  20,3% 

'040620 Rendelenmiş/toz haline getirilmiş her cins peynir 1 milyon $  5 milyon $  20,2% 

'760611 Alaşımsız aluminyum plaka, levha; dikdörtgen, kalınlık>0, 

2mm 

1 milyon $  5,4 milyon $  19,4% 

'170490 Kakao içermeyen diğer şeker mamulleri 1,4 milyon $  7,5 milyon $  18,5% 

'843359 Diğer hasat makineleri 1,3 milyon $  6,9 milyon $  18,4% 

'841583 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları 1,8 milyon $  10,4 milyon $  17,7% 

'741012 Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz 1,2 milyon $  7 milyon $  17,3% 

'841090 Su türbinleri ve su çarkları için aksam; parçalar 2,1 milyon $  13,5 milyon $  15,7% 

'860800 Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-parçalar 3,9 milyon $  26,5 milyon $  14,7% 

'380991 Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb 4,7 milyon $  34,1 milyon $  13,7% 
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• Pakistan Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı İlk 30 Ürün (Pakistan’ın Dünyadan İthalatına Göre 

Sıralı) (Tablo I)  (TradeMap, 2018, “Pakistan’ın Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 1 

milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Türkiye’nin 

Dünyaya İhracatı 

Pakistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Türkiye’nin 

Pakistan’a 

İhracatı 

'271012 Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve 

müstahzarları (petrol veya bitümenli yağ oranı >=%70) 

1,9 milyar $  3,7 milyar $  0 

'151190 Palm yağı ve fraksiyonları; diğer 2,8 milyon $  1,8 milyar $  0 

'270112 Bitümenli taşkömürü 7,9 milyon $  1,2 milyar $  0 

'310530 Diamonyum hidrojenortofosfat 60,5 milyon $  845,5 milyon $  0 

'870321 Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir hacmi <= 

1000cm3) 

2 milyar $  544,2 milyon $  0 

'720441 Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe 

talaşları vb.. paket/değil 

4,3 milyon $  587,3 milyon $  0 

'090240 Siyah çay (fermente edilmiş)  ( > 3 kg.  hazır ambalajlarda) 1,4 milyon $  557,9 milyon $  0 

'271119 Diğer hidrokarbon gazları (sıvılaştırılmış) 79,2 milyon $  225,4 milyon $  0 

'300220 İnsanlar için kullanılan aşılar 1,8 milyon $  248,5 milyon $  0 

'841199 Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları 41,9 milyon $  98,2 milyon $  0 

'150710 Soya yağı ve fraksiyonları; ham 59,5 milyon $  82,2 milyon $  0 

'870422 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (5ton<taşıma kapasitesi<20 

ton) 

48,4 milyon $  121,5 milyon $  0 

'071310 Bezelye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 19,3 milyon $  51,9 milyon $  0 

'870120 Çekiciler; yarı römorklar için 913,2 milyon $  166,5 milyon $  0 

'481092 Çok katlı kağıt/kartonlar; kaolin vb. sıvanmış 26,3 milyon $  110 milyon $  0 
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• Pakistan Pazarında Pazar Payımızın Olmadığı İlk 30 Ürün (Pakistan’ın Dünyadan İthalatına Göre 

Sıralı) (Tablo II) (TradeMap, 2018, “Pakistan’ın Dünyadan ithalatı & Türkiye’nin dünyaya ihracatı > 1 

milyon $”) 

6’lı 

GTİP 

Kodu 

Ürün Açıklaması 
Türkiye’nin 

Dünyaya İhracatı 

Pakistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

Türkiye’nin  

Pakistan’a 

İhracatı 

'870421 Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma 

kapasitesi<5ton) 

4,7 milyar $  127,1 milyon $  0 

'071340 Mercimekler; kabuksuz (kuru) 194,2 milyon $  50,5 milyon $  0 

'870210 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı dizel, 

kapasitesi >=10 kişi 

1,8 milyar $  85,3 milyon $  0 

'740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 40,5 milyon $  101,1 milyon $  0 

'292910 İzosiyanatlar 5,3 milyon $  99,8 milyon $  0 

'844520 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler 4,2 milyon $  74,4 milyon $  0 

'721119 Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer) 8,6 milyon $  188,3 milyon $  0 

'290121 Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış) 20,3 milyon $  90,1 milyon $  0 

'294190 Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları 5,5 milyon $  77,2 milyon $  0 

'850423 Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA 211,5 milyon $  84,4 milyon $  0 

'293499 Diğer nükleik asitler vb. tuzları; diğer heteroksiklik 

bileşikler 

2,5 milyon $  83,2 milyon $  0 

'550320 Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden 52,3 milyon $  76 milyon $  0 

'871410 Motorsikletlere ait (mopedler dahil) aksam, parça ve 

aksesuar 

7,7 milyon $  65,3 milyon $  0 

'760110 İşlenmemiş alaşımsız aluminyum 21,3 milyon $  78,9 milyon $  0 

'100630 Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç) 15 milyon $  95 milyon $  0 
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• Pakistan’da Pazar Payımızı Kaybettiğimiz Tüm Ürünler                                                               

(TradeMap, 2017-2018, “Pakistan’ın 2018’de Dünyadan ithalatı > 1 milyon $” & “Pakistan’ın 2017’de 

Türkiye’den İthalatı > 200 Bin $”) 

6’lı 

GTİP 

Kodu 

Ürün Açıklaması Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı 

(2017) 

Pakistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

(2017) 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı 

(2018) 

Pakistan’ın 

Dünyadan 

İthalatı 

(2018) 

'841199 Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları 327 bin $  167 milyon $  -  98,2 milyon $  

'071310 Bezelye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış) 216 bin $  139,1 milyon $  -  51,9 milyon $  

'850423 Sıvı dielektrik transformatörleri;>10000 kVA 1,4 milyon $  81,3 milyon $  -  84,4 milyon $  

'720918 Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamüller 265 bin $  21,4 milyon $  -  22,8 milyon $  

'283329 Sülfat; diğerleri 338 bin $  10,6 milyon $   - 15,6 milyon $  

'847439 Taş, toprak, cevher için diğer 

karıştırma/yoğurma makineleri 

875 bin $  8,1 milyon $  -  1,5 milyon $  

'270799 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 

damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler 

3,1 milyon $  7,1 milyon $  -  16,2 milyon $  

'271311 Petrol koku (kalsine edilmemiş) 2,5 milyon $  6,2 milyon $  -  13,8 milyon $  

'040630 Eritme peynirler (rendelenmemiş/toz haline 

getirilmemiş) 

342 bin $  5,3 milyon $  -  4,4 milyon $  

'841630 Mekanik kömür taşıyıcılar  1,8 milyon $  7,9 milyon $  -  4,2 milyon $  

'370244 Fotoğraf filmleri (105mm < en < 610mm ) 265 bin $  3,7 milyon $  -  3,1 milyon $  

'845939 Nümerik kontrollü olmayan rayba tezgahları 317 bin $  1,3 milyon $  -  1,1 milyon $  
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• Pakistan’a İhracatımızın Değer Olarak En Çok Arttığı Ürünler (Tablo I)                                         

(TradeMap, 2018, “Pakistan’ın 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kazancı 

'890400 Römorkörler ve itici gemiler 287 bin $  27,5 milyon $  27,2 milyon $  

'071320 Nohut; kabuksuz (kuru) 146 bin $  11,5 milyon $  11,4 milyon $  

'961900 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve 

benzeri hijyenik eşya 

3,9 milyon $  10,4 milyon $  6,5 milyon $  

'730890 Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı 563 bin $  6,6 milyon $  6 milyon $  

'860800 Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-

parçalar 

-  3,9 milyon $  3,9 milyon $  

'845140 Yıkama, ağartma/boyama makineleri 2,9 milyon $  6,6 milyon $  3,7 milyon $  

'320416 Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 200 bin $  3,8 milyon $  3,6 milyon $  

'720839 Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer) -  3,6 milyon $  3,6 milyon $  

'843629 Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve 

cihazlar 

1,5 milyon $  4,8 milyon $  3,3 milyon $  

'842611 Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü 

vinçleri 

8 bin $  3,3 milyon $  3,3 milyon $  
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• Pakistan’a İhracatımızın Değer Olarak En Çok Arttığı Ürünler  (Tablo II)                                         

(TradeMap, 2018, “Pakistan’ın 2018’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kazancı 

'841989 Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat 308 bin $  3,5 milyon $  3,2 milyon $  

'841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler 558 bin $  3,7 milyon $  3,1 milyon $  

'841013 Su türbinleri; güç >10 000 kw -  3,1 milyon $  3,1 milyon $  

'871610 Karavan tipi kamp/ikamet için römork, yarı römorklar -  2,9 milyon $  2,9 milyon $  

'690721 Seramikten döşeme veya kaplama karoları, kaldırım 

taşları (6907.30 ve 6907.40 HARİÇ); suyu absorbe 

etme katsayısı <=%0,5 

870 bin $  3,6 milyon $  2,8 milyon $  

'841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-

parçalar 

950 bin $  3,5 milyon $  2,5 milyon $  

'853710 Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.) 929 bin $  3,3 milyon $  2,4 milyon $  

'040210 Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'ten 

az) 

2,9 milyon $  5,2 milyon $  2,3 milyon $  

'560311 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni 

lifden (m2 ağır; 25gr. ve az)] 

6 bin $  2,3 milyon $  2,2 milyon $  

'841090 Su türbinleri ve su çarkları için aksam; parçalar bin $  2,1 milyon $  2,1 milyon $  
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• Pakistan’a İhracatımızın Değer Olarak En Çok Azaldığı Ürünler (Tablo I)                                          

(TradeMap, 2018, “Pakistan’ın 2017’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kaybı 

'732690 Demir/çelikten diğer eşya 7,8 milyon $  3,5 milyon $  -4,4 milyon $  

'842121 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 5,6 milyon $  2,4 milyon $  -3,2 milyon $  

'270799 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 

damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler 

3,1 milyon $   -  -3,1 milyon $  

'761490 Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. 

(diğer şekillerde olanlar) 

3,2 milyon $  220 bin $  -3 milyon $  

'880240 Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg) 2,8 milyon $   - -2,8 milyon $  

'520812 Pamuk men (bez ayağı;ağarmamış, m2>100gr, 

pamuk=>%85) 

2,5 milyon $   - -2,5 milyon $  

'271311 Petrol koku (kalsine edilmemiş) 2,5 milyon $   -  -2,5 milyon $  

'850231 Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları 2,5 milyon $  102 bin $  -2,4 milyon $  

'930200 Revolverler ve tabancalar 2,3 milyon $  2 bin $  -2,3 milyon $  

'847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar 3 milyon $  994 bin $  -2 milyon $  

 



25 
 

• Pakistan’a İhracatımızın Değer Olarak En Çok Azaldığı Ürünler (Tablo II)                                          

(TradeMap, 2018, “Pakistan’ın 2017’de Türkiye’den ithalatı > 1 milyon $”) 

6’lı GTİP 

Kodu 
Ürün Açıklaması 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2017) 

Pakistan’ın 

Türkiye’den 

İthalatı (2018) 

Pazar Kaybı 

'841630 Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaralı, kül 

boşaltıcı vb..) 

1,8 milyon $   -  -1,8 milyon $  

'845180 Mensucatın apresi, finisajı, emdirilmesi vb. için 

makineler 

3,7 milyon $  2 milyon $  -1,6 milyon $  

'848079 Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar 2,4 milyon $  791 bin $  -1,6 milyon $  

'850423 Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA 1,4 milyon $   -  -1,4 milyon $  

'570242 Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni 

dokumaya elverişli maddelerden, hav yapısında, hazır 

eşya halinde olan 

6,1 milyon $  4,7 milyon $  -1,4 milyon $  

'722860 Alaşımlı çeliklerden diğer çubuklar 3 milyon $  1,6 milyon $  -1,4 milyon $  

'401161 Kauçuktan Dış Lastikler 1,4 milyon $   -  -1,4 milyon $  

'560312 Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni 

lifden (m2 ağır; 25..70gr.)] 

4,2 milyon $  2,9 milyon $  -1,3 milyon $  

'854239 Diğer entegre devreleri 1,3 milyon $  94 bin $  -1,2 milyon $  

'847710 Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları 1,5 milyon $  321 bin $  -1,2 milyon $  

 


