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V‹ZYON
Do¤al, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlik ve çeflitlili¤i ile Güneydo¤u Anadolu

Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbak›r ve fianl›urfa’n›n bu
potansiyelini en iyi flekilde koruyarak de¤erlendirmek, iflsizlik, yoksulluk ve

gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in olmad›¤›, üretken, müreffeh ve bölgesinin
öncüsü, Türkiye’nin Ortado¤u’ya aç›lan kap›s› ve küresel ekonominin

rekabetçi bölgesi olmak.
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SUNUfi

Ülkelerin en büyük sorunu ekonomik ve sosyal kalk›nma ve
geliflmeyi gerçeklefltirmektir. Ekonomik ve sosyal kalk›nma ve
geliflmenin gerçeklefltirilmesi tek bafl›na yeterli olmay›p bu kalk›nma
ve geliflmenin yurt genelinde ve bölgeler aras›nda dengeli bir flekilde
olmas› ve sonuçlar›ndan toplumun bütün kesimlerinin yararlanmas›
son derece önemlidir. 

Bölgesel geliflme ve kalk›nmay› gerçeklefltirmede “yerelli¤i”
ve “iyi yönetiflimi” esas alarak yeni bir model sunan Kalk›nma
Ajanslar›n›n kurulufl ve kurumsallaflma süreci son bir y›lda büyük bir
ivme ve h›z kazanm›flt›r. Ayn› zamanda, Kalk›nma Ajanslar›n›n kuru-
luflu, bölgelerde yeni bir heyecan ve beklenti yaratm›flt›r.

“Bölgesel geliflme politikalar›n› yerel bazda uygulayacak
kurumsal bir mekanizma” olarak Diyarbak›r ve fianl›urfa Bölgesinde
faaliyet göstermek üzere kurulan Karacada¤ Kalk›nma Ajans›, kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤ini
gelifltirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve
yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plân› ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel
geliflmeyi h›zland›rmak, sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak, bölgeler aras›
ve bölge içi geliflmifllik farklar›n› azaltmak hedefi do¤rultusunda Eylül
2009 tarihinden itibaren kurulma ve kurumsallaflma sürecine h›z
kazand›rm›fl ve geçen 8 ayl›k dönemde büyük bir mesafe katederek
Mali Destek Programlar› uygulayabilecek aflamaya gelmifltir.

Diyarbak›r ve fianl›urfa Bölgesi, ülkemizde en fazla göç veren
ve en yüksek do¤urganl›k oran›na sahip bölgelerinin bafl›nda gelmek-
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tedir. Bu aç›dan Bölgede, dura¤an de¤il, de¤iflken ve genç bir nüfus
yap›s› mevcuttur. Özellikle son 20 y›lda yaflanan asayifl sorunlar› ve
terör nedeniyle, nüfustaki mekânsal hareketlilik artm›fl, gerek bölge
d›fl›na gerekse bölge içinde a¤›rl›kl› olarak Diyarbak›r ve fianl›urfa
merkezleri ile baz› ilçe merkezlerine do¤ru yo¤un bir göç yaflanm›flt›r. 

Yüksek göç h›z›na paralel olarak kentsel altyap› ve konut üreti-
mi ayn› h›zla sürdürülemedi¤i için çarp›k ve sa¤l›ks›z kent merkezleri
ortaya ç›km›flt›r. Benzer flekilde, kentlere y›¤›lan nüfusa karfl›l›k,
gerekli istihdam olanaklar›n›n oluflturulamamas›, Diyarbak›r ve
fianl›urfa’da iflsizli¤i en önemli sorun haline getirmifltir. Asayifl sorun-
lar› ve terör ile oluflan olumsuz imaj, hem bölge d›fl›ndan bölgeye yöne-
lik sermaye ak›fl›n› önlemifl, hem de bölgedeki sermayenin bölge d›fl›na
kaymas›na sebep olmufltur. Bunun sonucu olarak, bölge, adeta bir
sorunlar yuma¤›na dönüflmüfltür.

Bütün bu olumsuz koflullara ra¤men, sahip olduklar› do¤al, tar-
ihi, kültürel, sanatsal ve yer alt› zenginlikleri, jeostratejik konumlar›,
geçmiflten bugüne önemli inanç ve ticaret merkezleri olmalar›, genç
nüfuslar›, GAP’›n yaratt›¤› sinerji ve Hükümetimizin bölgedeki komflu
ülkelerle gelifltirdi¤i olumlu iliflkiler Diyarbak›r ve fianl›urfa için
büyük potansiyel ve f›rsatlar yaratmaktad›r. Bu potansiyel ve f›rsatlar
iyi de¤erlendirildi¤i takdirde, Diyarbak›r ve fianl›urfa’n›n h›zla
büyümesi ve geliflmesi ile gerek GAP Bölgesinin ve gerekse
Ortado¤u’nun sanayi, ticaret, finans, kültür ve turizm merkezleri
aras›nda yer almas› hiç de yabana at›lacak bir ihtimal de¤ildir.

Bu süreçte, Bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede ve
bölgesel geliflmeyi gerçeklefltirerek bölgeler aras› ve bölge içi
geliflmifllik farklar›n› azaltmada Kalk›nma Ajans›m›za büyük görevler
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düflecektir. Bu noktada, Ajans›n sa¤layaca¤› mali ve teknik desteklerin
yan›nda, gerçeklefltirece¤i araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile
yat›r›mc›lara yönelik ücretsiz dan›flmanl›k ve yönlendirme ile tan›t›m
destekleri de son derece önemlidir.

Kalk›nma Ajans› Diyarbak›r Yat›r›m Destek Ofisi uzmanlar›nca
haz›rlanan “Irak Ülke Raporu”nun, Bölgemizdeki yat›r›mc›lar için
büyük bir pazar olan Irak ve Ortado¤u pazar›na aç›lma ve pazar pay-
lar›n› artt›rma çabalar›nda yön göstererek katk›da bulunaca¤›n›
de¤erlendiriyorum. Bu vesileyle Rapor’un haz›rlanmas›nda eme¤i
geçen Ajans personelini tebrik ediyor; Rapor’un ülkemiz ve Bölgemiz
için faydal› olmas›n› diliyorum.

30 Nisan 2010
Hüseyin Avni MUTLU

Diyarbak›r Valisi
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ÖNSÖZ

Bilindi¤i gibi, kalk›nma ajanslar›; bölgesel düzeyde kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤ini
gelifltirmek, kaynaklar›n yerinde ve etkin kullan›m›n› sa¤lamak ve
yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk›nma plân› ve
programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel
geliflmeyi h›zland›rmak, sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak, bölgeler aras›
ve bölge içi geliflmifllik farklar›n› azaltmak amac›yla kurulmufltur.

Bu amac› gerçeklefltirmek için Ajanslara verilen görevlerden
biri de, Bölgenin kaynak ve olanaklar›n› tespit etmeye, ekonomik ve
sosyal geliflmeyi h›zland›rmaya ve rekabet gücünü art›rmaya yönelik
araflt›rmalar yapmak, yapt›rmak, baflka kifli, kurum ve kurulufllar›n
yapt›¤› araflt›rmalar› desteklemektir. Ayr›ca, ajanslar, Bölgenin ifl ve
yat›r›m imkânlar›n›n, ilgili kurulufllarla iflbirli¤i halinde ulusal ve ulus-
lararas› düzeyde tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmakla da görevlidir. 

Kurulufl ve kurumsallaflma sürecini büyük ölçüde tamamlayan
Karacada¤ Kalk›nma Ajans›na ba¤l› olarak Diyarbak›r ve fianl›urfa
Yat›r›m Destek Ofisleri kurulmufltur. Bölge illerinde yat›r›mc›lara
ücretsiz dan›flmanl›k hizmeti vermek ve yat›r›mc›lar›n, kamu kurum ve
kurulufllar›n›n görev ve yetki alan›na giren izin ve ruhsat ifllemleri ile
di¤er idarî ifl ve ifllemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde
sonuçland›rmak üzere tek elden takip ve koordine etmekle görevli olan
Yat›r›m Destek Ofislerinin di¤er bir görevi de Bölgenin ifl ve yat›r›m
imkânlar›n›n, ilgili kurulufllarla iflbirli¤i halinde ulusal ve uluslararas›
düzeyde tan›t›m›n› yapmak veya yapt›rmakt›r.

Hükümetimizin çabalar›yla Türkiye’nin komflu ülkeler ile
iliflkilerinde son dönemde yaflanan olumlu siyasi ve ekonomik
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geliflmelerin yaratt›¤› bölgesel iflbirli¤i potansiyeli, ülkemiz,
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi ile Diyarbak›r ve fianl›urfa aç›s›ndan yeni
f›rsatlar yaratmaktad›r. Özellikle Suriye ve Irak birçok üründe
Türkiye’nin en çok ihracat yapt›¤› ülkelerin bafl›nda gelmektedir. ‹l
baz›nda ihracat rakamlar›na bak›ld›¤›nda, GAP yat›r›mlar› ve co¤rafi
yak›nl›¤›n yaratt›¤› avantajla son y›llarda Diyarbak›r ve fianl›urfa’dan
yap›lan ihracatta Suriye ve Irak en önde gelen ülkeler konumunda olup
bu yöndeki e¤ilimin önümüzdeki dönemde de artarak devam edece¤i
öngörülmektedir. 

Ajans›m›z taraf›ndan Bölgemizin geliflme vizyonu; “do¤al, tar-
ihi, sosyal ve kültürel zenginli¤i ve çeflitlili¤i ile Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbak›r ve
fianl›urfa’n›n bu potansiyelini en iyi flekilde koruyarak de¤erlendiren,
iflsizli¤in, yoksullu¤un ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in azalt›ld›¤›,
Türkiye’nin Ortado¤u’ya aç›lan kap›s› olmak” fleklinde
belirlenmifltir. Bu vizyonun gerçeklefltirilmesinde, Suriye ve Irak baflta
olmak üzere Ortado¤u ülkelerine yönelik ekonomik potansiyelin ve
yeni f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Bu noktadan hareketle, Ajans›m›z taraf›ndan Diyarbak›r ve
fianl›urfa Yat›r›m Destek Ofislerinin kurulmas›ndan hemen sonra,
Diyarbak›r Yat›r›m Destek Ofisi taraf›ndan “Irak Ülke Raporu” ve

fianl›urfa Yat›r›m Destek Ofisi taraf›ndan da “Suriye Ülke Raporu”

haz›rlanm›flt›r.

Irak ve Suriye’nin ülkemiz ve bölgemiz için sundu¤u f›rsatlar›
de¤erlendirmek ve yat›r›mc›lar›m›za yard›mc› olmak amac›yla
haz›rlanan “Irak Ülke Raporu” ve “Suriye Ülke Raporu”nun
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haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Diyarbak›r ve fianl›urfa Yat›r›m Destek
Ofisi’nde çal›flan uzmanlar›m›za ve Raporu gözden geçirerek gelifltir-
ilmesine ve bas›ma haz›r hale getirilmesine katk›da bulunan Ajans
uzman ve destek personeline teflekkür ediyor; Rapor’un
yat›r›mc›lar›m›z için faydal› olmas›n› diliyorum.

30 Nisan 2010
Dr. ‹lhan KARAKOYUN

Genel Sekreter
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G‹R‹fi

Ortado¤u, insanl›k tarihi boyunca kültürlerin ve ekonomik
iliflkilerin kesiflme noktas› olmufl; bölge, tarih boyunca birçok önemli
medeniyete befliklik etmifltir. Tafl›d›¤› önem ve sahip oldu¤u jeopolitik
konum sayesinde sürekli olarak merkezi konumunu muhafaza etmeyi
baflarm›flt›r.

Ortado¤u, Eski dünyada denilen üç k›tan›n (Afrika-Asya-
Avrupa) buluflma noktas›d›r. Ortado¤u, kara havzas› aç›s›ndan
Asya’n›n bat›s›n›, Afrika’n›n kuzeyini, Avrupa’n›n do¤u s›n›rlar›n›
ihtiva etmektedir. Kafkasya yolu ile Rusya ve Sibirya’ya, Anadolu
vas›tas› ile Avrupa’ya, Sina Yar›madas› ve K›z›ldeniz’le Afrika’ya,
‹ran ve Hazar Denizi ile Orta Asya ve Güneydo¤u Asya’ya aç›lmak-
tad›r.

Ortado¤u, Sir Halford Mackinder’in ortaya att›¤› Kara
Hâkimiyeti Teorisi aç›s›ndan incelendi¤inde, Kalpgah’›n yani
Avrasya’n›n hemen yan› bafl›nda ona etki eden bir pozisyonda oldu¤u
görülmektedir. Nicholas J. Spykman’›n Kenar Kuflak Teoreminde ise
Avrasya’y› kuflatan kenar kuflak ülkelerinin sahip olduklar› kaynaklar›n
ve imkânlar›n merkez bölgeye nazaran daha fazla oldu¤u görülmekte-
dir. Ayr›ca, Spykman, bu kenar kuflak ülkelerini Avrupa, Türkiye, Irak,
‹ran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Do¤u Sibirya
olarak saymaktad›r ki bu ülkelerin birço¤unun Ortado¤u co¤rafyas›nda
yer ald›¤› ya da bölgeye komflu oldu¤u ortadad›r. Amerikal› Saul
B.Cohen taraf›ndan ortaya at›lan Jeo-strateji ve Jeopolitik Alanlar
Teorisinde ise, kilit ve tampon bölge olarak de¤erlendirilen Ortado¤u
ve Güneydo¤u Asya’n›n, büyük güç merkezlerinin yay›lmalar›n›
kolaylaflt›ran ya da engel ç›karan birinci dereceden öneme sahip yerler
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oldu¤u aç›klanmaktad›r. Bu yaklafl›ma göre, Ortado¤u olarak
adland›r›lan co¤rafya dünya ana k›tas›na yönelecek aç›l›m›n kilit böl-
gesini oluflturmaktad›r. Irak Devleti de konumu itibariyle
Ortado¤u’nun ana co¤rafyas›ndad›r.

‹slam dini Irak’ta 7. ve 8. yüzy›llarda h›zla yay›lm›flt›r ve
Ba¤dat, Abbasi Halifeli¤i’nin merkezi haline gelmifltir. 1258 y›l›nda
baflkent, Mo¤ollar taraf›ndan istila edilmifltir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
bu flehri 1534’ten itibaren yaklafl›k olarak 400 y›l boyunca yönetimi
alt›nda tutmufltur. Birinci Dünya Savafl›ndan sonra, Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun üç bölgesi olan Basra, Ba¤dat ve Musul bir araya getiril-
erek Irak Devleti oluflturulmufltur. 1921 – 1932 y›llar› aras›nda ‹ngili-
zler uluslararas› manda yönetimi çat›s› alt›nda Irak Devleti’nin kurum-
lar›n›n oluflturulmas›nda rol oynam›fl; 1921’de Hicaz kökenli Haflimi
Kral› Faysal’› bafla geçirmifl ve daha önceki Osmanl› memurlar›ndan
oluflan ve ço¤unlukla Sünnilerden oluflan bir hükümete kademeli
olarak yönetimi devretmifltir. 

Irak, 3 Ekim 1932 tarihinde ‹ngiltere’nin mandas›ndan kurtul-
duktan sonra ba¤›ms›z bir devlet olmufltur. Kurulan ordu ülkenin
kuzeyindeki küçük bir Asurlu toplulu¤a karfl› harekete geçince, ülkede
bafl gösteren dini ve etnik tan›nma talepleri bir y›l içinde bast›r›lm›flt›r.
Ancak olaylar devam etmifl ve ülkede artan gerilim, 14 Temmuz 1958
askeri darbesi ile son bulmufltur. Monarfliye karfl› gerçeklefltirilen bu
darbe sonucunda Abdülkerim Kas›m bafla geçmifl ve Irak’ta
Cumhuriyet ilan edilmifltir. 

8 fiubat 1963’te yap›lan darbe ile Baas Partisi ve Abdüsselam
Arif yönetime geçmifl; geçirdi¤i uçak kazas› sonras›nda yerine kardefli
Abdurrahman Muhammed Arif getirilmifltir. Haziran 1968’te General
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Hasan El-Bekr ve Baas Partisini destekleyen ordu subaylar› taraf›ndan
gerçeklefltirilen darbe ile Hasan El-Bekr devlet baflkan› olmufltur. Bu
süreçte Hasan El-Bekr’in ye¤eni Saddam Hüseyin önemli bir rol
oynam›fl, güvenlik hizmetleri ve ordu üzerinde hâkimiyet kurmufltur.
Takip eden 5 y›l süresince Irak askeri subaylar taraf›ndan yönetilmifl,
ancak bunun sonucunda da istikrar sa¤lanamam›flt›r. 

16 Temmuz 1979’da devlet baflkan› olan Saddam Hüseyin’in
idaresi genel olarak d›fl askeri müdahaleye dayanmaktayd›. ‹ran’daki
1979 devriminden sonra Irak, ‹ran’›n güneyindeki bölgeleri iflgal
etmifltir. Bu hareketin temel nedeni ise fiatt’ül-Arab suyolunun kon-
trolünü ele geçirmek ve dolay›s›yla körfeze ulafl›m› kolaylaflt›rmakt›.
Sünni Arap’lar›n hâkim oldu¤u Irak rejiminin bak›fl aç›s›ndan bu
hareket ayn› zamanda ‹ran Devrimini destekleyen Irak’taki fiiilere
gözda¤› vermek amac›n› da gütmekteydi. Saddam Hüseyin böylece
Körfez Araplar›n›, Tahran’daki devrimci rejime karfl› koruyucu bir rol
üstlenmifltir. Temmuz 1988’de Birleflmifl Milletler arac›l›¤› ile taraflar
aras›nda ateflkes imzalanm›flt›r. 8 y›l süren savafl, Irak’› finansal aç›dan
tüketmifltir. Savafl›n hasar›n› gidermek için Körfez ülkelerinden ve
Bat›l› finans kurumlar›ndan yüklü miktarda borç al›nm›flt›r. 

Di¤er taraftan Irak, Kuveyt’in petrol fiyatlar›n› ve dolay›s› ile
Irak’›n petrol ihraç gelirlerini düflürmek amac› ile kasten kapasitesin-
den fazla petrol üretimi yapt›¤›n› ve iki ülkenin ortak s›n›rlar›ndaki
petrol sahalar›ndan Kuveyt’in petrol çald›¤›n› ileri sürerek 2 A¤ustos
1990’da Kuveyt’i iflgal etmifltir. Bunun üzerine 6 A¤ustos 1990’da
BM’nin 661 say›l› karar› ile Irak’a ekonomik yapt›r›mlar uygulanmaya
bafllanm›flt›r. Nisan 1995’te BM ile petrol karfl›l›¤› g›da ithalat›
konusunda bir anlaflma imzalanm›fl, Irak’›n her alt› ayda bir 2 milyar
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dolar petrol ihraç etmesine izin verilmifltir. Bunun karfl›l›¤›nda ise g›da
maddesi ve temel insani malzemeler ithal edilmesi için fon
sa¤lanm›flt›r. 

Türkiye, Irak ile her zaman iyi iliflkiler gelifltirme yönünde çaba
göstermifl, 1955 y›l›nda Ba¤dat Pat›’n›, 1977’de Kerkük – Ceyhan
Petrol Boru Hatt›’n› hayata geçirmifltir. K›sa süreli kesintiler olmakla
beraber, A¤ustos 2007 itibari ile Kerkük – Yumurtal›k Petrol Boru
Hatt› yeniden faaliyete geçirilmifltir. 1980’li y›llarda Türkiye’nin izle-
di¤i d›fla dönük ve ihracat temelli büyüme politikas› neticesinde Irak,
Türkiye’nin önemli ticaret ortaklar›ndan biri haline gelmifl, Türk
müteahhitler Irak’ta önemli projeler gerçeklefltirmifltir. 1990 y›l›nda
Irak’›n Kuveyt’i iflgal etmesi üzerine Irak’a uygulanan ekonomik
ambargolar›n etkisiyle ticaret de kesintiye u¤ram›flt›r. 20 Mart 2003’te
bafllayan ABD askeri müdahalesi sonras›nda ise ekonomik kayg›lar
yerini daha çok siyasi kayg›lara b›rakm›flt›r. 22 May›s 2003’te Irak’a
uygulanan ambargo kald›r›lm›fl, Irak’ta BM gözetiminde ve ABD
öncülü¤ünde yeni bir yönetim kurulmufltur. Aral›k 2008’de yap›lan bir
anlaflmaya göre, ABD kuvvetlerinin 2011 y›l› sonuna kadar Irak’tan
çekilmesi öngörülmektedir. 
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1. GENEL ÜLKE ÖZELL‹KLER‹

Tablo 1: Irak Ülke Özellikleri

Resmi Ad› Irak Cumhuriyeti 

Yüzölçümü 438.317 km2

Nüfus 28.945.569 (Temmuz 2009)

Komflu ‹ran: 1.458 km, Ürdün: 181 km, 
Ülkelerle S›n›rlar› Kuveyt: 240 km, S.Arabistan: 814 km, 

Suriye: 605 km, Türkiye: 352 km

Baflkent Ba¤dat

Önemli fiehirler Ba¤dat, Basra, Dhi Qar, Babil, Ninova

Resmi Dili Arapça

Para Birimi Yeni Irak Dinar› (YID), 1.00 USD = 1,153.50
IQD (05.01.2009)

Yönetim Biçimi Cumhuriyet

Zaman Dilimi GMT’den 3 saat ileri, Türkiye saatinden 2 saat ileridir

‹klim Yazlar› çok s›cak, k›fllar› so¤uktur.
Ba¤dat’ta en s›cak aylar Haziran, A¤ustos
aylar›d›r ve 24-43 Co. En so¤uk ay ise Ocak
ay› olup 4-16 Co civar›ndad›r. En kurak aylar
ise Haziran ve Eylül’dür. En ya¤›fll› ay ise
Mart ay› olup, ortalama 28 mm ya¤›fl almaktad›r.

Yeralt› Kaynaklar› Petrol,  Do¤algaz, Fosfat, Sülfür.

Üye Oldu¤u ABEDA, AFESD (ask›ya al›nd›), AMF, CAEU, 
Uluslararas› FAO, G77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB,
Kurulufllar IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO,

INTERPOL, IOC, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA,
NAM, OAPEC, OIC, OPEC, PCA, UN, UNCTAD,
UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO (Gözlemci).

Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html.
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1.1. Demografik Özellikler 

Nüfus: 28.945.569 (Temmuz 2009)

Nüfus Yap›s›: Son 30-40 y›ld›r yaflanan savafllar sebebiyle Irak
halk›n›n büyük bir bölümü d›fl ülkelere göç etmek zorunda kalm›flt›r.
Göçmenlerin 1,5 milyonu Suriye’de 500.000 -750.000’i Ürdün’de, geri
kalan› da M›s›r ve Lübnan’da yaflamaktad›r. Ancak yaflanan savafllara
ve göçe ra¤men Irak 2009 tahminlerine göre % 2,5 nüfus art›fl oran›na
sahiptir. Yine 2009 tahminlerine göre Irak nüfusunun % 39’unu 0-14
yafl grubu oluflturmaktad›r. Bunlar›n 5.709.688’i erkek, 5.531.359’u
k›z çocu¤udur. 15-64 yafl aras› nüfus toplam nüfusun % 58’i kadard›r.
8.529.956’s› erkek ve 8.310.164’ü kad›nd›r. 65 yafl ve üzeri ise Irak
nüfusunun % 3’üdür. Erkek say›s› 408.266 iken kad›nlar›n say›s›
456.224’tür. 

Grafik  1:Nüfusun Yafl Gruplar›na Göre Da¤›l›m›:

Kaynak: Stratejik Düflünce Enstitüsü, 2010.
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Ortalama Yaflam Süresi: 69 (Kad›n 70, Erkek 68).

Okuma Yazma Oran›: 15 yafl ve üzeri okur-yazar olup, toplam
nüfusun % 74,1’i okuyup yazabilmektedir. 

Dil: Arapça, Kürtçe (Kürt bölgelerinde resmi dil), Türkmence (Türkçe
lehçesi), Ermenice.

Din: fiii Müslüman % 60-65, Sünni Müslüman % 32-37, H›ristiyan ve
Di¤er % 3.

Etnik Yap›: Arap % 80, Kürt % 17, Di¤erleri % 3.

Kaynak: www.globalsecurity.net, 2010.

Harita 1: Etnik Yap›n›n Bölgelere Göre Da¤›l›m›
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2. GENEL EKONOM‹K DURUM 

Tablo 2: Temel Makroekonomik Göstergeler

2002 a 2003 a 2004 a 2005 a 2006 b 2007 b 2008 b 2009 b

GSY�H ( Milyar Dolar ) 19 12,7 25,5 34,7 40,7 62,3 84,7 70,4

Ekonomik Büyüme ( % ) -14,2 -33,1 23 3,3 6,2 1,5 7,8 5,4 

Enflasyon ( Orta. % ) 26,3 36,3 31,7 31,6 53,2 a 30,7 a 2,8 a 5,4 

�hracat ( Milyon Dolar ) 12.219 9.711 17.782 23.032 31.143 38.144 61.705 24.837

�thalat ( Milyon Dolar )  9,817 9,933 19.731 20.154 20.758 25.669 37.219 34.577

Döviz Kuru - 1.703 1.460 1.475 1.391 1.256 1172 a 1.162

Top. Dı� Borç ( Milyar Dolar) 112,5 116,1 118,4 109,9 97,8 102,3 67,735 50,291

Kaynak: DE�K, 2010; a gerçek de�erler, b tahmini de�erler 

1980’lerde Irak – ‹ran savafl›, 1990’larda Kuveyt’in iflgali üzer-
ine bafllayan uluslararas› askeri harekât ve 2003 y›l›nda Amerika’n›n
askeri müdahalesinin dönüm noktalar›n› teflkil etti¤i son 30 y›lda Irak
ekonomisi oldukça istikrars›z bir seyir izlemifltir. Çeflitli dönemlerde
yürürlü¤e konulan ekonomik ambargolar da Irak’›n uluslararas›
ekonomiye entegrasyonunu güçlefltirmifltir. 

1991 – 1995 y›llar› aras›nda Birleflmifl Milletler taraf›ndan
Irak’a sunulan petrol karfl›l›¤› g›da ithalat› önerisi Irak hükümeti
taraf›ndan kabul görmemifl ve petrol geliri elde edilemedi¤i için ülkede
fakirlik h›zla artm›flt›r. 1996 y›l›nda, Irak Hükümeti, BM taraf›ndan
önerilen G›da Karfl›l›¤› Petrol Program› (OFF) önerisini kabul etmek
durumunda kalm›flt›r. 

Bu programla, Irak hükümetine s›n›rl› miktarda petrol ihraç
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etme ve bunun karfl›l›¤›nda g›da ve insani malzeme ithal etme izni ver-
ilmifltir. 22 May›s 2003 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi 1483 say›l›
karar› kabul etmifl ve Irak üzerindeki tüm ticari yapt›r›mlar›n bitti¤ini
ilan ederek, OFF program›n› yürürlükten kald›rm›flt›r. 

Amerika’n›n askeri müdahalesinin ard›ndan kurulan Irak’›n
Yeniden Yap›land›r›lmas› ve ‹nsani Yard›m Kurumu (ORHA – The
Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance) ülkede idari ve
ekonomik yap›y› yeniden oluflturmakla görevlendirilmifltir. Bununla
birlikte 2003 y›l›nda Irak ekonomisi savafl›n ve savafl sonras› güvenlik
durumunun kötüleflmesinin yan› s›ra ülkedeki devlet kurumlar›n›n
tamam›na yak›n›n›n tasfiye edilmesi, gerekli idarelerinin tesis edile-
memesi ve artan istikrars›zl›k gibi nedenlerle kötüye gitmifltir. 

Savafl sonras› dönemde de Irak ekonomisi temel olarak petrol
gelirlerine dayanmaya devam etmifltir. Ülkenin ihracat gelirlerinin %
95’i petrolden sa¤lanmaktad›r. Bununla birlikte, ülkedeki
istikrars›zl›¤a ra¤men ekonomiyi yeniden yap›land›rma çal›flmalar›
devem etmektedir. 

IMF, 2004 y›l›nda Irak Hükümetine savafl sonras› acil yard›m
destek program› çerçevesinde kredi vermifltir. 2009 y›l›nda ödemesi
gereken 470 milyon dolarl›k borcunu 2007 Aral›k ay›nda ödeyen Irak
Hükümeti, IMF ile yeni bir Stand-By Anlaflmas› imzalam›flt›r. Yeni
imzalanan Stand-By Anlaflmas› ile Irak Hükümeti’ne 744 milyon
dolarl›k yeni kredi deste¤i sa¤lanm›flt›r. 

Yeni Stand-By Anlaflmas› ile makroekonomik istikrar›n
sürdürülmesi, ülkedeki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, petrol sek-
töründe üretimin artt›r›lmas› ve 2005 y›l›nda imzalanan bir önceki
Stand-By Anlaflmas›ndaki reformlar›n yerine getirilmesi
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öngörülmüfltür. 

Bu çerçevede, 2008 y›l› ekonomik program› ile yat›r›mlara kay-
nak aktar›lmas›, kamu hizmetlerinin iyilefltirilmesi, büyümenin
art›r›lmas›, % 30 civar›nda gerçekleflen enflasyonun düflürülmesi,
yap›sal reformlar›n gerçeklefltirilmesi, yönetim kapasitesinin
art›r›lmas› planlanm›flt›r. 2008 ekonomik program›nda ayr›ca % 7
büyüme, günlük 2,2 milyon varil petrol üretimi, % 12 enflasyon ve 34
milyar dolar rezervi öngörülmüfltür. 

‘Economic Intelligence Unit’ verilerine göre 2008 y›l›nda
büyüme % 7,8, GSY‹H ise 70 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir.
Oldukça yüksek bir büyüme oran› yakalanm›fl olmas›na ra¤men Irak
bütçesinden yat›r›mlara ayr›lan pay›n etkin bir flekilde kullan›lamamas›
halen önemli bir sorun teflkil etmekte ve petrol d›fl› alanlarda büyü-
menin gerçekleflmesine engel olmaktad›r. 

2008 y›l›nda enflasyon ise ‘Economic Intelligence Unit’ veri-
lerine göre % 2,8, IMF verilerine göre % 3,6 olarak gerçekleflmifltir.
Dinar›n dolar karfl›s›nda istikrarl› durumu, düzelen güvenlik koflullar›
nedeniyle temel tüketim maddelerinin arz›ndaki art›fl ve uluslararas›
piyasalarda petrol d›fl› tüketim ürünlerinin fiyatlar›ndaki düflüfl göz
önüne al›nd›¤›nda enflasyonun önümüzdeki dönemde de düflük seyre-
dece¤i öngörülmektedir. 

Bununla birlikte, 1990’lardan sonra Irak ekonomisinin kronik
sorunlar›ndan biri haline gelen iflsizlik oran› Irak ‹statistik Kuruluflu
taraf›ndan % 17,6 seviyesinde aç›klansa da bu oran›n gerçekte % 40
civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Çal›flanlar›n ço¤u ise kamu
flirketlerinde istihdam edilmektedir. 
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Irak’›n yaflamakta oldu¤u siyasi kar›fl›kl›k, güvenlikteki
zafiyetler, yolsuzlu¤un yayg›n oluflu ekonomi idaresini güçlefltirmekte-
dir. Ayr›ca, 2009 y›l› içinde petrol fiyatlar›n›n varil bafl›na 30 dolara
kadar düflmesi hükümeti zor duruma sokmufl ve ço¤u yat›r›m›n hayata
geçmesini engellemifltir. Petrol fiyatlar›n›n günümüzde 80 dolar
düzeyine yükselmifl olmas› da mali s›k›nt›y› giderememifltir. 

Bununla birlikte, güvenli¤in 2006 y›l›na göre k›yaslanamayacak
düzeyde düzelmifl olmas› sebebiyle özel sektör aktivitelerinde ciddi bir
canlanma olmufltur. Bu çerçevede, 2009 y›l›nda ekonominin % 7-8
oran›nda büyüdü¤ü tahmin edilmektedir. Ekonomik büyüme
istikrarl›d›r ve bu büyümenin temelini komflu ülkelerle yap›lan ticaret
oluflturmaktad›r. Fakat kamu harcamalar›ndaki azalma özel sektör
aktivitelerini de olumsuz etkilemektedir. 

Kuzey Irak Yönetiminin, bölgesinde güvenli¤i sa¤lad›¤› ve hem
kamu hem de özel sektör harcamalar›n›n bölgeye bir s›çrama yaflatt›¤›,
ancak merkezi hükümetin yaflad›¤› finansman sorununun Kuzey Irak’ta
da hissedildi¤i görülmektedir. Hükümet yetkilileri seçimlere kadar
ancak maafl ödemelerinin yap›labilece¤ini, önemli yat›r›mlar›n seçim
sonras›na ertelenece¤ini ifade etmektedirler. 

Nisan 2009 tarihinde Irak Bakanl›k Konseyi taraf›ndan 2009
federal bütçesi onaylanm›flt›r. Onaylanan 2009 bütçesi ile 2008 Ekim
ay›nda haz›rlanan ilk taslak bütçe aras›nda devlet harcamalar›n›n
azalt›larak 58,6 milyar dolara düflürülmesi gibi önemli farl›l›klar mev-
cuttur. Söz konusu daralman›n en önemli sebebi ise petrol
fiyatlar›ndaki sert düflüfltür. Çünkü Irak Federal Bütçesinin gelirlerinin
% 90’› petrol sat›fllar›ndan elde edilmektedir. 

Öte yandan, 30 A¤ustos 2009’da Ba¤dat’ta yap›lan petrol ve
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do¤algaz sahalar› ihalelerinde Rumeyla petrol sahas›n›n ihalesinin
sonuçland›r›lm›fl olmas› olumlu bir geliflmedir. Rumeyla Irak’›n en
büyük petrol sahas› olup, gelifltirilen her bir varilden 2 dolar alma
koflulu ile BP/CNPC ortakl›¤›na verilmifltir. 

Bay Hassan, Zubair, Missan, Kerkük ve Bat› Kurna adl› petrol
sahalar› ve Mansuriye ve Akkas adl› do¤algaz sahalar›n›n ihale edilme-
sine yönelik çal›flmalar devam etmektedir. Bu sahalar›n ihalelerinin
sonuçlanmas› ile günlük 2,4 milyon varil olan petrol üretiminin orta
vadede 5 milyon varile yükseltilmesi hedeflenmektedir. fiüphesiz bu
hedefe ulafl›lmas› Irak’›n planlanan yat›r›mlar›n› kolaylaflt›racak ve
Irak’›n h›zl› bir dönüflüm yaflamas›n› sa¤layabilecektir. 

Enflasyon önemli bir oranda düflmüfltür ve 2009 y›l› enflasyon
beklentisi % 4 oran›ndad›r. Ancak, Tar›m Bakanl›¤›’n›n tar›msal üreti-
mi art›rma amac›yla tar›msal ürün ithalat›nda getirdi¤i lisanslama ve
kontrol prosedürlerinin enflasyonu art›r›c› etkide bulunmas›
muhtemeldir. 

Savafl sonras› ülkede meydana gelen iç huzursuzluklar ve isyan-
lar genel olarak yabanc› yat›r›mc›lar› ve müteahhitleri hedef alm›flt›r.
Bunun sonucu olarak ülkedeki güvensiz ortam sebebiyle pek çok
yabanc› yat›r›mc› ülkeden ç›kmak zorunda kalm›flt›r. Ancak ülke
genelinde son y›llarda güvenli¤in artmas›, özel sektör faaliyetlerini de
yavafl yavafl art›rmaktad›r. Bu ba¤lamda tüketim maddeleri ve sermaye
mal› ithalat›n›n önümüzdeki y›llarda da devam edece¤i ve 2009-2010
döneminde Irak ekonomisinin büyüme h›z›n›n y›ll›k ortalama % 6
düzeyinde gerçekleflece¤i öngörülmektedir. Sonuç olarak yeniden infla
halindeki Irak’ta Türk firmalar› için pek çok ifl yapma f›rsat› bulunmak-
tad›r.
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3. SEKTÖRLER ‹T‹BAR‹YLE IRAK 

Grafik 2: GSMH’nin Sektörel Da¤›l›m› 2007

Kaynak: DE‹K, 2010.

‘Economic Intelligence Unit’ tahmini verilerine göre, 2008
y›l›nda Irak’ta tar›m sektörünün GSMH içindeki pay› % 8,5 azal›rken,
sanayi sektörünün % 10,5 ve hizmet sektörünün pay› ise % 9,6 art›fl
göstermifltir. Bununla birlikte 2009 y›l›nda GSMH içindeki pay› en
h›zl› artacak sektörün hizmet sektörü oldu¤u öngörülmektedir. 

3.1. Petrol ve Do¤al Gaz 

3.1.1. Genel Aç›klama 

British Petroleum (BP)’un 2008 tarihli raporuna göre Irak’›n
2007 y›l› sonu itibari ile belirlenmifl petrol rezervleri 115 milyar var-
ildir. Irak, S. Arabistan ve ‹ran’dan sonra en çok petrol rezervine sahip
olan üçüncü ülkedir. Ülkenin büyük bir k›sm›nda henüz araflt›rma
yap›lmad›¤› göz önüne al›nd›¤›nda ilave rezervlerin 45 ile 215 milyar
varil olabilece¤i tahmin edilmektedir. 

Irak’›n do¤al gaz kaynaklar› da oldukça fazlad›r ve tam olarak
kullan›lmamaktad›r. BP’nin 2008 tarihli raporuna göre Irak’›n 2007
y›l› sonu itibari ile belirlenmifl gaz rezervleri 3.170 milyar metre küp-

���������	
�

����������

�������������

��������

�������

����

��������

����



29

tür. Bu da dünya rezervlerinin % 1,8’ine tekabül etmektedir. 

Irak dünyan›n en düflük petrol ve gaz üretim maliyetine sahip
ülkelerinden birisidir. Ülkedeki petrol, göreceli olarak s›¤ kuyulardan
çekilebilen çok büyük sahalarda bulunmaktad›r. Irak’›n rezervlerinin
üçte birinden daha fazlas› yeryüzünün sadece 600 metre alt›ndad›r. Su
ve birleflik do¤al gaz birikintilerinin petrol rezervleri üzerinde yüksek
bas›nç oluflturmas›ndan dolay› çok çabuk yüzeye ç›kmaktad›rlar. Bu
nedenle, Irak petrolünün üretim maliyeti varil bafl›na 1,50 dolardan
daha az olabilmektedir. Bu üretim maliyeti S.Arabistan’daki maliyete
eflit ve di¤er ülkelerden daha düflüktür. 

Irak’›n rezerv-üretim oran› baz› tahminlere göre 150 y›ld›r ve bu
rakam Ortado¤u ve Afrika bölgesindeki en yüksek orand›r. BP’nin
2008 tarihli raporuna göre Irak’ta 2007 y›l› sonu itibari ile günde 2,145
milyon varil petrol üretilmektedir. Ortado¤u ve Afrika’daki 2007 y›l›
toplam bölgesel üretimin yaklafl›k % 6’s›n› Irak karfl›lam›flt›r ve 2012
y›l›nda ise toplam bölgesel üretimin tahminen % 7,69’unu Irak’›n
karfl›lamas› beklenmektedir. 

Irak 2007 y›l›ndaki toplam bölgesel do¤al gaz üretiminin %
0,88’ini karfl›lam›flt›r ve bu oran›n 2012 y›l›nda % 1,38’e ç›kmas› bek-
lenmektedir. 

Irak’›n 2007 y›l› tahmini petrol gelirleri 36,94 milyar dolard›r.
Bunun 2012 y›l›na kadar 57,62 milyar dolar olmas› beklenmektedir.
Irak’›n rafineri kapasitesi fluanda tahminen 674.000 varil/gündür. Irak,
rafinelerinin mevcut kapasitelerinin ortalama % 60’›n› kulland›klar›
düflünülmektedir. Genel olarak Irak’›n 10 adet rafinerisi ve bulunmak-
tad›r. Bunlardan hiçbirisi savafltan zarar görmemifltir. En büyük rafineri
310.000 varil/gün ile Baiji tesisidir. 
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Savafl sonras› arz k›tl›¤› ve mevcut rafineri sorunlar› nedeniyle
Irak komflu ülkelerden (özellikle Türkiye, Kuveyt, ‹ran ve Suriye)
petrol ürünleri ithal etmifltir. ‹htiyac›n daha h›zl› bir flekilde karfl›lan-
mas› amac›yla Temmuz 2007’de yabanc› flirketlerin de Irak’ta rafineri
kurmalar›na ve iflletmelerine izin veren bir kanun onaylanm›fl, bu
rafinelerin denetimi ise yerel yönetimlere b›rak›lm›flt›r. Irak’›n petrol
ve do¤al gaz sahalar› ile boru hatt› altyap›s› modernizasyon gerek-
tirmektedir. Dünya Bankas› tahminlerine göre, mevcut petrol üretimini
sürdürmek için y›ll›k en az 1 milyar dolar de¤erinde yat›r›ma ihtiyaç
bulunmaktad›r. 

Petrol Bakanl›¤› önümüzdeki on y›l›n sonuna kadar mevcut üre-
timi 6 milyon varil/güne ç›karmay› planlad›¤›n› duyurmufltur. Irak’›n
belirtilen bu seviyede üretim yapabilmesi içi 25 milyar dolar ile 75 mil-
yar dolar aras›nda bir yat›r›m yapmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Irak
petrol ve gaz sektörü devlet kontrolü alt›ndad›r. Devlete ait en büyük
kurulufllar Kuzey Petrol fiirketi, Güney Petrol fiirketi, Devlet Petrol
Pazarlama Organizasyonu ve Petrol Arama fiirketidir. Bununla birlik-
te, tüm büyük uluslararas› petrol flirketleri Irak’ta arama lisans› almak
istemektedir. 

Irak Petrol Bakanl›¤› Irak’ta petrol ihalelerine girmek isteyen
petrol flirketlerinin 18 fiubat 2008 tarihine kadar Petrol Bakanl›¤›’na
baflvurarak ön kay›t yapt›r›p yeterlilik belgesi almalar›n› istemifltir.
Petrol Bakanl›¤›’na 120 yabanc› petrol flirketi baflvurmufl ve Irak Petrol
Bakanl›¤› ilk tur de¤erlendirme sonucunda 35 yabanc› flirkete ön
yeterlilik belgesi vermifltir. Petrol Bakanl›¤›, flirketleri seçerken 5
objektif kriterin baz al›nd›¤›n› ve bu kriterlere göre en yüksek puan›
alan 35 flirketi seçti¤ini aç›klam›flt›r. 
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‹haleye kat›lan Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› (TPAO),
Basra'daki Zubeyr petrol yata¤› için Rus Gazprom ve Hindistan'dan
ONGC flirketlerinden oluflan bir konsorsiyumla 9,9 dolarl›k en yüksek
teklifi verdi ve Irak Petrol Bakanl›¤›'n›n varil bafl›na verdi¤i 2 dolarl›k
ücrette diretmesi sonucu bu ihale sonuçsuz kald›. TPAO, Kerkük petrol
yata¤›n›n gelifltirilmesi için Shell, Sinopec, CNPC birlikte oluflturdu¤u
konsorsiyumla verdi¤i teklifte 7.89 dolar ücret istedi.  Bakanl›¤›n yine
2 dolar ücret vermede diretmesi üzerine bu ihale de sonuçsuz kald›.
TPAO, ayr›ca El Enbar ilindeki do¤algaz yataklar›n›n gelifltirilmesi
için Edison, CNPC, Petronas, Koreagas'la birlikte ortak teklif sundu.
Bakanl›k, bir varil fueloilin vermifl oldu¤u enerjiye denk gelen
do¤algaz miktar›n›n ç›kar›lmas› ücretini 8,5 dolar olarak belirlerken,
TPAO ortaklar›n›n verdi¤i teklifte ise 38 dolarl›k ücret istendi. TPAO
ve ortaklar›, Irak taraf›yla ücret konusunda bir anlaflmaya varama-
malar› üzerine ihalede sonuca ulafl›lamad›.

Yeterlilik belgesi alan flirketlerin ülkelere göre

da¤›l›m› flöyledir: 

Avustralya: BHP Billiton, Woodside,

‹ngiltere: BG International, BP, Premier, 

Kanada: Nexen,

Çin: CNOOC, CNPC, Sinochem, Sinopec,

Danimarka: Maersk,

Fransa: Total

Almanya: Wintershall BASF Group,

Hindistan: ONGC,
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Endonezya: Pertamina,

‹talya: Edison, ENI,

Japonya: Inpex, Japex, Mitsubishi Corp, Nippon Oil Corporation, 

Malezya: Petronas,

Hollanda: Shell,

Norveç: StatoilHydro, 

Rusya: Gazprom, Lukoil,

Güney Kore: Kogas,

‹spanya: Resol,

ABD: Anadarko, Chevron, Conoco Phillips, ExxonMobil, Hess Corp,
Marathon, Occidental Petroleum.

Nisan 2009’da Petrol Bakanl›¤›’na baflvuran 38 uluslararas›
petrol flirketi aras›ndan 9 tanesinin daha petrol ihalelerine kat›lmaya
hak kazand›¤› aç›klanm›flt›r. Bu flirketlerin da¤›l›m› afla¤›daki gibidir: 

Rusya: Rosneft, Tatneft,

Kazakistan: KazMunaiGas

Angola: PetroVietnam, Sonangol

Pakistan: Pakistan Petroleum 

Japonya: JOGMEC

‹ngiltere: Cairn Energy

Hindistan: Oil India

Bunlara ek olarak Çin Ulusal Petrol Firmas› (CNPC) Irak
Hükümeti ile Al-Ahdab Bölgesindeki petrol ç›kar›m tesisine teknik
hizmet sa¤lamak üzere 20 y›ll›k sözleflme imzalam›flt›r. BP ise
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Ba¤dat’ta temsilcilik açm›fl ve Irak Hükümeti ile do¤al gaz ç›karma
anlaflmas› imzalam›flt›r. 

3.1.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Petrol-Gaz arama ve üretme faaliyetleri s›k› bir flekilde
hükümet kontrolü alt›ndad›r. Ancak çeflitli alanlarda çok önemli f›rsat-
lar mevcuttur. Örne¤in;

• Altyap›n›n yenilenmesi

• Rafineri kapasitesinin art›r›lmas›

• ‹fllem sonras› ürün gelifltirme

Hükümete ba¤l› çeflitli kurulufllar taraf›ndan haz›rlanan rapor-
lara göre, Irak’›n uzun vadeli yeniden imar maliyeti 100 milyar dolar›
geçebilecektir. Bu miktar›n üçte birinden fazlas›n›n petrol, gaz ve elek-
trik sektörlerine harcanaca¤› tahmin edilmektedir. Buna ek olarak
Dünya Bankas›, sadece flu andaki üretim kapasitesinin sürdürülebilme-
si için y›ll›k gelirlerden en az bir milyar dolar›n petrol sektörüne
ayr›lmas› gerekti¤ini tahmin etmektedir. 

3.2. Tar›m

3.2.1. Genel Aç›klama 

Irak, 1980 öncesinde kayda de¤er bir tar›m sektörüne sahipti.
Ülkede sebze-meyvecilik, hayvanc›l›k, kümes hayvanc›l›¤› ve
bal›kç›l›k alan›nda güçlü bir üretim kapasitesi mevcuttu. 1980’li y›llar-
dan sonra ard› ard›na gelen savafllar ve istikrars›zl›k sebebiyle tar›msal
üretimde önemli miktarda düflüfl yaflanm›flt›r. Irak’ta 8 milyon hektar
tar›ma uygun arazi bulunmas›na ra¤men, bunun 4-5 milyon hektar›nda
üretim yap›lmaktad›r. Bununla birlikte, tar›m, ülke GSMH’sine katk›
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sa¤layan önde gelen sektörlerden birini oluflturmakta ve toplam
iflgücünün yaklafl›k % 25’ini bar›nd›rmaktad›r. 

Periyodik olarak meydana gelen kurakl›klar ve tuzlanma,
tar›msal üretimdeki düflüflün en önemli sebebidir. Nitekim 2007-2008
döneminde yaflanan kurakl›k, 2008-2009 dönemi tah›l hasad›n› büyük
ölçüde azaltm›fl olup, 2009-2010 döneminde de arpa ve bu¤day itha-
lat›n›n devam etmesi beklenmektedir. Hurma ihracat› ise henüz istenen
hacme ulaflmam›flt›r. ‹yileflen güvenlik koflullar›n›n etkisiyle meyve ve
sebze üretimi de artmaktad›r.   Irak’ta tar›m sektöründe Tar›m
Bakanl›¤›’n›n kontrolü oldukça yüksektir. Bu¤day ve tah›l ithalat›, Irak
Ticaret Bakanl›¤›’na ba¤l› Tah›l Kurulu taraf›ndan aç›lan ihaleler
yoluyla yap›lmaktad›r. 

Irak Hükümeti’nin tar›msal üretimi art›rmaya yönelik
giriflimleri sonucunda sektörde büyüme öngörülmektedir. Irak Yat›r›m
Ajans› araflt›rmalar›na göre, Irak tar›m sektöründe h›zl› bir geliflme
öngörülmesinin üç temel nedeni vard›r: 

1- Orta Do¤u’da en yüksek nüfus art›fl h›z›na sahip ülke
Irak’t›r. Irak’›n nüfusunun 2025 y›l›nda 40 ve 2040
y›l›nda da 50 milyona ulaflmas› beklenmektedir;

2- Savafl ve yapt›r›mlarla geçen y›llar›n ard›ndan art›k Irak’ta
yaflam standard› h›zla yükselmekte ve buna ba¤l› olarak
da et, bal›k ve ifllenmifl g›dalara olan talep artmaktad›r.

3- Irak verimli tar›msal kaynaklara sahiptir. Ekilebilir bofl
araziler ile eksik istihdam edilmifl ve yer de¤ifltirmifl
çiftçiler bu kaynaklar aras›nda say›labilir. 

Benzer flekilde, ülkedeki ifllenmifl g›da sektörü de geliflmeye
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aç›kt›r. Geçmiflte canl› bir g›da iflleme endüstrisine sahip olan Irak’ta
savafl ve ekonomik ambargolar sonucu yaflanan iç talep daralmas›
nedeniyle g›da iflleme sektörü eski canl›l›¤›n› yitirmifltir. Yaflam stan-
dartlar›n›n yükselmesiyle Irak’ta da ifllenmifl ve yüksek proteinli
g›dalara olan talep artacakt›r. Irak, özellikle domates salças›, bisküvi ve
çerez, yemeklik ya¤lar ve mand›ra ürünlerinin ifllenmesinde yeniden
sektörleflme aç›s›ndan çok iyi bir konuma sahiptir. 

Çiftlik ve kümes hayvanlar› ürünlerinde benzer faktörler
nedeniyle olas› bir talep ve üretim art›fl› beklenmektedir. 2006 y›l› için
kifli bafl›na ortalama kümes hayvan› et tüketiminin sadece 4,5 kg
oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu oran 2002 y›l›ndaki tüketim
seviyesinin 1/3’ünden daha az olup bölgesel ortalaman›n çok
alt›ndad›r. 2008 itibari ile Irak’ta sadece 35 adet kümes hayvan› tesisi
bulunmaktad›r. Bu tesislerin büyük bir k›sm› çok düflük verimle
çal›flt›r›lmaktad›r. Sektörün modernize edilmesi için yabanc› yat›r›ma
ihtiyaç duyulmaktad›r.

3.2.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Su k›tl›¤› ve yüksek düzeyde çölleflme tar›msal verimlili¤i
olumsuz flekilde etkilemifltir. Bu alanda arazilerin ›slah›, ya¤murlama
ve damlama sulama sistemleri alan›nda yat›r›mlar yap›labilir. Bölgenin
iklim özelliklerine göre tohum ihtiyac› mevcuttur. Tar›msal malzeme
talebi de yüksek düzeydedir. Depolama, nakliye ve g›da ambalajlama
alanlar›nda yat›r›m f›rsatlar› bulunmaktad›r. 

3.3. Sanayi ve ‹malat 

3.3.1. Genel Aç›klama 
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Son dönemlerde Irak ekonomisi petrol ve do¤algaza dayal› bir
ekonomi kabul edilmesine ra¤men, ülkede sanayi sektörünün kökleri
1950’li y›llara uzanmaktad›r. Irak’ta 1958 y›l›ndan, yani krall›¤›n
devrilmesinden bu yana devletçi bir politika uygulanm›flt›r. Devletçi
politika, Irak-‹ran savafl› dâhil olmak üzere 1990 y›l›na kadar a¤›r
sanayiyi de kapsayacak flekilde kendi ekonomisini ayakta tutacak bir
sanayi oluflturmufltur. 

Ancak Irak’ta bugün en büyük sorunlardan birisi, ülkede mev-
cut olan, hantal ve çok büyük miktarlarda ve her sektörü kapsayan
devlet kurulufllar›n›n modernizasyonu ve verimli hale getirilmesidir.
Bu kapsamda, 2006 y›l›nda 13 say›l› Irak Yat›r›m Teflvik Kanunu
yay›nlam›fl ve kanun Ocak 2007 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Bu
kanun çerçevesinde kurulan Irak Yat›r›m Komisyonu da Aral›k 2007
tarihinde faaliyete geçmifltir. 

Irak Yat›r›m Teflvik Kanunu, 250.000 dolar üzerindeki tutar-
larda ve petrol, bankac›l›k ve sigortac›l›k d›fl›ndaki tüm konularda
yap›lacak yat›r›mlar› içerecek flekilde düzenlenmifltir. Bu Kanun ile
eyaletler nezdinde bölgesel yat›r›m komisyonlar› kurulabilece¤i,
yat›r›m konusu ve büyüklü¤üne göre yat›r›m ile ilgili nihai karar›n Irak
Yat›r›m Komisyonu taraf›ndan verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. 

Kanun, ayr›ca, yat›r›mc›y› koruyan hükümler içermektedir.
Yat›r›mc›, yabanc› iflçi çal›flt›rabilecek, makine park›, sabit sermayesi
ve tüm duran varl›klar› koruma alt›nda olacak, hiçbir durumda
müsadereye tabi tutulmayacak ve millilefltirilmeyecektir.
Anlaflmazl›klar›n halli ile ilgili olarak ise, Irakl› idareler ile yat›r›mc›
aras›ndaki mali sorunlar ve yat›r›mc› ile çal›flanlar› aras›ndaki sorunlar›
çözmek üzere bir mekanizma da öngörülmüfltür. 
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Bu kapsamda, Irak’ta ekonomi gündeminin en önemli maddesi-
ni özellefltirmeler teflkil etmektedir. Bununla beraber, özellefltirmeler
konusunda 5 y›l boyunca bir ilerleme sa¤lanamam›flt›r. Son olarak,
2008 May›s ay›nda bünyesinde bulundurdu¤u 50’den fazla fabrika ile
Irak’›n en önemli Bakanl›klar›ndan birisi konumunda olan Irak Sanayi
ve Madenler Bakanl›¤›nca, inflaat, petrokimya, tekstil, kauçuk,
mühendislik, demir çelik ve madenler gibi birçok sektörde faaliyet
gösteren fabrikalar›n modernizasyonu ve rehabilitasyonu için ihale
aç›lm›flt›r. Temmuz 2008’de sona eren ihalelerin sonuçlar› ise hala
aç›klanamam›flt›r. Bu anlaflmalar ile yat›r›mc›n›n, özellefltirme konusu
fabrikalar›n en modern teknoloji ile modernizasyonu ve rehabilitasy-
onunu üstlenmesi, fabrikay› yönetmesi, iflletmesi ve belirli bir dönemi
için tesis gelirlerinin sahibi olmas› planlanm›flt›r. 

Bakanl›¤›n özellefltirece¤i tesislerdeki toplam istihdam 131 bin
kiflidir. Ocak 2008 itibari ile bu fabrikalar›n toplam sabit yat›r›m de¤eri
260 milyon dolar civar›ndad›r. Bu 42 tesis aras›nda çimento ve gübre
fabrikalar›n›n da içinde bulundu¤u 6 tanesi, toplam de¤erin % 74’ünü
oluflturmaktad›r. 

13 say›l› Kanunun ç›kar›lmas› ve gündemdeki özellefltirmeler
Irak sanayisinin yeniden yap›land›r›lmas›n›n temelini oluflturmaktad›r.
Ancak yat›r›mc›lar›n, ülkedeki güvenlik durumunun henüz belirgin-
leflmedi¤i, iflgücünün mezhep ve ›rkç›l›k temelinde oluflturuldu¤u bir
süreç içerisinde, özellefltirme projelerine tedirgin yaklaflt›klar›
görülmektedir. Özelikle bu tesislerin özellefltirilmesinden sonra
bünyelerinde tafl›d›klar› a¤›r istihdam yükünden kurtulmalar› ve üretim
odakl› olmayan bir nevi sübvansiyon ifllevi gören istihdam yap›s›n›n
k›r›lmas›n›n hayli güç olaca¤› de¤erlendirilmektedir. 
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Yabanc› Yat›r›mc›ya Aç›lan Irak Devlet fiirketleri

Ve Fabrikalar› 

1- State Company For Mechanical Industries, ‹skenderiye 

2- Sate Company For Automotive Industry, ‹skenderiye  

3- Iraqi State Company For Cement, Felluce

4- Iraq› United Gypsum, Felluce 

5- State Company For Glass and Ceramics – Plate Glass,
Ramadi

6- State Company For Glass and Ceramics – Consumer
Glassware, Ramadi

7- State Company For Glass and Ceramics – Ceramic Tile,
Ramadi 

8- State Company For Glass and Ceramics – Ceramics Fixtures,
Ramadi

9- Al Sumood State Company – Steel Structures, Taji 

9- Al Sumood State Company – Foundry, Taji 

10- Nassr State Company For Mechanical Ind. – Trailers, Taji 

11- Nassr State Company For Mechanical Ind – Foundry, Taji 

12- Nassr State Company For Mechanical Ind. – Machine Shop,
Taji 

14- Northern Cement State Company – Badoush, Musul

15- State Company For Drugs and Medical Supplies – Ninawah,
Musul 



39

16- Northern Cement State Company – Sinjar, Sinjar

17- Iraq› State Company For Cement, Al Qa’im 

18- State Company For Phospahate, Al Qa’im 

19- Diyala State Company For Electrical Industries –
Transformes, Baqubah 

20- Diyala State Company For Electrical Industries – Electric
Meters, Baqubah

21- Diyala State Company For Electrical Industries – Optic
Cable, Baqubah

22- State Company For Fertilizer – Norh, Bayji

23- State CompanyFor Hand Made Wear, Necef

24- State Company For Rubber Industries, Necef

25- State Company For Textile Industries – Hilla, Hilla

26- State Company For Cotton Industries, Ba¤dat 

27- State Company For Leather Industries, Ba¤dat

28- Al Furat State Company – Chemial, Al Hindiyah

29- That Al Sawary State Company For Chemial Industries –
PVA, Taji 

30- That Al Sawary State Company For Chemial Industies –
Resins, Taji 

31- State Company For Drugs and Medical Supplies – Samarra

32- State Company For Petrochemial Industries, Basrah 

33- State Company of Fertilizers – South, Basrah 



40

34- Harir Tomato Paste and Fruit Processing Plant, Harir

35- State Company For Construction Industries – Concrete
Pillars, Mosul 

36- State Company For Heavy Engineering Industry, Doura

37- State Company For Hand Woven Carpets, Baghdad

38- State Company For Paper Industries, Basrah

39- Ur State Company For Engineering Industry, Tallil 

40- Northern Company For Furniture, Ninawah 

41- Baghdad Factory For Furniture, Baghdad

42- State Company For Cotton Industries, Baghdad

43- State Company For Electrical Industries, Baghdad

44- State Company For Vegetables Oils Industry, Baghdad

45- Al Monsour State Company, Baghdad

46- State Company For Tobacco and Cigarettes, Baghdad

47- Baghdad Electrical, Baghdad

48- State Company For Batteries Industries, Baghdad

49- State Company For Construction Industries – Stone Cutting,
Baghdad

50- State Company For Woolen Industries, Baghdad

51- State Company For Dairy Products, Baghdad

52- Al Furat State Company – Detergent, Hindihay 

53- State Company For Construction Industries – Marble
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Cutting, Erbil 

54- Southern State Company For Cement – Sedda, Sadat al
Hindia

55- Kani Bottling, Kani 

56- Kurdish Textiles, Erbil 

57- State Owned Slaughterhouse, Baghdad

58- Sulymania Apparel Company, Sulymania

59- UB Group Brick Factory, Dahok

60- Mosul Rady to Wear, Mosul 

61- Ahram Foodstuff Manufacturing Company, Dahok

62- National Metal and Bicyle Plant, Mahmoudiyah

63- Rady Made Clothing, Mahmoudiyah

64- Al Hamaras Biscuit Company, Mahmoudiyah

65- Sulymania Food Processing Plant, Sulymania

66- State Company For Paper, Taji 

67- Dakuk Dairy Facility, Dahuk

68- Al Ikaa Metal Fabrication Plant

69- Al Shaheed Brass Plant 

70- Tikrit Flour

71- Taji Furniture

72- Al Az Electronic Industry 

73- State Company For Rubber Industries, Diwanniyah Tire
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3.3.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak’taki güvenlik ortam› iyilefltikçe Birleflik Arap Emirlikleri,
Almanya, ‹ngiltere, Çin, ‹sveç ve Amerika Birleflik Devletleri flirketleri
baflta olmak üzere çeflitli flirketler, Irak’›n sanayi altyap›s›n›n serbest
pazar ekonomisine entegrasyonu sürecinde çeflitli projeler üstlenmek-
tedirler. Özellikle tekstil, otomotiv ve tar›m iflleme sanayi dallar›nda
yat›r›m f›rsatlar› mevcuttur. 

3.4. Konut ve ‹nflaat 

3.4.1. Genel Aç›klama 

Irak’ta inflaat sektörü h›zl› bir büyüme dönemine girmifltir.
Günümüz flartlar›na uymayan ya da tahrip edilmifl yap›lar yeniden infla
edilmekte, inflaat ifli ve malzemeleri pazar› geliflmektedir. 2007 y›l›nda
Irak Hükümeti, yeniden infla maliyetleri ve sermaye yat›r›m› için
yaklafl›k 10,5 milyar dolar tahsis etmifltir. Yeniden infla ifllerinin toplam
maliyetinin 100 milyar dolar oldu¤u tahmin edilmektedir. ‹nflaat
malzemeleri ile ilgili teçhizatlar pazar›n›n bu tür projelerle önümüzde-
ki y›llarda sürekli dinamik kalaca¤› öngörülmektedir. 

Irak’ta inflaat sektörü uzun y›llar çok say›da ve büyük devlet
kurulufllar›n›n egemenli¤i alt›nda kalm›flt›r. Bununla birlikte Irak
Hükümeti bu sektörün büyük ölçüde özellefltirilmesine öncelik vermifl
ve devlet kurulufllar›n›n yapt›klar› iflleri üstlenecek yeni özel ortaklar
aramaya bafllam›flt›r. 2008 y›l› Nisan ay›nda Irak Hükümeti bu aflamada
bir ad›m atarak, her ikisi de Irak Çimento fiirketi bünyesinde faaliyet
gösteren Al Kirkuk Çimento fiirketi ve Al Qaim Çimento kurulufllar›
için yeni özel sektör – devlet ortakl›¤› ilan etmifltir. Bu model daha son-
raki özellefltirmeler için bir potansiyel model teflkil etmektedir. 
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2008 y›l›nda Türk müteahhitlik firmalar›n›n faaliyetlerinin
Irak’›n kuzeyinden yavafl yavafl güney ve di¤er bölgelere do¤ru kayd›¤›
gözlenmektedir. 2008 y›l›nda Irak Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan ülkemize
yap›lan heyet ziyaretleri sonucunda, Universal Group Acarsan fiirketi
ile Irak Sa¤l›k Bakanl›¤› aras›nda Kerbela, Necef, Babil, Misan ve
Nasiriye vilayetlerinde, her bir hastane 130 – 140 milyon dolar
tutar›nda olmak üzere, 400 – 600 yatakl› 5 adet hastanenin inflaat pro-
jesi ile ilgili protokol imzalanm›flt›r. 

Yat›r›mc›lar› en çok çeken sektörler aras›nda bay›nd›rl›k iflleri,
su, elektrik, kanalizasyon ar›tma, köprüler, otoyollar, imar ve inflaat
iflleri bulunmaktad›r. Irak Yeniden ‹mar Strateji Kurulu, toplam tutar›
270 milyon dolar olan yaklafl›k 20 projeyi onaylam›fl ve büyük altyap›
gelifltirme projeleri h›z kazanm›flt›r. 

2003 iflgalinden sonra demir yollar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›
çal›flmalar›na h›z verilmifltir. Suriye ve ‹ran s›n›rlar›na uzanan toplam
2.300 km uzunlu¤unda yeni bir hatt›n 2010 y›l› sonuna kadar tamam-
lanaca¤› ve Ba¤dat metrosunun yeniden kullan›l›r hale getirilece¤i
aç›klanm›flt›r. 

Irak Devlet Demiryollar› fiirketi (Iraqi Railroads Company)
taraf›ndan 2008 y›l›nda yap›lan aç›klamada; tüm Ba¤dat’› kuflatacak
bir demiryolunun ve Ba¤dat’› Irak’›n güneyindeki limanlara ba¤laya-
cak iki yeni demiryolu yap›m›n›n öngörüldü¤ü belirtilmifltir. Birisi
Ba¤dat-Kut-Nasiriyya-Basra, di¤eri Ba¤dat-Kut-‹mara-Basra
hatlar›nda olacak bu iki demiryolunun yan› s›ra; Irak’›n kuzeyindeki
flehirleri birbirine ba¤layacak bir projenin üzerinde çal›fl›ld›¤› ve bu hat
ile Kerkük ve Musul istasyonlar›n›n ‹ran’a aç›laca¤› ifade edilmifltir. 
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3.4.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak Yat›r›m Ajans›n›n yapt›¤› çal›flmaya göre, Irak’ta inflaat
sektöründeki potansiyel f›rsatlar afla¤›da de¤erlendirilmektedir. 

• Irak’ta inflaatla ilgili malzemelerin üretimi için güçlü bir temel
mevcuttur. Irak Hükümeti devlet-özel sektör ortakl›¤› kap-
sam›nda devlet kurulufllar› ile iflbirli¤i yapacak özel
yat›r›mc›lar aramaktad›r. Çelik, çimento, tu¤la, cam ve mer-
mer alan›nda ortakl›k f›rsatlar› mevcuttur. 

• Yap›lan son araflt›rmalar sadece Basra’da 44.700 adet yeni
konut yap›lmas› ve 9.000 adet konutun da yenilenmesi gerek-
ti¤ini göstermektedir. Bu çal›flmalara göre; düflük gelirli grup
için 4.300, orta gelir dilimi için 22.700 ve yüksek gelir grubu
için de 17.700 adet yeni konut ihtiyac› oldu¤u tahmin
edilmektedir. Konut edindirme ulusal bir önceliktir; ancak
bunun için önemli miktarda özel yat›r›ma ihtiyaç duyulmak-
tad›r. 

• Öngörülen büyüme oran›nda 2015 y›l›na kadar 2 milyon konut
ihtiyac› olacakt›r. 

• Irak’›n altyap›s›n› gelifltirmek için flu anda say›s›z kamu inflaat
projesi planlanmaktad›r. Irak Hükümetinin fluanda öncelik
verdi¤i alanlar, yol ve demiryolu inflaat›, elektrik üretimi, ile-
tim ve da¤›t›m a¤lar›, liman rehabilitasyonu ile su ve kanaliza-
syon ar›tma tesislerinin inflas› ve rehabilitasyonudur. 
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3.5. Bankac›l›k ve Finans 

3.5.1. Genel Aç›klama

Irak’ta bankac›l›k sistemi, hâlihaz›rda 7 devlet bankas›n›n kon-
trolü alt›ndad›r. Bunlar aras›nda en ön plana ç›kanlar; Rafidain ve
Rasheed bankalar›d›r. Bunlar›n d›fl›ndaki di¤er devlet bankalar› Real
Estate Bank, Agricultural Bank, Industrial Bank, Iraq Bank ve Trade
Bank of Iraq’t›r. 

Irak’›n yap›lan tüm iyilefltirmelere ra¤men geliflmifl bir
bankac›l›k altyap›s›n›n oldu¤unu söylemek güçtür. Bankac›l›k sek-
töründe son dönemlerde yap›lan reformlar, genelde ulusal çapta elek-
tronik para a¤› kurmak, özel bankac›l›¤› gelifltirmek ve devlet
bankalar›n› yeniden yap›land›rmak üzerinde odaklanm›flt›r. 

Türkiye Ziraat Bankas›, 2006 y›l›nda Ba¤dat’ta bir flube
açm›flt›r. Bu flube, hâlihaz›rda temel bankac›l›k hizmetlerini yerine
getirebilmektedir. Özellikle geçmifl dönemlerde para transferlerinden
kaynaklanan s›k›nt›lar, bankan›n Ba¤dat’ta faaliyete geçmesinin
ard›ndan azalm›flt›r. 

Yeni Yat›r›m Kanunu’na göre, yabanc› yat›r›mc›lar 2004
y›l›ndan bu yana faaliyette olan Irak Menkul K›ymetler Borsas›’nda
serbestçe al›m sat›m ifllemleri yapabilmekte ve yat›r›m portföyü
oluflturabilmektedir. Irak Menkul K›ymetler Komisyonu kurulmas›
çal›flmalar› ise devam etmektedir. 

2008 y›l› bafl›ndan itibaren Irak’taki özel bankalar uluslararas›
ödemleler, döviz havalesi ve 2 milyon dolara kadar akreditif aç›lmas›
gibi ifllemleri yapabilmektedir. Yabanc› bankalar Irak’ta ofis aça-
bilmekte, Irak’taki özel bankalar ile ortakl›k kurabilmektedir. A¤ustos
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2009 itibari ile Irak’taki banka say›s› 43 olup; bunlardan 7’si devlet
bankas›, 24’ü özel banka, 7’si ‹slami banka ve 5’i yabanc› bankad›r.
Kredi kart› kullan›m› yayg›n olmay›p, ATM’lerin say›s› yeterli
düzeyde olmad›¤›ndan nakit olarak Irak Dinar› ya da ABD dolar›
bulundurulmas› tavsiye edilmektedir. 

3.5.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak Borsas›nda fluan 94 flirket ifllem görmektedir. Borsa piyasa
büyüklü¤ü 3 milyar dolard›r. Irak Borsas› birkaç y›l içinde patlama
yaflayabilir. Irak Borsas›nda yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›lar bu
alandaki f›rsatlardan yararlanabilirler. 

3.6. Elektrik 

3.6.1. Genel Aç›klama 

Irak’›n yeniden yap›lanmas›nda en önemli konulardan birisi de
elektrik üretiminin ülkenin ihtiyac›n› karfl›layacak seviyeye getirileme-
mifl olmas›d›r. Ülkenin birçok k›sm›nda ancak günün belirli saatlerinde
elektrik verilebilmektedir.

Temmuz 2008 itibari ile elektrik arz›n›n, talebin yaln›zca %
50’ini karfl›layabildi¤i belirtilmektedir. Nitekim Irak Elektrik
Bakanl›¤›’n›n verilerine göre, Irak’taki elektrik üretim santralleri tam
kapasite ile çal›flamamakta ve üretilen elektrik enerjisinin da¤›t›m
a¤lar› üzerindeki kay›p oranlar› % 30’a kadar ç›kmaktad›r. Ancak 2006
y›l›nda haz›rlanan 10 y›ll›k Elektrik Mast›r Plan›nda, 2009 y›l›ndan
sonra elektrik ithal edilmemesi planlanmaktad›r. Irak Elektrik Bakan›
Kareem Waheed’in 15 A¤ustos 2009 tarihinde yapm›fl oldu¤u aç›kla-
mada elektrik üretimine iliflkin olarak ülke genelinde entegre bir strate-
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jinin izlenece¤i, Bakanl›k ile Irak Genel Elektrik fiirketi aras›nda 7 mil-
yar dolar tutar›nda 7.000 megavat güç üretme kapasitesine sahip 56
elektrik santralinin kurulmas›na iliflkin anlaflman›n imzaland›¤›, ayr›ca
ilgili bakanl›k taraf›ndan Nasiriye’de bulunan buhar gücü ile çal›flan
elektrik santralinin iki ünitesinde 33 milyon dolar yat›r›m tutar›nda
yenilefltirilme çal›flmalar› yap›laca¤› belirtilmifltir.

Irak Baflkanl›k Konseyi, Dünya Bankas› taraf›ndan Dokan ve
Derbandikhan Hidroelektrik Santrali yap›m› için verilen kredi
anlaflmas›n› 24 Eylül 2007 tarihinde onaylam›flt›r. Kredi anlaflmas› 2
Nisan 2007’de Dünya Bankas› ve Irak Hükümeti aras›nda
imzalanm›flt›. Kredi ile Kuzey Irak’ta bulunan Dokan ve Derbandikhan
Hidroelektrik Santralleri tamir edilecek ve tam kapasite ile çal›flmas›
sa¤lanacakt›r. Baflkanl›k Konseyi’nden konu ile ilgili yap›lan aç›kla-
mada bu kredinin Irak Ulusal Kalk›nma Stratejisi çerçevesinde Irak’›n
elektrik üretimini ar›tt›raca¤› ve altyap›s›n›n geliflmesine katk› sa¤lay-
aca¤› ifade edilmifltir. Projenin 2010 y›l›nda tamamlanmas›
öngörülmektedir. 

2003 y›l›nda kurulan Irak Elektrik Bakanl›¤›’n›n verdi¤i bil-
gilere göre ülkedeki mevcut elektrik üretim ve da¤›t›m alt yap›s› flu
flekildedir: 

• 8 adet termal elektrik üretim santrali, toplam kapasitesi 5015
MW.

• 13 adet do¤al gaz elektrik üretim santrali, toplam üretim kap-
asitesi 1932 MW

• 8 adet hidroelektrik üretim santrali, toplam üretimin kapasite-
si 1862 MW.
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• 1 adet dizel elektrik üretim santrali, toplam üretim kapasitesi
36 MW.

3.6.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak’ta önümüzdeki befl y›lda sadece elektrik flebekesi ve yeni
enerji tesislerinin inflas› için 50 milyar dolar ayr›lacakt›r. Irak Enerji
Bakanl›¤› elektrik sektörü alan›ndaki projelerin büyük bir k›sm›n›n
özel sektör firmalar›nca gerçeklefltirilece¤ini ifade etmektedir. 

3.7. Telekomünikasyon 

3.7.1. Genel Aç›klama 

Mevcut Kablo Uzunlu¤u: Tahmini 60.000 km.

Ulusal GSM Sunucular›: Zain, AsiaCell, Korek.

Cep Telefon Abonman: Yaklafl›k olarak 20 milyon.

Sabit Hat Yo¤unlu¤u (2003): % 3.

Irak’›n telekomünikasyon sektörü 2003 y›l›na kadar devam
eden ekonomik yapt›r›mlar›n ektisiyle önemli ölçüde zarar görmüfl
durumdad›r. Bu zaman zarf›nda telekomünikasyon sektörü teknolo-
jisindeki h›zl› ilerlemeler efl zamanl› olarak Irak’a ulaflmam›flt›r. Ülke
küresel telekomünikasyon standartlar›n›n gerisinde kalm›flt›r. 2003
y›l›na gelindi¤inde sabit hat telefon sistemi oldukça s›n›rl›yd›, ve ulusal
çapta telekomünikasyon marketi de henüz mevcut de¤ildi. 

Bugün Irak telekomünikasyon sektörü bölgedeki en h›zl›
büyüyen marketlerden biridir. Bu büyümenin önde gelen aktörü özel
sektördür. 2003 y›l›ndan beri cep telefonu abonman say›s› 20 milyona
ulaflm›fl durumdad›r.
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Mobil teknolojisinin 2003 y›l›nda Irak’a girifli birçok Irakl›n›n
günlük yaflam›ndaki en önemli geliflmelerden birini teflkil etmektedir
ve yayg›n olarak kabul görmüfltür. Irak Ortado¤u’daki ulusal cep tele-
fonu flebekesi olmayan tek ülkeydi. 2003 y›l›nda hükümet 3 geçici
bölgesel cep telefonu lisans› düzenledi. Afla¤› yukar› bu lisanslar
kuzey, güney ve merkeze hitap ediyordu. 

2007 y›l›na gelindi¤inde bu lisanslar yeniden düzenlendi ve 15
y›ll›k lisanlar olarak sat›ld›. ‹lk lisans›n düzenlendi¤i 2003 y›l›ndan bu
yana cep telefonu abonman say›s› afla¤› yukar› 20 milyona ulaflm›flt›r.
Irakl›lar cep telefonu teknolojisini sadece iletiflim ve güvenlik aleti
olarak de¤il ayn› zamanda bir e¤lenme arac› olarak da görmektedirler.
Cep telefonunu kullanarak ulusal flark› yar›flmalar›nda oy kullan›yor ve
sevdiklerine tebrik mesajlar› gönderiyorlar. Cep telefonu teknolojisi
Irak’ta öyle yayg›n bir flekilde kabul gördü ki en son anketler Irakl›lar›n
cep telefonlar›n› gündelik hayatlar›n›n önemli bir parças› olarak
gördüklerini göstermektedir. 

fiuan üç adet lisansl› GSM operatörü bulunmaktad›r: Zain, Asia
Cell and Korek. Zain ve Asicacell ülkenin güney ve merkezine, Korek
ise ülkenin kuzey kesimlerine hitap etmektedir. 

1980’lerde ülkenin ulusal sabit hat yo¤unluk oran› % 5,6 idi.
Ekonomik yapt›r›mlar yedek parçalar›n ithalat›n› yasaklad›¤› için
1990’lardan sonra telefon sisteminde problemler meydana gelmeye
bafllam›flt›r. Ülke genelinde sabit telefon altyap›s›ndaki gerileme
devam etmifl ve 2002 y›l›na gelindi¤inde sabit hat yo¤unluk oran› %
3,7’ye düflmüfltür.

Irak’ta yaklafl›k 10.000 km uzunlu¤unda fiber optik kablo mev-
cut olup telekomünikasyonu iyilefltirme çabalar› 2003 y›l›nda
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bafllam›flt›r. Bu kapsamda telefon switchleri restore edilmifl ve ulus-
lararas› a¤ geçitleri iyilefltirilmifltir. Ayn› zamanda ek fiber optik
denizalt› kablolar›n›n Basra’n›n Faw Liman›ndan uluslararas› denizalt›
fiber optik kablolara monte edilme planlar› mevcuttur. Bu planlar›n
hayata geçirilmesi ile ülke genelinde iletiflim h›z›nda önemli bir art›fl
sa¤lanaca¤› öngörülmektedir. 

Irak’ta telekomünikasyon sektöründe lisanslamaya yetkili iki
devlet kuruluflu mevcuttur. Bunlardan birincisi Irak ‹letiflim ve Medya
Komisyonu, di¤eri ise ‹letiflim Bakanl›¤›’d›r. Irak ‹letiflim ve Medya
Komisyonu Irak’ta bu alanda ana düzenleyici kurumdur.
Telekomünikasyon ve medya alan›nda yönetmelikler bu kurumun
sorumlulu¤u alt›ndad›r. 

3.7.2. Yat›r›m F›rsatlar›

Telekomünikasyon sektörünün her alan›nda yat›r›mlar için
önemli f›rsatlar bulunmaktad›r. 

2007 y›l›nda üç operatör hizmete girmifltir. Fakat
Komünikasyon Bakanl›¤› ülke çap›nda daha genifl kapsama alan›
üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Bu hedeflere ulaflmak için perakendeden
altyap› ve donan›ma kadar yeni yat›r›mlara ihtiyaç duyulmaktad›r.

Irak’›n sabit hat telefon altyap›s› ve kablo a¤› ciddi bir onar›ma
ve geniflletilmeye ihtiyaç duymaktad›r. Komünikasyon Bakanl›¤› bu
alanda yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›lara ve tedarikçilere çeflitli
f›rsatlar sunmaktad›r. 

3.8. Turizm 

3.8.1. Genel Aç›klama 
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Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre,
Ortado¤u; 2008 y›l›nda dünyan›n en fazla turist a¤›rlayan bölgesi
olmufltur. Bir önceki y›la göre turist say›s›nda % 11’lik bir art›fl
kaydedilmifltir. 2009 y›l›nda bölgedeki turizm faaliyetlerinden böl-
genin GSY‹H’s›n›n % 9,6’l›k bir k›sm›na tekabül eden 158 milyar
dolar gelir sa¤lanmas› öngörülmüfltür.

Irak, bölgede sahip oldu¤u eflsiz tarihi eserleriyle kültür turizmi
aç›s›ndan dünyan›n en zengin yerlerinden biri olup ülkenin bu alanda-
ki zenginli¤i yat›r›mc›lar› teflvik etmektedir. Irak, ayn› zamanda
medeniyetlerin befli¤idir. Dünyan›n en eski uygarl›klar›na ev sahipli¤i
yapm›flt›r. Fakat bugün Irak’taki 12.000 tarihi sit alan›n›n ço¤u bak›ma
ve onar›ma muhtaçt›r. 

Uluslararas› yat›r›mc›lar›n Irak’›n turizm altyap›s›na yönelik
yat›r›m ilgileri gittikçe artmaktad›r. Yat›r›mc›lar ülke çap›nda çeflitli
sitelerde otel inflas›, ulafl›m altyap›s› gibi projelere ilgi duymaktad›rlar. 

Turizm sektörünün geliflmesine yönelik Irak’›n sahip oldu¤u
avantajlar› flöyle s›ralayabiliriz: 

• Co¤rafi ve topografik çeflitlilik

• Zengin kültürel miras

• Çok eskilere dayanan dini geleneklere mekân olmas›

3.8.2. Yat›r›m F›rsatlar›

Kültürel miras›n, özellikle arkeolojik sit alanlar›n›n korunmas›
ülkenin gelece¤i aç›s›ndan çok önemlidir. fiu anda ziyaret edilebilir
yerlerin görüntü iyilefltirme çal›flmalar›na ihtiyaç vard›r. Tarihi yerlerin
restorasyonlar› ile alakal› birçok f›rsatlar yat›r›mc›lar› beklemektedir. 
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3.9. E¤itim 

3.9.1. Genel Aç›klama 

2004 y›l› itibari ile yüksek ö¤renim altyap›s›n›n % 84’ü ciddi
biçimde zarar görmüfltür. Ülkedeki ö¤retmenler baflka ülkelere iltica
etmifltir. Ayr›ca Irak’a uygulanan yapt›r›mlar e¤itim sistemini çökme
noktas›na getirmifltir. 

Irak’ta modern anlamada ilk üniversite 1957 y›l›nda Ba¤dat’ta
kurulmufltur. Irak’ta e¤itimden sorumlu iki bakanl›k vard›r. Bunlardan
birincisi olan E¤itim Bakanl›¤› ilk ve ortaö¤retimden sorumludur.
Bilimsel Araflt›rma ve Yüksek Ö¤renim Bakanl›¤› ise teknik e¤itim ve
araflt›rma enstitüleri de dâhil olmak üzere ortaö¤retim sonras›ndan
sorumludur. Irak’ta fluan 24 üniversite ve 42 teknik enstitü vard›r. Irak
yönetimi ülkede e¤itim sisteminin yeniden inflas› konusunda
kararl›l›klar›n› göstermektedirler. Baflbakan Al-Maliki önümüzdeki befl
y›l boyunca 10.000 ö¤rencinin ABD, ‹ngiltere, Kanada gibi ülkelerde
e¤itim görmeleri için 54 milyon dolarl›k bir kaynak tahsis edildi¤ini
ilan etmifltir. Bu ülkelere giden ö¤renciler her alanda e¤itim görebile-
ceklerdir. Fakat hükümet bunlar› özellikle mühendislik, e¤itim, bilgi
teknolojileri, iflletme, hukuk ve t›p gibi alanlarda e¤itim görmeleri için
teflvik etmektedir. Ö¤rencilerin e¤itimlerini tamamlad›ktan sonra
ülkelerine dönmeleri beklenmektedir. 

3.9.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak’ta e¤itim alan›ndaki yat›r›m f›rsatlar› olarak
sayabilece¤imiz hususlar flunlard›r:

• Kütüphane ve laboratuar
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• Okul binalar›n›n rehabilitasyonu

• E¤itim müfredat malzemeleri 

• Okul inflaatlar› 

• Ayr›ca, Irak’taki ö¤rencilerin yurtd›fl› e¤itimlerini
Türkiye’deki üniversitelerde yapmalar› için çal›flmalar
yap›labilir ve çeflitli giriflimlerde bulunulabilir.

3.10. Sa¤l›k

3.10.1. Genel Aç›klama  

1960 ve 1970’teki altyap› yat›r›mlar› ve insan kaynaklar›n›n
geliflimi sonucu Irak’ta Ortado¤u’nun en iyilerinden biri olarak kabul
edilen etkin bir Ulusal Sa¤l›k Sistemi kurulmufltu. Irak sa¤l›k sistemi
kamu taraf›ndan finanse edilen, gelirinden ba¤›ms›z olarak herkese
ücretsiz hizmet sunan, yayg›n ve geliflmifl bir basamakl› örgütlenme ve
ifllevsel sevk zincirine sahip bir sistemdi. En yüksek ve en düflük
hekim/nüfus oran›na sahip bölgeler aras›nda en çok 2 katl›k bir fark
vard›. A¤›rl›k tedavi hizmetlerinde olmas›na karfl›n halk sa¤l›¤› etkin-
likleri ile desteklenmekteydi. Irak hükümeti bildirimine göre sa¤l›k
hizmetlerine ulafl›m kentte % 97, k›rda % 79 idi. Irak t›p ve hemflirelik
okullar› tüm Ortado¤u’dan ö¤rencileri çekiyordu. T›p e¤itimi ve t›p
kitaplar› ücretsizdi. ‹ngiliz tarz› alt› y›ll›k e¤itim program› uygulan-
maktayd›. T›p okuluna girifl k›smen yaflan›lan yere ba¤l›yd›. Bu uygu-
lama ile hekim ve uzmanlar›n ülkede eflit da¤›lmas› sa¤lan›yordu.
Birçok k›demli Irak’l› hekim ABD ve Avrupa’da e¤itim görmüfltü.
Hemflirelik e¤itimi savafl dönemleri de içinde olmak üzere her
dönemde öncelenmiflti. ‹lk örgün hemflirelik e¤itimine 1933’te
bafllanm›flt›. 1980’lerdeki ‹ran-Irak savafl›na karfl›n hemflire say›s› art-
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maya devam etmifl ve Körfez Savafl› öncesi yabanc› hemflirelerle nice-
lik olarak desteklenmiflti. Sa¤l›k örgütünün en üst basama¤›nda Sa¤l›k
Bakanl›¤› bulunmakta idi. Her eyalette nüfusuna göre en az bir tane
olmak üzere Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Sa¤l›k Müdürlüklerine ba¤l› Sa¤l›k
Bölgeleri ve bunlara ba¤l› birinci basamak sa¤l›k kurumlar› yer almak-
ta idi. Her Sa¤l›k Müdürlü¤ü bölgesinde bir tane ikinci basamak has-
tane vard›.

Birleflmifl Milletler (BM), Körfez Savafl›ndan çok k›sa bir süre
önce Irak’› orta düzeyde gelire sahip ve alt yap›s› modern bir ülke
olarak tan›mlam›flt›. ‹ran-Irak Savafl› çok büyük bir ekonomik hasara
ve 100 binden fazla ölüme yol açm›fl olsa da Irak’›n sa¤l›k, e¤itim ve
di¤er sosyal programlar› 1980’ler boyunca ilerlemeye devam ediyordu.
Yaflam beklentisi 67 yafl ile Brezilya’ya eflitti. Hemen hemen tüm
kentsel yerleflim yerleri ve k›rsal yerleflim yerlerinin % 72’si temiz
suya ve % 93’ü sa¤l›k hizmetlerine ulaflabiliyordu. G›da  gereksini-
minin % 30’unu yerel üretim arac›l›¤›yla karfl›layabilen Irak, beslenme
yetersizli¤i sorunu ile henüz tan›flmam›flt›

1980’ de ‹ran’ la savafla karfl›n ve Körfez Savafl›’n›n bafl›nda
bile Irak halk›n›n sa¤l›k durumu görece iyi konumda iken 1991’de
bafllat›lan ambargo ile sa¤l›k durumu h›zla kötüleflmifltir. Petrole karfl›
g›da adl› insani yard›m program› ile 1997’den bu yana sa¤l›k durumun-
da ve sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda genel bir iyileflme olmas›na
karfl›n düzey, ambargo öncesinin halen çok gerisinde iken 2003’te son
A.B.D iflgali gerçekleflmifltir. Rejimin devrilmesinin ard›ndan kurulan
yeni hükümet sa¤l›k sektörünün rehabilitasyonu yönünde çal›flmalar›na
devam etmektedir. 2009 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na 4 milyar dolar tah-
sis edilmifltir. fiuan Irak’ta 208 devlet hastanesi, 80 özel hastane ve
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2.000 klinik mevcuttur.

3.10.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak’ta Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilaç ve t›bbi cihaz üretim tesislerine
yönelik teflvikleri mevcuttur. Ayr›ca bakanl›k yeflil alan sa¤l›k tesis-
lerinin, hastanelerin ve kliniklerin kurulmas› yönünde teflvik vermekte-
dir. Ayr›ca, Irak’taki hastalar›n Diyarbak›r ve fianl›urfa’daki
Hastanelerde tedavi edilmesi ülkemiz için ciddi bir f›rsat olarak
de¤erlendirilebilir. 

3.11. Ulaflt›rma

3.11.1. Genel Aç›klama 

Irak’ta arazi flekillerinin ve kaynaklar›n co¤rafi da¤›l›m› çok
çeflitlidir. Dicle ve F›rat nehirlerinin afla¤›s›ndaki alüvyonlu ovalar,
verimli topraklar› ve bol sulama olanaklar›yla ülkenin can damar›d›r.
Kuzeydeki da¤l›k bölgeler ise akarsu vadileriyle ve ekili alanlarla
bölünmektedir. Da¤lar›n etekleri genellikle verimsizdir ve orta
seviyede ya¤›fl almaktad›r. Ülkenin yaklafl›k beflte birini kaplayan
Suriye s›n›r›ndaki Cezire Platosu, büyük miktarda ekilebilir alan içer-
mesine ra¤men kurumaya yüz tutmufltur. Bat› Çölü ülke topraklar›n›n
% 40’›ndan fazlas›n› kaplamaktad›r. Öte yandan Dicle ve F›rat
Nehirleri, gölleri, batakl›klar› ve su depolar›yla Irak, komflular›yla
karfl›laflt›r›ld›¤›nda zengin su kaynaklar›na sahiptir.

3.11.1.1. Demir yolu

Irak’›n demiryolu sistemi;

Ba¤dat-Kerkük-Erbil Hatt›,
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Ba¤dat-Musul-Yurubiyah Hatt› (Türkiye’ye uzanmaktad›r),

Ba¤dat-Maaqal-Umm Qasr Hatt›,

Ba¤dat-Haditha-Qusaybah Hatt› (Suriye’ye uzanmaktad›r), 

Baiji’deki petrol rafinerisini Al Qaim’deki gübre fabrikas›na
ba¤layan hat olmak üzere befl ana hattan oluflmaktad›r. 

2003 iflgalinden sonra demir yollar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›
çal›flmalar›na h›z verilmifltir. Suriye ve ‹ran s›n›rlar›na uzanan toplam
2.300 km uzunlu¤unda yeni bir hatt›n 2010 y›l› sonuna kadar tamam-
lanaca¤› ve Ba¤dat metrosunun yeniden kullan›l›r hale getirilece¤i
aç›klanm›flt›r. Irak Devlet Demiryollar› fiirketi (Iraqi Railroads
Company) taraf›ndan 2008 y›l›nda yap›lan bir aç›klamada tüm
Ba¤dat’› kuflatacak bir demiryolunun ve Ba¤dat’› Irak’›n güneyindeki
limanlar›na ba¤layacak iki yeni demiryolunun yap›m›n›n öngörüldü¤ü
belirtilmifltir. Birisi Ba¤dat-Kut-Nasiriyya-Basra, di¤eri Ba¤dat-Kut-
Imara-Basra hatlar›nda olacak bu iki demiryolunun yan› s›ra; Irak’›n
kuzeyindeki flehirleri birbirine ba¤layacak bir projenin üzerinde
çal›fl›ld›¤› ve bu hat ile Kerkük ve Musul istasyonlar›n›n ‹ran’a
aç›laca¤› ifade edilmifltir.

3.11.1.2. Kara yolu

Irak toplam 44.900 km uzunlu¤unda kara yoluna sahip olmakla
beraber, bunun yaln›zca 2.000 km’si motorlu tafl›t kullan›m›na elveriflli
durumdad›r. Nitekim 1991 Körfez Savafl›’ndan sonra yollar›n yeniden
inflas› için yap›lan çal›flmalar baflar›yla tamamlanm›fl, fakat 2003
y›l›ndan sonra baflta Ba¤dat-Ürdün s›n›r› aras›ndaki otoyol dahil olmak
üzere yollar ve köprüler yeniden hasar görmüfltür. Ülkenin kara yolu
altyap›s›n›n etkin ve verimli flekilde ifller hale getirilmesi, hem insan
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hem de yük tafl›mac›¤›nda önemli avantajlar sa¤layacakt›r. 

3.11.1.3. Hava yolu

Ba¤dat’ta biri uluslararas› olmak üzere iki adet havaalan›,
Basra, Erbil ve Süleymaniye’de birer adet uluslararas› havaalan›,
Musul ve Kerkük’te ise orta ölçekli yerel havaalanlar› bulunmaktad›r.
‹flgal öncesinde askeri üs olarak kullan›lan Al Najaf Havaalan› da ulus-
lararas› düzeyde bir havaalan›na dönüfltürülmektedir. Royal Jordanian
ve Türk Hava Yollar›’n›n Ba¤dat’a, Avusturya Havayollar›n›n da
Erbil’e seferleri bulunmaktad›r. Irak hükümeti Ba¤dat’tan komflu
ülkelere do¤rudan seferler düzenlenmesi için yapt›¤› resmi görüflmeler
sonucunda Kas›m 2005’te 25 y›l aradan sonra ‹ran’a ilk sefer düzenlen-
mifltir.

3.11.1.4. Deniz yolu ve Limanlar

Restorasyon çal›flmalar›ndan sonra Haziran 2003’te yeniden
aç›lan Umm Qasr Liman›, Irak’›n en büyük ticari liman›d›r. Liman›n
Basra ve Khor alAmaya’daki petrol istasyonlar›na ba¤lanmas› planlan-
maktad›r. Ülkenin ikinci büyük liman› olan Khawr alZubayr’›n yöneti-
mi, 2005 y›l›nda Irak hükümetine devredilmifltir. Irak’a Türkiye’den
yap›lan nakliyelerde Mersin ç›k›fll› bir arac›n Habur’a ulafl›m süresi
ortalama 24–30 saat iken, ‹stanbul ç›k›fll› bir arac›n Habur’a ulafl›m
süresi ortalama 48–60 saattir. 

3.11.2. Yat›r›m F›rsatlar› 

Irak’ta otoyollar 1970’lerin sonunda ve 1980’lerin bafl›nda infla
edilmifl olup 20 y›ll›k bir ömür ile tasarlanm›flt›r. Bugün otoyollar›n
kapsaml› rehabilitasyona ihtiyac› vard›r. fiuan 1 km’lik bir asfalt›n
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maliyeti 1 milyon TL’dir. Toplamda Irak’›n otoyol rehabilitasyonu için
40 milyar dolarl›k bir harcama yap›lmal›d›r. 

Sivil havac›l›k ekonomik büyüme için çok önemli unsurlardan
biridir. Günümüzde Irak’›n sivil havac›l›k sektöründe yap›lacak
yat›r›mlar birçok f›rsatlar› da beraberinde getirecektir. 

Irak için limanlar siyasi istikrar›n, ekonomik geliflmenin ve
ulusal güvenli¤in sa¤lanmas› için stratejik öneme haiz yerler olup
günümüzde geniflletme ve rehabilitasyona ihtiyaç duymaktad›r.
Tahmini yat›r›m tutar› 250 milyon dolar ile 500 milyon dolar aras›nda
de¤iflmektedir. 
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4. IRAK DIfi T‹CARET‹

Tablo 3: Irak D›fl Ticaret Rakamlar› (2004-2010)

Grafik 3: Irak’›n ‹thalat›nda Bafll›ca Ülkeler

Grafik 4: Irak’›n ‹hracat›nda Bafll›ca Ülkeler
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Tablo 4: Irak’›n ‹thal Etti¤i Ürünler

Ürün Adı
2008 De�eri (1000 $)

Margarin, Hayvansal, Bitkisel Yenen Ya� 396.699 

Ya�lar Hidrojene Edilmi�, Esterifiye 304.225 

Bu�day, Çavdarla Karı�ık Bu�day 967.512 

Radyo, Telefon, Televizyon Vericileri 719.248 

Binek Otomobilleri, Stey�ın Vagonlar 628.585 

Süt ve Krema Yo�unla�tırılmı� 417.894 

Buzdolapları, Dondurucular, So�utucu  138.858 

Tuvalet Kâ�ıtları, Kâ�ıt Havlu, Mendil 107.931 

Ti�örtler, Fanilalar, Di�er �ç Giyim E�ya 84.407 

Pirinç 355.278 

Portland Çimentosu,  �aplı Çimento 248.509 

Toplam 16.863.380 

Kaynak: Stratejik Dü�ünce Enstitüsü, 2010. 
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Irak’›n ihracat yapt›¤› ülkelerin bafl›nda ABD, ‹talya, Güney
Kore, Tayvan, ‹spanya, Türkiye gelmektedir. Irak’›n Türkiye’ye olan
ihracat› 2004-2008 y›llar› aras›nda % 27, 2007-2008 y›llar› aras›nda da
% 105’lik bir art›fl göstermifltir. Irak’›n ihracat›n›n en büyük k›sm›n›
petrol ürünleri olufltururken, ülkenin ithalat›nda ifllenmifl petrol ürün-
leri, elektrik-elektronik ürünler, g›da ve tar›m ürünleri, makine ve oto-
motiv sektörü öne ç›kmaktad›r. 

Tablo 5: Irak’›n ‹hraç Etti¤i Ürünler

Ürün Adı
2008 De�eri (1000 $)

Ham Petrol 52.821.960 

Radyoaktif Kimyasal Elementler 85.716 

Her Nevi Kükürt 112.908 

Metal Paralar 2.810 

Hurma, �ncir, Ananas, Avokado, Guava 52.598 

Ta�kömürü, Ta�kömürü Briketleri vb  19.475 

Eskili�i Yüzyılı A�an Antika E�ya 2.903 

Arpa 6.025 

Demir Çelikten Sıkı�tırılmı� Kaplar 3.240 

Sı�ır ve At Cinsi Hayvanların Derileri  4.016 

Toplam 53.808.690 

Kaynak: Stratejik Dü�ünce Enstitüsü, 2010. 
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Irak’›n ithalat›nda 2008 verilerine göre, Türkiye 3.916.191.000
dolarl›k ticaret hacmi ile ön s›ralarda yer almaktad›r. Irak’›n
Türkiye’den ithalat› 2004-2008 y›llar› aras›nda % 17, 2007-2008 y›llar›
aras›nda da % 38’lik bir art›fl göstermifltir. Türkiye’yi Suriye, Ürdün,
ABD ve Çin izlemektedir. 

4.1. ‹kili Ticaret Antlaflmalar›

Irak’›n 32 ülke ile ikili, 9 ülke ile de Arap Ligi çerçevesinde çok
tarafl› ticaret anlaflmalar› mevcuttur. ‹kili ticaret anlaflmas› imzalad›¤›
ülkelerden baz›lar›; Türkiye, Afganistan, Bangladefl, Hindistan, ‹ran,
Japonya, Ürdün, Kuveyt, Moritanya, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye,
Tunus, ‹ngiltere, Vietnam ve Yemen’dir. Bu anlaflmalar›n ço¤u
yat›r›mlar›n teflviki ve korunmas› ile ilgilidir. Irak’›n Serbest Ticaret
Anlaflmas› (STA) imzalad›¤› ülkeler ise Cezayir, M›s›r, Ürdün,
Lübnan, Umman, Katar, Sudan, Suriye, Tunus, Yemen ve BAE’dir.

5. TÜRK‹YE – IRAK T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER‹ 

Körfez Savafl› öncesinde Irak, y›ll›k 5,5 milyar dolar tutar›ndaki
ifl hacmi ile ekonomik iliflkilerimizin en yo¤un oldu¤u ilk iki ülke
aras›nda yer alm›flt›r. Ancak, 06.08.1990 tarihinde uygulanmaya
bafllanan BM Yapt›r›mlar Rejimi ile Irak’tan ithalat›n tümüyle yasak-
lanmas› ve bu ülkeye yönelik ihracat›n ise g›da maddeleri, ilaç ve t›bbi
malzeme ile s›n›rland›r›lmas› sonucunda Irak ile ticari iliflkilerimiz
durma noktas›na gelmifltir. BM ambargosunun ülkemiz ekonomisine
olumsuz etkileri d›fl ticaret sektörüyle de s›n›rl› kalmam›fl, müteahhit-
lik hizmetleri, nakliye, transit ticaret, enerji ve turizm baflta olmak
üzere, tüm sektörlerde a¤›r ekonomik kay›plar›n ortaya ç›kmas›na
neden olmufltur. Bu kapsamda, BM ambargosunun uyguland›¤›
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yaklafl›k 11 y›ll›k dönemde ülkemiz ekonomisinin u¤rad›¤› hesaplan-
abilir kay›plar›n toplam› 120 milyar dolar› aflm›flt›r. BM’nin Irak’a
uygulad›¤› yapt›r›mlar›n en a¤›r etkileri Güneydo¤u Anadolu Bölgesi
ekonomisinde görülmüfl; Bölge, tafl›mac›l›k, s›n›r ticareti, transit ticaret
gibi önemli gelir kaynaklar›ndan uzun süre mahrum kalm›fl, yüzlerce
iflletme kapanm›fl ve yeni yat›r›mlar›n da cazibesi kalmam›flt›r. Bölgede
ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren esnaf da ayn› flekilde
etkilenmifl ve halk a¤›r bir ekonomik ve sosyal krize sürüklenmifltir.
Ülkemizin Körfez Krizi öncesi en önemli ticaret partneri olan Irak’a
uygulanan BM yapt›r›mlar› nedeni ile a¤›r ekonomik kay›plara
u¤ramas›na ra¤men, zararlar›n telafisine iliflkin olarak BMGK’na
yapt›¤› baflvurular›n yan›ts›z kalmas›, di¤er taraftan Irak pazar›nda elde
etti¤i pay›n, sistematik bir flekilde BM Kararlar› kullan›larak baflka
ülkelere kayd›r›lmas› üzerine, 1996 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren,
Irak ile ticari ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik çabalar
yo¤unlaflm›flt›r. 

Bu çerçevede, öncelikle t›r ve kamyon sahiplerinin Irak’a
götürdükleri insani ihtiyaç maddeleri karfl›l›¤›nda her türlü vergiden
muaf olarak motorin ithal etmelerine imkân sa¤lanm›flt›r. Bu uygulama
kapsam›nda, genelde Güneydo¤u Anadolu Bölgemizde yerleflik,
Körfez Krizi öncesinde de Irak’a tafl›ma yapan floför esnaf›, bu ülkeye
götürdükleri g›da maddeleri karfl›l›¤›nda motorin tedarik etmifllerdir.
Motorin ticaretine ilave olarak, 1997 – 1999 y›llar› aras›nda S›n›r
Ticaret Karar› çerçevesinde sa¤lanan % 40 oran›ndaki tavizden yarar-
land›r›lmak suretiyle, yerel makamlarca düzenlenen izin belgeleri kap-
sam›nda Irak’tan fuel-oil ithal edilmifltir. Ham petrol ithalat› ile efl
zamanl› olarak, s›n›r ticareti kapsam›nda indirimden yararlan›larak
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yap›lan fuel-oil ithalat›, iç piyasadaki rekabeti bozucu etki yaratmas› ve
‘Petrol Ürünleri ‹thalinde Uygulanacak Esaslar Hakk›nda Tebli¤’deki
(98/5) flartlar› yerine getiremeyen firmalarca yürütülen da¤›t›m
faaliyetlerinin çevre risklerinin giderek art›rmas› üzerine durdurulmufl
ve tüm vergileri ödenmek suretiyle fuel-oil No: 6 ithalat›na geçilmifltir.
Irak ile iliflkilerimizde 1998 y›l›ndan itibaren politika de¤iflikli¤ine
gidilmifl ve k›sa sürede uygulamaya konulan programlarla, ikili ticare-
timizin önündeki engeller kademeli olarak kald›r›larak, k›sa sürede,
yüzlerce firmam›z›n Irak ile ticari iliflki kurmas› için uygun koflullar ve
alt yap› oluflturulmufltur. 

5.1. Temel Göstergeler 

Tablo 6: Y›llar itibari ile Irak’la Ticaretimiz (Milyon Dolar)

Yıllar �hracat �thalat Hacim Denge 

2003 829 113 942 716 

2004 1.821 468 2.289 1.353 

2005 2.750 459 3.209 2.291 

2006 2.589 376 2.965 2.213 

2007 2.845 645 3.490 2.200 

2008 3.917 1.321 5.238 2.596 

2009 5.123 952 6.075 4.171 

Kaynak: Dı� Ticaret Müste�arlı�ı, 2010. 
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Tablo 7: Türkiye’nin Irak’a ‹hraç Etti¤i Ürünler (Bin Dolar)

Ürün 2007 2008 2009

Konfeksiyon 90.331 137.821 209.416

Kimyevi 287.608 392.175 523.615

Tekstil 14.970 29.091 42.082

Çimento 179.658 251.684 364.063

Deri 15.166 23.103 33.934

Bitkisel ürünler 460.779 862.818 843.232

Meyve sebze 61.606 92.713 100.389

A�aç orman 132.255 181.008 257.690

Elektrik 447.205 518.727 612.487

Demir 210.053 226.091 274.667

Otomotiv 136.153 110.491 176.104

Makine 159.955 175.275 256.117

Kuru meyve 16.965 20.262 20.402

Canlı hayvan 80.103 144.699 234.858

Madencilik 21.384 34.748. 40.581

Zeytin 8.125 9.714 12.646

Çelik 419.151 565.203 845.619

Fındık 278 6.614 4.439

Halı 51.662 70.806 101.536

Ya� meyve ve Sebze  29.033 50.113 126.082

Di�er sanayi 1.206 2.257 2.806

De�erli mad 9.622 19.594 38.865

Kesme çiçek 1.207 1.509 1.200

Tütün 9 77 3.105

Toplam  2.834.484 3.926.596 5.125.935

Kaynak: Türkiye �hracatçılar Meclisi, 2010. 
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5.2. Ürün ve Hizmet Baz›nda Genel Aç›klamalar 

5.2.1. Bisküvi

Irak’›n tatl› bisküvi ve gofret ithalat› 2006 y›l›nda yaklafl›k 100
milyon dolarken, 2007 y›l›nda bu tutar 54 milyon dolara inmifl, 2008
y›l›nda ise 69 milyon dolara yükselmifltir. Irak’›n bu ürün grubundaki
ithalat›n›n 40 milyon dolar›n› tatl› bisküviler, 29 milyon dolar›n› ise
gofretler oluflturmaktad›r. Toplam ithalat›n % 84 gibi önemli bir oran›
Türkiye’den gerçeklefltirilmektedir. Türkiye d›fl›ndaki di¤er önemli
ülkeler ise Yemen, Ürdün ve BAE’dir. Türkiye’nin 2008 y›l› toplam
tatl› bisküvi ve gofret ihracat› olan 250 milyon dolar›n 58 milyon
dolarl›k k›sm› Irak’a yap›lan ihracattan kaynaklanm›flt›r. Irak % 23
payla, bu ürün grubunda en fazla ihracat yap›lan ülke olmufltur. ‹hra-
cat›n 32 milyon dolarl›k k›sm›n› tatl› bisküviler, 26 milyon dolarl›k

Tablo 8: Türkiye ve Irak Aras›nda ‹mzalanan Anlaflma ve Protokoller 

Anla�ma Adı �mza Tarihi 

Ticaret Anla�ması 03.08.1965 

Ekonomik ve Teknik ��birli�i Anla�ması 07.02.1976 

Uluslar arası Karayolu Ta�ımacılı�ı Anla�ması 18.10.1980 

Petrol Ürünleri Ticaretine �li�kin Mutabakat Zaptı 26.08.2005 

Petrol Ürünleri Ticaretine �li�kin Mutabakat Zaptı 15.02.2006 

Petrol Ürünleri Ticaretine �li�kin Mutabakat Zaptı 15.06.2006 

Petrol Ürünleri Ticaretine �li�kin Mutabakat Zaptı 27.09.2006 

16. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Protokolü  16.11.2006 

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anla�ması 23.03.2009 

Kaynak: Dı� Ekonomik �li�kiler Kurulu, 2010. 
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k›sm›n› ise gofretler oluflturmufltur. 2009 y›l›nda ise Türkiye’nin
toplam ihracat› % 6 oran›nda azalarak 236 milyon dolar olmufl, Irak’a
yap›lan ihracat ise % 3,5 artarak 60 milyon dolara yükselmifltir.

5.2.2. Bitkisel Ya¤

Irak’›n margarin ithalat› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre 8 kat
artarak 397 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu tutarla Irak,
Fransa’dan sonra dünyan›n en fazla margarin ithal eden ikinci büyük
ülkesi olmufltur.

Türkiye’den Irak’a yap›lan margarin ihracat›n›n düzensizlikler
gösterdi¤i görülmektedir. 2008 y›l›nda 108 milyon dolar olarak gerçek-
leflen ihracat, 2009 y›l›nda 11,6 milyon dolar düzeyine inmifltir. Irak
margarin ithalat›n›n % 71’ini Uzakdo¤u ülkeleri olan Malezya ve
Endonezya’dan gerçeklefltirmektedir. Rakip ülkelere göre Türkiye’nin
co¤rafi yak›nl›¤›n›n ülkemiz aç›s›ndan avantaj oldu¤u düflünülmekte-
dir.

Irak’›n ayçiçe¤i ya¤› ithalat› 2008 y›l›nda % 170 oran›nda
artarak 49 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. Bu de¤er 2006 y›l›
toplam ithalat› olan 103 milyon dolar›n alt›nda bulunmaktad›r. ‹thalat›n
% 72’sini Türkiye’den ithal edilen ayçiçe¤i ya¤› oluflturmaktad›r.
Türkiye’yi % 15 payla BAE, % 5 payla Ürdün ve % 4 payla M›s›r izle-
mektedir. Türkiye 2009 y›l›nda 111 milyon dolarl›k ayçiçe¤i ya¤› ihraç
etmifl ve Irak 32 milyon dolarla ilk s›rada yer alm›flt›r.

5.2.3. Kanatl› Etler 

Beyaz et ithalat›n›n giderek artmakta oldu¤u Irak, 2008 y›l›nda
219 milyon dolarl›k ithalat gerçeklefltirmifltir. 2008 y›l› ithalat art›fl› %
52 olmufltur. Önemli ihracatç› ülkeler % 40 payla Brezilya ve % 35



68

payla ABD’dir. Türkiye’nin 2007 y›l›nda Irak’a olan 1,3 milyon
dolarl›k beyaz et ihracat› yaklafl›k 13 kat artarak 2008 y›l›nda 16,9
milyon dolara yükselmifltir. Bu art›fl›n 2009 y›l›nda da devam etti¤i
görülmektedir. 2009 y›l› ihracat› yaklafl›k 5 kat artarak 96 milyon dolar
olarak gerçekleflmifltir. Bu de¤erle, beyaz et sektörü aç›s›ndan Irak,
Türkiye’nin en önemli pazar› olmufltur. Toplam ihracat›n % 60’›n›
Irak’a yap›lan ihracat oluflturmufltur. Brezilya’n›n beyaz et fiyatlar›
Türk ürünlerine göre düflük bulunmakla birlikte, co¤rafi yak›nl›k ve
kalite avantaj› ile Türkiye’nin pazar pay›n›n daha da artmas› beklen-
mektedir.

5.2.4. fiekerli ve Çikolatal› Mamuller 

Irak’›n flekerli ve çikolatal› mamuller ithalat›nda, 2008 y›l›nda
Türkiye % 85 payla ilk s›rada yer alm›flt›r. Türkiye’yi % 7 ile BAE, %
2 ile Ürdün ve % 1,5 ile Umman izlemifltir. Önceki y›llarda bu ürün
grubunda geliflmifl ülkelerden ithalat bulunmazken, ‹ngiltere ve
Almanya gibi ülkelerin de, flu anda s›n›rl› miktarlarla da olsa pazara
girdikleri görülmektedir. Türkiye’nin flekerli ve çikolatal› mamuller
ihracat› en fazla Irak’a gerçeklefltirilmektedir. 2008 y›l› toplam ihracat›
olan 643 milyon dolar›n 101 milyon dolar›, 2009 y›l› ihracat› olan 585
milyon dolar›n 102 milyon dolar›n› Irak’a yap›lan ihracat
oluflturmufltur.

5.2.5. Yafl Meyve ve Sebze 

Irak’›n 2007 y›l›nda 16 milyon dolar olan turunçgil ithalat› %
112 oran›nda artarak 36 milyon dolar düzeyine yükselmifltir. ‹thalat›n›n
% 93 gibi çok büyük bir oran›n› Türkiye’den gerçeklefltirmektedir.
Türkiye’den sonra % 4 payla BAE ve % 1 payla M›s›r di¤er önemli
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ülkeler olmufltur. Türkiye’nin 2008 y›l› turunçgil ihracat› s›ralamas›nda
5. durumda bulunan Irak’a olan ihracatta 2009 y›l›nda önemli art›fl
oldu¤u görülmektedir. 2009 y›l› ihracat›, % 178 oran›nda artarak 91,5
milyon dolar düzeyine yükselmifl ve Rusya Federasyonu’ndan sonra en
önemli turunçgil ihraç pazar›m›z Irak olmufltur.

5.2.6. Alüminyum ‹nflaat Malzemeleri  

Irak, 2008 y›l›nda 59 milyon dolar de¤erinde alüminyum çubuk
ve profil ithalat›n›n % 70’ini Türkiye’den yapm›flt›r. Di¤er bafll›ca
tedarikçi ülke Çin’dir. 2004-2008 döneminde Irak’›n alüminyum çubuk
ve profil ithalat› y›ll›k ortalama % 46 oran›nda artarken Türkiye’nin
Irak’a alüminyum çubuk ve profil ihracat› da y›ll›k ortalama % 47
oran›nda yükselmifltir. Çin’in son dönemde Irak alüminyum çubuk ve
profil pazar›ndaki pay›n› % 116 oran›nda art›rmas› Türkiye için tehdit
oluflturmaktad›r. Ancak, Türkiye’nin, Irak alüminyum inflaat aksam›
pazar›nda daha etkin pazarlama yöntemleri kullanmas› halinde pazar
pay›n› rahatl›kla art›raca¤› düflünülmektedir.

Irak 2008 y›l›nda 18 milyon dolar de¤erinde alüminyum tel
halat ithalat›n›n % 82’sini Türkiye’den gerçeklefltirmifltir. Di¤er ülkel-
er s›ras›yla Hindistan ve Çin’dir. 2004-2008 döneminde Irak’›n
alüminyum tel halat ithalat› y›ll›k ortalama % 10 oran›nda artarken
Türkiye’nin Irak’a alüminyum tel halat y›ll›k ortalama ihracat› sadece
% 8 oran›nda artm›flt›r. Pazarda % 11 paya sahip Hindistan ise ayn›
dönem ihracat›n› % 93 oran›nda art›rm›flt›r. Bu dönemde Türkiye, Irak
alüminyum tel halat pazar› talep h›z›n› yakalayamad›¤› gibi rakip
ülkenin ihracat art›fl h›z›n›n da gerisinde kalm›flt›r.
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5.2.7. Beyaz Eflya 

2008 y›l›nda toplam 139 milyon dolarl›k buzdolab›-dondurucu
(GT‹P: 8418) ithalat› gerçeklefltiren Irak’›n ithalat›nda bir önceki y›la
göre % 27 art›fl olmufltur. Türkiye, Irak’a 2008 y›l›nda 77 milyon dolar
olan ihracat›n› 2009 y›l›nda % 6 art›r›p 82 milyon dolara yükseltmifltir.
Türkiye’nin toplam 1 milyar 319 milyon dolarl›k buzdolab›-dondurucu
ihracat›n›n % 6’s› 2009 y›l›nda Irak’a gerçekleflmifltir.

Irak’›n mevcut durumu itibariyle tüketici e¤ilimleri hakk›nda
sa¤l›kl› bilgilere ulaflmak kolay olmamakla birlikte firmalar›m›z›n Irak
pazar›na yönelik giriflimleri sürmektedir. Irak buzdolab›- dondurucu
pazar›nda Türkiye % 28 ile pazar›n en büyük tedarikçisidir. Çin (% 16),
M›s›r (% 7), BAE (% 6) ve Almanya (% 5) ise pazar›n di¤er önemli
tedarikçileridir.

5.2.8. Demir Çelik 

Dünya Çelik Birli¤i (www.worldsteel.org) verilerine göre,
demir çelik sektörü geliflmemifl olan Irak’ta demir çelik ihtiyac› ithalat
ile karfl›lanmaktad›r. Irak 2007 y›l›nda 355 bin ton yar› ve nihai mamul
çelik ithal etmifltir. ‹thalat›n 260 bin tonu uzun ürünlere, 9 bin tonu
yass› ürünlere aittir. Ayn› y›l Irak 85 bin ton demir çelik boru ithalat›
yapm›flt›r.

ITC-Trademap web sitesinden al›nan verilere göre, Irak 2008
y›l›nda 534 milyon dolar de¤erinde demir çelik ürünleri ithalat› gerçek-
lefltirmifltir. Irak demir çelik ürünleri içerisinde en çok inflaatlarda kul-
lan›lan demir çelik çubuklar› ve demir-çelik profilleri ithal etmifltir.

Irak 2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i 399 milyon dolar de¤erindeki
demir çelik çubuk ithalat›n›n % 68’ini Türkiye’den gerçeklefltirmifltir.
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Geriye kalan k›sm›n›n ço¤unu Ukrayna’dan ithal etmifltir. 2004-2008
döneminde Irak’›n demir çelikten çubuk ithalat› y›ll›k ortalama % 46
oran›nda artarken Türkiye’nin Irak’a demir çelik çubuk ihracat› y›ll›k
ortalama % 47 oran›nda artm›flt›r. Son y›llarda tüm dünyay› etkileyen
finansal krize ra¤men Irak inflaat sektörü halen hareketlidir. Dolay›s›
ile Irak pazar›, genellikle inflaatlarda kullan›lan demir çelik çubuklar
için geliflmekte olan bir pazard›r. Türkiye’nin pazardaki artan talebi
yakalayarak pazar pay›n› muhafaza etti¤i görülmektedir. Irak pazar›nda
demir çelik çubuklarda Türkiye’ye rakip olan Ukrayna bir önceki y›la
göre Irak’a ihracat›n› çok fazla art›rm›fl olup Türkiye’nin pazar pay›
için tehdit oluflturmaya bafllam›flt›r.

2008 y›l›nda Irak, 66 milyon dolar de¤erinde demir çelik profil
ithal etmifltir. ‹thalat›n yaklafl›k % 90’›n› Türkiye’den yapm›flt›r. Bu
üründe tedarikçi di¤er ülkeler Ürdün, BAE, Çin ve Hindistan’d›r.
2004-2008 döneminde Irak’›n demir çelik profil ithalat› y›ll›k % 5
oran›nda artm›flken Türkiye’nin ayn› dönem Irak’a ihracat› % 2
oran›nda artm›flt›r. Dolay›s› ile söz konusu dönemde Türkiye, Irak’›n
demir çelik profil talep art›fl h›z›n› yakalayamad›¤› görülmüfltür. Ancak
Türkiye’nin pazar pay› aç›s›ndan rakip ülkeler ile çok büyük bir fark
olmas› Türkiye için avantaj teflkil etmektedir. Sonuç olarak Irak, demir
çelik profil aç›s›ndan geliflen bir pazard›r ve Türkiye’nin bu ülkeye çok
daha fazla ihracat yapacak potansiyeli bulunmaktad›r.

Irak, 2008 y›l›nda 762 milyon dolar de¤erinde demir çelik eflya
ithalat› gerçeklefltirmifltir. Irak’›n demir çelik eflya ithalat›nda bafll›ca
ürünler; demir veya çelikten borular, inflaat aksam›, kap› ve pencereler,
depolar, örme teller, ev ifllerinde kullan›lan eflyalar ve sa¤l›k gereç-
leridir.
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2008 y›l›nda Irak 149 milyon dolar de¤erinde demir çelik inflaat
aksam› ithal etmifltir. Irak, demir çelik inflaat aksam› ithalat›n›n
yaklafl›k dörtte üçünü Türkiye’den gerçeklefltirmifltir. Di¤er tedarikçi
ülkeler Ürdün, ABD, Çek Cumhuriyeti ve Çin’dir. 2004-2008 döne-
minde BAE’nin demir çelik inflaat aksam› ihracat› y›ll›k ortalama % 14
oran›nda artarken ayn› dönem Türkiye’nin bu ülkeye ihracat› % 16
oran›nda yükselmifltir. Türkiye’nin, Irak’›n demir çelik inflaat aksam›
talep art›fl›n›n önüne geçti¤i görülmektedir. Söz konusu dönemde rakip
ülkeler ihracat art›fl h›zlar›n› pazar talebinin çok üzerinde art›rmalar›na
ra¤men pazardaki paylar› Türkiye’ye göre çok düflük oldu¤u için henüz
tehdit oluflturmamaktad›r.

Irak, 2008 y›l›nda 26 milyon dolar de¤erindeki demir çelik depo
ithalat›n›n yar›s›n› Hindistan ve Türkiye’den gerçeklefltirmifltir. Di¤er
tedarikçi ülkeler s›ras›yla ABD, Ürdün ve ‹talya’d›r. 2004-2008 döne-
minde Irak’›n demir çelik depo ithalat› y›ll›k ortalama % 29 oran›nda
artarken Türkiye’nin Irak’a y›ll›k ortalama ihracat› sadece % 8
oran›nda artm›flt›r. Son dönemde Türkiye, Irak demir çelik depo
pazar›ndaki talep h›z›n› yakalayamad›¤› gibi rakip ülkelerin ihracat
art›fl h›z›n›n da gerisinde kalm›flt›r.

2008 y›l›nda Irak, % 70’i Türkiye’den olmak üzere 20 milyon
dolar de¤erinde demir çelikten örme tel, a¤ ve kafes ithal etmifltir.
Di¤er ülkeler s›ras›yla Çin, Ürdün ve BAE’dir. 2004-2008 döneminde
Irak’›n tel a¤ ve kafes ithalat› y›ll›k % 39 oran›nda artarken Türkiye’nin
bu ülkeye ihracat› % 33 oran›nda yükselmifltir. Türkiye’nin, Irak tel a¤
ve kafes pazar›nda daha etkin pazarlama yöntemleri kullanmas› halinde
pazar pay›n› rahatl›kla art›raca¤› düflünülmektedir.

2008 y›l›nda Irak, yaklafl›k % 60’› Türkiye’den olmak üzere 9
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milyon dolar de¤erinde demir çelik sa¤l›k gereçleri ithal etmifltir. Di¤er
tedarikçi ülkeler M›s›r, Çin ve BAE’dir. 2004-2008 döneminde Irak’›n
demir çelik sa¤l›k gereçleri ithalat› y›ll›k % 37 oran›nda artarken
Türkiye’nin ayn› dönem Irak’a ihracat› % 32 oran›nda artm›flt›r.
Dolay›s› ile söz konusu dönemde Türkiye, Irak’›n demir çelik sa¤l›k
gereçleri talep art›fl h›z›na çok yaklaflt›¤› görülmektedir. Ancak
Türkiye’nin Irak pazar›ndaki rakip ülkelerden Çin’in ayn› dönem ihra-
cat›n› pazar talebinin 10 kat› kadar art›rmas› ve bu art›fl›n devam etmesi
halinde Türkiye’nin pazardaki pay›n› önümüzdeki y›llarda zorlayacak
gibi görünmektedir.

5.2.9. Elektrikli Makineler ve Kablolar 

1,4 milyar dolar› aflan kablo ve tel ihracat› ile dünyan›n önde
gelen kablo ihracatç›lar›ndan olan Türkiye, Irak’›n en çok kablo ithal
etti¤i birinci tedarikçi ülkedir. Irak’›n 2008 y›l›nda yapt›¤› 265 milyon
dolar tutar›ndaki kablo ve tel ithalat›n›n yaklafl›k % 65’ini Türkiye
tedarik etmifltir. Di¤er bafll›ca tedarikçi ülkeler s›ras›yla Ürdün (% 20)
ve BAE (% 4)’tür.

Irak’›n en çok s›k›nt› çekti¤i hususlardan birisi, ülkedeki elek-
trik üretiminin yetersizli¤idir. Irak’›n yeniden yap›lanmas›nda en
önemli konulardan birisi, elektrik üretimin ülkenin ihtiyac›n› karfl›lay-
acak seviyeye getirilememifl olmas›d›r. Ülkenin birçok k›sm›nda ancak
günün belirli saatlerinde elektrik verilebilmektedir. Temmuz 2008
itibar›yla elektrik arz›n›n, talebin yaln›zca % 51’ini karfl›layabildi¤i
belirtilmektedir. Irak Hükümeti, enerji sektöründeki verimlili¤i
art›rmak ve mevcut üretimi yükseltmek amac›yla çeflitli çal›flmalar
yapmaktad›r. Irak Hükümetinin son dönemde elektrik teminine yönelik
baz› sabit yat›r›mlar gerçeklefltirmekte oldu¤u ve özel fonlar teflkil
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ederek yeni kontratlar haz›rlamakta oldu¤u görülmektedir.

Irak Hükümeti’nin elektrik alan›nda yapmakta oldu¤u ve
yapaca¤› yat›r›mlar Irak’›n kablo ve tel ithalat talebini de canl› tutmaya
devam edecektir. Ayr›ca, Irak’›n inflaat ve taahhüt sektöründe gerçek-
lefltirilmesi hedeflenen çok say›da proje mevcuttur. Bu projelerin de
bafllamas› ülkenin kablo ve tel ihtiyac›n›n artaca¤› anlam›na gelmekte-
dir.

5.2.10. Ev Tekstili 

Irak 2009 y›l›nda 61 milyon dolarl›k battaniye (GT‹P: 6301)
ithalat› yapm›flt›r. ‹thalat›n›n % 58’ini Türkiye’den gerçeklefltirmifltir.
Çin ve BAE s›ras›yla % 22 ve % 19 payla di¤er önemli tedarikçilerdir.

Irak, Türkiye’nin battaniye ihracat›nda ilk s›rada yer almaktad›r.
2009 y›l›nda Türkiye battaniye ihracat›n›n yar›s›ndan fazlas› Irak’a
yap›lm›flt›r. Irak’ta siyasi ve ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›na paralel
olarak önümüzdeki y›llarda ev tekstili pazar›n›n daha da geliflmesi bek-
lenmektedir. Türk üretici ve ihracatç›lar›n ülkedeki geliflmeleri
yak›ndan takip ederek pazar f›rsatlar›n› de¤erlendirmeleri büyük önem
arz etmektedir.

5.2.11. G›da ‹flleme Makineleri 

G›da iflleme makineleri sektöründe Irak’ta en çok talep gören
makineler, de¤irmencilik makineleridir. Irak hükümeti devlete ait un
fabrikalar›n› modernlefltirme çal›flmas› içerisindedir. Bu
modernlefltirme, mevcut g›da iflleme makine ve ekipman›n›n yenilen-
mesi ve (yerli makine üretiminin de olmamas› nedeniyle) ithal ekip-
mana olan talebin artmas› demektir.
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Türkiye’nin Irak’a de¤irmencilik makineleri ihracat› 2009
y›l›nda 11 milyon dolar olarak gerçekleflmifltir. 2008 y›l› verilerine
göre Irak’›n 13 milyon dolarl›k de¤irmencilik makineleri ithalat›n›n
büyük k›sm› Türkiye (% 87) taraf›ndan karfl›lanm›flt›r.

Türk firmalar› pazardaki etkin konumlar›n› korumak ve g›da
iflleme makinelerinde ‹talya baflta olmak üzere Avrupal› firmalarla rek-
abet edebilmek için fuarlara kat›lman›n yan› s›ra pazarda önemli bir
rekabet avantaj› getiren sat›fl sonras› servis sunma konusunda da gerek-
li özeni göstermelidirler. 

5.2.12. Hal› 

Irak’ta hal› üretimi olmad›¤› için hal› ihtiyac›n›n neredeyse
tamam› ithalatla karfl›lanmaktad›r. Irak hal› pazar›nda Türkiye’nin
hâkimiyeti vard›r. 2009 y›l›nda Irak’›n toplam hal› ithalat›nda
Türkiye’nin pay› yaklafl›k % 90’d›r. Bu baflar›daki en büyük faktörler:
Türkiye’ye ve Türk ürünlerine olan güven, co¤rafi ve kültürel yak›nl›k,
Türkiye’nin hal› sektöründe dünya pazarlar›nda sahip oldu¤u konum-
dur. Irak, Türkiye hal› ihracat›ndan ald›¤› % 6’l›k payla Suudi
Arabistan ve ABD’den sonra en çok ihracat yap›lan pazard›r.

Irak’›n son 5 y›ldaki hal› ithalat› y›lda yaklafl›k % 24 oran›nda
artm›flt›r. Bu da bize hal› pazar›ndaki geliflmeyi göstermektedir.
Ülkedeki kargafla ve savafl ortam›n›n azalmas›yla her alanda tüketimin
artaca¤› öngörülmektedir.

5.2.13. Haz›r Giyim 

Irak, haz›r giyim ihtiyac›n›n hemen hemen tamam›n› ithalat
yolu ile karfl›lamaktad›r. 2004 y›l›nda 119 milyon dolar civar›nda
gerçekleflen toplam haz›r giyim ithalat› 2008 y›l›nda 433 milyon dolara
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kadar yükselmifltir.

Irak’a haz›r giyim tedarikinde % 46 civar›ndaki pazar pay›yla
birinci s›rada BAE vard›r. Türkiye, Irak haz›r giyim pazar›nda yaklafl›k
% 20 payla ikinci önemli tedarikçidir. Türkiye’nin hemen ard›ndan %
15 payla Çin ve % 12 payla S›rbistan gelmektedir. Türkiye’nin Irak’a
olan haz›r giyim ihracat› özellikle 2009 y›l›nda büyük oranda art›fl
göstererek 162 milyon dolara yükselmifltir

5.2.14. ‹nflaat Malzemeleri 

Bu bölümde yer alan sanayi ürünleri sektörsel matrisinden de
görüldü¤ü üzere Irak’›n inflaat malzemeleri sektöründeki en önemli
tedarikçisinin Türkiye oldu¤u görülmektedir. Türkiye, plastik inflaat
malzemeleri, boya ve vernikler, a¤açtan inflaat malzemeleri, ifllenmifl
do¤al tafllar, prefabrik yap›lar ve çimento gibi pek çok ürün grubunda
Irak’›n en büyük tedarikçisidir.

5.2.15. Müteahhitlik Hizmetleri 

Irak’ta inflaat ve taahhüt sektörü h›zl› bir büyüme dönemine
girmifltir. Günümüz flartlar›na uymayan ya da tahrip edilmifl yap›lar
yeniden infla edilmekte, inflaat iflleri ve inflaat malzemeleri pazar›
geliflmektedir. Irak’ta yürütülen bafll›ca altyap› yat›r›mlar›, su temini
projeleri, at›k su ar›tma tesisi, elektrik santrali, hastane, okul ve konut
inflaat›, kara yolu, hava yolu, köprü ve liman inflaat› alanlar›nda
yo¤unlaflmaktad›r. Irak’ta yeniden infla, onar›m ve inflaat projelerinin
say›s›ndaki art›fl ve tahminlere göre bu alanda gerekli yat›r›m tutar›n›n
100 milyar dolar civar›nda olmas›, çimento baflta olmak üzere inflaat
malzemeleri ve ilgili ifl makineleri ile ekipman pazar›n›n önümüzdeki
y›llarda da sürekli dinamik kalaca¤›n› öngörmektedir. 
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5.2.15.1. Irak Yat›r›m Ajans›’n›n yapt›¤›

çal›flmaya göre Irak’ta inflaat sektöründeki potansiyel

f›rsatlar

Irak’ta inflaatla ilgili malzemelerin üretimi için güçlü bir temel
mevcuttur ve Irak hükümeti devlet-özel sektör ortakl›¤› kapsam›nda
devlet kurulufllar›yla iflbirli¤i yapacak özel yat›r›mc›lar aramaktad›r.
Çelik, çimento, tu¤la, cam ve mermer alan›nda ortakl›k f›rsatlar› mev-
cuttur.

Yap›lan araflt›rmalar sadece Basra’da 44.700 adet yeni konut
yap›lmas› ve 9.000 adet konutun da yenilenmesi gerekti¤ini göstermek-
tedir. Bu çal›flmalara göre düflük gelirli grup için 4.300, orta gelir grubu
için 22.700 ve yüksek gelir grubu için de 17.700 adet yeni konut ihtiy-
ac› oldu¤u tahmin edilmektedir. Konut edindirme ulusal bir önceliktir.
Ancak, bunun için önemli miktarda özel sektör yat›r›ma ihtiyaç duyul-
maktad›r.

Irak’›n altyap›s›n› gelifltirmek için flu anda say›s›z kamu inflaat
projesi planlanmaktad›r. Irak hükümetinin öncelik verdi¤i alanlar, yol
ve demiryolu inflaat›, elektrik üretimi, iletim ve da¤›t›m a¤lar›, liman
rehabilitasyonu ile su ve kanalizasyon ar›tma tesislerinin inflas› ve reha-
bilitasyonudur.

Irak’ta inflaat sektörü uzun y›llar büyük devlet kurulufllar›n›n
tekeli alt›nda kalm›flt›r. Bununla birlikte Irak Hükümeti bu sektörün
büyük ölçüde özellefltirmesine öncelik vermifl ve devlet kurulufllar›n›n
yapt›klar› iflleri üstlenecek yeni özel ortaklar aramaya bafllam›flt›r. 2008
y›l›nda Irak hükümeti bu anlamda bir ad›m atarak, her ikisi de Irak
Çimento fiirketi bünyesinde faaliyet gösteren El-Kerkük Çimento
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fiirketi ve El-Kaim Çimento kurulufllar› için yeni özel sektör-devlet
ortakl›¤› ilan etmifltir. Bu geliflme, daha sonraki özellefltirmeler için
potansiyel bir modeli teflkil etmektedir. Irak’ta kurulu 17 adet devlete
ba¤l› çimento fabrikas›, toplam çimento talebinin ancak beflte birini
(y›ll›k 6 milyon ton) karfl›layabilmektedir. Talebin karfl›lanabilmesi
amac›yla mevcut çimento fabrikalar›n›n yenilenmesi ve yeni fabrikalar
kurulmas› planlanmaktad›r. Sanayi ve Madencilik Bakanl›¤›, toplamda
3 milyar dolar de¤erinde 19 yeni çimento fabrikas› inflaat›na izin
vermifltir.

Irak’ta demiryollar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar›na
da h›z verilmifltir. Suriye ve ‹ran s›n›rlar›na uzanan toplam 2.300 km
uzunlu¤unda yeni bir hatt›n 2010 y›l› sonuna kadar tamamlanmas› ve
Ba¤dat metrosunun yeniden kullan›labilir hale getirilmesi planlanmak-
tad›r.

Irak Devlet Demiryollar› fiirketi taraf›ndan 2008 y›l›nda yap›lan
bir aç›klamada, tüm Ba¤dat’› kuflatacak bir demiryolunun ve Ba¤dat’›
Irak’›n güneyindeki limanlar›na ba¤layacak iki yeni demiryolunun
yap›m›n›n öngörüldü¤ü belirtilmifltir. Birisi Ba¤dat-Kut-Nasiriye-
Basra, di¤eri Ba¤dat-Kut-Amara-Basra hatlar›nda olacak bu iki
demiryolunun yan› s›ra, Irak’›n kuzeyindeki flehirleri birbirine ba¤lay-
acak bir projenin üzerinde çal›fl›ld›¤› ve bu hat ile Kerkük ve Musul
istasyonlar›n›n ‹ran’a aç›laca¤› ifade edilmifltir.

Irak, co¤rafi ve lojistik avantajlar› nedeniyle Türk müteahhitlik
firmalar› için büyük bir potansiyel vaat etmekte; bu çerçevede, özellik-
le inflaat alan›nda bölgede faaliyet gösteren firmalar›m›z›n say›s› art-
maktad›r. Türk müteahhitlik firmalar›n›n son y›llarda Irak’ta üstlendik-
leri ifllere iliflkin olarak resmi rakamlar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›, üstle-
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nilen pek çok projeye iliflkin istatistikî bilginin kay›tlara geçmemesi
sebebiyle gerçek rakamlar›n çok daha yüksek oldu¤u varsay›lmaktad›r.
‹lk olarak 1981 y›l›nda Irak müteahhitlik pazar›na giren Türk
firmalar›n›n bu ülkedeki faaliyetleri, savafl sonras› dönemde ivme
kazanan altyap› ve üstyap› yat›r›mlar› sebebiyle 2003 y›l›ndan itibaren
h›zlanm›flt›r.

2003 y›l›nda 242 milyon, 2004 y›l›nda 1,1 milyar ve 2005
y›l›nda ise 1,3 milyar dolar ile en yüksek seviyeye ulaflan Türk müteah-
hitlik firmalar›n›n Irak’taki faaliyetleri, bu tarihten sonra ülkede ortaya
ç›kan geliflmelerle birlikte daha istikrarl› bölgelere yönelmeye bafllam›fl
ve 2006 y›l›nda 316 milyon dolara kadar düflmüfltür. 2007 y›l› bafl›nda
her ne kadar zay›f bir yükselme e¤ilimi gözlense de Nisan ay›n›
müteakiben özellikle güvenlik ve hak edifllerin ödenmesine iliflkin
endifleler, Türk müteahhitlik firmalar›n› faaliyetlerini s›n›rlamaya
itmifltir. 2007 y›l›nda 545 milyon dolar tutar›nda 39 adet proje üstlenil-
mifltir. 2008 y›l› için bu rakam 72 adet proje ile 1,43 milyar Amerikan
dolar›d›r.

Türk müteahhitlik firmalar› Irak’ta 2003-2008 y›llar› aras›nda
4,8 milyar Amerikan dolar› de¤erinde 450’yi aflk›n proje
üstlenmifllerdir. Türk firmalar›, yeniden yap›lanma sürecindeki Irak’ta
çeflitli konut projelerinden askeri tesislere, yol, köprü, baraj gibi altyap›
projelerinden okul, hastane gibi sosyal tesislere pek çok alanda faaliyet
göstermektedirler. Irak’ta müteahhitlik hizmetleri kapsam›ndaki ifllerin
yaklafl›k % 60’› yerel makamlardan al›nm›fl olup, uluslararas› firmalar
ve ABD makamlar›ndan al›nan ifller de % 40’l›k bir oran teflkil etmek-
tedir.

Co¤rafi yak›nl›k avantaj›n› kullanan Türk müteahhitlik fir-
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malar›, 2001 tarihli “S›n›r Ticaretinin Düzenlenmesine ‹liflkin Karar’da
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Karar” çerçevesinde ihtiyaç duyduklar›
malzemeleri geçici ve kesin ihracat yoluyla Türkiye’den götüre-
bilmeleri, firmalar›m›za önemli bir destek sa¤lamaktad›r.

Türkiye s›n›r›na 3,5 saat uzakl›ktaki Erbil’de yeniden yap›lanma
faaliyetleri h›zla devam etmekte olup flehirdeki inflaatlar›n büyük
bölümünü Türk firmalar› üstlenmifl durumdad›r. Özellikle “Yeni fiehir”
ad› verilen bölgede birçok modern konut ve al›flverifl merkezi infla
edilmektedir. Kuzey Irak’taki irili ufakl› 300 civar›ndaki Türk firman›n
yaklafl›k 190’› Erbil’de faaliyet göstermektedir. Kerkük ve
Süleymaniye’de de ayn› durumdan söz etmek mümkündür.
Süleymaniye’nin imar› için 2 milyar dolarl›k bir ödenek ay›ran Kuzey
Irak Bölgesel Yönetimi, altyap› yat›r›mlar› için de 5 milyar dolarl›k bir
harcama öngörmektedir.

2008 y›l›nda Türk müteahhitlik firmalar›n›n faaliyetlerinin
Irak’›n kuzeyinden yavafl yavafl güneye ve di¤er bölgelere do¤ru
kayd›¤› gözlenmektedir. 2008 y›l›nda Irak Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
Türkiye’ye yap›lan heyet ziyaretleri sonucunda, Universal Group
Acarsan fiirketi ile Irak Sa¤l›k Bakanl›¤› aras›nda Kerbela, Necef,
Babil, Maysan ve Nasiriye vilayetlerinde, her bir hastane 130-140
milyon dolar tutar›nda olmak üzere, 400-600 yatakl› 5 adet hastanenin
inflaat projesi ile ilgili protokol imzalanm›flt›r.

Irak’ta halen h›zla devam etmekte olan yeniden yap›lanma
sürecinin, önümüzdeki birkaç y›l daha müteahhitlik sektörü için caz-
ibesini sürdürmesi beklenmektedir. Ülkede istikrar›n sa¤lanmas› ve
güvenlik sorununun çözümlenmesinin ard›ndan, özellikle Ba¤dat ve
çevresi olmak üzere ülkenin di¤er bölgelerinde Türk müteahhitlik fir-
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malar› için ifl f›rsatlar›n›n olaca¤› ve muhtemel müteahhitlik pro-
jelerinden önemli bir pay sahibi olunabilece¤i düflünülmektedir.

5.2.15.2. Türk Müteahhitlik Firmalar›n›n Irak’ta

Yaflad›¤› Sorunlar

2003 y›l›nda BM Güvenlik Konseyi’nin ald›¤› kararla Irak’a
uygulanan uluslararas› ambargo kald›r›lm›fl ve böylece ülkede yeniden
yap›lanma sürecinin önü aç›lm›flt›r. Ancak ülkedeki güvenlik sorunlar›
üstlenilen ifllerin yürütülmesini zaman zaman zorlaflt›rmakta ve kesin-
tiye u¤ratmaktad›r.

Bölgede gerek yüklenici firma, gerekse tafleron firma olarak ifl
üstlenme imkân› artm›fl olmakla birlikte, üstlenilen ifllerin öngörülen
flartnamelere uygun flekilde tamamlanmas›nda baz› sorunlar yafland›¤›
bilinmektedir. Ayr›ca Türk müteahhitlik firmalar›n›n ifl üstlendi¤i en
riskli ülkelerden olan Irak’ta, güvenlik kayg›lar› nedeniyle müteahhit-
lik firmalar›, faaliyet alanlar›n› daha çok Kuzey Irak’a yönlendirmek-
tedirler.

Türk müteahhitlik ve müflavirlik firmalar›n›n alacak talepleri ile
hak edifl ödemelerinde geç ödemeler dolay›s› ile yaflad›¤› zararlar
giderek artmaktad›r. Özellikle bankac›l›k sisteminin sa¤l›kl›
ifllememesinden dolay› hemen hemen tamam› kamu kuruluflu olan
iflveren idarelerden al›nan projelerin sürdürülmesinde zorluklar
yaflanmaktad›r.

5.2.15.2.1. Ba¤dat Ticaret Müflavirli¤inin

Raporuna Göre;

• Türk müteahhitleri a¤›rl›kl› olarak Irak’›n kuzeyinde faaliyet
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göstermekte; Irak’›n güney bölgelerine de aç›lmak istemekte
ancak güvenlik ve di¤er nedenlerden dolay› bunu
gerçeklefltirememektedirler. 

• Irak’ta enflasyon kaynakl› zararlar› karfl›lamak için Irak
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca ç›kart›lm›fl olan tebli¤
çerçevesinde % 15 civar›nda bir bedel art›fl› uygulanmas›
öngörülmektedir. Ancak, Irak’ta yaflanan gerçek enflasyon
baz› hammaddelerde % 70’lere kadar ç›kmaktad›r.

• Irak’ta güvenlik riski devam etti¤inden taahhüt
sözleflmelerinde “...her türlü güvenlikle ilgili hususu müteah-
hit sa¤lar...” fleklinde hüküm konmakta ve bu yüzden firmalar
müteahhitlik alan›nda Irak’a yönelik “ tüm riskler (all-risk)”
sigortas› yapt›ramamaktad›r.

• Teminat mektubu ile ilgili s›k›nt›lar yaflanmakta ve geçici
teminat mektubunun temininde dahi ilgili prosedür birkaç ay
sürmektedir.

• Irak’›n genelinde lojistik temini aç›s›ndan problemler
yaflanmaktad›r.

• Irak’taki projelere iliflkin kabuller zaman›nda ve tam olarak
yap›lmamakta, al›nan teminatlar›n iadesinde baz› kesintiler
yap›lmakta ve gecikmeler yaflanmaktad›r.

• Irak’taki baz› ihalelerde Türk mallar›na karfl› aç›k olmayan bir
nevi ambargo ile karfl›lafl›lmaktad›r.

• Irak’la ifl yaparken, Irakl› ifladamlar› ile birlikte çal›flma
zorunlulu¤u yasal olarak olmasa da pratikte gerekli olmak-
tad›r.
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5.2.16. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 

Irak otomotiv pazar›nda y›ll›k binek otomobil sat›fl›n›n 80-100
bin adet, SUV (Spor amaçl› araçlar) pazar›n›n da 40 bin adet civar›nda
oldu¤u tahmin edilmektedir. SUV pazar›n›n % 80’ini de pick-up türü
araçlar oluflturmaktad›r.

Irak’›n dünyadan oto ana sanayi ithalat› 2006-2008 y›llar›
aras›nda art›fl göstermifl ve 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre % 66
artarak 1,1 milyar dolar olmufltur. Irak’›n oto ana sanayi ithalat›nda
bafll›ca ülkeler BAE, ABD, Tayland, Çin, Almanya ve Türkiye’dir.
Irak’›n oto ana sanayi ithalat›nda ilk s›rada binek otomobiller yer
almaktad›r. Irak’›n 2008 y›l›nda dünyadan binek araç ithalat› 629 mily-
on dolar olmufltur. Irak’›n binek araç ithalat›nda bafll›ca ülkeler BAE
(% 58), ABD (% 13), Japonya (% 11), Tayland (% 9) ve Almanya (%
3)’d›r. ‹kinci s›rada yer alan kamyon-kamyonet ithalat› da 2008 y›l›nda
bir önceki y›la göre % 23 artarak 233 milyon dolara yükselmifltir.
Irak’›n kamyon-kamyonet ithalat›nda bafll›ca ülkeler BAE (% 24), Çin
(% 21), Japonya (% 15), ABD (% 9) ve Almanya (%8) dir.

Türkiye, 2008 y›l›nda Irak’›n dünyadan traktör ithalat›nda % 8
payla dördüncü s›rada, özel amaçl› araç ithalat›nda da % 16’l›k payla
üçüncü s›rada yer alm›flt›r.

Türkiye’den Irak’a oto ana sanayi ihracat›, 2008 y›l›nda 56
milyon dolarken 2009 y›l›nda % 111’lik art›flla 117 milyon olarak
gerçekleflmifltir. 2009 y›l›nda, Türkiye’den Irak’a en fazla ihracat›
gerçeklefltirilen oto ana sanayi ürünleri, römorklar ve yar›
römorklard›r. Türkiye’den Irak’a römork ve yar› römork ihracat› 2009
y›l›nda bir önceki y›la göre % 223 artarak 35 milyon dolar olmufltur.



84

Türkiye’nin Irak’a olan oto ana sanayi ihracat›nda ikinci s›rada yer alan
özel amaçl› tafl›tlar ihracat› 2009 y›l›nda % 61 oran›ndaki art›flla 31
milyon dolara yükselmifltir. Türkiye’nin Irak’a olan traktör ihracat›
2009 y›l›nda 26 milyon dolard›r.

Irak’›n dünyadan oto yan sanayi ithalat› 2008 y›l›nda 587 mily-
on dolard›r. Irak’›n oto yan sanayi ithalat›nda bafll›ca ülkeler BAE,
Ürdün, Türkiye, Çin ve ABD’dir.

Türkiye’den Irak’a oto yan sanayi ihracat› 2009 y›l›nda % 6
artarak 74 milyon dolar olmufltur. Irak’a en fazla ihrac› gerçekleflen oto
yan sanayi ürünleri, tamponlar, emniyet kemerleri, vites kutular›,
akslar, radyatörler ve egzost aksam›d›r. Türkiye’den Irak’a d›fl lastik
ihracat› 2009 y›l›nda bir önceki y›la göre % 54 artarak 14 milyon dolar
olmufltur. 

5.2.17. Sofra ve Mutfak Eflyalar› 

Cam ev eflyalar› sektörümüzün önemli pazarlar›ndan birisi olan
Irak’›n en önemli tedarikçisi Türkiye’dir. Türkiye toplam cam eflya
ihracat›n›n % 6’s›n› Irak’a gerçeklefltirmektedir. 2009 y›l›nda Irak’a
toplam 21 milyon dolarl›k cam eflya ihracat› gerçeklefltirilmifltir. 2008
y›l›na göre % 15 azalma görülse de, Irak cam ev eflyas› pazar›nda
Türkiye % 65 pazar pay› ile lider konumdad›r. Pazarda Türkiye’den
sonra Çin (% 28), BAE (% 5), Ürdün (% 0,7) ve M›s›r (% 0,4) önemli
tedarikçi ülkelerdir.

Irak cam ev eflyas› ithalat› 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre %
58 art›fl göstermifltir. Bu art›fl›n önümüzdeki dönemde de devam
edece¤i beklenmektedir. Özellikle yeniden yap›lanman›n sürdü¤ü
Irak’ta, 2008 y›l›nda % 10 büyümenin 2009 y›l›nda % 7,5 ile devam
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etti¤i tahmin edilmekte ve bu büyümenin devam edece¤i öngörülmek-
tedir. Buradan hareketle, büyümenin halka yans›mas› ve artan gelir
seviyesinin cam ev eflyas› sektörü ihracatç›lar›na önemli f›rsatlar
do¤uraca¤› beklentisini art›rmaktad›r.

Irak 2008 y›l›nda 20 milyon dolar de¤erinde demir çelik sofra
ve ev eflyas› ithalat›n›n yar›s›n› Türkiye’den gerçeklefltirmifltir. Geriye
kalan k›sm›n›n ço¤unu Çin ve BAE’den ithal etmifltir. 2004-2008
döneminde Irak’›n demir çelik sofra ve ev eflyas› ithalat› y›ll›k ortala-
ma % 14 oran›nda artarken Türkiye’nin Irak’a demir çelik sofra ve ev
eflyas› ihracat› sadece y›ll›k ortalama % 4 oran›nda artm›flt›r.
Türkiye’nin ihracat art›fl›n›n pazardaki artan talebin gerisinde kald›¤›
görülmektedir. Ayn› dönemde ikinci s›rada yer alan Çin’in Irak’a
demir çelik sofra ve ev eflyas› ihracat›n› 10 kat›n üzerinde art›rm›fl
olmas› Türkiye’nin pazar pay› için tehdit oluflturmaya bafllam›flt›r.

5.3. Kapsaml› Ekonomik Ortakl›k Anlaflmas› 

Türkiye Cumhuriyet ile Irak Cumhuriyeti aras›nda imzalanan
Kapsaml› Ekonomik Ortakl›k Anlaflmas›n›n temel hedefi iki ülke
aras›ndaki ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik iliflkilerin gelifltirilme-
sidir. Anlaflma kapsam›nda taraflar ihracat ve ithalatta ya da bunlarla
ba¤lant›l› olarak uygulanan her türlü gümrük vergisi, resim ve harçlar-
la ilgili olarak birbirlerini en çok kay›ran ülke prensibini uygulayacak-
lard›r. Anlaflma ile iki ülke ayr›ca transit geçifllerin serbestlefltirilmesi,
tarife ve tarife d›fl› engellerin kald›r›lmas›, ifl ve yat›r›m ortam›n›n
iyilefltirilmesi, flirketlerin faaliyetlerinin kolaylaflt›r›lmas›, enerji
iflbirli¤i gibi avantajlar sa¤lanm›flt›r. Anlaflman›n uygulanmas›ndan d›fl
ticaretten sorumlu Bakanlar baflkanl›¤›nda toplanan ‹flbirli¤i Konseyi
sorumlu olacakt›r. 
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Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaflkan› Say›n Abdullah Gül ile
birlikte 2 günlük Irak ziyaretine kat›lan dönemin Devlet Bakan› Kürflad
Tüzmen söz konusu anlaflman›n önümüzdeki dönemde yap›lacak ifllere
ve yap›lacak anlaflmalara esas olacak bir çerçeve anlaflmas› oldu¤unu
vurgulam›flt›r. Ayr›ca, iki ülke aras›ndaki ticaretin 2011 y›l›nda 20 mil-
yar dolar seviyesine ulaflmas› için yol haritas›n›n belirlendi¤ini iflaret
etmifltir. Ayn› ziyaret s›ras›nda Türkiye – Irak s›n›r›nda s›f›r
noktas›nda, ‘Nitelikli Serbest Bölge’ kurulmas› konusundaki Türkiye
taraf›n›n önerisi de gündeme getirilmifl ve Irak ile bu konuda prensipte
anlaflmaya var›lm›flt›r. Ziyaret kapsam›nda ayr›ca Irak Hükümetine
k›sa ve orta vadede gerçeklefltirilecek 20 yeni proje önerilmifltir. Bu
projeler afla¤›da listelenmektedir. 

1- Mal ve hizmetlerin serbest dolafl›m›n› öngören iki ayr›
anlaflma imzalanmas›, 

2- Gümrük altyap› ve mevzuatlar›nda ‘tek pencere’ uygulan-
mas›,

3- Türk Eximbank’›n Irak’a uygun ülke kredisi açmas›,

4- Türk Eximbank’›n Irak’a revolving kredisi açmas› ve geri
ödemelerin karayoluyla petrol ithalat› yoluyla yap›lmas›,

5- Türk – Irak s›n›r›n›n s›f›r noktas›nda Nitelikli Serbest Bölge
kurulmas›,

6- Ba¤dat’ta Türk Ticaret Merkezi’nin kurulmas›,

7- Ba¤dat Uluslararas› Fuar Merkezi’nin Türk firmalar›nca
yenilenmesi,

8- Ba¤dat’ta 9 adet Türk ürünleri fuar›n›n düzenlenmesi,



87

9- Qasap Petrol Sahas›n›n gelifltirilmesi ve elektrik santrali
yap›m› projesinin hayata geçirilmesi,

10- Irak’ta genifl bant internet altyap›s›n›n Türk ve Irak
firmalar›nca ortaklafla yap›las›,

11- Irak’›n vagon ve lokomotif ihtiyaçlar›n›n Türkiye taraf›ndan
karfl›lanmas›,

12- H›zl› elektrik üretimi projelerinde Türk – Irak iflbirli¤inin
sa¤lanmas›,

13- Irak’›n çeflitli bölgelerinde 5 hastane yap›m›n› Türk
firmalar›n›n üstlenmesi, 

14- ‹ki ülke demiryollar›n›n ba¤lanmas›,

15- Basra – Ba¤dat – Gaziantep – Mersin koridorunun yap›m›,

16- Türkiye – Irak do¤algaz boru hatt›n›n yap›m›,

17- ‹ki ülke elektrik sistemlerinin yüksek kapasiteli hatla ba¤lan-
mas›,

18- Irak petrol sahalar›nda Türk – Irak ortakl›¤›n›n gelifltirilmesi,

19- Kerkük – Yumurtal›k Boru Hatt›n›n tam kapasite ile
çal›flt›r›lmas›,

20- ‹skenderun – Nusaybin – Al Yarubiyah – Musul tren yolunun
etkin bir flekilde kullan›lmas›. 

5.4. Türkiye’nin Irak’ta Yat›r›mlar› 

5.4.1. Anadolu Grubu

Anadolu Grubunun Erbil’deki flifle dolum tesisleri Nisan
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2008’de faaliyete geçmifltir. Grup, Erbil’den sonra Ba¤dat’ta da
flifleleme fabrikas› kurmay› planlamaktad›r. 

5.4.2. Genel Enerji

Taq Taq Arama ve Üretim Paylafl›m Anlaflmas› Genel
Enerji’nin sahip oldu¤u ve arama ve gelifltirme çal›flmalar›n›n büyüme-
sine öncülük eden ilk sahad›r. Mülkün, % 55’lik hissesini Genel Enerji
elinde bulundurmakta olup, Addax Petroleum International’›n % 45’lik
bir kat›l›m pay› bulunmaktad›r. Taq Taq Sözleflme Sahas›, Irak’›n
kuzey bölgesinden olup, Erbil’in 85 km güneydo¤usuna,
Süleymaniye’nin 120 km kuzeybat›s›na düflmekte ve 951,3 km2’lik bir
alan› kaplamaktad›r. Sözleflme sahas›, Taq Taq gelifltirme blo¤u ve
Keflif Blo¤u olarak iki farkl› bloktan oluflmaktad›r. Genel Enerji’nin
ifltiraki olan Taq Taq Petroleum Refining Company, Koya kentinde
bulunan 60.000 BPSD kapasiteli rafineriyi infla etmektedir. TTOPCO,
ayr›ca, Koya’dan Kerkük’e uzanan 64 km uzunlu¤unda 24 inçlik bir
boru hatt› infla etmektedir. ‹hracat amac›yla Kerkük-Ceyhan boru
hatt›na ba¤lanacakt›r. Bu boru hatt›n›n maksimum kapasitesi 450.000
BODP’dir. 

5.4.3. Pet Holding

Pet Oil’in A¤ustos 2006’da Kuzey Irak – Bina Bawi sahas›nda
bafllatt›¤› sondaj çal›flmalar› devam etmektedir. Pet Oil’in
operatörlü¤ünü yapt›¤› bu projede oluflturulan flirketin ad› A&T
Petroleum olup, proje ortaklar› Hawler Energy ve Oil Search Iraq
Ltd.’dir. 

21 Kas›m 2008 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›,
BOAfi ve Shell Energy Europe Irak’ta do¤algaz arama, iflletme, tafl›ma
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ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan bir iflbirli¤i ön anlaflmas› imza-
lam›flt›r. 

5.5. S›n›r Ticareti 

Türkiye’nin nispi olarak az geliflmifl bölgesi olan Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nde bölge halk›n›n gelir ve refah seviyesinin
artt›r›lmas›, ürün çeflitlili¤i ve istihdam yaratmak sureti ile di¤er bölgel-
erle aras›ndaki ekonomik ve altyap› farkl›l›klar›n›n giderilmesi, s›n›r
bölgesine ekonomik canl›l›k getirilmesi, bölge halk›n›n ihtiyaçlar›n›n
düflük maliyetle karfl›lanmas› ve ihraç ürünlerimiz için dikkate de¤er
pazarlar olan komflu ülkelerin ihracat›m›z içindeki pay›n›n artt›r›lmas›
için s›n›r ticaretine önem verilmeli ve karfl›lafl›lan sorunlara ve güçlük-
lere ivedi bir flekilde çözüm bulunmal›d›r. S›n›r ticareti ile u¤raflan
giriflimciler do¤rudan veya dolayl› yoldan birçok kifliyi etkilemektedir.
Yanlar›nda çal›flt›rd›klar› insanlar bir yana, s›n›r ticareti yap›lan güzer-
gah boyunca faaliyet gösteren iflyerleri bu ticaret vas›tas› ile geçimleri-
ni devam ettirmektedirler. S›n›r ticareti yoluyla sermaye birikimi
sa¤layan kifliler yeni alanlara yat›r›m yapmakta ve bölgenin
kalk›nmas›na katk›da bulunmaktad›rlar. Resmi d›fl ticarete göre for-
malitelerin daha az olmas› s›n›r ticaretini cazip hale getirmektedir. Bu
yüzden yayg›n bir kesim taraf›ndan yap›labilmektedir. 

S›n›r Ticaretini Gelifltirmek Afla¤›daki

Tedbirlerin Al›nmas› Uygun Olacakt›r:

• Türkiye konumu itibari ile s›n›r komflular› aç›s›ndan zengin
bir ülkedir. Yak›n komflular›, en az 10 milyar dolarl›k ihracat
potansiyeli bar›nd›rmaktad›r. Fakat Türkiye’nin ihracat›nda
komflu ülkelerin pay› % 10’u geçmemektedir. Türkiye
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çevresindeki komflu ülke potansiyelini kullanmas› gerekmek-
tedir. Bu ba¤lamda s›n›r ticaretine gereken önem verilmeli ve
devlet taraf›ndan verilen teflvikler artt›r›lmal›d›r. 

• Yetkililerce, s›n›r kap›lar›m›zda ve gümrüklerimizde analiz ve
denetim yapmak için gerekli flartlar›n yeterli olmad›¤› ifade
edilmektedir. Bu konuda yetiflmifl personel ve yeterli ekipman
takviyesi yap›lmal›d›r.

• Petrol sektörünün en önemli sorunlar›nda birisi çok büyük bir
vergi kayb›na, haks›z rekabete ve tüketicinin aldat›lmas›na
neden olan kaçak akaryak›t sorunudur. Akaryak›t ürünlerinde-
ki yüksek vergi nedeni ile ülkeye büyük miktarda kaçak soku-
lan akaryak›t, kay›t d›fl› yollardan sat›lmaktad›r. S›n›r ticareti
ile yurda sokulan kalitesiz yak›t, tüketicinin ma¤dur olmas›na,
haks›z rekabete ve dolayl› vergi kay›plar›na sebep olmaktad›r.
Çözüm önerisi olarak petrol ürünlerinin s›n›r ticaret
kapsam›ndan tamamen ç›kar›lmas› veya en az›ndan kontrol
alt›na al›narak yurtiçi rafinelerde üretilen veya mevzuata göre
ithal edilmifl ürünlerle ayn› vergilendirme sistemine tabi tutu-
larak, yurtiçi piyasalardaki rekabet yap›s›n›n zarar görmeme-
si sa¤lanmal›d›r. 

• S›n›r ticareti ile ithal edilen maddelerin ço¤unu petrol ve
petrol ürünleri oluflturmaktad›r. ‹thal edilen mal grubu
çeflitlenmeli ve s›n›r ticareti gerçek anlamda d›fl ticaret flekline
dönüflmelidir. 

• S›n›r ticareti kapsam›nda ithal edilen ucuz mazot tar›m sek-
törüne, üretimi teflvik baz›nda verilmeli ve bu kolayl›ktan
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yararlanmalar› sa¤lanmal›d›r. 

• S›n›r ticareti yapmak için valiliklerce verilen s›n›r ticaret bel-
gelerinin en verimli ve etkin bir flekilde kullan›lmas› için
gerekli denetimler yap›lmal›d›r. 

• Tar›msal ürünlerin s›n›r ticareti kapsam›nda ithalinde,
Türkiye’de yetiflen sebze ve meyvelerin hasat dönemine
dikkat edilmeli ve Türkiye’nin hasat döneminde gerekirse
ithalata mevsim s›n›rland›r›lmas› getirilerek üreticimiz korun-
mal›d›r. 

• S›n›r ticareti kapsam›nda ithal edilmesine izin verilen mallar›n
sa¤l›k ve gümrük kontrolleri yap›lmal› ve müteakiben ithaline
izin verilmelidir. 

• ‹thal edilen mallar›n s›n›r ticareti yapmaya yetkili iller d›fl›na
ç›kmamas›na özen gösterilmeli ve haks›z rekabete yol aç›lma-
mal›d›r. 

• S›n›r ticaretinin en büyük yararlar›ndan birisi de göçü
engellemesidir. Bu bölgeden sürekli göç verilmesi
Türkiye’nin di¤er illerinde de birtak›m sorunlara yol açmak-
tad›r. Bu nedenle s›n›r ticaretine gereken önem verilmeli ve
devlet taraf›ndan istihdam sa¤lay›c› ve ekonomiyi canland›r›c›
teflvikler artt›r›lmal›d›r. 

• ‹ki ülke aras›nda ‘S›n›r Ticaret Merkezlerinin’ kurulmas›
karar›n›n biran önce uygulanmaya bafllanmas› iki ülke
aras›ndaki ticarete ivme kazand›racakt›r. 

• Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde Irak’›n ithal etti¤i ürünlere
yönelik yat›r›mlar teflvik edilmelidir. 
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5.6. Sorunlar ve Potansiyel ‹flbirli¤i Alanlar› 

5.6.1. Irak ile Ekonomik ‹liflkilerimizde

Karfl›lafl›lan Engeller

1- Kontratlar›n imzalanmas›nda ve sat›n alma talimatlar›n›n
ç›kmas›nda yaflanan gecikmeler.

2- Akreditiflerin aç›lmas›ndaki gecikmeler.

3- Ödemelerdeki gecikmeler.

4- Halil ‹brahim S›n›r Kap›s›nda gayri resmi gümrük vergilerinin
al›nmas›.

5- Petrol Bakanl›¤›/SOMO’nun Türk firmalar›na ödemedi¤i ala-
caklar.

6- Türk firmalar›n›n Irak’taki istikrars›z durum nedeniyle ülkeye
yat›r›m yapmaktan kaç›nmalar›.

7- Yabanc› yat›r›mc›lar ve ifladamlar› için bir sigorta sisteminin
olmamas›. 

8- Sahip oldu¤u büyük potansiyele karfl›l›k Irak pazar› ifl
adamlar› ve yat›r›mc›lar aç›s›ndan pek çok zorluk da içermek-
tedir. Bölgelere göre de¤iflkenlik gösteren güvenlik koflullar›,
verilecek kararlarda göz önünde bulundurulmas› gereken
önemli bir husustur. 

9- Kamu ihalelerinden önceden ihale standartlar›n›n uygulan-
mas›nda farkl›l›klar görülebilmektedir. ‹hale sözleflmesinin
imzalanmas› ve akreditif aç›lmas› konular›nda gecikmeler
yaflanabilmekte ve al›nan ihaleler sebepsiz yere iptal
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edilebilmektedir. 

10- Yabanc›lar›n Irak’ta flirket kurmas› ve yürütmesi oldukça
uzun ve zorlu bir prosedür gerektirmektedir. Yabanc›
yat›r›mc›lar›n korunmas› hususunda yasal altyap› ve düzen-
lemeler yetersizdir. 2006 y›l›ndan itibaren yürürlükte olan
Yat›r›m Kanunu’nun uygulanmas›nda belirsizlikler mevcut-
tur. 

11- Ülkede özel bankalar yeni yeni kuruldu¤undan finansman
olanaklar› yetersiz ve maliyetlidir. 

12- Elektrik ve su gibi altyap› hizmetleri k›s›tl›d›r. 

13- Irak hâlihaz›rda Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmay›p,
gözlemci statüsündedir.  

5.6.2. ‹flbirli¤i Olanaklar›

1- Irak Hükümeti taraf›ndan bir sigorta sisteminin uygulamaya
konulmas› flart›yla ülkede Türk firmalar› taraf›ndan konut,
yol, köprü, demiryolu gibi altyap› inflas› alan›nda önemli pro-
jeler gerçeklefltirilebilir. 

2- Uygun koflullar›n sa¤lanmas› halinde Türk firmalar›n›n demir
– çelik, çimento ve g›da alan›nda Irak’ta yat›r›m yapmas› söz
konusu olabilir. 

3- Türkiye M›s›r, Filistin gibi ülkelerde organize sanayi böl-
geleri  kurulmas› ve iflletilmesi yönünde aktif olarak faaliyet
göstermektedir. Benzer organize sanayi bölgelerinin Irak’ta
da kurulmas› ülkede ekonominin yeniden yap›land›r›lmas›na
katk› sa¤layacakt›r. Türkiye bu anlamda, Irak Hükümeti ile
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bilgi ve deneyimlerini paylaflabilir ve organize sanayi böl-
gelerinin kurulmas› için ortak projeler gelifltirilebilir. 

4- Irak ulaflt›rma a¤›n›n yeniden yap›land›r›lmas›nda Türk fir-
malar›na da yer verilmesi önem arz etmektedir. 

5- Irak’ta modern bir bankac›l›k sektörünün henüz geliflmemifl
olmas› ülkedeki ekonomik kalk›nman›n önündeki en önemli
engellerden biridir. 2003 y›l› öncesinde Irak’ta ambargolar
nedeniyle uluslararas› finansal ak›fllara kapal› birkaç büyük
devlet bankas› faaliyet göstermekteydi. Bu devlet
bankalar›n›n modernizasyonu halen gerçeklefltirilmifl de¤ildir.
Bu anlamda, Türk bankac›l›k sektörünün deneyimi ve bilgi
birikimini Irak bankac›l›k sektörü ile paylaflabilece¤i ortak
projelerin gelifltirilmesi Irak ekonomisine katk›da bulu-
nacakt›r. 

6- Türkiye Ziraat Bankas›, 2006 y›l›nda Ba¤dat’ta bir flube
açm›flt›r. Bu flube, hâlihaz›rda temel bankac›l›k hizmetlerini
yerine getirebilmektedir. Özellikle geçmifl dönemlerde para
transferlerinden kaynaklanan s›k›nt›lar, Banka’n›n Ba¤dat’ta
faaliyete geçmesinin ard›ndan azalm›flt›r. Ancak, Banka,
akreditif aç›lmas› ve firmalar›m›za teminat mektubu verilme-
si konular›nda henüz bir ilerleme gerçeklefltirememifltir. 

7- Tar›m alan›nda bilgi ve teknoloji transferi, tar›msal araçlar›n
üretimi, zarar görmüfl tar›m alanlar›nda yeniden üretime
bafllanmas› gibi konularda Türk firmalar› ile Irakl› firmalar
aras›nda iflbirli¤i projeleri gelifltirilebilir. 

8- Türk petrol flirketlerine Irak petrol ve do¤al gaz alanlar›n›n
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gelifltirilmesi konular›nda rol verilmesi iki ülke aras›ndaki
ekonomik iliflkilerin geliflmesine önemli katk› sa¤layacakt›r. 

9- Irak’ta artan elektrik ihtiyac› ve düflük üretim kapasitesi, Türk
firmalar› için Irak’ta elektrik santrali yap›m› ve modernizasy-
onu ve elektrik iletim hatlar›n inflas› alanlar›nda önemli f›rsat-
lar sunmaktad›r. 

10- Irak’ta befl sahada üretilecek yaklafl›k 280 milyar metreküp
do¤al gaz›n Türkiye üzerinden Avrupa pazar›na ihraç edilme-
si söz konusudur. Bu çerçevede, BOTAfi Genel Müdürlü¤ü,
Kerkük – Yumurtal›k ham petrol boru hatt›na paralel
yap›lmas› planlanan Irak – Türkiye do¤al gaz boru hatt›n›n
Türkiye bölümüne iliflkin etüt çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Bu
paralel boru hatt› ile Irak do¤al gaz›n›n Türkiye üzerinden
dünya pazarlar›na ulaflt›r›lmas› planlanmaktad›r. Bu anlamda,
7 A¤ustos 2007 tarihinde bir Protokol imzalanm›flt›r. 

11- Irak Sa¤l›k Bakan›, Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip
Erdo¤an’›n 2008 y›l› Temmuz ay›nda Ba¤dat’a
gerçeklefltirdi¤i ziyaret sonucunda, ihalelerin komflu ülke fir-
malar›na öncelik verilmesi yönündeki Bakanlar Kurulu
Kar›na uygun olarak, ülkede bu flekilde gerçeklefltirilecek 7
adet hastane inflaat› için yine Türk firmalar ile ortak çal›flmay›
arzu ettiklerini ifade etmifltir. 
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6. IRAK PAZARI ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER 

Irak’ta uzun y›llar süren savafllar ve yaflanan ambargolar sebe-
biyle ciddi bir altyap› – üstyap› eksikli¤i vard›r. Bu nedenle mevcut
ihtiyaçlar›n giderilme arz›ndan do¤an büyük pazar f›rsatlar söz
konusudur.

Irak pazar›nda en önemli ifl imkânlar› Irak Bakanl›klar› ve
devlet kurulufllar› taraf›ndan aç›lan ihalelerdir. Hükümet taraf›ndan
aç›lan ihalelere kat›labilmek için firmalar›n Irak kurulufllar›na kay›tl›
olmalar› gerekmektedir. Bunun için de daha önceden Irak Ticaret
Bakanl›¤›na kaydolmak gerekmektedir. Firma ya da acente temsilci-
leri, kiflisel olarak talep edilen dokümanlar›, Ba¤dat, Erbil ya da
Süleymaniye’deki bakanl›k ofislerinden birine teslim etmelidir. E¤er
firma, Irak firmas› de¤ilse, bu kayd› firma ad›na yapacak bir yerel
firma bulunmas› mümkün olabilmektedir. Ço¤u yabanc› flirket yerel
ortak bulma yönünde hareket etmektedir. 

Irak’ta ifl yapacak firmalar›n en çok tercih etti¤i yöntem, flirket-
leri temsilen bir yerel firma ile anlaflmak ve bu firma arac›l›¤› ile
Irak’taki ihale ve pazar bilgilerini tedarik etmektir. Bu yöntem,
Irak’taki mevcut güvenlik koflullar›, devlet ifllerinin genellikle Arapça
dili d›fl›nda yap›lmamas›, ihalede talep edilen ve sürekli de¤iflen evrak-
lar›n intikalinin sa¤lanmas› gibi pratik sebeplerle uygulamada faydal›
görülmektedir. 

Irak’ta gerçekleflen ihalelerde yabanc› grubun önemli kesimini
Türk firmalar› oluflturmaktad›r. Türkiye’nin co¤rafi olarak Irak’a yak›n
olmas› ve Irak’›n ithal etti¤i pek çok ürün ve hizmetin Türkiye’den
sa¤lanabilmesi nedeniyle Türk firmalar› önemli avantajlara sahiptir. 
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Baflkent Ba¤dat, kamu kurumlar›n›n, ifl çevrelerinin ve
bankac›l›k sektörünün yo¤un oldu¤u en önemli ticaret merkezidir.
Petrol üretiminin % 70’den fazlas›n›n gerçeklefltirildi¤i Basra da önem-
li merkezlerden biridir. Erbil ise petrol, do¤al gaz, mermer ve çimento
gibi kaynaklar aç›s›ndan zengindir. 

Irak pazar› baflta inflaat, enerji olmak üzere iletiflim, tar›m
makineleri ve teknolojileri, sa¤l›k ve ulaflt›rma sektörlerinde büyük
f›rsatlar içermektedir. Irak’a yat›r›m yapanlar yerli yabanc› fark›
olmadan 10 y›l vergiden muaf tutulmaktad›r. Irak’ta yerli ortak ile
yat›r›m yapan firmalar oldukça büyük avantaj elde etmektedirler.
Ayr›ca Irakl› ortak pay› % 50’yi aflt›¤› durumlarda vergi muafiyeti 15
y›la ç›kmaktad›r. Oteller, turizm projeleri, hastaneler, sa¤l›k merkezleri
yat›r›m›nda gümrük vergisi muafiyeti mevuttur. 

6.1. ‹fl F›rsatlar› ve ‹halelerin Takibi

Irak’ta aç›lan bir kamu ihalesinde teklif vermek isteyen fir-
malar›n Irak Ticaret Bakanl›¤›’na kay›t yapt›rmalar› gerekmektedir.
Genellikle istenilen bilgiler; flirketin faaliyet süresi, üretim kapasitesi,
finansal gücü, Irak’ta daha önce gerçeklefltirdi¤i ticari faaliyetler gibi
bilgilerdir. Bakanl›klara ba¤l› flirketlerin ihale duyurular› tek bir
merkezin veya kurumun web sitesinde de¤il, ilgili bakanl›klar›n web
sitesinde ya da yerel gazetelerde ve ço¤unlukla Arapça olarak
yay›nlanmaktad›r. 

6.2. Yat›r›m Ortam› 

2006 y›l›nda yay›nlanan ve 2007 y›l›nda yürürlü¤e giren 13
say›l› Yat›r›m Teflvik Kanunu’na göre, yabanc›lar Irak’ta toprak sahibi
olamamakta, ancak 50 y›ll›¤›na arazi kiralayabilmektedir. Petrol,
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bankac›l›k ve sigortac›l›k sektöründe yabanc›lar do¤rudan yat›r›m
yapamamaktad›r (Bölgesel Kürt Yönetimi’nde uygulanan 89/2004
Yat›r›m Kanunu, yabanc›lar›n toprak sahibi olmas›na ve petrol
alan›nda yabanc› yat›r›mlara izin vermektedir).

Irak’ta yat›r›m yapanlar yerli yabanc› ay›r›m› olmadan 10 y›ll›k
vergi muafiyetine hak kazanmaktad›r. Irakl› orta¤›n pay›n›n % 50’yi
aflt›¤› durumlarda vergi muafiyeti 15 y›la ç›kmaktad›r. Yat›r›m izni
al›nd›ktan sonra yat›r›mda kullanmak amac›yla ithal edilen mallar için
izin tarihinden itibaren 3 y›l için vergi muafiyet bulunmaktad›r. Oteller,
turizm projeleri, hastaneler, sa¤l›k merkezleri yat›r›m›nda gümrük ver-
gisi muafiyeti mevcuttur. Malzemeler her 4 y›lda bir kez muafiyet kap-
sam›nda yenilenebilir. 4

2003 iflgalinden sonra yeniden yap›lanma sürecine giren Irak’ta
baflta inflaat, enerji ve iletiflim olmak üzere birçok sektörde yabanc›
yat›r›ma ihtiyaç duyulmaktad›r. 2006 y›l›nda Irak’a toplam do¤rudan
yabanc› sermaye ak›mlar›n›n toplam› 300 milyon dolar (GSY‹H’nin %
0,7’si oran›nda) de¤erindedir. Bankac›l›k ve finans sektörünün
geliflmemifl olmas›; devlet iflletmelerinde süregelen verimsizlik, ticari,
sosyal ve siyasi anlamda güven ortam›n›n henüz tesis edilememifl
olmas› ise, Irak’›n ticaret yap›s› içindeki en önemli sorunlard›r. 

Irak, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün gençlerin çal›flt›r›lma
flartlar›na iliflkin konvansiyonuna taraft›r. Irak Çal›flma ve Sosyal ‹fller
Bakanl›¤›’n›n kalifiye olmayan iflçilere yönelik asgari ücret uygula-
mas› mevcuttur. Irak kanunlar›na göre iflverenler iflçilerin ulafl›m, kon-
aklama ve yemek giderlerini karfl›lamak zorundad›r. Yat›r›m

4 Yeni Yat›r›m Yasas›’na iliflkin detayl› bilgi için;
http://www.investpromo.gov.iq/files/investmen_lawenlish.pdf.
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Kanunu’na göre istihdamda Irakl›lara öncelik tan›nmal›d›r.

6.3. fiirket Kurma

Ülke genelinde güvenli¤in artmas› neticesinde özel sektörde de
canlanma yaflanmaktad›r. Yabanc› yat›r›mc›lar›n baflvurabilecekleri
bafll›ca kurumlar; 2008 y›l›nda kurulan, Ba¤dat’taki Ulusal Yat›r›m
Komisyonu (National Investment Commission) ve her eyaletteki
Bölgesel Yat›r›m Komisyonlar›’d›r  (Provincial Investment
Commission).

Irak’ta flirket kurmak isteyen firmalar›n Irak Ticaret
Bakanl›¤›’na kay›t yapt›rmalar› ve ilgili Yat›r›m Komisyonu’ndan
yat›r›m izni almalar› gerekmektedir. Güvenlik flirketlerinin bu izinlere
ek olarak Irak ‹çiflleri Bakanl›¤›’na kay›t yapt›rmas› flartt›r. Kay›t
ifllemeleri ile ilgili olarak, firmalar›n yerel bir avukattan yard›m
almalar› tavsiye edilmektedir.  

6.4. fiirket Kay›t ‹fllemleri

• T.C. Ba¤dat Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i web sitesinde
flirket kayd›na iliflkin detayl› bilgiler mevcuttur.

• Baflvurular, gerekli belgeler tamamland›ktan sonra Irak
Ticaret Bakanl›¤› Tescil Departman›’na yap›lmal›d›r. ‹lgili
ifllemler telefon ya da posta yolu ile
gerçeklefltirilemedi¤inden, Irakl› bir ortak ya da avukatla
çal›flmakta fayda vard›r. 

• Yabanc› flirketler için tescil ücreti yaklafl›k 1.000 dolar olup;
ifllemler 2 hafta ile 2 ay aras›nda sürmektedir. 

6.5. Acente ve Distribütör Kullan›m›
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Irak’la ifl yapmak isteyen firmalara Irakl› yerel temsilcilikler,
acenteler veya distribütörler ile çal›flmalar› tavsiye edilmektedir.
Böylece hem bürokratik engellerin, hem de yap›lacak ifl
görüflmelerinde dil ve kültür engelinin afl›lmas› mümkün olacakt›r.
Yerel ortaklar ihraç ürününün tan›t›m›nda ve kamu/özel sektör ifl f›rsat-
lar›n›n takibinde de oldukça faydal›d›r. 

6.6. Reklam ve Tan›t›m

Irak pazar›na giren firmalar›n ve ürünlerin say›s› artt›kça, ürün-
lerin tan›t›m› için kullan›lan araçlar da geliflmektedir. Yerel bas›n ve
televizyon kanallar›, reklam ve tan›t›m faaliyetleri için en etkili kanal-
lar olmakla beraber, ilan panolar› ve dergiler de kullan›lmaktad›r. 

6.7. Da¤›t›m Kanallar› ve Lojistik 

Irak’ta da¤›t›m kanallar› aç›s›ndan çok fazla alternatif bulunma-
maktad›r. Ulafl›m altyap›s› yeniden infla edilen ve onar›lan Irak’ta
da¤›t›m yerel kamyonlar vas›tas› ile karayollar› ile sa¤lanmaktad›r.
Bunun yan›nda demir yollar› da kullan›lmaktad›r. Karayollar›
tafl›mac›l›¤› ülkedeki güvenlik sebebi ve kamyonlar›n geri dönerken
yük alamamalar› sebebi ile yüksek maliyetlidir. Ba¤dat uluslararas›
havaalan› ve Basra’daki Umm Qasr Liman› ticari yük tafl›mac›l›¤›nda
kullan›lan önemli limanlard›r.

Tablo : 9 Ulafl›m Göstergeleri

Demiryolları 2.272 km 

Karayolları 44.900 km 

Suyolları 5.279 km 

Limanlar 
Basra Limanı, Ümmü Kasr Limanı, 

Har Az Zubary Limanı

Kaynak: Stratejik Dü	ünce Enstitüsü, 2010. 
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6.8. Standartlar, Etiketleme ve Paketleme

Irak’a gönderilen kutular›n ve sand›klar›n üzerinde iflaretleme;
ç›kar›labilir etiketler fleklinde de¤il, mürekkep ya da boyla ile
yap›lmal›d›r. ‹thal edilen konserve ürünlerin üretim ve son kullanma
tarihleri ambalaj üzerinde kabartmal› olarak ya da yaz›l› flekilde belir-
tilmelidir. ‹laçlar›n muhteviyat› aç›kça belirtilmelidir. Ürünün pestisid
içeri¤i ile ilgili etiket Arapça düzenlenmelidir. 

6.9. Serbest Bölgeler

3/1998 say›l› Serbest Bölgeler Kanunu, Maliye Bakanl›¤›
Serbest Bölgeler Komisyonu taraf›ndan yürütülmektedir. Irak’taki
serbest bölgelerde endüstriyel, ticari ve hizmet projelerine yönelik
olarak yat›r›m yap›labilmektedir. Bu projelere vergi muafiyeti
tan›nmakta olup; serbest bölgeler arac›l›¤› ile ithal edilen ürünlere
(reeksport hariç) % 5 vergi uygulanmaktad›r. 

Irak’ta serbest bölge niteli¤inde dört adet bölge bulunmaktad›r.
Basra’n›n 65 km güneybat›s›ndaki Khor al-Zubair Serbest Bölgesi,
2004 y›l›nda bu yana faaliyet göstermektedir. Kuzeydeki Ninewa’da
bulunan Falafel Serbest Bölgesi, Türkiye, Suriye ve Ürdün’e ulaflan
kara ve demir yollar›n›n ve Basra Liman›’n›n çok yak›n›ndad›r. Bu
serbest bölge, Irak’taki en ifller konumdaki serbest bölgedir.
Süleymaniye Serbest Bölgesi de kuzeyde yer almaktad›r. Al-Qa’im
Serbest Bölgesi ise Irak-Suriye s›n›r›nda olup Türkiye, Suriye ve
Ürdün’e ulaflan kara ve demir yollar›n›n çok yak›n›ndad›r. 

6.10. Vize

Irak’a giriflte tüm pasaportlar için vize al›nmas› zorunludur.
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Ayr›ca 24.08.2009 tarihi itibari ile yabanc› yat›r›mlar için vize ifllem-
lerini kolaylaflt›rmak amac› ile Irak D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yeni
bir uygulama yürürlü¤e konulmufltur. Bu uygulamadan yararlanmak
için Irak’a seyahat edecek olan yat›r›mc› firma temsilcisinin, pasaport
fotokopisini, temsil edece¤i yat›r›mc› hakk›nda detayl› bilgiyi ve vize
talebi belirten firma yaz›s›n› p.r.nic@investpromo.gov.iq adresine gön-
dererek Irak Yat›r›m Komisyonu’na baflvuruda bulunmas› gerekmekte-
dir. 

Irak’ta oturma izni almak için baflvuru mercii, Irak ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na ba¤l› ‹kamet Dairesi’dir. Oturma izni yat›r›mc›lara veya
devletten ihale alanlara verilmektedir. Baflvuru esnas›nda pasaport
fotokopisi, 4 adet foto¤raf ile birlikte 1 Irakl› kefile ihtiyaç duyulmak-
tad›r.

6.11. Irak Yat›r›m Yasas›

Irak’ta 13 say›l› Irak Yat›r›m Teflvik Kanunu, 2006 y›l›nda
yay›nlanm›fl ve Ocak 2007 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 

Irak Yat›r›m Kanunu, 250.000 dolar üzerindeki petrol,
bankac›l›k ve sigortac›l›k d›fl›nda tüm konulardaki yat›r›mlar› içermek-
tedir. Kanun ile eyaletler nezdinde bölgesel yat›r›m komisyonlar› kuru-
labilece¤i, ancak yat›r›m konusu ve büyüklü¤üne göre yat›r›m ile ilgili
karar›n Irak Yat›r›m Komisyonu taraf›ndan verilece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r. Bu çerçevede ülke için stratejik önemi olan projeler ile
büyük yat›r›m talepleri, komisyon taraf›ndan de¤erlendirilecek ve
bünyesinde komisyon oluflturamam›fl eyaletlerle ilgili yat›r›m kararlar›
da yine bu ulusal komisyon taraf›ndan verilecektir. 
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6.12. Irak’ta Yabanc› Firmalar›n Tescil Olmas›

‹çin Gerekli Belgeler

1. fiirketin bulundu¤u ülkedeki tescil belgeleri (fiirket kurulu-
mu),

2. fiirket hissedarlar›n›n hisse da¤›t›m oranlar›n› gösterir belgel-
er,

3. Firman›n en son bilançosu,

4. Ticaret odas› kay›t belgeleri (‹ngilizce kabul edilir),

5. Firma karar defterinde Irak’ta flube aç›lmas› için al›nm›fl olan
karar yaz›s›,

6. Firma karar defterinde ortaklar›n görev da¤›l›m›n› gösteren
karar yaz›s› ve firma organizasyon flemas›,

7. Irak’ta flirket kurulumunu yapacak olan avukata vekâletname
(avukat sicil numaras› ve ismi tam olarak yaz›lacakt›r),

8. Irak s›n›rlar› içerisinde ofis kurduklar›na dair yerleflik ofisin
kontrat veya sat›n alma belgesi,

9. Irak s›n›rlar› içerisinde tayin edilecek müdür için firma karar
defterinde buna yönelik al›nm›fl olan karar yaz›s› ve müdür
tayin edilecek kiflinin pasaport fotokopileri,

10. Firma ortaklar›n›n resimleri ve varsa pasaport fotokopileri,

11. Yat›r›lacak harç ve vergiler (makbuz karfl›l›¤›nda firmaya
beyan edilmesinin ard›ndan firma taraf›ndan ödenecektir),

12. ‹flçi ve Ticaret Bakanl›¤›’ndan, kurulan ofise teftifle
gelinecektir,
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13. Firma taraf›ndan getirilecek olan tüm belgeler firman›n bulun-
du¤u ülkede yeminli tercüme ile Arapçaya çevrilecek noter ile
firman›n bulundu¤u ülkedeki D›fliflleri Bakanl›¤›’na ve Irak
Büyükelçili¤i’ne onaylat›lacakt›r. Tüm bu belgeler onay tari-
hinden itibaren 3 ay içerisinde yetkili makamlara ulaflt›r›lmas›
gerekmektedir. 

6.13. Irak’ta ‹thalatta Uygulanan Prosedürler 

Irak’›n 23 numaral› (1984) Gümrük Kanunu uyar›nca afla¤›daki
dokümanlar ithalat için gereklidir. 

• Gümrük beyannamesi,

• Sanayi ve Ticaret Odas› taraf›ndan onaylanm›fl ticari fatura,

• Yükleme senedi,

• Menfle flahadetnamesi (Sanayi ve Ticaret Odas› taraf›ndan
onaylanm›fl, hâlihaz›rda söz konusu belgeler Türkiye’de bulu-
nan Irak Ticaret Müflavirli¤i taraf›ndan onaylanmaktad›r), 

• Gerekli olmas› halinde ürün baz›na standard dokümanlar ve
sertifikalar,

• Geçici Koalisyon Güçlerinin 38 ve 54 numaral› talimat karar-
lar› uyar›nca; Irak hükümeti, Irak’a tüm ülkelerden yap›lan
ihracatlarda mal›n fatura de¤eri üzerinden % 5 oran›nda
yeniden yap›land›rma vergisi kesintisi yapmaktad›r. 

Uygulamada Irak taraf›ndan kullan›lan tarife sistemi, mallar›
dörtlü bazda s›n›fland›rmaktad›r. 
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6.14. S›n›r Kap›lar›

Irak – ‹ran S›n›r Kap›lar› : Haji Umran, Mundhiriya (khos-
ravi), Süleymaniye (Basmagh), Shalamcha  (Shat Al Arab), Ta’an
(Mehran),

Türkiye – Irak S›n›r Kap›s›: Habur / ‹brahim Khalil,

Irak – Suriye S›n›r Kap›lar›: Rabiah, Abu Kamal, Al-Walid,
Faysh Khabour,

Irak – Ürdün S›n›r Kap›lar›: Trebil,

Irak – Kuveyt S›n›r Kap›lar›: Safwan (Abdali), Umm Kasr,

Irak – S. Arabistan S›n›r Kap›s›: Ar’ar.

6.15.Resmi Tatil Günleri

• 14 Temmuz (Milli Gün, 1958 y›l›nda Haflimi rejiminin
devrilmesi),

• Ramazan Bayram› ve Kurban Bayram›, 

• 6 Ocak Ordu Bayram›,

• Nevruz Bayram› (Kuzeyde 3 gün, Ba¤dat’ta 1 gün tatil),

• Cuma – Cumartesi hafta sonu.
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7. GENEL DE⁄ERLEND‹RME  

2003 y›l›nda ABD’nin Irak’a girmesiyle birlikte oluflan yeni
yap› içerisinde, ticaret imkânlar›, geçmifl dönemin al›flkanl›klar› ile
yeni yap›n›n reform planlar› aras›nda oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bu geçifl döneminde, tamamen devlet eliyle düzenlenen ekonomik
düzende, Irak için tamamen yeni bir yüz olarak özel sektör, kendisine
yer açmaya çal›flmaktad›r. 

Bu kapsamda ilk önce CPA, daha sonra Geçici Koalisyon
Hükümeti ve son olarak seçilmifl hükümetler eliyle Irak’›n ekonomik
ve ticari aç›dan uluslararas› topluma entegrasyonunu sa¤lamaya yöne-
lik yasama faaliyetleri bafllat›lm›flt›r. Tamamen kapal› bir ekonomik
düzeni olan ülkede ilk olarak yat›r›m imkânlar›, sektörel öncelikler ve
sanayinin temel yap›s› ile ilgili enformatik çal›flmalar bafllat›lm›fl;
ard›ndan bankac›l›k, yat›r›mlar, finansal araçlar, ticaretin
kolaylaflt›r›lmas› gibi alanlarda yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r. Öte
yandan, tamam› devlet eliyle idare edilen flirketlerin özellefltirilmesi
için ulusal ve uluslararas› platformda büyük bir çaba harcanmaktad›r.

Ancak, ülkede güvenlik flartlar›nda iyileflmenin beklenenden
daha yavafl ilerlemesi, Irak kamu kurumlar› ve çal›flanlar›n›n yeni
dönemin yasalar›n› uygulamakta baflar›s›z olmas›, ülkede hala yolsu-
zlu¤un ve rüflvetin önlenememesi, ihale sisteminde fleffafl›¤›n sa¤lana-
mamas›, bankac›l›k sisteminin hala iyi ifllememesi, ülke gümrüklerinin
standard uygulama pratiklerinin olmamas›, ulafl›m a¤lar›n›n hala yeter-
siz oluflu, ülkede elektrik s›k›nt›s›n›n hala çok önemli boyutlarda
olmas›, etnik farkl›l›klar nedeni ile toplumda ayr›flman›n derinleflmesi
gibi nedenler, Irak’›n ekonomik ve ticari hedeflerine ulaflmas›n›
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engellemeye devam etmektedir. Özellefltirmeye konu kamu flirketleri
de her türlü yeni sunuma ra¤men bu nedenlerden dolay› beklendi¤i
ölçüde ilgi görmemifltir. 

2003 y›l›ndan sonra, ticaretin serbestleflmesi ve ekonominin
d›fla aç›lmas›n› sa¤lamak üzere ç›kar›lan yasalar›n, yat›r›mc›lar› ve
küresel ifl dünyas›n› ikna etmeye yetmedi¤i görülmektedir. Zira ulus-
lararas› ifl çevresi, hala yukar›da say›lan ve ülkede yat›r›m ikliminin
olgunlaflt›¤›n›n iflaretleri say›labilecek ilerlemelerin gerçekleflmesini
beklemektedir. 

Öte yandan, her fleye ra¤men özellikle 2008 y›l› bafl›nda
itibaren, Irak’›n belli sektörlerine yönelik olarak artan bir uluslararas›
ilgiden söz edilebilir. Özellikle uluslararas› düzeyde ziyaretlerin artt›¤›
bu yeni dönemde, birçok firma, devletlerin öncülü¤ünde ve
refakatinde, Irak pazar›na ilgisini ifade etmektedir. Bu çerçevede,
dünyan›n önemli firmalar›n›n ülkede sosyal temal› müteahhit projeler-
ine (hastane, okul, vb), ülkenin enerji altyap›s›n› oluflturmaya yönelik
güç santralleri yap›m›na, ülkenin su altyap›s›n›n infla ve iyilefltirilme-
sine ve büyük hacimli ürün teminine dönük kamu ihalelerine ilgi gös-
terdikleri görülmektedir. 

Ülkenin ekonomik yap›s› ve geliflimi co¤rafi düzeyde önemli
farkl›l›klar tafl›maktad›r. Orta ve Güney Irak’ta kamu sektörü mal ve
hizmet al›mlar›nda temel kaynak konumunu sürdürürken, Kuzey
Irak’ta kamunun yan› s›ra özel sektörün de ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas›nda rol üstlendi¤i görülmektedir. Irak’›n kuzeyinde görece
daha güvenli bir ticaret alan›n›n oluflmas›n›n bunda rolü olmas›n›n yan›
s›ra, özellikle Irak’›n en önemli gümrük s›n›r kap›s› olan ‹brahim Halil
Kap›s›n›n da ülkemizden bu bölgeye aç›lmas›n›n da bölgedeki olumlu
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yap›da önemli katk›s› vard›r. 

Kuzey Bölgesi, Türk mallar›n›n yan› s›ra do¤u s›n›r›ndan da
‹ran menfleli ürünler için de lojistik avantaj› elinde bulundurmaktad›r.
Musul ve güneyine iliflkin riski almak istemeyen Türk tüccarlar, Habur
kap›s›ndan sonra mallar›n› genellikle Kuzey Bölgesinde teslim ederek
ayr›lmaktad›r. Özellikle Türk tüccarlar Irak’a iliflkin tüm mal teslim-
lerini bu bölgeye yapmakta ve mallar›n Irak’›n geneline sat›fllar› ile
ilgili olarak da sadece kuzey tacirleriyle vekâlet anlaflmalar› yapmak-
tad›r. 

Ba¤dat’ta ve ülkenin güneyinde ise özellikle Kerbela, Necef ve
Basra illerinde önemli potansiyel ve büyük bir pazar olmas›na ra¤men,
kuzey bölgesindeki ürün çeflitlili¤i görülmemektedir. Bölgede ‹ran
mallar›n›n a¤›rl›kta oldu¤u ve ‹ran tüccarlar›n›n özellikle bu flehirlerde
birçok ofis açm›fl olduklar› göze çarpmaktad›r. 

Suriye, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi komflu ülkelerle Çin,
Kore, Çek Cumhuriyeti gibi di¤er ülkelerin ürünlerinin Irak’›n
kuzeyinin yan› s›ra güneyinde de etkin da¤›t›ld›¤› gözlenmektedir. Bu
kapsamda, özellikle Uzakdo¤u menfleli ürünler ile Körfez Ülkelerinin
ürünlerinin lojisti¤ini kolaylaflt›rmak üzere Basra Liman›nda önemli
çal›flmalar yap›lmaktad›r. 

Türk ürünleri, tüm Irak’ta kalite sembolü olarak kabul edilmek-
tedir. Ancak, özellikle Ba¤dat ve güneyindeki illerde ve hatta Anbar,
Tikrit gibi di¤er eyaletlerde Türk marka ve ürünlerinin çok az say›da
bulundu¤u ve bulunanlar›n ço¤unun da ya taklit ürünler ya da düflük
kaliteli ürünler oldu¤u gözlenmektedir. Türk ürünlerini almak isteyen
Irak tüccarlar› ya Kuzeydeki tedarikçilerden mal talep etmekte ya da
bavul ticareti yoluyla Türkiye’den mal temin etmeye yönelmektedir.
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Özellikle bu yolla yap›lan tekstil ve konfeksiyon ticaretinin önemli
ölçüde oldu¤u de¤erlendirilmektedir. 

Irak’a yönelik ticaretimizin bölgesel

yo¤unlu¤undaki farkl›l›¤›n giderilmesi büyük önem

tafl›maktad›r. Bu kapsamda: 

1- Ülkemizde, Ba¤dat’ta ve Güney Irak’taki ifl f›rsatlar› ve
ticaret potansiyeli konular›nda seminerler düzenlenmelidir. 

2- Özellikle önemli Türk markalar›, Irak’a yönelik temsilcilik-
lerini sadece Kuzey’de yerleflik firmalara vermektedirler. Bu
temsilciler ise bu mallar› sadece bölgelerinde pazarlamakta ve
Irak’›n di¤er eyaletlerine ulaflt›rmamaktad›r. Bu kapsamda,
Irak için verilen vekâletlerde birden çok temsilci-vekil tayin
edilmesi ve tüm pazara yayg›n bir stratejinin uygulanmas›
gerekmektedir. 

3- Türkiye’de yap›lan fuar ve al›m heyeti programlar›na Irak’›n
her kesiminden tüccar›n getirilmesine çaba gösterilmelidir. 

4- Irak’a yönelik ticaretin Habur Kap›s›n›n yan› s›ra Basra’ya
yönelik gemi seferleri ile de yap›labilece¤i Orta Irak’a aç›lan
Rabia S›n›r Kap›s›n›n daha etkin ve yo¤un bir flekilde
kullan›labilece¤inin ihracatç›lar›m›za anlat›labilece¤i
de¤erlendirilmektedir. Bu kapsamda, Orta Irak’taki flehirlere
daha kolay ulafl›lmas›n› sa¤layacak modern gümrük kap›lar›
infla etme projelerinin süratle tamamlanmas› gerekmektedir.
Telafer’e aç›lacak Ovaköy Kap›s› çal›flmalar›na biran önce
bafllanmas› ve Nusaybin’de yap›lan ve Suriye üzerinden
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Irak’a ulafl›m› rahatlatacak gümrük kap›s›n›n biran önce
geniflletilerek kullan›ma uygun hale getirilmesi yararl› ola-
cakt›r. 

5- Irak’ta ifl yapmaya istekli firmalar›m›z Ba¤dat
Büyükelçili¤imizin fikir ve de¤erlendirilmelerini mutlaka
almal›d›r. 

6- Firmalar›m›z Irak Ticaret Bakanl›¤› nezdinde kay›t olmal›d›r. 

7- Firmalar›m›z, Irakl› unsurlar vas›tas› ile Ba¤dat’ta kendilerine
ofisler kurmal› ve ihaleleri bu ofisler vas›tas› ile sürekli takip
etmelidir. 

Irak’›n henüz DTÖ üyesi olmamas› ve ülkenin savafl sonras›
henüz merkezi düzeyde etkin bir yönetime kavuflamamas› gümrük
geçifllerinde, vergi uygulamalar›nda ve lojistik alan›nda önemli zorluk-
lar› beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, Irak’›n DTÖ’ye üye olmas›,
özellikle ülkede gümrük uygulamalar›n›n standart hale getirilmesi ve
öngörülebilir, fleffaf bir ticari sistemin kurulmas› aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Bu çerçevede Avrupa Birli¤i de Irak’la bir
Kapsaml› Ticaret ve ‹flbirli¤i Anlaflmas›n› müzakere etmektedir
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8. EKLER 

8.1. DE‹K / Türk – Irak ‹fl Konseyi

Kurulufl Y›l›: 2001

Karfl› Kanat: Irak ‹fladamlar› Derne¤i

Türk Taraf› Baflkan›: Ercüment Aksoy, YaPa D›fl Ticaret A.fi.

Karfl› Kanat Baflkan›: Thamir A-Shikhly

Özellikle 2000 y›l›ndan sonra, ‘Komflu Ülkeler Stratejisi’
çerçevesinde Irak ile iliflkilerin ve ticaretin artmas› ‹fl Konseyi’nin
kurulmas›n› gerekli hale getirmifltir. ‹fl Konseyi k›sa sürede çok say›da
üyeye ulaflm›fl ve Türk firmalar›n›n temsilinde önemli bir konuma
gelmifltir. Konsey çal›flmalar› DTM ve D›fliflleri Bakanl›¤› ile
koordineli olarak devam etmektedir. 2004 y›l›nda Irak ‹fl Adamlar›
Derne¤i ile imzalanan ‹fl Konseyi Anlaflmas›’na ra¤men Irak’›n içinde
bulundu¤u koflullar nedeni ile verimli ortak çal›flma imkân› buluna-
mam›flt›r.

‹fl Konseyi pek çok uluslararas› toplant›ya aktif olarak ifltirak
ederek, ABD ve Avrupa Heyetlerini a¤›rlam›fl ve Ortado¤u Ülkelerine
gerçeklefltirdi¤i heyet ziyaretleri ile Türkiye üzerinden Irak’a ifl imkân-
lar› konusunda baflar›l› çal›flmalar yapm›flt›r. 

7 – 9 Mart 2008 tarihinde Türkiye’de temaslarda bulunan Irak
Cumhurbaflkan› Say›n Celal Talabani ile Türk – Irak ‹fl Konseyi
Yürütme Kurulu Üyeleri 8 Mart 2008 tarihinde bir araya gelmifltir. Söz
konusu toplant›da Say›n Talabani’ye iki ülke aras›ndaki ticari iliflkil-
erde yaflanan sorunlar› içeren bir rapor sunulmufltur. Toplant›ya Irak
Maliye Bakan› Baqir Jabir Al-Zubaydi, Sanayi Bakan› Favzi Al-Hariri
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ve Ticaret Bakan Yard›mc›s› Soiba M. Zangana ve Türk Hükümetini
temsilen Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek de kat›lm›flt›r. 

Türk – Irak ‹fl Konseyi, 2009 y›l›nda Irak’›n çeflitli vilayet-
lerinden valiler ile ifladamlar›n› bir araya getirirken, 2010 y›l›nda
gerçekleflmesi öngörülen seçim sonras› dönemde Türkiye’nin Irak’›n
birinci ekonomik orta¤› olmas› için ülke ile iliflkilerin etkin bir flekilde
sürdürülmesi ad›na çal›flmalar›na devam etmeyi planlamaktad›r.

8.2. D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K)

Komflu ve Çevre Ülkeler Oturumunda Yap›lan Anket 

• “Türk lobisinin” Türkiye’nin komflu ve çevre ülkelerinde

yeterince etkin oldu¤una inan›yor musunuz?

� %72,7 Hay›r, Türk lobisi henüz yeterince güce ve etkinli¤e
sahip de¤il.

� % 18,2 Türk lobisinin yeterli etkinlikte oldu¤u konusunda
karars›z›m.

� % 9,1 Evet, Türkiye’nin komflu ve çevre ülkelerindeki lobisi
oldukça etkin bir yap›ya sahip.

Türkiye genelindeki yat›r›mc›lar›n fikri olan görüfller
Diyarbak›r ve fianl›urfa için de geçerlidir. Ankette yat›r›mc›lar›n %
90,9’u Türkiye’nin komflu ülkelerde ve özellikle de Irak’ta yeterince
etkin olmad›¤›na inanmaktad›r. Bu görüflün olumlu yan› Irak’›n hala
ihracat›m›z› artt›rabilece¤imiz potansiyel bir pazar olarak yan›
bafl›m›zda durmas›d›r. Hem Diyarbak›r’›n hem de fianl›urfa’n›n Irak
pazar›na fiziki yak›nl›klar› bu illerimizi Irak’a yap›lacak ihracat›n
gelifltirilmesi konusunda karfl›laflt›rmal› olarak avantajl› duruma
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getirmektedir.

• Körfez ülkelerindeki fonlar›n ve flirketlerin Türkiye’ye

yat›r›mlar›n›n arzu edilen seviyeye ulaflamamas›ndaki en

önemli faktör nedir?

� % 41,3 Türkiye’yi politik olarak riskli görüyorlar ve Türk
hukuk sisteminin etkin çal›flmad›¤›n› düflünüyorlar.

� % 41,3 Türkiye’yi ve ekonomisini yeterince tan›m›yorlar.

� % 17,4 Türkiye’nin sundu¤u f›rsatlar› di¤er ülkelere göre
daha az kârl› görüyorlar. 

Yat›r›mc›lar›n % 58,7’si komflu ülkelerin Türkiye’yi ve potan-
siyel yat›r›m f›rsatlar›n› yeterince tan›mad›klar›n› vurgulamaktad›rlar.
Diyarbak›r ve fianl›urfa illerimizdeki yat›r›m alanlar›n›n Irakl›
yat›r›mc›lar taraf›ndan da yeterince tan›nmad›¤› yap›lan yat›r›m oran-
lar›ndan da anlafl›lmaktad›r. Diyarbak›r ve fianl›urfa illerimizin potan-
siyellerini ve f›rsatlar›n› Irak’taki flirketlere anlatmak ve tan›n›rl›¤›m›z›
sa¤lamak önem arz etmektedir. ‹kili iliflkilerin gelifltirilmesi için
Irak’taki fuarlara yat›r›mc›lar›m›z›n kat›l›m›n› sa¤lamak ve Irakl›
yat›r›mc›lar› da Diyarbak›r ve fianl›urfa’ya davet etmek önem kazan-
maktad›r.

• Türkiye ve bölge ülkeleri aras›nda imzalanmas› planlanan

Tercihli Ticaret Düzenlemeleri ve STA’lar›n Türk

ifladamlar›n›n ifl hacimlerini art›raca¤›n› düflünüyor

musunuz?

� % 61,4 Kesinlikle, is hacmini büyük oranda art›racakt›r.



114

� % 34,1 ‹fl hacmini do¤rudan artt›rmasa bile, bölge ülkeleri
aras›nda Türkiye’ye yönelik bir rekabet alan› yaratacakt›r.

� % 4,5 Türkiye bu görüflmelere dezavantajl› bafllad›¤›ndan bir
yarar sa¤lamayacakt›r.

Türkiye’nin komflu ülkelerle yapaca¤› ticaret anlaflmalar› ile ifl
hacminin büyüyece¤i görüflü yat›r›mc›lar›n % 95,5’i taraf›ndan
paylafl›lmaktad›r. Irak ile yap›lacak ikili anlaflmalar Diyarbak›r ve
fianl›urfa’n›n ihracat›n› büyük oranda etkileyecektir. Hali haz›rda bu
illerimizin Irak’a yapt›klar› ihracat geçen senelere göre 20 kat artm›flt›r.
Fakat hala ihracat rakamlar› istenilen seviyede de¤ildir. Ticaret
anlaflmalar› hem bilinirli¤in sa¤lanmas› hem de ticaret hacminin art-
mas›na fayda sa¤layacakt›r.

• Türkiye ile ticaret ve yat›r›m olanaklar› aç›s›ndan en fazla

potansiyele sahip ülke/ülkelerin hangileri oldu¤unu

düflünüyorsunuz?

� % 78,7 Hidrokarbon zengini ülkeler (Rusya, Irak, ‹ran, Libya,
Cezayir, Azerbaycan),

� % 19,1 Orta Asya Ülkeleri,

� % 2,2 Balkan ülkeleri (Bosna-Hersek, Karada¤, Kosova,
Makedonya ve Arnavutluk).

Yap›lan ankette yat›r›mc›lar›m›z›n % 78,7’si Irak’› yat›r›m
olanaklar› ve ticaret aç›s›ndan en fazla potansiyele sahip ülke olarak
de¤erlendirmifllerdir. Bu yüksek oran firmalar›m›z›n Irak ile ticaret
yapma isteklerini de ortaya koymaktad›r. Diyarbak›r ve fianl›urfa’n›n
Ortado¤u’nun ticaret ve cazibe merkezleri haline gelme potansiyeli
Irak ile olan etkileflimle paralellik göstermektedir. Irak’taki pazar
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bofllu¤u dünya üzerinde birçok firmaya cazip gelmektedir. S›n›r
komflumuzun özellikle yeniden yap›land›r›lmas›yla, pek çok alanda
mal ve hizmet al›m›na ihtiyaç duymaktad›r. Türkiye özelinde
Diyarbak›r ve fianl›urfa illerinin bu pazar aç›¤›n› de¤erlendirmeleri
gerekmektedir. ‹llerimizdeki firmalar›m›z›n Irak pazar›na ve özellikle
Kuzey Irak’a yak›nl›klar› tafl›mac›l›k maliyetlerini düflürmekte ve fiyat
avantaj› sa¤lamaktad›rlar. Bu nedenle Diyarbak›r ve fianl›urfa yabanc›
yat›r›mc›lar için uygun ve güvenli hale gelmektedir.

• Türkiye’nin komflu ve çevre ülkeleri ile ifl yaparken

kars›laflt›¤› en büyük zorluk hangisidir ve bu zorluk nas›l

giderilebilir?

� % 34,7 Vize, çal›flma izni ve ikamet sorunlar›,

� % 32 Gümrüklerde ve Lojistik/Tafl›mac›l›k alan›nda
karfl›lafl›lan sorunlar,

� % 20 ‹fl yapma kültürünün di¤er bölgelere göre çok farkl›
olmas›,

� % 13,3 Muhabir Bankac›l›k iliflkilerinin geliflmemifl olmas›.

Yukar›da say›lan, ifl yaparken karfl›lafl›lan sorunlar Irak özelinde
de geçerlidir. Belki bu sorunlara Irak’taki güvenlik sorunu da
eklenebilir. Bahsedilen sorunlar›n varl›¤›na ra¤men Irak pazar› caz-
ibesini korumaktad›r. De¤inilen sorunlar hükümetler aras› ikili
çal›flmalarla afl›labilecek sorunlard›r. Diyarbak›r ve fianl›urfa’dan Irak
ile ticaret yapan firmalar›n say›lar›n›n ve ticaret hacimlerinin artmas›
bu sorunlar›n çözümü için zemin oluflturacakt›r.
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• Türkiye’nin komflu ve çevre ülkeleri ile küresel krizde

iflbirli¤ini art›rmas› gerekti¤ini düflünüyor musunuz?

� % 88,4 Evet, kesinlikle art›r›lmal›d›r.

� % 7 art›r›labilir, ancak krizin afl›lmas›na büyük yarar
sa¤lamayacakt›r.

� % 4,6 Hay›r, Türkiye öncelikle ABD ve AB pazar›n› hede-
flemelidir.

Komflu ülkelerle krizde iflbirli¤inin artmas› yat›r›mc›lar›m›z›n
% 95,4’ü taraf›ndan olumlu karfl›lanmaktad›r. Ekonomik kriz dönem-
lerinde komflu ülkelerle iflbirli¤i, krizin afl›lmas›nda kilit rol oynamak-
tad›r. Irak pazar›n›n d›fla ba¤›ml› olmas› bu ülke ile ticaret hacmi yük-
sek olan firmalar›n ekonomik krizden daha az etkilenmelerine neden
olmufltur. Diyarbak›r ve fianl›urfa’daki firmalar›n Irak ile ticaretlerini
gelifltirmeleri gereklili¤i burada bir kez daha ortaya ç›km›flt›r.   

8.3. Yararl› Adresler 

T.C. Ba¤dat Büyükelçili¤i www.bagdat.be.mfa.gov.tr

T.C. Ba¤dat Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i www.musavirlikler.gov.tr

T.C. Musul Baflkonsoloslu¤u www.bagdat.be.mfa.gov.tr

T.C. Basra Baflkonsoloslu¤u DTM Temsilcili¤i www.bagdat.be.mfa.gov.tr

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili¤i ankemb@iraqmfamail.com

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçili¤i Ticaret Ofisi 312 436 43 18

Irak Cumhuriyeti ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u istcon@iraqmfamail.com

Irak D›fliflleri Bakanl›¤› www.iraqmofa.net

Tablo 10: Yararl› Adresler
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Sanayi ve Maden Bakanl›¤› www.industry.gov.iq/

Ticaret Bakanl›¤› www.motiraq.org

Iraq Trade Information Center www.iraqitic.com

Sa¤l›k Bakanl›¤› www.healthiraq.org/

Genel Vergi Komisyonu www.iraqtax.org

The State Co. for Marketing Drugs and Medical Appl www.kimmoh.net

Tar›m Bakanl›¤› www.moagr.com/

Council of Iraq www.cabinet.iq/

AlMansour Contracting Company (ihaleler için) www.almansourco.com

Kültür Bakanl›¤› www.cultureiraq.org

Savunma Bakanl›¤› www.iraqmod.org

Geep Company www.elecgeepmi.com

Maliye Bakanl›¤›Vergi ‹daresi www.iraqtax.org

Diala State Company for Electrical Industries www.dialacompany.com

Ur State Company For Engineering Industries www.urengiraq.com

AlSumood Company for Steel Industries www.iraqinet.net

State Company for Petrochemical Industries www.pchemiq.com

Alforat State Company for Chemical Industries www.furattco.com

Southern Cement State Company www.southerncement.com

Northern Cement State Company www.ncsciraq.com

State Company for Textile Industries – Hilla www.nasseghilla.com

State Company for Leather Industries www.jilood.com

General Company for Vegetable Oils Industry www.vegoiliraq.com

State Company for Drug Industries and Medical www.sammraadrugs.com

State Company for Drug Industries and Medical www.ninavhadrug.com

State and Industrial Design and Consultation Company www.sidccoiraq.com

State Company for Information Systems www.isciraq.com

Belediyeler ve Kamu www.mmpwirq.com
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Petrol Bakanl›¤› www.oil.gov.iq

Iraqi Oil Exploration Company www.iraqioec.com

North Refineries Company www.nrcbaiji.com

Planlama ve Kalk›nma Bakanl›¤› www.mopiraq.org

State Company for Grain Trading www.iqgb.org

Food Stuff Company www.iraqsfsc.com

State Company for Iraqi Fairs www.iraqifairs.com

General Company for Grain Processing www.gcgpiraq.org

IraqPorts (Limanlar) www.iraqports.com

State Company for Iraqi Railways www.iraqrailways.com

Baghdad Municipal Government www.baghdadgov.com

Mayoralty of Baghdad www.mayoraltybaghdad.com

Municipal Council of Karradah www.kdc.gov.iq/

Amarah Chamber of Commerce www.commerceam.jeeran.com/

Baghdad Chamber of Commerce www.baghdadchamber.com

Basra Chamber of Commerce www.bcociraq.net

Brazil Iraq Chamber of Commerce & Industry www.brasiliraq.com.br

Duhok Chamber of Commerce and Industry www.duhokchamber.org

Erbil Chamber of Commerce and Industry www.erbilchamber.org

Iraqi BritishChamber of Commerce & Industry www.ibcci.com

Mosul Agriculture Chamber www.mosulac.org

Najaf Chamber of Commerce www.najafchamber.com

Sulaymaniyah Chamber of Commerce www.sulechamber.org

Baghdad Business Center www.baghdadbusinesscenter.org

Baghdad International Airport Business Center www.iraqbiz.info

Kirkuk Business Center www.kbciraq.org

Nineveh (Mosul) Business Center www.ninevehbusinesscenter.org

Babylon Center for Economy Development www.bcediq.org
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Baghdad Economic Research Center www.berciraq.com

Confederation of Farmers and Agriculturalists in Iraq www.iraqiagriculturists.com

Hilla Business Development Center www.hbdciraq.com

Iraq Economy Development Center www.iedciq.org

Iraqi Businessmen Union www.ibmu.jeeran.com

Partners in Progress – Iraq www.partnersinprogressiraq.net

Small Business Development Centers www.sbdciraq.com

Iraqi Company for Bank Guarantees www.icbgiq.com

Iraq Stock Exchange www.isxiq.net

Central Bank of Iraq www.cbiraq.org

Babylon Bank www.babylonbankiq.com

Iraqi Islamic Bank www.iraqiislamicb.com

Iraqi Middle East Investment Bank www.iraqinet.net

Rafidain Bank www.rafidainbank.org

Trade Bank of Iraq www.tbiraq.com

Union Bank of Iraq www.ubiq.com

Warka Bank for Investment and Finance www.iraqinet.net/com

Iraq Reconstruction Task Force Department of Commerce www.export.gov/iraq

Güvenlik Hakk›nda Bilgi Almak için www.travel.state.gov/iraq

Irak Haritalar› ve Ülke Hakk›nda Bilgi Almak için www.lib.utexas.edu/maps/iraq.html

Arab Net www.arab.net

Gulf Construction Online www.gulfconstructiononline.com

Gulf Industry Online www.gulfindustryonline.com

Gulf Organization for Industr›al Consulting www.goic.org.qa

Islamic Development Bank www.isdb.org

Middle East Business and Financial News www.ameinfo.com

Middle East News www.middleeastnews.com

Middle East on the Internet www.hf.uib.no/smi/links.html
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Oil and Gas News Online www.oilandgasnewsonline.com

Trade Arabia www.tradearabia.com

Welcome To Arab World www.middleeastnews.com

World Bank Middle East And North AfricaIraq www.worldbank.org/

UN Office of the Iraq Programme, OilforFood www.un.org

BM G›da ve Tar›m Örgütü Iraq www.fao.org

Türkiye Müteahhitler Birli¤i www.tmb.org.tr

Oteller www.arabchamber.com/hotels/iraq.htm
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