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Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu 

19 Kasım 2021, İstanbul 

 

Ticaret Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muş, 

Irak Ticaret Bakanı Sn. Dr. Alaa Ahmed Hassan Obaid, 

Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sn. Talib Abdullah Baish,  

Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu, 

IKBY Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Sn. Umid Sabah Othman, 

Sayın Büyükelçimiz Ali Rıza Güney, 

Sayın Valilerimiz, TMB Başkanımız,  

İş Konseyi Başkanlarımız Sn. Emin Taha ve Cafer Resul Al 

Hamadany, 

İş Dünyamızın Değerli Temsilcileri, 

Değerli Katılımcılar,  

 

Sizleri şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK adına saygıyla 

selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. 

En son iki ay önce Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile önce 

Bağdat’a, sonra da Erbil’de bir araya gelmiştik. Bugün de, Iraklı yetkilileri ve 

iş dünyası temsilcilerini güzel İstanbul’umuzda ağırlamaktan büyük mutluluk 
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duyuyorum. İnanıyorum ki, bugünkü forumumuzda yatırım ve ticari iş 

birliklerimize yenilerini ekleyerek, iş dünyamıza yeni alanlar açacağız. 

Bu programa gerçekten çok önem veren ve her iki ülke adına faydalı 

sonuçlar alabilmek için, etkin iş insanlarının bir araya getirilmesinden 

başlayarak, programın aşamalarına kadar her noktada bize tam destek 

veren Sayın Bakanımıza, Bakanlığımızın tüm ekibine ve Büyükelçimize 

özellikle teşekkür ediyorum. 

Elbette, bunu yapmalarının altındaki sebep, kapı komşumuz, 

dostlarımız ve kardeşlerimizle, mevcudun çok daha ilerisinde potansiyele 

sahip karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi hızla ve çok daha yüksek değerlerde 

gerçekleştirmek. Bugünkü seviyenin daha üstünde performans 

gösterdiğimiz dönemleri hepimiz biliyoruz. Bugün de bu görev bizlere, iş 

dünyamıza düşüyor. Bu konuda bize destek verecek Bakanlarımız ve 

yetkililerimiz de aramızdalar. 

Evet, aramızda 17 milyar $ seviyesinde bir ticaret hacmi bulunuyor. 

Irak’ın ithalatında ülkemizin payı %20 seviyesinden %27’ye yükseldi ve son 

dönemde Irak’a ihracatımızda altın-mücevher, plastik ve mobilya sektörleri 

öne çıktı. Ancak sadece bu sektörlere değil, başta imalat sanayi olmak 

üzere diğer sektörlere de odaklanmamız gerekiyor. Neler yapmamız 

gerektiğini, hem gün boyu yapılacak konuşma, sunum ve panellerde, hem 

de Bakan ve yetkililerimizin konuşmalarında dile getirilecek. Bunun 

ilerisinde de, iş dünyası temsilcilerimiz yüz yüze temaslar yapacaklar. 

İzninizle, ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik iş birliklerimizi 

geliştirmenin önünü açacak bazı tespit ve önerilerimi paylaşmak isterim. 
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 Öncelikle, karşılıklı yatırım ve ticaretin artması için, kolaylaşması 

gerekir. Bu noktada iş insanları açısından, ülke ayrımı yapmaksızın 4 

husus öne çıkar; 

o Bir sorunla karşılaştığımızda veya bir konuda yardım almak 

istediğimizde; o ülkede temsilcilerimizin, Büyükelçilerimizin ve 

müşavirlerimizin varlığı 

o Zamanın değerinin gittikçe arttığı günümüzde Ulaşımın kolaylığı 

o Seyahat edebilmek için prosedürlerin, vizelerin kolaylığı  

o Yeterli miktarda finansmana erişimin kolaylığı 

 Bize iletildiği şekliyle, Irak vizesi alma sürecinin kısaltılması önemli 

 Irak’ta iş yapan firmalarımızın elemanlarının çalışma vizesi 

süreçlerinin kolay ve düşük maliyetli olması da bunun devamı, 

 Transit geçiş izni konusu bir başka alan, 

 Geniş ve her geçen gün genişleyen demiryolu bağlantısı bulunan 

Türkiye’nin ağına Irak’ın bağlantısının sağlaması da önemli, 

 Gıda, tarım, makine ekipman, savunma, lojistik, finans ve bankacılık, 

mobilya, enerji, sağlık ve medikal alan, giyim & tekstil, enerji 

sektörlerinde daha fazla iş birliği yapılması için, daha kolaylaştırıcı 

adımların atılması, 

 Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarımızın Irak’ın altyapı, hastane, 

okul, kamu binaları vb. projelerinde daha fazla yer almaları için, 

rekabet şartları içinde pozitif ayrımcılık talebimiz, 
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 Yerli sanayi hamlesiyle fabrika ve tesis kurma konusunda ciddi 

hedefleri olan Irak’ta Türk firmalarımızın sahip olduğu know-how’ı, 

uygulamalı olarak paylaşmaları 

 Finansmana daha kolay ve yeterli ulaşım önemli başlıklarımız. 

Bir hususu da ilave etmek isterim. Bilgi ve networkun özellikle 

günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. Tüm dünyaya 

yayılmış 148 İş Konseyimize ait tüm networkumüzü, dostlarımızla birlikte 

kullanmaya her zaman hazırız. 

Irak doğumlu divan şairimiz Fuzulî, Divanı’nda “Herkes, kendi işinde 

kusursuz olmalı.” diyor. 

Kadim dostlarımız Irak’ın iş dünyası ile karşılıklı ticaret ve 

yatırımlarımızı güçlendirmek için biz de, daha iyiyi ve olabildiği ölçüde 

kusursuzu hedefliyoruz. 

Bu duygularla, programımızı katılımlarıyla şereflendiren başta 

Bakanlarımız olmak üzere, iş dünyası temsilcilerimize, programı birlikte 

gerçekleştirdiğimiz TMB’e, emeği geçen herkese ve bu programları 

gerçekleştirmemizi katkılarıyla mümkün kılan ana sponsorumuz Acarsan ile 

platin sponsorumuz Lalav Grup ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür 

ediyor, saygılar sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


