
2009 yılında Irak’ın bir ülkeyle
gerçekleştirdiği en geniş
ekonomik anlaşma olan
“Kapsamlı Ekonomik Ortaklık
Anlaşması” imzalanmış ancak
Türkiye’deki onay süreci
tamamlanmasına rağmen Irak
tarafından süreç tıkanmıştır.
Sürecin burada tıkanması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması ve Çifte
Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarının da yürürlüğe
girmesini önlemiştir.  
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ilindiği üzere devlet mü-
dahalesinin hissedilir ol-
duğu bir ekonomik yapıya

sahip olan Irak, rezerv bakımından
dünyanın en büyük dördüncü pet-
rol ülkesidir ve ülke gayrisafi yurt
içi hasılasının %30,4’ünü ihracat
gelirlerinin ise %71,5’i petrol ge-
lirlerinden sağlanmaktadır. Irak’ta
ekonomik servetin en önemli be-
lirleyicisi petrol sektörüdür. Do-
layısıyla, ekonomik faaliyetleri ve
hükûmet gelirleri büyük ölçüde
petrol gelirleriyle şekillendiğinden,
petrol gelirlerine bağımlı bir eko-
nomik yapıya sahiptir. Ülkede eko-
nomik çeşitliliğin sağlanamamış
olması, son erken seçim kararında
görüldüğü gibi politik istikrarın
yakalanamaması ve yolsuzluğun
önüne geçilememesi ekonomik
sorunların temelini oluşturmak-

tadır. Böyle bir ortamda halkın
öncelikli talebi yeni bir hükûmetle
umutları yeşertmek ve ülkenin
ekonomik potansiyelinden etkin
faydalanmaktır. 

Hiç şüphesiz Irak’ta başka ülkelerin
nüfuzunun yoğunlaşmasının temel
sebebi siyasi istikrarın sağlana-
mamış olmasıdır. Dünyanın dör-
düncü en büyük petrol rezervlerine
sahip olan Irak’taki istikrarsız yapı
ekonomik sorunlar doğurmuş ve
bu da aralıklarla süren protestoları
ortaya çıkarmıştı. Ekim 2019’da
başlayan ve Ocak 2020’de de de-
vam eden protestolar, kamu hiz-
metlerinin yetersizliği, yoksulluk,
gelir dağılımındaki adaletsizlik, iş-
sizlik ve yolsuzluk problemleri se-
bebiyle ulusal bir motivasyonla
hızla ilerlemişti. 
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Irak’ın ekonomik başkenti
konumundaki Basra’ya ayrı bir
parantez açmak
gerekmektedir. Günlük üç
buçuk milyon varil petrol
üretimi ile dünyanın sayılı
şehirleri arasında olan Basra’da
potansiyelin çok altında bir
sosyal ve fiziki altyapı olduğu
görülmektedir.

Böyle bir sosyal ortamda Irak ve
Türkiye arasında yapılan son an-
laşmaların önemi artmaktadır.
Mezhepsel durumundan dolayı
İran etkisinin fazla olduğu Basra
gibi güney bölgelerinde dahi İran’a
olan tepkinin sokaklara taştığı bir
ortamda, Türkiye ile yapılan eko-
nomik anlaşmalar toplum nezdin-
de de kabul görmektedir. Özellikle
bu anlaşmalarda bahsi geçen beş
milyar dolar değerindeki kredi ül-
kede gündem olmuş durumdadır.
Bu kredinin Basra Büyük Fav Li-
manı’nı Türkiye’ye bağlayan demir
yolu projesine yatırılabileceği bek-
lentisi ağırlık kazanmıştır. 



46 I Ekim 2021 Cilt: 12 Sayı: 106 I

IRAK GÜNDEMİ

Bu noktada, Irak’ın ekonomik baş-
kenti konumundaki Basra’ya ayrı
bir parantez açmak gerekmektedir.
Günlük üç buçuk milyon varil pet-
rol üretimi ile dünyanın sayılı şe-
hirleri arasında olan Basra’da po-
tansiyelin çok altında bir sosyal
ve fiziki altyapı olduğu görülmek-
tedir. Basra’ya canlılık kazandır-
manın ülke ekonomisini düzlüğe
çıkarmanın anahtarı olduğu bi-
linmelidir. Bu bilinçle atılacak
adımlar gerek toplum nezdinde
gerekse karşılıklı çıkar açısından
kazanç anlamına gelmektedir. Do-
layısıyla, Türkiye’nin burada ya-
pacağı doğru hamleler hem Irak
ekonomisinin geleceğini hem de
iki ülke ilişkilerinin seyrini belir-
leme potansiyeline sahiptir. 

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERDE
ZORLUKLAR

İki ülke arasındaki ticaretin büyük
çoğunluğu tırlar vasıtasıyla kara
yolu üzerinden yapılmaktadır. An-
cak burada Türk ihracatçıların aley-
hine bir uygulama mevcuttur.
Daha önceki dönemlerde herhangi
bir kısıtlama olmamasına rağmen
2012 yılında mevcut hükûmet
Türk tırlarının Irak’ın geneline
ulaşımını yasaklamış, tırların sa-
dece Erbil şehrine kadar erişimine
izin vermiştir. Bu rotanın devamı
içinse ürünler Iraklı tırlara transfer
edilmekte, bu süreçte de ciddi mik-
tarlarda ürünün hasar görmesine
ve ihracatçıların maddi kayıplarına
neden olmaktadır. 

İki ülke arasında Gümrük Birliği
veya Serbest Ticaret Anlaşması ol-
madığı için ikili ticarette gümrük
vergisi ödenmektedir. Bu yönde
olumlu bir gelişme olarak 2019
Şubat’ta uygulanmaya geçen “tek

gümrük uygulaması” ile 0-100 ara-
sında değişen vergiler %0,5, %10,
%15 ve %30 olmak üzere dört sı-
nıfta toplanmıştır. Ancak 1976’da
imzalanan Ekonomik ve Teknik
İşbirliği Anlaşması’na rağmen ver-
gilendirme sorunları çözülememiş
ve hâlihazırda pek çok ihracatçı
Irak’ta çifte vergilendirmeye maruz
kalmıştır. 

2009 yılında Irak’ın bir ülkeyle
gerçekleştirdiği en geniş ekonomik
anlaşma olan “Kapsamlı Ekonomik
Ortaklık Anlaşması” imzalanmış
ancak Türkiye’deki onay süreci ta-
mamlanmasına rağmen Irak ta-
rafından süreç tıkanmıştır. Sürecin
burada tıkanması Yatırımların Kar-
şılıklı Teşviki ve Korunması ve
Çifte Vergilendirmeyi Önleme An-
laşmalarının da yürürlüğe girme-
sini önlemiştir. Zira yıllardır iki
ülke arasındaki görüşmelerde ajan-
danın ilk sırasında yer alan çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşma-
sında henüz bir sonuca ulaşıla-
mamış; her ne kadar 17 Aralık
2020’de Irak Başbakanı’nın Türkiye
ziyaretinde anlaşma imzalansa da
onay sürecine dair belirsizlikler
varlığını sürdürmüştür. 

Gümrük vergisinin yanı sıra ihracat
maliyetini arttıran bir diğer sorun
da sevk öncesi inceleme uygula-
masıdır. Zira hem Irak merkezî
hükûmeti hem de Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi (IKBY) Türk Stan-
dartları Enstitüsünün onaylı kalite
belgelerini kabul etmemekte ve
ihraç edilen ürünlerin kalite kont-
rollerini inceledikleri “Sevk Öncesi
İnceleme Uygulaması” ile ihracat-
çılara ihracat miktarlarına göre ek
masraflar çıkarmaktadır. İki hü-
kûmetin de farklı uygulamalar ter-
cih etmesi yani IKBY için ödeme-

lerin, kontrollerin yapıldığı sınır
kapılarında merkezî hükûmet için-
se işlem öncesi sürecin tamamlanıp
belgelere eklenmesi iki durumda
da gümrük masraflarının artma-
sına neden olmaktadır. Merkezî
hükûmet, 2020 yılı itibarıyla bu
konudaki tek yetkili kuruluşu TÜV
Rheinland olarak açıklamıştır. Üs-
telik yetkilendirmenin devam et-
mesiyle birlikte sertifika alınması
zorunlu malların kapsamı günden
güne artmaktadır. IKBY ise süreci
kendi imkânlarıyla sürdürmekte
ve kontroller gümrük kapılarında
yapılmaktadır. Bu durum da ister
istemez ek maliyetin yanı sıra za-
man kaybına neden olmaktadır. 

Irak’ta faaliyet gösteren iş adam-
larının karşılaştıkları bir diğer so-
run, ödemelerde yaşanan aksak-
lıklardır. Zira her ne kadar yatı-
rımları ve iş hacmini arttırmaya
yönelik ikili niyetler dillendirilse
de Irak’ta faaliyet gösteren müte-
ahhitlerin ödemelerinde ve ala-
caklarında ciddi düzeylere varan
sorunlar yaşanmaktadır. Ödeme
sorunları engelinin yanında, Türk
mallarının yeni müteahhitlik pro-
jelerinde kullanılmasının engel-
lenmesi de iki ülke ilişkilerini ze-
deleyen bir hamle olmuştur. Ül-
kede açıklanan yeni ihalelerde Av-
rupa Birliği (AB) standartları vur-
gulanırken Türk mallarının kapsam
dışı bırakılması müteahhitlerin
ihalelere katılımını ve iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmini olumsuz
etkileyecek bir gelişmedir. Üstelik
Türk müteahhitlerin şimdiye kadar
Irak'ta gerçekleştirdiği iş hacminin
27 milyar dolar olduğu ve binin
üzerinde projeye imza attıkları
göz önünde bulundurulduğunda,
bu gelişme iki taraf içinde büyük
ekonomik kayıplara neden olacak-
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tır. Zira 2017 yılında Türk Exim-
bank ile İngiltere İhracat Kredi
Kuruluşu UK Export Finance
(UKEF) arasında imzalanan iş bir-
liği anlaşması kapsamında İngiliz
kuruluşun Irak'ta gerçekleştirilecek
enerji santrali projelerinin birinci
fazında yer alan Türk malı ve hiz-
meti oranında garanti desteği talep
ettiği ve kuruluşa 79,2 milyon do-
larlık reasürans/garanti desteği
sağlandığı göz önünde bulundu-
rulduğunda mevcut düzenleme ile
bu tarz yatırımlarda sorun çıkması
kaçınılmaz olacaktır. 

İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI VE
FIRSATLAR

İkili ticari ilişkiler konusunda yu-
karıda sayılan tüm olumsuzluklara
rağmen Irak’a ekonomik olarak
ciddi katkılar yapan, Irak halkını
ve ekonomisini destekleyen ciddi
Türk yatırımları mevcuttur. Bu
bağlamda, 2020 Kasım ayında
Türkiye-Irak enerji iletim hattı
üzerinden Irak'a elektrik enerjisi
ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya
başvuran AKSEN ENERJİ, 24 Ocak
itibarıyla enerji ihracatı faaliyet-
lerine başlamıştır. 1 Kasım 2021
tarihine kadar devam edecek olan
bu 150 MW kapasitelik enerji ih-
racatı miktar olarak az gibi görünse
de elektrik enerjisinde İran’a ba-
ğımlı olan ve bu konuda ekonomik
sorunların yanında siyasi tehdit-
lerle de yüz yüz kalan Irak için
önemli bir girişimdir. Sürecin her
iki taraf açısından da sorunsuz
sürdürülmesi gelecekteki ekono-
mik bağlar için örnek teşkil ede-
cektir. Ayrıca, bu yatırım Irak’a
kaynak çeşitliliği sağlarken Türk
yatırımcılara da yeni fırsatların
yolunu açacaktır. 

İki ülke arasındaki ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesi konusunun
ele alındığı görüşmelerde 3 temel
konu ön plana çıkmaktadır: Ova-
köy Sınır Kapısı’nın yeniden açıl-
ması, Bağdat demir yolunun ye-
niden inşası ve bunun Basra’ya
kadar uzatılması, Kerkük-Ceyhan
Boru Hattı’nın tamir edilmesi ve
paralel bir hattın inşasıdır. Ancak
bu adımların uzun görüşmelere
rağmen kısa vadede gerçekleşmesi
ihtimal dâhilinde değildir. Zira
Irak’taki siyasi sıkıntılar, sürekli
hükûmet değişimleri, bölgedeki
güvenliğin tam olarak sağlanama-
ması gibi sorunlar süreci tıkamak-
tadır. Örneğin normal şartlar al-
tında günlük 2 binlere kadar ulaşan
tır geçişleri Habur Sınır Kapısı’nın
yetersiz kalmasına neden olmakta,
iki ülke arasındaki ticaret hacmini
ciddi miktarda kısıtlamaktadır. Bu
bağlamda, Habur Sınır Kapısı’na
yaklaşık 10 km uzaklıktaki Ovaköy
Sınır Kapısı’nın açılmasıyla ticaret
hacminin genişlemesi ve tırların
gümrük süreçlerinde daha az za-
man-para kaybetmesi hedeflen-
mektedir.

Hem lokasyon hem de diğer
ülkelerle fiyat-performans
açısından rekabet üstünlüğü
dikkate alındığında,
Türkiye’nin Irak’ın inşasında
aktif rol oynaması, enerji
sektörü başta olmak üzere iş
birliklerinin artması iki ülke
açısından da yararlı bir süreç
olacaktır. 

Ancak iki sınır kapısının da IKBY
kontrolündeki alanlardan geçmesi

bu projenin önündeki en büyük
engel olarak gözükmektedir. Zira
her ne kadar merkezî hükûmet
bu konuda kararlı bir duruş sergi-
lese de IKBY’nin onayı olmadan
bu projenin tamamlanması yakın
zamanda mümkün görünmemek-
tedir. Üstelik sınır kapısının açıl-
ması demir yolunun inşasını da
destekleyen ve kolaylaştıran bir
uygulamadır fakat bu konuda da
Irak tarafı kararlı bir duruş sergi-
lememektedir. Bunun dışında, DA-
EŞ’in saldırıları sonucunda zarar
gören Kerkük-Ceyhan Boru Hat-
tı’nın tamir edilmesi konusunda
da Türkiye iş birliği çağrısı yap-
makta ve eğer tamir edilmesi müm-
kün değilse alternatif bir hattın
inşasında üstüne düşen sorum-
luluğu yerine getireceğini açıkla-
maktadır. Fakat Irak’ın böyle bir
hat inşası için ekonomik imkân-
larının olmadığı göz önünde bu-
lundurulduğunda bu sürecin de
gerçekleşme ihtimali düşük görül-
mektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye gıdadan te-
mizliğe, inşaattan alt yapıya kadar
hemen hemen her alanda Irak’ın
ihtiyaçlarını karşılama potansiye-
line sahip bir ülkedir. Hem lokas-
yon hem de diğer ülkelerle fiyat-
performans açısından rekabet üs-
tünlüğü dikkate alındığında, Tür-
kiye’nin Irak’ın inşasında aktif rol
oynaması, enerji sektörü başta ol-
mak üzere iş birliklerinin artması
iki ülke açısından da yararlı bir
süreç olacaktır. Ancak yatırımcı-
ların ve ihracatçıların karşılaştığı
sorunların bir an önce giderilmesi
gerekmektedir. Üstelik bu sorun-
ların pek çoğunun basit düzenle-
melerle çözülebileceği unutulma-
malıdır. ∂


