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GENEL BİLGİLER 
Coğrafi Konum 

Bir Ortadoğu ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve 

Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile çevrilidir. Türkiye ile 352 km, 

İran ile 1458 km, Ürdün ile 181 km, Kuveyt ile 240 km, Suudi Arabistan ile 814 km ve Suriye ile 605 

km sınıra sahiptir. 

Türkiye ve İran sınırına yakın bölgelerde dağlık arazilerin ve İran sınırında bataklıkların görüldüğü 

çoğunlukla da düzlük arazilerden oluşan Irak topraklarının % 13'ü tarım alanı, % 10'u otlak, % 4'ü 

orman ve çalılıktır. 

En yüksek yerleri Handran (2.625 m.) ve Sincar Dağı (1.500 m)'dır. En önemli akarsuları kaynağı 

Türkiye'de olan Fırat ve Dicle nehirleridir. 

Bölgelere göre değişiklik arz eden bir iklimi vardır. İç kesimlerde bulunan başkent Bağdat'ta yıllık 

sıcaklık ortalaması 23 °C, yıllık yağış ortalaması ise 140 mm'dir. Basra şehrinde bu ortalama, 24°C 

/171 mm.'dir. Bağdat’ta en sıcak aylar Haziran-Ağustos dönemidir. Bu aylarda en düşük ve en 

fazla sıcaklıklar ort. 35-50°C’dir. Ancak nem oranı düşüktür. Bağdat’ta en soğuk dönem 4-16°C 

ile Aralık-Şubat dönemidir. 

Yağışın en az olduğu aylar 1 mm ortalama ile Haziran-Eylül iken, en iyi yağış ortalamasına sahip 

ay 28 mm ile Mart’tır. 

İdari Yapı 

Irak, idari olarak 18 ilden (eyalet) oluşmaktadır. Bu eyaletler ve başkentleri (parantez içerisinde 

verilmiştir); Bağdat (Bağdat), Selahattin (Tikrit), Diyala (Bakuba), Vasit (Kut), Meysan (Amara), 

Basra (Basra), Dikar (Nasiriye), Mutanna (Samava), Kadisiye (Divaniye), Babil (Hilla), Kerbela 

(Kerbela), Necef (Necef), Anbar (Ramadi), Nineva (Musul), Dohuk (Dohuk), Erbil (Erbil), Kerkük 

(Kerkük), Süleymaniye (Süleymaniye).  

İl Valileri, yerel seçimle belirlenen “İl Genel Meclisi” üyeleri arasından seçilmektedir. Belediyeler 

ise, Valilikler bünyesinde bir “Daire Başkanlığı” olarak faaliyet göstermektedir. Sadece 

Bağdat’ta müstakil belediye başkanlığı bulunmaktadır. Bağdat Büyükşehir Belediye 

Başkanı, Başbakan tarafından Parlamento’nun uygun görüşü alınarak atanmaktadır.  

Siyasi Yapı 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin yönetimi altına giren Irak 1932 yılında bağımsızlığını 

kazanmış ve Irak Krallığı kurulmuştur. Krallık, 1958 yılında yapılan askeri darbeyle yerini Irak 

Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. Irak Cumhuriyeti, 1958-2003 dönemini Baas Partisi yönetiminde 

geçirmiştir. 2003 yılında ABD’nin askeri müdahalesiyle BAAS rejimi sona ermiş, Irak Cumhuriyeti 

demokrasi ile yönetilmeye başlamıştır. 

1980 yılında başlayan ve 8 yıl süren Irak-İran Savaşı Irak ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Irak bu 

dönemde, Körfez ülkelerinden ve Batılı finans kurumlarından yüklü miktarda borç almıştır. 

1990 yılında Irak, Kuveyt'in petrol fiyatlarını ve dolayısıyla Irak’ın petrol ihraç gelirlerini düşürmek 

amacıyla kasten kapasitesinden fazla petrol üretimi yaptığını ve iki ülkenin ortak sınırlarındaki 

petrol sahalarından Kuveyt’in petrol çaldığını ileri sürerek Kuveyt’i işgal etmiş, ancak I. Körfez 

Savaşı olarak da anılan savaşın sonucunda Kuveyt’ten geri çekilmiştir. Müteakiben, 6 Ağustos 

1990’da BM 661 sayılı kararıyla Irak’a ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Nisan 

1995’te BM ile petrol karşılığı gıda ithalatı konusunda bir anlaşma imzalanmış, Irak’ın her altı 

ayda bir 2 milyar Amerikan doları petrol ihraç etmesine izin verilmiştir. Bunun karşılığında ise gıda 

maddesi ve temel insani malzemeler ithal edilmesi için fon sağlanmıştır. 

20 Mart 2003’te başlayan ABD askeri müdahalesi ile 24 yıl süren tek adam yönetimi (BAAS rejimi) 

sona ermiştir. 22 Mayıs 2003’te Irak’a uygulanan ambargo kaldırılmış, Irak’ta BM gözetiminde ve 

ABD öncülüğünde yeni bir yönetim kurulmuştur. 15 Ekim 2005 tarihinde Irak’ta anayasa 

taslağına ilişkin halk oylaması yapılmış ve halihazırdaki (yeni) anayasa 2005 yılında yürürlüğe 

girmiştir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Parlamento içinden seçilmektedir. 
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Irak’taki siyasi sürecin son aşamasını oluşturan ilk siyasi genel seçimler de 15 Aralık 2005 tarihinde 

gerçekleştirilmiş, bu çerçevede seçimle iş başına gelen (ilk) Irak Hükümeti 20 Mayıs 2006 

tarihinde kurulmuştur. 

Hükümet üyelerinin (bakanların) milletvekili olma şartı bulunmamaktadır. 30 Nisan 2014 tarihinde 

yapılan son parlamento (328 sandalye) seçimleri sonucunda, ülkenin Cumhurbaşkanı Fuad 

Masum, Parlamento Başkanı Selim Al Jiburi, Başbakan Haydar al Abadi’dir. 2014 yılı Eylül ayında 

kurulan Hükümet, parlamentoda temsil edilen tüm partilerin katılımından oluşan “Milli Koalisyon 

Hükümeti”dir. 

Türkiye, Irak ile her zaman iyi ilişkiler geliştirme yönünde çaba göstermiş, iki ülke 1955 yılında 

Bağdat Paktı’nı, 1977’de Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı hayata geçirmiştir (Kısa süreli 

kesintiler olmakla birlikte, Ağustos 2007 itibarıyla Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı yeniden 

faaliyete geçirilmiştir). 1980’li yıllarda Türkiye’nin izlediği dışa dönük ve ihracata dayalı büyüme 

politikası neticesinde Irak, Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarında biri olmuş, Türk müteahhitleri 

Irak’ta önemli projeler gerçekleştirmiş; 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi üzerine Irak’a 

uygulanan ekonomik ambargoların etkisiyle Türkiye Irak ile ilişkileri başta ticaret olmak üzere 

kesintiye uğramıştır. Yukarıda bahsedilen 2003 yılında başlayan süreç sonucu, Türkiye-Irak 

ilişkileri, Irak’ın yeniden yapılandırılması ve imarı olarak adlandırılabilecek yeni bir döneme 

girmiştir. 

Doğal Kaynaklar 

Petrol, doğalgaz, fosfat ve sülfür Irak’ın başlıca doğal kaynaklarıdır. 

Petrol, Irak ekonomisinin dayandığı temel sektördür. Ham petrol ihracatı milli gelirin % 60’ını, 

kamu gelirlerinin ise yaklaşık % 90’ını oluşturmaktadır. 

Irak, dünyanın en düşük maliyetle petrol ve gaz üretimi yapan ülkelerden birisidir. Ülkedeki 

petrol, göreceli olarak sığ kuyulardan çekilebilen çok büyük sahalarda bulunmaktadır. Irak’ın 

rezervlerinin üçte birinden daha fazlası yeryüzünün sadece 600 metre altındadır ve su ve birleşik 

doğal gaz birikintilerinin petrol rezervleri üzerinde yüksek basınç oluşturmasından dolayı çok 

çabuk yüzeye çıkmaktadır. Bu nedenle, Irak petrolünün üretim maliyeti varil başına 1,50 

dolardan daha az olabilmektedir. Bu üretim maliyeti, Suudi Arabistan’daki maliyetle eşit, diğer 

ülkelerden daha düşüktür. 

Mevcut üretim seviyesinde kaç yıllık rezerv kaldığını göstermesi bakımından önem taşıyan 

rezerv-üretim oranı bazı tahminlere göre Irak’ta 150 yıldır ve bu rakam Orta Doğu ve Afrika 

bölgesindeki en yüksek orandır. 

Ülkedeki ana petrol üretim bölgeleri, güneyde Basra ile kuzeyde Kerkük bölgesidir. Ham petrol 

Kuzey Irak'ta Baiji, Bağdat'ta Dora ve Basra'daki rafineri tesislerinde işlenmektedir. Kısa ve orta 

vadede üretimin artırılabilmesi, daha küçük ve yerel bazda birleşmiş rafinerilerin kurulmasına 

bağlıdır. 

OPEC üyesi olan Irak’ın (tespit edilmiş) petrol rezervi 143 milyar varildir. (Petrol Bakanlığına göre 

rezervin 204 milyar varil olma ihtimali vardır) En büyük petrol rezervi, güneyde Rumelia sahasında 

olup, 17 milyar varil düzeyindedir. Irak, rezervi itibarıyla, Venezuela, S.Arabistan ve İran’ın 

ardından, dünyanın dördüncü (4.) büyük petrol ülkesidir. 

Irak Petrol Bakanlığı açıklamasına göre; 2014 yılı Ekim ayında petrol üretimi 3 milyon varil/gün, 

ihracat ise 2,4 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşmiştir. 442 bin varil/gün mevcut 

rafinerilerde işlenmiş, 143 bin varil/gün ise elektrik santrallerinde kullanılmıştır. Ekim ihracatı 

ortalama 81 dolar/varil fiyatla yapılmıştır. 

Irak’ın en önemli ihracat (%99) kalemi petroldür. 2017 yılı ihracat hedefi, 12 milyon varil/gün 

petroldür. Petrolün uluslararası varil fiyatının geçmiş yıllarda 100 doların üzerinde seyretmesi 

bütçe açığının azalmasına önemli katkı sağlamıştır. Ancak 2014 yılının son aylarında petrolün 

uluslararası fiyatının düşüş trendine girmiş olması, Irak’ın gelirlerinde ciddi azalışa yol açacaktır. 

Bu olumsuz gelişmenin, ülke ekonomisinin (özellikle yatırım harcamalarının) 2015 yılında finanse 

edilmesini zora sokacağı yönünde endişelere sebep olmaktadır. 

Petrol ihracatı halihazırda; güneyde Basra ve Khor Al Amia Limanları ile kuzeydeki (Kerkük 

Ceyhan) boru hattı üzerinden (450 bin-500 bin varil/gün kapasite) yapılmaktadır. 
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Petrol ve petrol ürünleri ihracatında yetkili kurum Bağdat’ta Petrol Bakanlığının (www.oil.gov.iq) 

bağlı kuruluşu SOMO’dur (www.somooil.gov.iq). 

En büyük rafinerileri, Beji (kuzey), Beji (Selahaddin) ile Bağdatta Dora ve Basra rafinerileridir. 

Diğerleri ise Kerkük, Nejef, Samawa ile Haditha ve Kanakin’dir. Muftiah ve Gayirah küçük 

olanlardır. 

Irak’ta doğalgaz üretimi çok az miktarda olduğundan, doğalgaz ihracatı söz konusu değildir. 

Ekonomik Yapı 

Irak ekonomisi, kamu ekonomisi ağırlıklıdır. Yatırım projelerinin çoğunluğu kamu bütçesinden 

karşılanmaktadır. Dünya Bankası ve IMF ile bazı gelişmiş ülkeler de (Japonya, Çin, G.Kore, 

Almanya) proje bazında Irak Hükümetine kredi açabilmektedir.  

Dış krediler konusunda, kamu bankası olan Trade Bank of Iraq önemli rol oynamaktadır. Yatırımcı 

kamu kurumları ihale bedeli ödemeleri, teminat mektubu gibi finansal işlemlerini genelde TBI 

üzerinden yürütmektedir. 

Özel sektör, finansal ve iş tecrübesi açısından yetersizdir. Bu bağlamda yabancı firmalara 

gereksinim vardır. Nitekim, Irak Konut Bakanı basına yaptığı bir açıklamada, okul, hastane, 

yol/köprü, konut ve altyapı projelerini gerçekleştirebilmeleri için yabancı firmalara ihtiyaç 

duyduklarını dile getirmiştir. Dolayısıyla yabancı yatırımcıya yönelik kasıtlı bir engel/kısıtlayıcı bir 

uygulama veya politika söz konusu değildir. 

Irak Özel Sektörü ülkenin dönem dönem yaşadığı siyasi, askeri ve mali sıkıntılar nedeniyle 

gelişememiştir. 

Irak’ta bulunan petrol arıtma istasyonları, petrol boru hatları, montaj fabrikaları, çimento ve 

demir-çelik fabrikaları, enerji santralleri devlete aittir. Özel sektörde ise marketler, dokuma 

tezgahları, şehir içi nakliye, deri işleme atölyeleri, tamir-bakım-onarım atölyeleri, dikiş-nakış 

tezgahları ve tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile esnaf ve sanatkarlar 

bulunmaktadır. 

Irak’ta hemen her bakanlığa bağlı devlet (sanayi/ticaret/inşaat) şirketleri bulunmaktadır. 

Devlet, ülkenin ihtiyaçlarını bu şirketler kanalıyla temin etmektedir. Bu şirketlerin 200 civarında 

olduğu ve bazılarının çok az hisselerinde (%5-10) özel şahısların payı bulunduğu bilinmektedir. 

Merkezi Bakanlıklara ilaveten, illerde Valiliklerin de (il yatırım komisyonları), bütçeleri dahilinde, 

konut ve altyapı işleri için ihaleye çıkma yetkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda en faal çalışan İl 

Basra’dır. 

Amerikan Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluş USAID, Irak’ta gelecek için potansiyel teşkil eden illeri 

Kerkük, Anbar, Necef, Kerbela ve Basra olarak belirlemiştir. 

Hayat Standardı ve İşsizlik 

İşsizlik ciddi bir toplumsal sorundur. İşsizlik oranı (aktif işgücü içindeki) ülke genelinde %8’dir (en 

geniş tanımlama kapsamında ise %11’e kadar yükselmektedir). 

Aktif bayan nüfus içindeki işsizlik (%13) oranı, erkeklere (%7) göre daha yüksektir. 

Bu çerçevede, 15 yaş üstü yaş grubunun yaklaşık %58’i ekonomik faaliyette bulunmamaktadır. 

Bu kapsamdaki bayanların gerekçesi %78’inin ev kadını olmasıdır. Erkeklerin çalışmama 

gerekçeleri ise genelde, devam eden eğitim, yaşlılık ve sağlık sorunlarıdır. Bu çerçevede, 

Bağdat’taki işsizlik oranı ise azami %10 seviyesindedir. 

En yüksek işsizlik oranına sahip şehirler; Diqar (%17), Anbar (%16) ve Diyala’dır (%14). En düşük 

işsizlik ise Kerkük (%2), Erbil (%4) ve Musul’dadır (%5). İşsizlik kırsal kesime göre şehirlerde daha 

yüksek orandadır. 

Aktif bayan nüfus içindeki işsizlik en çok; diplomalı ve şehirlerde yaşayanlarda görülmektedir. Bu 

oran özellikle 15-24 yaş grubunda çok daha yüksektir. 

 

 

 

http://www.oil.gov.iq/
http://www.somooil.gov.iq/
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DIŞ TİCARET 
Genel Durum 

Irak petrol ihracatçısı bir ülkedir. Petrol fiyatlarının 2011-2014 döneminde 100 doların üzerinde 

seyretmesi, Irak’ın bu dönemde yıllık ortalama 43 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesini 

sağlamıştır. Ortalama petrol fiyatlarının 2014’ün ikinci yarısından itibaren kademeli olarak 50 

dolar civarına inmesi Irak’ın ihracatının hızla azalarak 55 milyar doların altına gerilemesine yol 

açmıştır. Irak’ın verdiği dış ticaret fazlası da büyük ölçüde düşmüştür. Irak ihracattaki kaybını 

telafi etmek amacıyla günlük petrol üretimini yaklaşık 1 milyon varil artırarak 4,4 milyon tona 

çıkarmıştır.  

Irak’ın ithalat düzeyi petrol gelirlerine bağlıdır. Petrol gelirlerinin artışına paralel olarak Irak’ın 

ithalatı da istikrarlı bir artış izlemiştir. 2013 yılında 50 milyar dolar civarında gerçekleşen ithalat, 

petrol fiyatlarındaki düşüşün 2014 yılına etkisinin sınırlı kalmasıyla ithalat yükselmeye devam etmiş 

ve 51 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Petrol gelirleri büyük çapta gerileyen Irak’ın 2015 

yılı ithalatı 39,5 milyar dolara düşerken 2016 yılında da 35 milyar dolar civarında kalması 

beklenmektedir. 

Petrol, Irak’ın ihracatında %98 gibi çok büyük bir paya sahiptir. Siyasi istikrarsızlık, altyapı ve 

güvenlik sorunları nedeniyle Irak henüz sanayi alanında önemli bir gelişme gösterememiştir. Bu 

nedenle her türlü ihtiyaç maddesinde ithalata bağımlı durumdadır. 

Petrol yağları, ilaçlar; gaz türbinleri, mücevherat, pirinç, buğday unu, mobilya, izole edilmiş teller 

ve kablolar, klima cihazları, otomobil, tavuk eti, telefon, görüntü alan veren cihazlar, ayçiçeği 

yağı, televizyon alıcı cihazları, aşı, bisküvi, demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, şeker, 

musluk ve vanalar, sıvı pompaları, yumurta, sigara, hijyenik havlular ve bebek bezleri Irak’ın en 

çok ithal ettiği ürünlerdir. 

En çok Çin, Hindistan, ABD, G. Kore, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya ve Japonya’ya 

ihracat yapmaktadır. 

Çin, Türkiye, B.A.E., Güney Kore, ABD, Hindistan, Rusya ve Almanya Irak’ın en çok ithalat yaptığı 

ülkelerdir. 

Irak’ın Dış Ticareti (Milyon Dolar) 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2011 76.905 33.630 110.535 43.275 

2012 96.099 44.640 140.739 51.459 

2013 90.398 50.319 140.716 40.079 

2014 87.041 51.140 138.181 35.901 

2015 54.686 39.524 94.210 15.161 

2016 47.653 28.800 76.453 18.853 

Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerinden derlenmiştir. Irak’ın ticaretinde, 

özellikle ithalatında önemli yer tutan BAE ve Ukrayna’nın 2016 verisi ile İran’ın 2011 sonrası 

verilerini içermemektedir. 

Kaynak: TradeMap-ITC verileri 

Başlıca Ülkeler İtibarı İle Irak’ın İhracatı (Milyon Dolar) 

 Ülkeler 2014 2015 2016 

1 Çin 20.761 12.671 10.646 

2 Hindistan 16.070 11.300 9.974 

3 ABD 14.159 4.568 6.301 
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4 G. Kore 6.686 6.265 5.033 

5 İtalya 4.285 3.733 3.258 

6 Yunanistan 5.187 3.328 2.556 

7 Hollanda 2.390 1.863 1.912 

8 İspanya 1.112 1.293 1.376 

9 Japonya 1.542 997 1.086 

10 Tayvan 3.471 1.359 928 

11 Diğerleri 11.375 7.308 4.582 

 TOPLAM 87.041 54.686 47.653 

Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerinden derlenmiştir. Irak’ın ticaretinde, 

özellikle ithalatında önemli yer tutan BAE ve Ukrayna’nın 2016 verisi ile İran’ın 2011 sonrası 

verilerini içermemektedir. 

Kaynak: TradeMap-ITC verileri 

Başlıca Ülkeler İtibarı İle Irak’ın İthalatı (Milyon Dolar) 

 Ülkeler  2014 2015 2016 

1 Çin 7.743 7.925 7.656 

2 Türkiye 10.888 8.551 7.640 

3 B.A.E. 13.222 6.772 v.y. 

4 Güney Kore 1.798 1.428 1.438 

5 ABD 2.106 1.971 1.269 

6 Hindistan 787 1.135 974 

7 Rusya Federasyonu 237 448 917 

8 Almanya 1.540 1.119 808 

9 Umman 131 462 759 

10 İtalya 1.290 1.014 685 

11 Ürdün 1.284 750 498 

12 Suudi Arabistan 572 466 402 

13 Mısır 782 473 390 

14 İsviçre 445 446 376 

15 Fransa 553 474 351 

16 Japonya 579 504 346 

17 İngiltere 620 431 306 

18  Diğerleri 6.564 5.156 3.985 

 TOPLAM 51.140 39.524 28.800 

Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerinden derlenmiştir. Irak’ın ticaretinde, 

özellikle ithalatında önemli yer tutan BAE ve Ukrayna’nın 2016 verisi ile İran’ın 2011 sonrası 

verilerini içermemektedir. 

v.y.: veri yok 

Kaynak: TradeMap-ITC verileri 
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Irak'ın İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP GTİP Madde Tanımı 2014 2015 2016 

2709 Ham petrol 84.130 53.106 46.323 

7108 Altın (platin kaplamalı altın dahil) 0 1.013 769 

2710 Petrol yağları 280 312 353 

0804 Hurma (taze/kurutulmuş) 6 108 62 

4707 Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları 0 9 20 

2713 Petrol yağlarının kalıntıları 0 6 18 

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 0 13 15 

3102 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 0 1 11 

4101 Sığır (bufalo dahil) ham post ve derileri 0 9 10 

4105 
Koyun/kuzu dabaklanmış veya ara kurutmalı) 

derileri 
0 11 9 

  Diğerleri 90 98 65 

  TOPLAM 84.506 54.686 47.653 

Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerinden derlenmiştir. Irak’ın ticaretinde, 

özellikle ithalatında önemli yer tutan BAE ve Ukrayna’nın 2016 verisi ile İran’ın 2011 sonrası 

verilerini içermemektedir. 

Kaynak: TradeMap-ITC verileri 

Irak’ın İthalatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP GTİP Madde Tanımı 2014 2015 2016 

2710 Petrol yağları 2.093 508 867 

3004 İlaçlar (dozlandırılmış) 322 710 630 

8411 Turbojetler, turbopropellerler, diğer gaz türbinleri 0 431 611 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı 0 3.106 549 

1006 Pirinç 451 660 517 

1101 Buğday unu/mahlut unu 2 447 495 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 442 485 471 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar 380 503 438 

8415 Klima cihazları 16 463 428 

8703 Binek otomobilleri 1.702 1.304 407 

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı 104 488 405 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü alan veren 

cihazlar 
4 1.442 401 

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları 63 442 394 

8528 Monitör ve projektör, televizyon alıcı cihazları 23 343 373 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. 25 261 360 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi 24 333 355 
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7308 Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı 62 400 332 

1701 Kamış/pancar şekeri 382 423 315 

8481 

Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri 

diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve 

benzeri cihazlar 

57 397 297 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri 130 394 291 

0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları 9 291 281 

2402 Sigaralar 8 602 279 

9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri 0 254 269 

6402 
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik 

maddeden olan diğer ayakkabılar 
10 276 258 

6802 Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar 101 386 245 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça 164 305 232 

6103 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise 0 177 221 

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 32 216 218 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 2 293 216 

8421 Santrifüjler; fiItre/arıtma makina ve cihazları 17 358 213 

8502 
Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve 

rotatif elektrik konvertörleri 
4 289 211 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu 53 256 210 

7306 Demir çelikten diğer borular ve içi boş profiller 3.899 226 209 

8419 Isıl işlem cihazları, elektriksiz şofben ve su ısıtıcıları 5 201 203 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar 7 295 203 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler 1.730 250 200 

8414 Hava vakum pompaları, kompresör, fan, 33 338 193 

3917 Plastik hortumlar, borular ve bağlantı elemanları 83 240 186 

6104 Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım 16 198 186 

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları 35 207 185 

6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise 0 191 181 

8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 

teçhizatı 
83 177 172 

  Diğerleri 22.926 22.802 16.585 

  TOPLAM 49.762 51.133 32.487 

Ülkenin kendi verisi olmayıp ticaret ortaklarının verilerinden derlenmiştir. Irak’ın ticaretinde, 

özellikle ithalatında önemli yer tutan BAE ve Ukrayna’nın 2016 verisi ile İran’ın 2011 sonrası 

verilerini içermemektedir. 

Kaynak: TradeMap-ITC verileri 
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TÜRKİYE İLE TİCARET 
Genel Durum 

Türkiye ile Irak arasında derin ticari ve ekonomik ilişkiler mevcuttur. 2011 yılında ihracat 

pazarlarımız arasında Almanya’nın ardında ikinci sıraya yükselmiştir. Irak’a gerçekleştirilen 

ihracat 2013 yılında yaklaşık 12 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Haziran 2014’te Musul’u ele geçirmesine kadar olan 

süreçte, Ocak-Mayıs döneminde, Irak’a olan ihracatımız %11,5 artmıştır. Diğer taraftan, söz 

konusu dönemde aylık ihracatımıza bakıldığında tüm aylarda bir önceki yılın aynı ayına göre 

ihracatımız artış göstermiştir. Musul’un İŞİD tarafından ele geçirilmesinden sonra, Irak’ta ortaya 

çıkan siyasi ve askeri kriz nedeniyle ihracatımız azalmaya başlamıştır. Olayların başladığı Haziran 

ayından Aralık ayına kadar olan dönemde tüm aylarda bir önceki yılın aynı ayına göre 

azalmalar gerçekleşmiş olup Haziran-Aralık dönemindeki toplam azalış %24,4 olarak 

gerçekleşmiştir. Böylece 2014 yılında Türkiye’nin Irak’a ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık % 8,9 

oranında azalarak 10,9 milyar dolara gerilemiştir. 

2015 ve 2016 yıllarında da gerilemeye devam eden Irak’a ihracatımız sırasıyla 8,6 ve 7,6 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Irak, ihracat pazarlarımız arasında 2015 yılında İngiltere’nin 

ardında üçüncü sırada, 2016 yılında ise İngiltere’nin önüne geçerek ikinci sırada yer almıştır.  

Türkiye-Irak Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2011 8.310 86 8.396 8.224 

2012 10.830 149 10.979 10.681 

2013 11.958 146 12.104 11.812 

2014 10.896 268 11.164 10.628 

2015 8.558 297 8.855 8.261 

2016 7.640 836 8.477 6.804 

Kaynak: TÜİK 

2016 yılında Türkiye’nin Irak’a ihraç ettiği belli başlı ürünler; mücevherat, buğday unu, ayçiçeği 

yağı, mobilya, bisküvi, yumurta, tavuk eti, turunçgiller, hijyenik havlu ve bebek bezleri, demir-

çelik boru ve profil, demir-çelik çubuklar, izole kablo ve teller, demir-çelikten inşaat ve aksamı, 

margarin, dokunmuş halı, salça, çikolatalı mamuller, plastik ambalaj malzemeleri, hazır giyim, 

plastik boru, kuru baklagiller, deterjan, kağıt ambalaj malzemeleridir. 

Türkiye Irak'tan en çok altın, petrol yağı kalıntıları, hurda plastik ve kağıt ile sığır derisi ithal 

etmektedir. 

Türkiye’nin Irak’a İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar) 

GTİP GTİP Tanımı 2014 2015 2016 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı 487.922 462.802 547.010 

1101 Buğday unu/mahlut unu 476.648 444.150 492.822 

1512 Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları 499.119 430.780 370.901 

9403 Diğer mobilyalar, aksam ve parçalar 333.494 302.227 301.652 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi 282.787 263.261 299.637 

0407 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları 325.326 194.411 232.841 

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve sakatatı 421.378 272.141 230.377 

0805 Turunçgiller (taze/kurutulmuş) 215.396 178.024 205.894 
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9619 Hijyenik havlu ve tampon, bebek bezleri 241.402 184.573 190.754 

7306 Demir, çelikten borular ve içi boş profiller 206.708 164.083 157.856 

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 442.721 273.707 141.314 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar 366.801 223.902 137.266 

7308 
Demir veya çelikten inşaat ve inşaat 

aksamı 
361.939 193.404 126.696 

1517 Margarin 81.437 62.091 108.125 

9401 
Oturmaya mahsus mobilya, aksam, 

parçalar 
124.553 111.172 107.245 

5702 Dokunmuş halılar 175.262 157.827 88.854 

2002 
Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle 

hazırlanmış veya konserve edilmiş) 
98.549 82.844 88.012 

1806 
Çikolata ve kakao içeren gıda 

müstahzarları 
106.124 95.113 82.706 

3923 Plastik ambalaj 85.479 99.330 80.689 

3917 Plastik hortum, boru ve bağlantı elemanları 150.188 109.642 77.810 

6109 
Tişört, fanila, atlet, diğer iç giyim eşyası 

(örme) 
291.062 147.983 70.124 

6802 İnşaata elverişli işlenmiş taşlar 110.191 80.076 70.117 

0713 Kuru baklagiller (kabuksuz) 55.542 56.922 66.348 

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları 77.629 75.405 61.082 

4819 Kağıt ambalaj 40.049 41.959 58.701 

3916 Plastikten monofil, çubuklar ve profiller 79.534 67.556 57.690 

8418 Buzdolapları, dondurucular ve soğutucu 88.489 78.243 56.599 

6104 Kadın, kız çocuk için takım elbise, takım vb. 37.164 96.230 55.785 

2402 Sigaralar 57.321 51.875 55.714 

7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller 70.308 59.094 54.933 

3925 Plastikten inşaat malzemesi 100.847 67.645 52.655 

0406 Peynir ve pıhtılaşmış ürünler 56.166 49.073 50.051 

7108 Altın (işlenmemiş, yarı işlenmiş) 3.231 197 49.553 

3401 Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler 73.947 58.038 46.138 

6103 Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım 21.941 52.190 42.981 

1103 Bulgur, irmik, topak halinde hububat 55.448 26.730 42.510 

1704 Kakao içermeyen şeker mamulleri 84.598 61.141 42.247 

3004 İlaçlar (dozlandırılmış) 43.313 48.957 41.893 

6402 Dış tabanı, yüzü kauçuk, plastik ayakkabılar 50.067 51.125 41.740 

3305 Saç müstahzarları 55.650 57.449 41.555 

6203 Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise 63.338 66.402 40.267 

   Diğerleri 3.888.758 2.950.193 2.473.143 
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  TOPLAM 10.887.826 8.549.967 7.640.287 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye’nin Irak’tan İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 Dolar) 

GTİP GTİP Tanımı 2014 2015 2016 

7108 Altın (işlenmemiş veya yarı işlenmiş) 115.065 212.961 768.576 

4707 Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları 4.093 8.995 19.657 

2713 Petrol koku, bitümeni ve yağlarının kalıntıları 101 5.129 15.878 

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 11.779 12.565 14.855 

4101 Sığır ham post ve derileri 433 351 4.311 

4104 Sığır dabaklanmış post ve derileri 6.512 3.854 2.190 

2715 Tabii asfalt, bitümen, mineral katran ve zifti 0 0 1.514 

5702 Dokunmuş halılar 93 34 727 

1404 Tarifede başka yerde olmayan bitkisel ürünler 580 1.166 650 

7113 Mücevherci eşyası ve aksamı 1.436 448 577 

0804 
Hurma, incir, ananas, avokado ve guava 

armudu 
35 90 534 

5201 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) 2.880 673 451 

0407 Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları 63 295 414 

2005 Diğer sebzeler 163 704 354 

4102 Koyun ve kuzuların ham derileri 4.337 534 301 

  Diğerleri 120.974 48.707 5.309 

  TOPLAM 268.544 296.505 836.298 

Kaynak: TÜİK 

İki Ülke Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri 

Irak, coğrafi ve lojistik avantajları nedeniyle Türk müteahhitlik firmaları için büyük bir potansiyel 

vaat etmekte, bu çerçevede, özellikle inşaat alanında bölgede faaliyet gösteren firmalarımızın 

sayısı artmaktadır. Türk müteahhitlik firmalarının son yıllarda Irak’ta üstlendikleri işlere ilişkin olarak 

resmi rakamların gerçeği yansıtmadığı, üstlenilen pek çok projeye ilişkin istatistiki bilginin 

kayıtlara geçmemesi sebebiyle gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu varsayılmaktadır. 

İlk olarak 1981 yılında Irak müteahhitlik pazarına giren Türk firmalarının bu ülkedeki faaliyetleri, 

savaş sonrası dönemde ivme kazanan altyapı ve üstyapı yatırımları sebebiyle 2003 yılından 

itibaren hızlanmıştır. 

2003 yılında 242 milyon, 2004 yılında 1,1 milyar Amerikan doları ve 2005 yılında ise 1,3 milyar 

Amerikan doları ile en yüksek seviyeye ulaşan Türk müteahhitlik firmalarının Irak’taki faaliyetleri, 

bu tarihten sonra ülkede ortaya çıkan gelişmelerle birlikte daha istikrarlı bölgelere yönelmeye 

başlamış ve 2006 yılında 316 milyon Amerikan dolarına kadar düşmüştür. 2007 yılı başında her 

ne kadar zayıf bir yükselme eğilimi gözlense de Nisan ayını müteakiben özellikle güvenlik ve hak 

edişlerin ödenmesine ilişkin endişeler, Türk müteahhitlik firmalarını faaliyetlerini sınırlamaya 

itmiştir. 2007 yılında 545 milyon Amerikan doları tutarında 39 adet proje üstlenilmiştir. 2008 yılı için 

bu rakam 72 adet proje ile 1,43 milyar Amerikan dolarıdır. 

Türk müteahhitlik firmaları Irak’ta 2012 yılına kadar 12,9 milyar Amerikan doları değerinde 645 

adet proje üstlenmişlerdir. Türk firmaları, yeniden yapılanma sürecindeki Irak’ta çeşitli konut 

projelerinden askeri tesislere, yol, köprü, baraj gibi altyapı projelerinden okul, hastane gibi sosyal 
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tesislere pek çok alanda faaliyet göstermektedirler. Irak’ta müteahhitlik hizmetleri kapsamındaki 

işlerin yaklaşık % 60’ı yerel makamlardan alınmış olup, uluslararası firmalar ve ABD 

makamlarından alınan işler de % 40’lık bir oran teşkil etmektedir. 
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PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Dağıtım Kanalları 

Irak’ta iş yapmak isteyen Türk firmaların Iraklı yerel temsilcilikler, acenteler veya dağıtıcılar ile 

çalışmaları tavsiye edilmektedir. Böylece hem bürokratik engellerin hem de yapılacak iş 

görüşmelerinde dil ve kültür engelinin aşılması mümkün olacaktır. Yerel temsilciler, ihraç 

ürününün tanıtımında ve kamu/özel sektör iş fırsatlarının takibinde de oldukça faydalıdır. 

Irak’ta acentelik/distribütörlük/temsilcilik sözleşmesi imzalamadan önce, Iraklı bir avukatla 

istişare edilmesi önemle tavsiye olunur. Verilecek ticari temsilciliğin, “kapsam alanı” ve “süresi” 

ile Iraklı firmanın “iç piyasadaki dağıtım ağının ve donanımının” tespit edilmesi en önemli 

unsurlardır. 

Reklam, Tanıtım & Fuarlara katılım 

Irak pazarına giren firmaların ve ürünlerin sayısı arttıkça, ürünlerin tanıtımı için kullanılan araçlar 

da gelişmektedir. Yerel ve bazı Uluslararası Arap Televizyon kanalları, reklam ve tanıtım 

faaliyetleri için etkili kanallar olmakla beraber, şehir merkezlerindeki ilan panoları (billboardlar) 

da reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

Irak’ta düzenlenen uluslararası sektörel fuarlara katılımda aktif pazarlama kapsamında etkili bir 

tanıtım yoludur. Özellikle Erbil’de düzenlenen uluslararası ticaret fuarları, orta ve güney Irak 

firmaları tarafından da takip edilmektedir. (İstanbul ve Dubai fuarları diğer cazibe merkezleridir.) 

Bu konuda gelişme gayreti içinde olan Basra şehri, ticari aktivite olarak Erbil’i takip etmektedir. 

(Öte yandan her yıl kasım ayının başında Irak Ticaret Bakanlığınca Bağdat’ta düzenlenen 

geleneksel Bağdat uluslararası ticaret ve sanayi fuarı da önemli bir etkinlik olarak 

değerlendirilebilir, ancak bu şehirdeki etkinlikler ülkedeki olumsuz asayiş olaylarından menfi 

etkilenmektedir.) Yurtdışı fuarlara katılım konusunda Ekonomi Bakanlığı web sitesinin yurtdışı 

fuarlar bölümünün incelenmesi tavsiye olunur. 

Ambalaj, Paketleme Ve Etiketleme (Standardizasyon) 

Irak’a gönderilen kutuların ve sandıkların üzerindeki işaretleme, çıkarılabilir etiketler şeklinde 

değil, mürekkep ya da boya ile yapılmalıdır. İthal edilen konserve ürünlerin üretim ve son 

kullanma tarihleri ambalaj üzerinde kabartmalı ya da yazılı şekilde belirtilmelidir. 

Bilhassa gıda ürünlerinin gümrük kapısından geri dönmemesi veya alıcısı tarafından ihracatçıya 

iade edilmemesi için, ürünün gümrük kapısına geldiğinde kullanım süresinin (raf ömrünün) en az 

%70 oranında devam ediyor olmasına dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur. 

İlaçların muhteviyatı açıkça belirtilmelidir. Ürünlerin zararlı ya da yan etkilerini belirten ilgili etiket 

Arapça düzenlenmelidir. 

Ürün etiket veya ambalajları üzerinde mutlaka İngilizce ve/veya Arapça ifadelerin bulunması 

gerekmektedir. Belirli gıda ürünlerin ambalajları üzerinde “domuz eti” veya “domuz yağı” 

kullanılmadığının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 

Irak’a ihraç edilecek ürünün, sevkiyat öncesi denetim (standardizasyon ve kalite kontrolü) 

uygulaması kapsamında olup olmadığının veya kapsamda ise izlenecek prosedürün 

öğrenilmesi için Bureau Veritas veya SGS ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Merkezi Irak 

Hükümeti (COSQC) sadece Bureau Veritas ile çalışırken, Kuzey Irak Yerel İdaresi (KSQC) ise SGS 

ve Bureau Veritası yetkilendirmiştir. (TÜV, Cotecna ve Baltic Control sonradan ilave edilen 

denetim kuruluşlarıdır.) Sevkiyat öncesi ürün denetimi (pre-shipment inspection) uygulaması 

kapsamındaki genel ürün listesi için aşağıda belirtilen doküman incelenebilir. 

 http://www.cosqc.gov.iq/Files/Inspection_Company_Guide.pdf  

Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 

Irak’ta ürünlerin dağıtımında çok fazla alternatif yol bulunmamaktadır. Ulaştırma altyapısı 

onarılmakta ve genişletilmekte olan Irak’ta, yerli kamyonlarla taşımacılığın yanı sıra demir yolu 

taşımacılığı da gelişmektedir. 

Karayolu taşımacılığında nakliye ücretleri, ülkedeki güvenlik koşulları ve kamyonların geri 

dönüşte yük alamamaları nedeniyle yüksektir.  

http://www.cosqc.gov.iq/Files/Inspection_Company_Guide.pdf
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Güneyde Basra Limanı ticari yük taşımacılığında en çok tercih edilen kanallardan biridir. Merkezi 

Irak havaalanlarında tahsil edilen ücretlerin yüksekliği, ürünlerin güvenliğinin sağlanamaması 

gibi nedenlerden dolayı ihracatta, hassas ürünler haricinde, havayolu pek tercih 

edilmemektedir. Zorunlu durumlarda ise, ucuz ve güvenli olması nedeniyle genelde Erbil 

Havaalanı kullanılmaktadır. 

Orta Irak’ta yaşanan olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle, Irak’a taşımacılık maliyetli bir hale 

gelmiştir. Navlunun pahalılığı, vergi etkisine benzer şekilde ürünlerin ülke içindeki satış fiyatlarına 

da yansımaktadır. 

Türk ihraç ürünlerinin Irak’a sevkiyatı, ağırlıklı olarak karayoluyla Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı 

üzerinden yapılmaktadır. Ancak, Türk plakalı kamyonlar olumsuz güvenlik koşulları ve vize sorunu 

nedeniyle orta ve güney Irak illerine taşıma yapamamaktadır. Türk ürünleri, kuzey Iraktaki 

aktarma merkezlerinde (Zaho, Erbil) Türk kamyonlarından Irak plakalı kamyonlara aktarılmakta 

ve bu şekilde ülkenin güney şehirlerine ulaştırılmaktadır. 

Irak’a ihraç yük götüren Türk araçlarının kullandıkları kapılar ve taşıma sayılarına ilişkin bilgilere 

UND-Uluslararası Nakliyeciler Derneği web sitesinden erişebilirsiniz. 

http://www.und.org.tr/public/irak-cumhuriyeti.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarı: Bu doküman; Selçuk Ticaret Odası tarafından, Ekonomi Bakanlığı Ülke 

Raporlarından faydalanılarak, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Selçuk 

Ticaret Odası, bu dokümanda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda 

herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu doküman içinde yer alan bilgilerin 

kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul 

etmemektedir. 

http://www.und.org.tr/public/irak-cumhuriyeti.pdf

