
Yaralarını sarmaya çalışan Irak
ekonomisinin önündeki temel
engelin politik istikrarsızlık
olduğu bir ortamda, ekonomik
maliyeti de düşünüldüğünde
erken seçim kararının tartışılır
olması olağan görünmektedir. 

rak’ta 6 Haziran’da ya-
pılması planlanan erken
seçimler, Irak Yüksek Se-

çim Komiserliğinin haziran ayı
için seçimlere hazır olmadıklarını
gerekçe göstererek yap-
tığı talep neticesin-
de, 10 Ekim’e er-
telenmiştir. Ekim
2019’da başlayan
hükûmet karşıtı
protestolarda ey-
lemcilerin temel
taleplerin-
den biri
olan er-
ken seçi-
min er-

telenmesi, toplum nezdinde mev-
cut hükûmete karşı hoşnutsuzluk
ve seçimlerin yapılması konusun-
daki hükûmet iradesi üzerinde
şüphe yaratmıştır. 

Ancak Irak Başbakanı Mustafa el-
Kazımi’nin erken seçimlerin be-
lirlenen tarihte yapılması için irade
ortaya koyacaklarına yönelik yap-
tığı son açıklama ile bu şüpheler
giderilmiş görünmektedir. Kendi-
sinin aday olmayacağını ve her-
hangi bir partiyi desteklemeyece-
ğini ortaya koyan Kazımi, görevde

kaldığı süre içe-
risinde gerek

Türkiye ge-
rekse İran
ile yaptığı
ekonomik

ve güvenlik konularındaki anlaş-
maların devamlılığının önemini
vurgulamıştır. Kazımi’nin açıkla-
malarından, yeni kurulacak hü-
kûmetin önüne gelecek ilk dosya-
nın söz konusu anlaşmaların ola-
cağı sonucuna varılabilecektir. Hal-
kın odak noktası ise hiç şüphesiz
ülkenin içinde bulunduğu ekono-
mik durumdur. Dolayısıyla yeni
hükûmetten beklentileri öncelikle
ekonomik yapının düzeltilmesi
olacaktır. 

SOKAĞIN NABZI VE SEÇİM
KARARININ
RASYONALİTESİ

Bilindiği üzere devlet müdahale-
sinin hissedilir olduğu bir ekono-
mik yapıya sahip olan Irak, rezerv
bakımından dünyanın en büyük
dördüncü petrol ülkesidir ve ülke

gayrisafi yurt içi
h a s ı l a s ı n ı n
%30,4’ünü ih-
racat gelirleri-
nin ise %71,5’i
petrol gelirle-
rinden sağ-
lanmaktadır.
Irak’ta eko-
nomik ser-
vetin en
önemli be-
l irleyicisi
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petrol sektörüdür. Dolayısıyla eko-
nomik faaliyetleri ve hükûmet ge-
lirleri büyük ölçüde petrol gelirleri
ile şekillendiğinden, bu gelirlere
bağımlı bir ekonomik yapıya sa-
hiptir. Ülkede ekonomik çeşitliliğin
sağlanamamış olması, son erken
seçim kararında görüldüğü gibi
politik istikrarın yakalanamaması
ve yolsuzluğun önüne geçileme-
mesi ekonomik sorunların temelini
oluşturmaktadır. Böyle bir ortamda
halkın öncelikli talebi yeni bir hü-
kûmet ile umutlarını yeşertmek
ve ülkenin ekonomik potansiyelini
kendi halkına yansıtmasının sağ-
lanmasıdır. 

ABD ve İran rekabeti altında ku-
rumsal yapısını oluşturmaya çalı-
şan Irak’ta erken seçimlerin mevcut
sorunlara çare olup olamayacağı
tartışma konusudur. Yaralarını
sarmaya çalışan Irak ekonomisinin
önündeki temel engelin politik is-
tikrarsızlık olduğu bir ortamda,
ekonomik maliyeti de düşünül-
düğünde erken seçim kararının
tartışılır olması olağan görünmek-
tedir. Hiç şüphesiz Irak’ta başka
ülkelerin nüfuzunun artmasının
temel sebebi siyasi istikrarın sağ-
lanamamış olmasıdır. Dünyanın
dördüncü en büyük petrol rezerv-
lerine sahip olan Irak’taki istikrarsız
yapı ekonomik sorunlar doğurmuş
ve bu da aralıklarla süren protes-
toları ortaya çıkarmıştı. Ekim
2019’da başlayan ve Ocak 2020’de
de devam eden protestolar, kamu
hizmetlerinin yetersizliği, yoksul-
luk, gelir dağılımındaki adaletsizlik,
işsizlik ve yolsuzluk problemleri
sebebiyle ulusal bir motivasyonla
hızla ilerlemişti. 

Irak halkı siyasi ve ekonomik is-
tikrarsızlığın suçlusu olarak hem
hükûmeti hem de ülkedeki ABD-

İran hegemonyasını görmektedir.
Halk bu duruma tepkisini kamu
mallarına ve hem ABD hem de
İran Büyükelçiliğine saldırılar dü-
zenleyerek gösterdi. Ancak Irak
caddelerinin talep ettiği siyasi de-
ğişime ulaşmanın önündeki önemli
engel yine İran olarak görünmek-
tedir. Öyle ki Irak’taki siyasi so-
nuçlar üzerinde İran kadar etkisi
olan başka hiçbir ülke yoktur. İran,
Irak’taki siyasi müttefikleri saye-
sinde, bugün Irak üzerindeki çı-
karlarına yönelik protesto ediliyor
olsa da Irak’taki nüfuzunu terk
etmeye niyeti yoktur. Keza İran’ın
uluslararası yaptırımlar sebebiyle
girdiği ekonomik bunalımdan çıkış
yollarından birisi Irak pazar payını
arttırmaktır. Bu çıkış yoluna başarı
ile ulaşan İran, Irak’ta var olan
yüksek işsizlik sorunun daha da
artmasına neden olmuş ve Irak
halkının öfkesini üzerine çekmiş-
tir.

SON DÖNEM IRAK�
TÜRKİYE EKONOMİK
İLİŞKİLERİ

Böyle bir sosyal ortamda Irak ve
Türkiye arasında yapılan son an-
laşmaların önemi daha belirgin
olmaktadır. Mezhepsel durumun-

dan dolayı İran etkisinin fazla ol-
duğu Basra gibi güney bölgelerinde
dahi İran’a olan tepkinin sokaklara
taştığı bir ortamda, Türkiye ile
yapılan ekonomik anlaşmalar top-
lum nezdinde de kabul görmek-
tedir. Özellikle beş milyar dolar
değerindeki kredi ülkede gündem
olmuş durumdadır. Bu kredinin
Basra Büyük Fav Limanı’nı Türki-
ye’ye bağlayan demir yolu projesine
yatırılabileceği beklentisinin ağırlık
kazandığı görülmektedir. Irak’ın
ekonomik başkenti konumundaki
Basra’ya ayrı bir parantez açmak
gerekmektedir. Günlük üç buçuk
milyon varil petrol üretimiyle dün-
yanın sayılı şehirleri arasında olan
Basra’da potansiyelin çok çok al-
tında bir sosyal ve fiziki altyapı
olduğu görülmektedir. Basra’ya
canlılık kazandırmanın ülke eko-
nomisini düzlüğe çıkarmanın anah-
tarı olduğu bilinmelidir. Bu bilinçle
atılacak adımlar gerek toplum nez-
dinde gerekse karşılıklı çıkar açı-
sından kazanç anlamına gelmek-
tedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin bu-
rada yapacağı doğru hamleler hem
Irak ekonomisinin geleceğini hem
de iki ülke ilişkilerinin seyrini be-
lirleme potansiyeline sahiptir. 
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Irak-Türkiye ticari ilişkileri son yıl-
larda önemli gelişmeler göstermiş,
Türkiye’nin Irak’a yıllık ihracatı 8
ila 10 milyar dolar civarında sey-
retmiş; genellikle 2 milyar dolar
altında seyreden ithalat verileri
2020 yılında büyük bir sıçrama
yaparak 8 milyar dolar seviyesini
geçmiştir. Bu sıçrama iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin 20 milyar
doları aşması hedefine de teşvik
edici bir gelişme olmuştur. Her
ne kadar 2020 yılının ilk döne-
minde koronavirüs salgını sebe-
biyle iki ülke arasındaki sınır ka-
pıları kapatılsa da birkaç ayın ar-
dından güvenli geçiş yöntemine
geçilmesiyle tır trafiğinde önceki
aylarda yaşanan düşüşler de kıs-
men telafi edilmiştir. 

Türkiye’nin Irak’a ihracatını iki
ana kalem altında toplamak

mümkündür. 

Zira ülkeye ihraç edilen mallardan
birçoğu Irak'ta müteahhitlik projesi
üstlenen Türk firmaların malzeme,
makine ve inşaat ürünleriyken ka-
lan kısmı da temel olarak gıda,
hazır giyim, temizlik ürünleri, mü-
cevherat gibi nihai mallardan oluş-
maktadır. 

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
için ise ürünler Iraklı tırlara transfer
edilmekte, bu süreçte de ciddi mik-
tarlarda ürünün hasar görmesine

ve ihracatçıların maddi kayıp-
larına neden olmaktadır. 

2009 yılında Irak’ın bir ülkeyle
imzaladığı en geniş ekonomik
anlaşma olan “Kapsamlı
Ekonomik Ortaklık Anlaşması”
imzalanmış ancak
Türkiye’deki onay süreci
tamamlanmasına rağmen Irak
tarafında süreç tıkanmıştır.
Sürecin burada tıkanması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması ve Çifte
Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarının işlevsel
olmasını engellemiştir.

İki ülke arasında Gümrük Birliği
veya Serbest Ticaret Anlaşması ol-
madığı için ikili ticarette gümrük
vergisi ödenmektedir. İyi bir ge-
lişme olarak 2019 Şubat’ta uygu-
lamaya geçen “tek gümrük uygu-
laması” ile 0-100 arasında değişen
vergiler %0,5, %10, %15 ve %30
olmak üzere dört sınıfta toplan-
mıştır. Ancak 1976’da imzalanan
Ekonomik ve Teknik İşbirliği An-
laşması’na rağmen vergilendirme
sorunları çözülememiş, hâlihazırda
pek çok ihracatçı Irak’ta çifte ver-
gilendirmeye maruz kalmaktadır.

2009 yılında Irak’ın bir ülkeyle
imzaladığı en geniş

ekonomik anlaş-
ma olan
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“Kapsamlı Ekonomik Ortaklık An-
laşması” imzalanmış ancak Tür-
kiye’deki onay süreci tamamlan-
masına rağmen Irak tarafında süreç
tıkanmıştır. Sürecin burada tıkan-
ması Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması ve Çifte Vergilen-
dirmeyi Önleme Anlaşmalarının
işlevsel olmasını engellemiştir.
Zira yıllardır iki ülke arasındaki
görüşmelerde ajandanın ilk sıra-
sında yer alan çifte vergilendirmeyi
önleme anlaşmasında henüz bir
sonuca ulaşılamamış; her ne kadar
17 Aralık 2020’de Irak başbakanı-
nın Türkiye ziyaretinde anlaşma
imzalansa da onay sürecine dair
belirsizlikler varlığını sürdürmek-
tedir. 

Irak’ta faaliyet gösteren iş adam-
larının karşılaştıkları bir diğer so-
run ödeme sorunudur. Zira her
ne kadar yatırımları ve iş hacmini
arttırmaya yönelik ikili niyetler
dillendirilse de Irak’ta faaliyet gös-
teren müteahhitlerin ödemelerinde
ve alacaklarında ciddi düzeylere
varan sorunlar yaşanmaktadır.
Ödeme sorunları engelinin yanında
Türk mallarının yeni müteahhitlik
projelerinde kullanılmasının en-
gellenmesi de iki ülke ilişkilerini
zedeleyen 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. 

İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI VE
FIRSATLAR

İki ülke arasındaki ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesi konusunun
ele alındığı görüşmelerde 3 temel
konu uzun yıllardır ön plana çık-
maktadır: Ovaköy Sınır Kapısı’nın
yeniden açılması, Bağdat demir
yolunun yeniden inşası ve bunun
Basra’ya kadar uzatılması, Ker-
kük-Ceyhan Boru Hattı’nın tamir
edilmesi ve paralel bir hattın inşası.
Ancak bu adımların uzun görüş-
melere rağmen hemen gerçekleş-
mesi ihtimal dâhilinde değildir.
Zira Irak’taki siyasi sıkıntılar, sü-
rekli hükûmet değişimleri, bölge-
deki güvenliğin tam olarak sağla-
namaması gibi sorunlar süreçleri
tıkamaktadır. Örneğin normal
şartlar altında günlük 2 binlere
ulaşan tır geçişleri Habur Sınır
Kapısı’nın yetersiz kalmasına ne-
den olmakta, iki ülke arasındaki
ticaret hacmini ciddi miktarda kı-
sıtlamaktadır. Bu bağlamda Habur
Sınır Kapısı’na yaklaşık 10 km
uzaklıktaki Ovaköy Sınır Kapısı’nın
açılmasıyla ticaret hacminin ge-
nişlemesi ve tırların gümrük sü-
reçlerinde daha az zaman-para
kaybetmesi hedeflenmektedir. 

Ancak iki sınır kapısının da Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
kontrolündeki alanlardan geçmesi
bu projenin önünde büyük bir en-
gel olarak durmaktadır. Zira her
ne kadar merkezî hükûmet bu ko-
nuda kararlı bir duruş sergilese
de IKBY’nin onayı olmadan bu
projenin tamamlanması yakın za-
manda mümkün görünmemekte-
dir. Üstelik sınır kapısının açılması
demir yolunun inşasını da des-
tekleyen ve kolaylaştıran bir uy-
gulamadır fakat bu konuda da Irak
tarafı kararlı bir duruş sergileme-
mektedir. DEAŞ’ın saldırıları so-
nucunda zarar gören Kerkük-Cey-
han Boru Hattı’nın tamir edilmesi
konusunda da Türkiye iş birliği
çağrısı yapmakta eğer tamir edil-
mesi mümkün değilse alternatif
bir hattın inşasında üstüne düşen
sorumluluğu yerine getireceğini
açıklamaktadır. Fakat Irak’ın böyle
bir hat inşası için ekonomik im-
kânlarının olmadığı göz önünde
bulundurulduğunda bu süreç de
sıkıntılı görünmektedir. Sonuç ola-
rak, Türkiye gıdadan temizliğe,
inşaattan alt yapıya kadar hemen
hemen her alanda Irak’ın ihtiyaç-
larını karşılama potansiyeline sahip
bir ülkedir. Hem yakınlık hem
diğer ülkelerle fiyat-performans
açısından rekabet üstünlüğü dik-
kate alındığında, Türkiye’nin Irak’ın
inşasında aktif rol oynaması, enerji
sektörü başta olmak üzere iş bir-
liklerin artması iki ülke açısından
da yararlı bir süreç olacaktır. Ancak
yatırımcıların ve ihracatçıların kar-
şılaştığı sorunların bir an önce
halledilmesi gerekmektedir. Üstelik
bu sorunların pek çoğunu siyaseten
çok basit adımlarla halledilebileceği
de unutulmamalıdır.  


