
Eskişehir Ticaret Odası 
ve 

Erbil Ticaret Odası
İşbirliği



Eskişehir Ticaret Odası olarak  11-14.Ocak.2010 
Tarihleri arasında, ağırlıklı olarak inşaat ve gıda 
sektör temsilcilerinin bulunduğu 19 firma ve 21 
firma yetkilisinin katıldığı bir heyet ile Kuzey 
Irak’ın ERBİL kentine bir gezi düzenlenmiştir.



İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
-Ziyaret sırasında, Eskişehir Ticaret Odası ve Erbil Ticaret 

Odasında arasında “İş Birliği Protokolü ” imzalandı. Bu 
antlaşma çerçevesinde:

-Her iki Oda arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek,

-Üyeler arası işbirliği platformu oluşturmak ve işbirliğini teşvik 
etmek,

-Karşılıklı değişim organizasyonları yapmak,

-Yatırım imkanları hakkında karşılıklı tarafları bilgilendirmek 
için karar alındı.



GENEL BAKIŞ
-Yaklaşık 6,5 milyon insanın yaşadığı Kuzey Irak’ın hemen hemen tüm 
temel ihtiyaçları ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

-Türkiye’nin Kuzey Irak pazarındaki %70 dir.

-Bölgenin en önemli gelir kaynağı Musul ve Kerkük de çıkan 
petroldür.



FIRSATLAR
-Uzun yılladır devam eden savaşın etkileri halen görülmekte olmasına karşın, Irak
içerisinde en güvenli ve istikrarlı bölge olarak öne çıkmaktadır.

-Orta ve uzun vadede zengin petrol kaynaklarından dolayı gelişme vaat ettiği için, AB 
ülkelerinden Kore’ye kadar pek çok ülke yatırım ofisleri ile Erbil’de yer almıştır.

-Bölge yeni baştan imar edildiği için İNŞAAT ve İNŞAAT MALZEMELERİ sektörü için 
çok önemli bir hedef Pazar olma özelliğine sahiptir. İnşaat yatırımları için ücretsiz 
arsa tahsisi dair yüksek yatırım destekleri vardır.

-Ülkede tarım çok zayıf olup, yatırıma açıktır. Çok büyük oranda GIDA ithalatı 
Türkiye’den yapılmaktadır.



ZORLUKLAR
-Bölgede bankacılık sistemi oldukça zayıftır. Akreditife bağlı 
ihracat yapmak imkansızdır.
-İhraç edilen mal bedelleri döviz büroları aracılığı ile güvene 
dayalı olarak Türkiye’ye getirilebilmektedir. 
-Irak’ın en güvenli bölgesi olmasına rağmen, güvenlik halen 
bir sorun olarak kendini hissettirmektedir.



KUZEY IRAK’TA BİR DOST…
Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara Jaleel ALKHAYAT Türkmen asıllı 
olup, 40 yılı aşkın süredir bu görevi yürütmektedir. Gezimiz boyunca 
heyetimizle yakından ilgilenmiştir.



TİCARET ODASI PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sinan Çelebi

Turizm ve Belediye Bakanı
Samir Abdulla Mustafa



TİCARET ODASI PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ

Konut ve İnşaat Bakanı
Kamaran Ahmet

Erbil Valisi
Nevzat Hudi Er



Kuzey Irak Pazarı ile ilgili daha fazla bilgi ve 
destek için Odamıza başvurabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi için 
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ 
UZMAN Mustafa KUŞCU

(0222) 230 72 30 - 251


