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TOPLANTI 
NOTU

Iraklı Kamu Yetkilileri ve Özel 
Sektör Heyetinin ülkemizi ziyareti 
vesilesiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ev 
sahipliğinde, DEİK organizasyonunda 
ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin 
(TMB) katkılarıyla “Türkiye-Irak İş, 
Yatırım &Müteahhitlik Forumu” 19 
Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenmiştir. 



Iraklı Kamu Yetkilileri ve Özel Sektör Heyetinin ülkemizi ziyareti vesilesiyle T.C. Ticaret 

Bakanlığı ev sahipliğinde, DEİK organizasyonunda ve Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 

katkılarıyla “Türkiye-Irak İş, Yatırım & Müteahhitlik Forumu” 19 Kasım 2021 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenmiştir. 

Foruma; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Irak Cumhuriyeti Ticaret 

Bakanı Sayın Dr. Alaa Ahmed Hassan Obaid, Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın 

Nasser Hüseyin Bander, DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi 

Başkanı Sayın Emin Taha, Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sayın Cafer Resul Al-Hamdany, 

IKBY Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Serow Dizayi, Iraklı ve Arap Müteahhitler Derneği 
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Başkanı Sayın Ali Fakhir Al Sınafey, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Erdal Eren, 

Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Sayın Abdulrezzaq Al-Zuhairi ve IKBY Bakanlar 

Kurulu Divan Başkanı Sayın Umid Sabah Othman katıldı.Forumun açılış konuşmalarını 

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul 

Al-Hamdany, IKBY Müteahhitler Birliği Başkanı Serow Dizayi, Iraklı ve Arap Müteahhitler 

Derneği Başkanı Ali Fakhir Al Sınafey, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 

Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Abdulrezzaq Al-Zuhairi ve DEİK Başkanı Nail 

Olpak gerçekleştirdi. Forumda resmi hitaplar kısmını ise, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret 

Bakanı Mehmet Muş, Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Alaa Ahmed Hassan Obaid, 

Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Nasser Hüseyin Bander ve IKBY Bakanlar Kurulu Divan 

Başkanı Umid Sabah Othman gerçekleştirdi.

Forumun açılış oturumunun ardından, eş zamanlı olarak “Irak’ta Öncelikli Yatırım Projeleri” 

ve “Türkiye-Irak Ticaret Ortaklığı” panelleri gerçekleştirildi. Irak’ta Öncelikli Yatırım 

Projeleri Paneli, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren moderatörlüğünde ve 

Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Takip ve Planlama Genel Müdürü Zaid Hamoodi 

Habeeb, Irak Ulaştırma Bakanlığı Takip ve Planlama Genel Müdürü Abdul Al Azeem 

Kareem Khalad ve Ulusal Yatırım Komisyonu Tek Pencere Genel Müdürü Na’el Medhat 

Isma’el, İmar İskân, Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı Takip ve Planlama Genel 

Müdürü Sameer Bashqa ve IKBY Yatırım Kurulu Başkan Dr. Mohammed Shukri Malapir’in 

katılımıyla gerçekleştirildi. Panel, konuşmaların ardından soru/cevap bölümü ile sona erdi.

Türkiye-Irak Ticaret Ortaklığı Paneli ise, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkan Yardımcısı 

Halit Acar moderatörlüğünde; Irak Ticaret Bakanlığı Ticaret Denetimi Genel Müdürü 

Mohammed Hanon Kareem, Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Medikal Değerlendirme 

Genel Müdürü Reyadh Shiltag Nael, Irak Tarım Bakanlığı Takip ve Planlama Genel 

Müdürü Dr. Yassir Hassan Salih ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Soran Aziz’in katılımıyla 



gerçekleşti. Soru/cevap bölümü ile sona erdi. Forumda, Iraklı Kamu yetkilileri ile Türk firma 

temsilcileri arasında iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak, yeni proje ve ihaleler 

ile ilgili görüşmeler yapmak ve mevcut sorunları çözmek adına G2B görüşmeleri ile eş 

zamanlı olarak Türk ve Iraklı firma temsilcileri arasında B2B görüşmeleri gerçekleştirildi.

G2B görüşmelerine, Irak Başbakanlık Hizmetler ve Yeniden İmar Danışmanı Sabeeh 

Hussain AL Shaibani, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği Genel 

Müdürü Najeeb Shukur Mahmoud, Takip ve Planlama Genel Müdürü Naseer Aziz Jabbar, 

Irak İmar İskan Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı Takip ve Planlama Genel Müdürü 

Sameer Basqa, Irak Su Kaynakları Bakanlığı Takip ve Planlama Genel Müdürü Zaid 

Hamoodi Habeeb, Irak Ulaştırma Bakanlığı Takip ve Planlama Genel Müdürü Dr. Yassir 

Hassan Salih, Irak Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Hamid Awad Al 

Essawi, Irak Ulusal Yatırım Komisyonu Takip ve Planlama Genel Müdürü Na’el Medhat 
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Isma’el, Irak Fonu ve Harici Kalkınma Genel Müdürü Bareen Abdulsalam Qassım, Irak 

Sağlık Bakanlığı Medikal Değerlendirme Genel Müdürü Reyadh Shiltag Nael, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı - Turizm Komisyonu Başkanı Zafir Mahdi Abdullah, Irak Merkez Bankası 

Finansal Operasyonlar Genel Müdürü Alaa Gazi Abdullah, Kerkük Valisi Marwan İbrahim 

Halil ve Ninova Valiliği Yeniden İmar Komisyonu Başkanı Abdulkadir AL Dakheel katıldı. 

B2B görüşmeleri ise, inşaat ve taahhüt, sağlık turizmi, enerji,  ilaç & tıbbi ekipman, gıda 

ve tarım, giyim ve tekstil, mobilya, makine ve makine ekipmanları başta olmak üzere 

birçok sektörden Türk ve Iraklı iş insanları arasında gerçekleştirildi. Birçok sektörden firma 

temsilcisinin yer aldığı Foruma, 64 Iraklı ve 180 Türk iş insanı katıldı. Forumda, yaklaşık 

olarak 60 G2B görüşmesi ve 250 B2B görüşmesi gerçekleştirildi.
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T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dost ülkesi olan Irak’la hem kültürel hem de coğrafi 

olarak yakınlığına değinerek ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Irak’ta kalıcı 

istikrar ve güvenliğin sağlanmasını temenni ettiğini belirten Muş, Türkiye için de çok önem taşıdığını 

ve Irak’a kalıcı istikrar ve güven ortamının sağlanması için destek vermeye gönüllü olduklarını be-

lirtti. Türkiye ile Irak arasında iktisadi ve ticari alanlardaki yatırımların önemine değinirken iş birliğini 

güçlendirmek için gerekli her çalışmanın yapılabileceğini ifade etti. Irak ve Türkiye’nin güçlü ticaret 

ortaklığına vurgu yapan Muş, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret rakamlarına değinerek,  2020 yılında 

Türkiye’nin dış ticaret verilerinde Irak’ın 4. sırada olmasına vurgu yaparak mevcut seviyeyi yukarı 

taşıyacak yeni çalışmaların yapılacağına olan inancını belirtti. Irak’a yapılan ihracatta önemli bir ürün 

çeşitliliği olduğunu belirten Muş, Irak’ın dış ticaret sıralamasında Türkiye’nin 3. sırada yer almasından 

duyduğu memnuniyeti belirtti. Muş, iki ülke arasında her sektörde iş birliğinin olduğuna değinerek, 

müteahhitlik sektörünün ikili ilişkilerdeki önemine de dikkat çekerek, Türk firmalarının Irak halkının zor 

günlerinde yanında olduğunu ve savaş koşullarında dahi faaliyetlerini sürdürme kararlılığı gösterdiğini 

dile getirdi. Türk müteahhitlik firmalarının Irak’ta 31 milyar dolar değerinde 1034 proje üstlendiğini 

dile getiren Muş, iki ülkeyi birbirine bağlayacak ve aynı zamanda Irak, Asya ve Avrupa arasında 

ticaret merkezi haline gelmesini sağlayacak demiryolu projesinin önemine değindi. Muş, bu proje 

sayesinde Türkiye’nin Irak üzerinden Körfez ülkelerine erişebileceğini de söyledi. 

İkili ekonomik ilişkilere katkı sunan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” Anlaşmasının imzalanmasından 

duydukları memnuniyeti dile getiren Muş,  ”Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” anlaşmasını 

en kısa sürede imzalamak istediklerini belirtti.  Bu anlaşma ile karşılıklı yatırımların artacağına inandı-

ğını ifade eden Muş, ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için Irak’tan bazı adımlar atmasını 

beklediklerini söyledi. Muş, ikili ticareti kolaylaştırıcı her türlü tedbirin müştereken alınmasının önemini 

vurguladı.

MEHMET MUŞ
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı 
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Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Dr. Alaa Ahmed Hassan Obaid,  Irak’ın terörden temizlendiğini 

ve bu bölgelerin kalkınması için yeni projeler geliştirdiklerini söyledi.  Türkiye ve Irak’ın iki dost 

ülke olduklarını belirten Obaid, coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin Irak’a yatırım yaparak 

daha büyük pazarlara ulaşabilme imkânının da olduğunu belirtti. İki dost ülke arasındaki ticaret 

hacmini büyütmek istediklerini belirten Obaid, salgının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde 

ekonomik olarak bir araya gelme çağrısı yaptı. Türkiye ile birlikte çalışarak Irak’ın bölgesel 

bir güç konumuna gelmek istediğini belirten Obaid, Irak’ta sanayi alanlarının olduğunu ve 

değerlendirilmeyi beklediğini belirtirken yenilenebilir enerji konusunun üstünde durulması 

gerektiğine ve bu konuda büyük fırsatlar olduğuna değindi. Obaid, Türkiye’nin ekonomik 

projelerinin Irak’ta başarı sağladığını ifade ederken ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini 

umduğunu söyledi. 

DR. ALAA AHMED HASSAN OBAID  
Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanı 
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IKBY Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umid Sabah Othman, Iraklı ve Türk iş insanlarının karşılıklı 

ziyaretlerinin ve özel sektör temsilcileri arasındaki iyi ilişkilerin önemini vurguladı. T. C.  Ticaret 

Bakanı Sayın Mehmet Muş’a ve Bakanlık ekibine, ayrıca DEİK’e forumun düzenlenmesindeki 

katkıları için teşekkür eden Othman, düzenlenen bu etkinliğin çok faydalı bir girişim olduğunu 

söyleyerek, Türkiye’de bulunmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Bu tür toplantıların 

artmasını ve Erbil’de de gerçekleştirilmesini umduğunu söyleyen Othman,  iki ülke arasında 

çalışılabilecek ikili alanlar olduğunu ifade ederek, Irak ekonomisini daha iyi yerlere taşımak için 

birlikte hareket etmek istediklerini ve Türkiye ile olan ekonomik ve ticari faaliyetlere çok önem 

verdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilenin daha ileri seviyelere taşınmasını arzuladığını 

belirten Othman, Irak’ın uluslararası yatırımlar yönünden gelecek vadeden ve büyük fırsatları 

içinde barındıran bir ülke olduğunu belirtti.

Kusursuz bir dönüşüm yapmak istediklerini belirten Othman, Türkiye ile beraber çalışarak 

karşılıklı fayda sağlanabileceğine değindi. Özel sektörün hükümetin altyapısını desteklediğini 

belirten Othman, gerçek rekabeti destekleyecek kanunlar hazırladıklarını, Kuzey Irak ile Türkiye 

arasında ticaretin serbestleşmesini istediklerini söyleyerek,  bunun için sorunların çözüme 

ulaştırılması yönünde çalıştıklarını da belirtti.  Karşılıklı tecrübe aktarımının iki ülke arasındaki 

ilişkilere ivme kazandıracağını ve üretim faaliyetlerini artıracağını ifade eden Othman, Türkiye 

ile beraber çalışmayı ümit ettiklerini bir kez daha vurguladı.

UMID SABAH OTHMAN
IKBY Bakanlar Kurulu Divan Başkanı 
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DEİK Başkanı Nail Olpak, kapı komşusu olunan Irak ile ikili ilişkileri arttırmak için bu forumun 

düzenlendiğini ve forumun iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı arttıracak önemli bir fırsat 

olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Irak’ın 17 milyar dolar seviyesinde bir ticaret hacminin olduğunu belirten Olpak, 

ihracatta altın, mücevher, plastik ve mobilya sektörlerinin öne çıktığını ifade etti. Karşılıklı yatırım ve 

ticaretin artması için bazı hususlarda kolaylık sağlanması gerektiğini söyleyen Olpak, kolaylıkların 

sağlanması için bir sorunla karşılaşıldığında veya bir konuda yardım almak istenildiğinde; o 

ülkede temsilcilerin, Büyükelçilerin ve müşavirlerin varlığının önemini vurguladı. Olpak, ulaşımın 

kolaylığı, seyahat edebilmek için prosedürlerin, vizelerin kolaylığı ve yeterli miktarda finansmana 

erişimin kolaylığı gibi hususların ticaretin artırılması için büyük öneme sahip olduğuna dikkat 

çekti. 

Gıda, tarım, makine ekipmanı, savunma, lojistik, finans ve bankacılık, mobilya, enerji, sağlık ve 

medikal, giyim ve tekstil ve enerji sektörlerinde daha fazla iş birliği yapılması için daha kolaylaştırıcı 

adımların atılmasının gerekli olduğunu dile getiren Olpak,  Türk müteahhit ve müşavirlik 

firmalarının Irak’ın altyapı, hastane, okul ve kamu binaları projelerinde daha fazla yer almaları 

için, rekabet şartları içinde pozitif ayrımcılık beklediklerini iletti. Bilgi ve networkun özellikle 

günümüz dünyasındaki önemine değinen Olpak, “Tüm dünyaya yayılmış 147 İş Konseyimize 

ait tüm networkümüzü, dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız” dedi. Olpak, Irak iş 

dünyası ile karşılıklı ticaret ve yatırımları güçlendirmek istediklerini belirtti.

NAİL OLPAK
DEİK Başkanı
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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Irak’ın, Türkiye için hem dost ve komşu ülke 

olduğunu hem de stratejik partner olduğunu vurguladı.  Salgına rağmen yeniden bir arada 

olabilmekten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken Eren, Ağustos ve Eylül aylarında T.C. Ticaret 

Bakanı Sn. Mehmet Muş öncülüğünde Irak’ta gerçekleştirilen ziyaretlerde Irak’ın yeniden imarı 

konusunda İstanbul’da ‘’İş ve Müteahhitlik Forumunun’’ yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı.  

Gerçekleştirilen forumun iki ülke adına da yararlı olmasını ümit ettiğini ve mevcut seviyeyi yukarı 

taşıyacak yeni çalışmaların yapılacağına olan inancını ifade eden Eren,  Türk müteahhitlerinin 

1975 yılından bu yana iş birliği içinde oldukları yakın dostluk ve kardeşlik bağları bulunan Irak ile 

gelecek dönemler için yeni projelerin planlanmasının heyecanı içinde olduklarını belirtti. 

Türk müteahhitlerinin Irak’ta faaliyete başladığından beri 1034 proje üstlendiğine değinen Eren, 

yeniden imar ve ekonomik kalkınma sürecinde olan Irak ile mevcut iş birliğini geliştirmek ve 

ülkenin bu yöndeki çalışmalarına katkıda bulunmak konusunda istekli olduklarını dile getirerek, 

hedefledikleri iş birliğinin temelinde dostluk ve komşuluk sorumluluğu olduğunu vurguladı. 

Mevcut fırsatlardan ortaklaşa istifade edebilmek için gayret gösterdiklerini belirten Eren, Türk 

müteahhitlik firmalarının Irak’ın ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı projelerinin finansmanına yönelik 

olarak 3. ülkelerin imkânlarını da seferber etmek üzere farklı modeller üzerinde çalışmakta 

olduklarını dile getirdi. 

Türk müteahhitlerinin Irak’ta iş yaparken bazı sorunlar yaşadıklarını; bürokratik süreçlerde 

zorluklarla karşılaştıklarını ve vize alımında gecikmeler yaşadıklarını belirten Eren,  Irak’ta ticari 

faaliyet göstermek için gerekli oturma ve çalışma izinlerinin temininin maliyetli olduğunu 

ve gümrük ve vergi muafiyeti bulunan projelerde alınan muafiyetlerin uygulanmaması gibi 

ERDAL EREN
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 
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ciddi sıkıntıların mevcut olduğunu dile getirdi. Yapıcı yaklaşım ve ortak akıl ile kalıcı çözümler 

üretilebileceğine inandığını söyleyen Eren, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Kazımi’nin sabırlı 

olunarak uzun vadeli düşünülmesini istediğini ve Irak hükümetinin mevcut sıkıntılara çözüm 

üretmeye çalıştıklarını belirttiğini ifade etti. Sayın Kazımi’nin sözlerinden hareketle Irak’la daha 

etkin bir iş birliği için gerekli zeminin hazırlanmakta olduğuna inandığını belirten Eren, barış ve 

istikrar ortamının sağlanması ile bunu izleyen ekonomik kalkınma süreci sayesinde Irak’ın tekrar 

önemli bir güç olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. 
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Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Abdulrezzaq Al-Zuhairi, iki kardeş ülke arasında yapılan 

bu toplantıdan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, iki ülke arasında geçtiğimiz aylar içerisinde 

çeşitli görüşmeler düzenlendiğini hatırlatarak başladı. Al-Zuhairi, Irak’ın su kıtlığı yaşadığını 

ve bu durumdan zirai alanların etkilendiğini söyleyerek, bu konuda 20 milyar dolar desteğe 

ihtiyaçları olduğunu belirtti. Zirai alanların sadece yüzde 50’sinin aktif olarak kullanıldığını 

ve değerlendirilebilecek daha fazla verimli zirai alanları olduğunu söyleyerek, bu alanların 

değerlendirilmesinin her iki ülkeye de ekonomik gelir sağlayacağını vurguladı. Al-Zuhairi, Türkiye 

ile beraber çalışmak istediklerini ve ilişkilerin daha fazla güçlenmesini istediklerini dile getirerek, 

Türkiye’nin Irak üstünden Körfez ülkelerine kolay ulaşım sağlayabileceğini belirten  Al-Zuhairi,  

Türkiye ve İran’dan su istediklerini dile getirerek,  dost ülke olan Türkiye’den bu konuda yardım 

beklediklerini ekleyerek sözlerini bitirdi.

ABDULREZZAQ AL-ZUHAIRI
Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı 



TÜRKIYE-IRAK IŞ, YATIRIM & MÜTEAHHITLIK FORUMU

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak ile alternatif ticaret kapıları açmak ve 

mevcut seviyeyi yeniden potansiyeline ulaştırmak için çeşitli çalışmalar yürütmekte olduklarını 

söyledi. Türkiye ve Irak’ın kültürel ve tarihi anlamda kadim bir tarihe sahip olan iki kardeş ülke 

olduğunu belirten Taha, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için yüksek gayretle çalıştıklarını 

ifade etti. Türkiye ile Irak arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair bilgilendirmelerde 

bulunurken iyi niyet ve karşılıklı yatırımların Türkiye’yi ve komşu ülke Irak’ı güçlendireceğini 

belirten Taha, Forumun, iş insanlarına yeni ticaret ve yatırım kapılara açacağına dair önemli bir 

fırsat olduğunu dile getirdi. 

EMİN TAHA
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı
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Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany, iki ülke arasındaki kültür ve din birliğine 

vurgu yaptı.  Irak’ta potansiyel fırsatların bulunduğunu açıklayan Al-Hamdany, Irak’ın nüfusunun 

yüzde 55’inin genç nüfus olduğuna değinerek, bu durumun ülkenin ekonomik kalkınması için 

yeterli işgücüne sahip olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Irak’ın ekilmeye hazır 158 milyon 

hektar boş arazisi olduğuna değinen Al-Hamdany, bu verimli toprakların değerlendirilmesi 

halinde sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebileceğini belirtti. 

Dünyadaki petrolün önemli bir kısmının Irak’tan çıktığını ve yerin altında daha fazla petrolün 

olduğunu belirten Al-Hamdany, aynı zamanda gaz ve fosfat kaynaklarının da bulunduğunu 

belirterek,  bu yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesinin iki ülkeye de avantaj sağlayacağını 

dile getirdi. Irak’ın yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Al-Hamdany, Türkiye 

ve Irak’ın beraber çalışmasını umduklarını belirtirken Türkiye ile Irak arasındaki gidiş gelişlerin 

kolaylaştırılmasını sağlayacaklarını, bu sayede Türkiye’den daha fazla yatırım çekebileceklerini 

dile getirdi. Her iki ülkenin de yapacağı teşviklerin karışlıklı ticaretin ve yatırımların artırılmasında 

önemli bir rol üstleneceğini söyleyen Al-Hamdany, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin daha 

fazla gelişmesini ümit ettiklerini söyledi. 

CAFER RESUL AL-HAMDANY
Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı 
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IKBY Müteahhitler Birliği Başkanı Serow Dizayi, Forumun Kuzey Irak için çok önemli olduğunu 

belirterek,  din ve kültür başta olmak üzeri iki ülkeyi birbirine bağlayan çok fazla unsur olduğunu 

dile getirdi. İki ülkenin dostluğuna vurgu yapan Dizayi, Kuzey Irak’ın büyüyen ticaret hacminin 

yabancı yatırımcılar açısından bir fırsat olduğunun altını çizdi. Kuzey Irak’ta 2014 yılında terör 

sebebiyle projelerin durdurulduğunu ve salgın sürecinin de ekonomiyi olumsuz etkilediğini 

söyleyen Dizayi, aşılama sürecinin ardından Kuzey Irak’ın zor bir dönemi geride bıraktığını ve 

yeni projeler başlattıklarını dile getirdi. 

Türkiye’den gelen yatırımcılarla çalışmaya açık olduklarını ifade ederken Türkiye’deki büyük 

şirketlerin tekrardan Kuzey Irak’a yatırım yapmalarını ümit ettiklerini dile getirdi. Umid 

Sabbah’ın başkanlığında büyük bir heyet ile bu foruma katıldıklarını belirten Dizayi,  forum 

vesilesiyle ortak bir yol haritası belirlenebileceğini dile getirerek, bu tarz iş forumlarının devam 

ettirilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılacağına ve ticaretin canlandırılacağına 

olan inançlarını sözlerine ekledi.

SEROW DIZAYI
IKBY Müteahhitler Birliği Başkanı
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Iraklı ve Arap Müteahhitler Birliği Başkanı Ali Fakhir Al Sınafey, Irak’ın stratejik konumu, elverişli 

nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü sebebiyle yabancı yatırımcılara birçok alanda yatırım fırsatı 

sunduğunu belirterek,  Türkiye ile birlikte çalışmayı arzuladıklarını dile getirdi. 

ALİ FAKHİR AL SINAFEY
Iraklı ve Arap Müteahhitler Birliği Başkanı
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