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                 TOBB
                                    TÜRKİYE

                 ODALAR VE BORSALAR
               BİRLİĞİ

Tarih :
Sayı : 84403118-720-

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)
(Genel Sekreterlik)

Konu : IKBY İle Karşılıklı Ticari Temaslar

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı'nın 30.03.2021 tarihli ve 62803833 sayılı yazısı.
b) Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2021 tarihli ve 62833755 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgide kayıtlı yazılarında; 
      

 Irak'ın ülkemizin geleneksel ihracat pazarları arasında en üst sıralarda yer aldığı,
      

 Ülkemizin Irak'a yaptığı ihracatın büyük bir kısmının karayolu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) üzerinden Irak'ın farklı bölgelerine taşınmakta veya IKBY içerisinde kalmakta olduğu,
      

 Irak ile ticari ilişkilerimizin devam ettiği İbrahim Halil sınır kapısının da fiili olarak IKBY kontrolü 
altında bulunduğu bildirilmekte olup; kamu gelirleri ve ekonomik büyümesi büyük ölçüde petrol 
fiyatları ve gelirlerine bağlı olan IKBY ekonomisinin, petrol fiyatlarının son dönemde beklenenin 
üzerinde artmasıyla 2021 yılında ve pandemi sonrası süreçte toparlanma göstermesinin beklendiği 
bildirilmektedir.

Bu çerçevede ilgide kayıtlı yazılarda;
      

 Ülkemiz iş dünyasının IKBY iş insanları ve resmi iş kuruluşları ile sıcak temasının önemli olduğu ve 
önümüzdeki dönemlerde bu temasların gerek iş ziyaretleri gerekse nezaket ziyaretleri ile devam 
etmesinin ikili ticari ilişkilerimiz açısından faydalı olabileceği,
      

 Başta IKBY Ticaret Odaları olmak üzere, ilgili IKBY kurum ve kuruluşları ile Irak iş çevreleri ile 
yapılan düzenli görüşmelerden, Türkiye'den gelen iş heyetlerinin ve üst düzey ticari ziyaretlerin IKBY 
iş çevrelerinde memnuniyet yarattığı,
      

 Irak ile ticaret ve turizm hacminin fazla olduğu şehirlerimizden başta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir 
Ticaret ve Sanayi Odalarının IKBY'yi ziyaret etmesinin yararlı olabileceği, bu yönde Erbil Ticaret 
Odası tarafından da mezkur illerle ilgili bir beklenti bulunduğu, 
      

 Bu ziyaretler ile beraber oluşturulacak taslak bir program kapsamında ilerleyen dönemlerde sonuç 
odaklı etkinlik/zirve/sektörel çalıştaylar yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, bu kapsamda düzenlenecek faaliyetlerin Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere Birliğimize 
bildirilmesi önem arz etmektedir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


