
Bakış (açı)
38 milyon nüfuslu Irak cumhuriyeti, İran malları ve hizmetlerinin yapılan ih-
racatının dünyadaki üçünci ülkesi olarak, gelişmekte olan bir ticari piyasa 
olarak bilinmektedir..Resmi istatistiklere göre son beş yıl içinde yüzde 25,lik 
bir gelişme ortalaması kaydetmiştir. Piyasa hacminin büyüklüğü yanısıra ya-
pılan uluslararası tahminler,Irakın yenilenmesi ve özelliklede savaşı sonrası 
meydana gelen hasarın onarımı için 400 milyar Dolar ihracatının gerekliliğini 
gösteriyor.Bu iki özellik günaşırı gelişmekte olan petrol endüstrisi günleri dı-
şında Irak,ın ekonomik çekiciliği üzerinde de etki bırakmıştır. 
İşte,şirketimiz Irak,la yapılan 25 yıllık değerli deneyimine dayanarak Tür-
kiye, İran ve Irak,ın sanayicileri ve yatırımcıları ve iktisadi işler aktifcileri-
nin katılımıyla 3 yönlü IRAK PİYASASI oturumunda bu ülkedeki ekonomik 
faaliyetlerin gelişme yollarını incelemeye yeltendik ve bununlada daha 
fazla işbirliği ve yüzyüze gelme fırsatından yararlanmakla oturuma ka-
tılanların artış kaydeden ticaret ve karlılık akışını daha da hızlandırmayı 
planlıyoruz.
3 yönlü IRAK PİYASASI oturumu, siz değerli ekonomiste Irak piyasasını 
tanıtmakla bu iktisattaki payınızı geliştirme imkanı sağlıyor.

Amaç 
  Ekonomik ve yatırımcılık firsatlarını tanıttırmak 

 Ekonomistlerle Irak hükumeti arasında perfesyonel ilişki kurmak 
 Irak,la güvenilir ticaret yöntemlerini incelemek

 Irak piyasasında bulunmak üzere teknik, mühendislik,ticari ve eko-
nomik yetenekleri tanıttırmak 

Yaklaşımlar 
  Irak,ta piyasayı geliştirme yollarını aramak 
 Irak hükumeti ve teknik ve mühendislik sözleşmelerin danışmanlı-

ğı, imzalanışı ve uygulama sayfasına koyulma girişiminde bulunmak 
 Ticaret ve yatırımcılığın en yeni fırsatlarını bulmak

 Ticari işlemlerdeki risk oranını azaltmak
 Gümrük işlemlerini incelemek

 Taşımacılık 
 Para ve mali işlemleri kolaylaştırmak 

Irak Piyasası 

Bütçe 
 2016 yılı 84 milyar 700 milyon Amerikan doları 
 2017 yılı 68 milyar Amerikan doları 
 2018 yılı 88 milyar Amerikan doları 
 2019 yılı 122 milyar Amerikan doları 

Petrol üretimi 
 2015 yılı günde 3 milyon 389 bin varil
 2015 yılı günde 4 milyon 75 bin varil
 2016 yılı günde 4 milyon 483 bin varil 
 2017 yılı günde 4 milyon 489 bin varil 

İhracat 
 2017 yılı 41 milyar 720 milyon Amerikan doları
 2017 yılı 61 milyar 400 milyon Amerikan doları

*Irak ihracatının yüzde 99, unu petrol oluşturuyor.

İthalat 
 2016 yılı 19 milyar 570 milyon Amerikan doları 
 2017 yılı 39 milyar 470 milyao Amerikan doları 



Katılımcılar
  Sanayiciler

  Tüccarlar

  Yatırımcılar

  Mühendislik teknikel şirketler

 Su ve enerji

  Banka ve sigorta

  Sağlık ve turizm

  Taşımacılık

  Inşaat Demre ve marangoz

  İnformasyon teknolojisi

Irak hükumetinin güvenlik ve iktisadi 
gelişmesinin artan yönü bir çok resmi ve özel 
organ ve kurumların ekonomik faaliyetlerinin 
artmasını desteklemelerine neden olmuştur.
Uygulama Programı:  Birinci gün: İstanbul,a giriş | 
İkinci gün: Irak oturumu  | Üçüncü gün: İran oturumu  | 
Dördüncü gün: Türkiye oturumu 

Kayıt
Oturumlara ve work shoplara katıl-
mak için web sıte mıze başvurun.

Destekçileri cezp etmek 
Mali destekçi olarak ortaklık şartla-
rından bilgi edinmek üzere İstanbul 
merkez ofisiyle temasa geçiniz.

Temas bilgileri 
İstanbul, Türkiye
0905438100011
Şenliköy Mah. Florya caddesi No: 
33/1
 
Tahran- İran 
00989025680011
Cumhuri İslami caddesi, Türkiye 
büyükelçiliği karşısı, Golshan 
işhanı, zeminkat No: 31 Tehran

Beğdad- Irak 
09647723120011

Basra- Irak 
09647723130011

trustworld.com.tr 
trust.conferences@gmail.com

Düzenleyici 
Uluslararası bir ticari ve ticari hizmetler şirketi olan Trustworld,İran, Irak ve 
Türkiyede elde etmiş olduğu 30 yıllık dünya ticaret faaliyeti deneyimiyle 
resmi faaliyetini 2015 yılında Türkiye'de başlamış oldu.
Şirketin ana merkez ofisi Tarihsel İstanbul beldesinde bulunduğu 
yanısıra Tahran, Beğdad,Süleymaniye ve Basrda da bölgesel ofisleriyle 
birlikte topyekün olarak faaliyet göstermektedir. 
Irak hükumetiyle ekonomik işbirliğine başlayan şirketlerden biriydi.

Şimdi ise Bağdaad merkez hükumeti ve 
süleymanıye merkezi ve çeşitli Iraklı parti 
ve gruplarca güven verici bir şirket haline 
gelmiş bulunmaktadır. 
Şirketimize Trustworld, topluluğunun Irak, 
daki yapmış olduğu faaliyetinin çeşitliliği 
ve faaliyet hacminin büyüklüğü şirketimizin 
güçlüğünü açık bir şekilde belgelemekte 
ve Irak ekonomisininde ve iktisadi toplulu-

ğa olan güvenini gözler önüne sermektedir. 


