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DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Covid-19 süreciyle birlikte ortaya çıkan ekonomik koşullar çerçevesinde, Irak
Merkezi Hükümeti (IMH)'nden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'ne bütçe payı aktarımında kesintiler
yaşanmaktadır. Bu nedenle IKBY'de kamu giderlerinin finansmanında yaşanan sıkıntıların aşılması için
daha çok iç dinamikler ve yerel kamu gelirlerini artırmaya yönelik uygulamaların yoğunlaştığı
görülmektedir. IKBY'de gümrük gelirlerinin temel finansal enstrüman olarak ele alınması doğrultusunda;
gümrük süreçlerinin, dış ticaret maliyetlerini artırıcı uygulamaların, yasaklama ve cezalandırma
kararlarının İbrahim Halil Hudut Kapısında sıkı bir şekilde uygulandığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizden Irak'a yapılan sevkiyatlar itibariyle son dönemde İbrahim Halil
gümrüğünden giriş sayılarının azaldığı, buna mukabil gümrük süreçlerinin farklı nedenlerle daha esnek
uygulandığı İran-Irak sınırındaki noktalardan girişlerin artması dolayısıyla resmi gümrük gelirlerinden
beklenen artışın yaşanmadığı ve burada toplanan gelirin kamu bütçesi yerine farklı mecralara aktığı
yetkililerce görülmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca İbrahim Halil gümrüğündeki ticareti zorlaştırıcı uygulamaların
yetkililer nezdinde sıklıkla gündeme getirilmesi nedeniyle IKBY hükümetince konunun değerlendirmeye
alındığı ve bazı tedbirler geliştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, IKBY Gümrükler Genel
Müdürlüğü yetkilileri ve iş dünyası yerel temsilcilerinden alınan bilgilere göre; İbrahim Halil gümrük
idaresi üzerinden gerçekleştirilen ticaret hacmini korumak, geliştirmek ve lojistiğin diğer sınırlara
kaymasını önlemek amacıyla ithalat izin prosedürlerini kolaylaştırıcı kararlar alındığı ve IKBY'ye
gerçekleştirilecek ithalatlar için Erbil'de yerleşik Tarım, Sanayi, Maliye gibi Bakanlıklardan alınması
gereken bazı izinler için Duhok Valisine yetki devri yapıldığının öğrenildiği kaydedilmektedir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi temin edilmesi halinde ayrıca iletilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

Adem YAZICI
Bakan a.

Daire Başkan

Dağıtım:
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna

Gelen Evrak Tarih Sayı: 11.06.2021 - 20064


