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İnşaat Makineleri Müteahhitlik Hizmetleri
Isıtma Soğutma Sistemleri

Neden Re-construct Iraq 2019

Irak’ta düzenlenen en geniş kapsamlı
inşaat fuarıdır.
T.C. Ticaret Bakanlığı ve Irak resmi makamları
desteği ile düzenlenmektedir.
Irak’ın % 100 güvenli ve en çok fuar yapılan
bölgesinde gerçekleşmektedir.
Katılımcılarına zaman kazandıran; stant, nakliye , otel vb.
hizmetlerin organizatör tarafından verildiği bir fuardır.
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IRAK PAZARI

%19

IRAK 1,5 MİLYAR DOLAR’LIK PAZAR PAYI İLE İNŞAAT
MALZEMELERİ SEKTÖR İHRACATINDA 1. SIRADA YER ALMAKTADIR.
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Kaynak: ticaret.gov.tr

İnşaat Malzemeleri
• İnşaat malzemeleri sektöründe, yerel üretim yetersiz olup, açık ithalat yoluyla karşılanmaktadır.
Petrol gelirlerindeki artışa paralel olarak, alt ve üstyapı yatırımları inşaat ve yapı malzemeleri pazarını genişletecektir.
• Başlıca çimento tedarikçileri Türkiye ve İran’dır. Pakistan ve Ürdün diğer ülkelerdir.
• Seramik karoda İspanya ve Türkiye’den ürünler tercih edilirken, seramik sağlık gereçlerinde Mısır, BAE ve Türk ürünleri popülerdir.
• Mermer piyasasında, Türkiye’nin yanısıra İtalya, Yunanistan, Çin ve Pakistan’dan da ürünler görülmektedir.
• İnşaat kimyasalları, inşaat boyası, yalıtım/izolasyon malzemeleri, pvc pencere/boru tüketimi/pazarı gelişme gösteren ürünlerdir.

Konut ve Yollar
•
•
•
•

Irak’ın en az 2 milyon konut ihtiyacı vardır.
İhtiyaç duyulan yatırım tutarı ise en az 2 milyar dolardır.
Hükümetin hedefi gelecek beş yıl içinde her vatandaşı ev sahibi yapmaktır.
Petrolün uluslararası fiyatının yükselmesine paralel olarak, Irak’ın petrol gelirleri arttıkça hükümetin finansal sorunlarının ortadan
kalkacağı ve kendi öz kaynaklarıyla yatırım maliyetlerini finanse edebileceği değerlendirilmektedir.
• Irak karayollarının uzunluğu 42bin km olup, %85’i asfalttır.
• Ulaştırma Bakanlığı’na göre ulaştırma altyapısının yenilenmesi (mevcut yolların bakımı ve yenilerinin inşası)
için ihtiyaç duyulan yatırım tutarı 40 milyar dolardır.
• Irak hükümetinin gelecekle ilgili diğer bir projesi ise, ülkeyi karayolu transit geçiş güzergahı haline getirmektir. Plana göre,
Arap Körfezine gelen uzakdoğu (bilhassa Çin) gemilerinin Avrupa yüklerini Basra’da boşaltarak, Irak ve
Türkiye üzerinden karayoluyla Avrupa’ya transit taşınması öngörülmektedir.
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