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T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Sayı :E-66190861-724.01.01-3758678 23/06/2022
Konu :Genel Bilgiler

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
ÜST KURULUŞUNA (OSBÜK)

İlgi : 26.05.2022 tarihli ve E-89580468-724.01.01-3696191 sayılı yazı.

İlgi yazıda; Musul Başkonsolosumuzun, Başkonsolosluk Ticaret Ataşesi ile birlikte 19 Mayıs 2022
tarihinde Musul Serbest Bölgesi’ni ziyaret ettiği, ziyaret esnasında Serbest Bölge Müdürü Mahmut Sultan
ile görüştüğü kaydedilmektedir.

Serbest Bölge Müdürü Mahmut Sultan özetle;

 Musul Serbest Bölgesi’nin 1999 yılında 2,5 milyon metrekarelik bir arazi üzerine kurulduğunu ve
özel kanun çerçevesinde Irak Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterdiğini, serbest
bölgenin depolama, mamul ürün veya imalat amaçlı faaliyetlere uygun olduğunu, firmalara
arsaların metrekaresi yıllık 3-5 ABD Doları gibi bir ücretle 25 yıl süreyle kiralandığını, bu süreleri
uzatmanın da mümkün olduğunu,

 2014 yılındaki DEAŞ işgaline kadar serbest bölgede 67 firma tarafından faaliyet gösterildiğini,
bunlardan bir kısmının yeni taşıt ithalatı yaptığını, o dönemde keza 15-20 işyerinin yurt dışından
getirilen hasarlı taşıtların tamiri konusunda faaliyet gösterdiğini, petrol ve demir işleme tesislerinin
de faal olduğunu, hatta ülkemizden Massey Ferguson traktörlerini üreten firmanın serbest bölgede
yer kiraladığını, ancak faaliyete başlayamadığını,

 Şehrin DEAŞ'tan kurtarılması sonrasında 2017 yılından itibaren serbest bölgenin yeniden faaliyete
geçirilmesi için çalışıldığını, bu kapsamda gümrük biriminin ve bir banka şubesinin faaliyete
başladığını, serbest bölgede henüz faal bir firma bulunmamakla birlikte bir firmanın Ürdün’den
karayoluyla yeni araç getirmeyi planladığını, keza bir başka firmanın yakında alkollü içki
üretimine başlayacağını, nargile tütünü üretimi için bir firmanın başvurduğunu, Türk firmalarının
da serbest bölgeden yararlanmasını arzu ettiklerini,
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 Diğer taraftan Irak içinde bulunsa da serbest bölgenin kanunen Irak gümrük sahası dışında faaliyet
gösterdiğini, bunun serbest bölgeye ithal edilen ve hava, deniz veya karayoluyla getirilen malların
Irak'tan başka hiçbir yerde gümrük vergisi ödemeden serbest bölgeye gelmesi anlamına geldiğini,
gümrük işleminin serbest bölgeden Irak pazarına sevki sırasında yapılması gerektiğini, serbest
bölgeden ihracatın da mümkün olduğunu, hal böyleyken İbrahim Halil Gümrük kapısında Musul
Serbest Bölgesi'ne gideceği beyan edilen mallardan gümrük vergisi tahsil edildiğini, bu
uygulamanın Musul Serbest Bölgesi’nin avantajını ortadan kaldırdığını, sorunun çözümü için Irak
Merkezi Hükümeti nezdinde yaptıkları girişimden, konunun siyasi boyutu nedeniyle, henüz bir
netice alamadıklarını ifade etmiştir.

Musul Başkonsolosluğumuz, Musul Serbest Bölgesi'nin şehrin kuzeyinde Dohuk yolu üzerinde 17.
kilometrede yer aldığını, idari olarak kuruluşunun tamamlandığını, içinde bulunan banka şubesi ve
gümrük birimiyle hukuken faal durumda olduğunu, Musul Serbest Bölgesi'nde ayrıca elektrik ve yol gibi
altyapıların zarar görmüş olmakla birlikte mevcut bulunduğunu aktarmıştır. Konsolosluğumuz ayrıca,
DEAŞ öncesi dönemde Musul Serbest Bölgesi'ndeki faal fabrikaların ve işyerlerinin zarar gördüğünü ve
halen yıkık vaziyette olduğunu paylaşmış, gümrük vergisi ile ilgili sorunun çözülmesi halinde Musul
Sanayi Bölgesi'nin ülkemiz firmaları için cazip olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

İlgide kayıtlı yazının paydaşlarınıza duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fatih TURAN
Bakan a.

Genel Müdür
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