
 

Kuzey Irak Sevk Öncesi İnceleme Uygulamasında Yeni Dönem 
 

Bilindiği üzere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 19 Şubat 2017 tarihinde sona 
erdirdiği Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasına 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yeniden 
başlamıştır. IKBY yetkili kuruluşu olarak atanan New Standard Firması (NSC) İntertek Test 
Hizmetleri A.Ş.’yi Kuzey Irak’a ihraç edilecek ürünlerin belgelendirilmesi için 3 yıl süreyle 
tek yetkili olarak atamıştır. 
 

SÖİ uygulaması oyuncaklar, elektrikli ve elektronik ürünler; araçlar, bisikletler, 
lastikler ve yedek parçalar; inşaat malzemeleri; ev eşyaları; mutfak ürünleri; ev tipi pişiriciler 
ve su ısıtma cihazları; kırtasiye malzemeleri; ölçüm cihazları; bebek bakım ürünleri; 
kuyumculuk ürünleri (altın ve gümüş hariç kıymetli metaller, taklit ürünler) ve tıbbi cihazları 
kapsamaktadır.  

 
SÖİ kapsamına girmeyen gıdalar, kozmetik ürünleri, kimyasallar, tekstil ürünleri ve 

bebek bezi gibi ürünler NSC tarafından Zaho’da kurulan laboratuvarda denetlenmektedir. 
İthalat aşamasında gıda ürünleri mikrobiyolojik teste, diğer ürünler ise kimyasal ve fiziksel 
teste tabi tutulmaktadır. 

 
Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin Irak ve Kuzey Irak standartlarına uygunluğuna 

bakılmakta, ancak AB standartlarına uygun ürünler de kabul edilmektedir.  
 
Uygulama kapsamında İntertek tarafından 3 farklı sertifika alma yöntemi 

belirlenmiştir. Bu yöntemlerden herhangi birini ihracatçı; sevkiyat hacmi ve sıklığını göz 
önünde bulundurarak seçme imkânına sahiptir. Bununla birlikte ürünlerin İntertek belgesi 
olmasına rağmen IKBY gümrüklerinde rastgele olarak teste tabi tutulması da mümkündür.  
   

• A Yöntemi (kayıtsız ve lisanssız ürünlerin sevkiyatı),  az miktarda ve seyrek sıklıkta 
sevkiyat yapan ihracatçılara tavsiye edilmektedir. Bu yöntemde, SÖİ kapsamında yer 
alan ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunun tespiti için ilgili testler ve fiziki 
gözetim zorunludur. 
 

• B Yöntemi (kayıtlı ürünlerin sevkiyatı), yüksek miktar ve sıklıkta sevkiyat yapan 
ihracatçılara tavsiye edilmektedir.  1 sene geçerli olan kayıt işlemini 
gerçekleştirebilmek için A Yöntemi kapsamında 3 başarılı sevkiyat gerçekleştirmek 
gerekmektedir. Bu yöntemde, 10 sevkiyattan yalnız 4’ünde gözetim uygulanmaktadır.  

 
• C Yöntemi (lisanslı ürünlerin sevkiyatı), yüksek miktar ve sıklıkta sevkiyat yapan 

üretici ve yetkili dağıtıcılara tavsiye edilmektedir. Yine 1 sene geçerli olan lisansı 
almak için kayıt şartlarını yerine getirmek ve üretim tesisinde kalite yönetim sistemine 
sahip olmak gerekmektedir. Bu grup altında yalnızca yılda bir kere fabrika denetimi ve 
6 ayda bir gözetim uygulaması gerçekleştirilmektedir.  

 
Uygulama kapsamında İntertek tarafından alınacak başvuru ücretleri  sevkiyat 

tutarına göre değişmekte olup, tablo aşağıda yer almaktadır:  
 

Sevkiyat Tutarı (ABD Doları) Ücret (ABD Doları) 
0 ila 10,000 450 
10,001 ila 60,000 650 
60,001 ila 100,000 750 
100,001 ila 200,000 1100 



 

200,001 ila 500,000 2250 
500,001 ve üzeri 3460 
 
 İntertek Test Hizmetleri A.Ş.’nin uygulamadan sorumlu Hükümet Kontratları 
Departmanı’nın iletişim bilgileri aşağıda yer almakta olup, anılan sorumlularla uygulamaya 
ili şkin sorularınızla ilgili olarak iletişime geçebilirsiniz. 
 
İsim/Unvan E-posta Telefon Dahili 
Ali Emir Buldur/ GTS 
Departmanı Ülke Müdürü 

emir.buldur@intertek.com 0212 496 46 46  4917  

Hürkan Yazağaç/ GTS 
Departmanı Operasyon 
Müdürü 

hurkan.yazagac@intertek.com 0212 496 46 46 4660 

Tolga Küçükkaraağaç/ 
GTS Departmanı Takım 
Lideri 

tolga.kucukkaraagac@intertek.
com 

0212 496 46 46  4951 

Ümit Çebi/ GTS 
Departmanı Takım Lideri 

umit.cebi@intertek.com 0212 496 46 46  4922 

Arda Emre Uçar/ GTS 
Departmanı Takım Lideri 

arda.ucar@intertek.com 0212 496 46 46  4930 

Genel Basvuru e-posta 
adresi 

info.turkey.gs@intertek.com   

 
Öte yandan, yeni sistem kapsamında, ihracatçılarımızın görece daha dezavantajlı 

şartlarda olmakla birlikte, ürünlerini sınırda kontrol ettirmesi de mümkündür. Buna göre, 
İntertek’ten alınan uygunluk sertifikasına sahip olmayan ve SÖİ kapsamında yer alan ürünler, 
IKBY'ye kabul edilirken gümrüklerde %100 denetime tabi tutulacak ve bu ürünlerden daha 
yüksek oranda numune alınacaktır. Böylece bu ürünlerin gümrüklerde bekleme süresi 
uzayabilecektir.  

 
Diğer taraftan, anılan uygulamanın ihracatımızı olumsuz etkilememesi amacıyla 

karşılaşılan sorunların Bakanlığımıza bildirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
yaşayabileceğiniz sorunları uidb@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 
Saygıyla duyurulur. 

 


