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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

 

2021 / 009 

 

 

Sayın üyemiz,  

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

06/01/2021 tarih 10-37 sayılı yazıda;  

 

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizin Irak ilgili makamları ile yaptığı görüşmelerin 

sonucunda edinilen şifahi bilgiye göre, Irak Ticaret Bakanlığı Fuarlar ve Ticari Hizmetler 

Devlet Şirketi tarafından 1 Ekim 2020 tarihinden başlamak üzere kademeli olarak Kayıt 

Sertifikası (Certificate of Registration - CoR) uygulamasına geçildiği, belirli ürün gruplarında 

Irak’a mal satışlarında ithal lisansı düzenlenebilmesi için bu sertifikanın bir ön koşul haline 

geldiği, 1 Ekim 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasının geçiş dönemi olarak öngörüldüğü, 1 

Ocak 2021 tarihi itibarıyla Üretici/Tedarikçi Kayıt Sistemi’ne tam olarak geçileceği, TÜV 

Rheinland firması Kayıt Sertifikası düzenlemesi hususunda tek yetkili kuruluş olarak 

görevlendirildiği ve sertifikaların geçerlilik süresinin 1 yıl olarak belirlendiği bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, üreticiler ve/veya tedarikçiler tarafından TÜV Rheinland 

firmasına başvuru yapılmasının ardından belge incelemesi yapılarak imalatçı ve/veya 

tedarikçinin tesislerinde doğrulama denetimi gerçekleştirileceği, üretici ve/veya tedarikçi için 

Kayıt Sertifikası (CoR) düzenlenmesinin ardından ilgili ithalatçı tarafından ithalat lisansı 

temin edilebileceği, söz konusu belgelerin Irak sınırında doğrulanarak Irak Ticaret 

Bakanlığına yazılı olarak bildirileceği ve TÜV Rheinland firması tarafından açıklanan fiyat 

tarifelerine bakıldığında, bahse konu kayıt sertifikası uygulaması kapsamında; üretim tesisi 

incelemesi için günlük 3.200 ABD Doları, tüccar denetimi için 500 ABD Doları, sınırdan 

geçişlerde ise tır ve konteynır başı 15 ABD Doları kontrol ücreti tahsil edileceği 

anlaşılmaktadır. 

 

Yazıda son olarak, uygulamanın öncelikle “elektrikli ürünler” için 1 Ocak 2021 

tarihi itibarıyla başlayacağı, daha sonra kademeli olarak “kimyasal ürünler ve kozmetik 

ürünleri”, “tekstil, deri, ayakkabı”, “mutfak ve yemek pişirme aletleri”, “kağıt 

ürünleri”, “taşıtlar ve yedek parça”, “inşaat malzemeleri”, “temizlik ürünleri”, “plastik 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1057968740202118101337. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



  

 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 
 

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.TEŞVİK.2021/13-67 Giresun, 8/01/2021   

     

Konu : Irak Üretici Kayıt Sistemi 

 

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü 

Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN 
Telefon: 0.454.2162426 (PBX) 

Faks: 0.454.2164842-2168890 

e-posta: kib@kib.org.tr      Web : www.kib.org.tr   

 

ve kauçuk ürünleri”, “boya, cila ve macun”, “gıda ürünleri” ve 1 Ekim 2021 tarihi 

itibarıyla de diğer bütün ürünler için yaygınlaştırılacağı ve konunun Bakanlıkça yakından 

takip edildiği ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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