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TĐCARET KILAVUZ 

 

Kürdistan Standardizasyon ve Kalite Kontrol Đdaresi   

 

 

IRAK CUMHURĐYETĐ KURDĐSTAN BÖLGESĐ 
IRAK’A ĐTHALAT ÖNCESĐ GÖZETĐM, TEST & SERTĐFĐKASYON 

PROGRAMI / KURDISTAN BÖLGESĐ (ICIGI) 
                         

Bu verisayfası Irak Cumhuriyeti, Kurdistan Bölgesine yapılacak ihracatlar ile ilgili özel olarak hazırlanmıştır.  

Yayınlanma Tarihi : 05/12/2011 Son Uyarlama :  07/12/2011 

 

1. ÜRÜN UYGUNLUK DEĞERLENDĐRMESĐ 

PROGRAMIN ADI 
Irak’a Đthalat Öncesi Gözetim, Test & Sertifikasyon Programi / 
Kurdistan Bölgesi (ICIGI) 

 
PROGRAMIN YETKĐLĐSĐ 

Kürdistan Standardizasyon ve Kalite Kontrol Đdaresi  
(KSQCA)   

YÜRÜRLÜLÜK TARĐHĐ 15th Ocak 2012 

PROGRAMIN HEDEFLERĐ 

Irak Kalite Kontrol  ve Standardizasyon Kurumu tarafından, 
07/07/20122 tarih-1674 sayılı mektubu uyarınca, Kürdistan 
Bölgesi Kalite Kontrol ve Standardizasyon Kurumu 
tarafından Kürdistan’a ithal edilen ürünlerin emniyet 
gereksinimlerini karşılayarak, tüketici sağlığı ve çevre 
güvenliğini sağlamak, kalitesiz ve sahte ürünlerin ithalatını 
önlemek amacıyla bu program başlatılmıştır.  

DOĞRULAMA SÜRECĐ 

Đhracatçı aşağıdaki belgeleri SGS’ ye ibraz etmelidir; 

• Sertifikalandırma talep formu 
• Proforma Fatura, 
• Akreditif metni( L/C )(Eğer kullanıldıysa) 
• Uygunluk Dökümanları( Test Raporları, Kalite Sertifikaları, 

Analiz Raporları, vb.) 
• Firma Kalite Kontrol Yönetim Sistemi Belgeleri (ISO 9001, 

ISO 22000, ISO/TS 16949, etc.) 

• Eğer ürünler Kurdistan Bölgesi gümrüklerinden Irak’a giriş 
yapıyorsa ve varış yeri  yine Kurdistan Bölgesi ise, 
ihracatçıdan deklerasyon metni alınır ve bu ürünlerin ürün 
bazında kabul edillmiş Uluslararası Standartlara göre 
incelenmesi sağlanır.   

DÖKÜMANTASYON 

Belgeler doğrultusunda, SGS; 

• Ürünlerin Irak standartlarına ve teknik 
gereksinimlerine veya kabul edilmiş Uluslararası 
Standartlara uygunluğunu doğrular. 

• Sevkiyat öncesi fiziksel gözetim ve eğer gerekliyse 
test için numuneler alınır. 

Fiziksel gözetimi içeren doğrulama süreci yeterlilik ile 
sonuçlanırsa, ihracatçı aşağıdaki belgeleri sunarak COC’ nin 
basılmasını sağlar; 

• Ticari fatura 
• Nakliye belgesi (B/L, CMR vb.) 

SERTĐFĐKA  
 

Uygunluk belgesi (COC), yukarıda bahsedilen işlemlerin 
sonuçları tatbiki teknik yönetmeliklere ve standartlara uygun 
ise düzenlenir. Yapılan testler ve gözetimler sonucunda 
ürünlerin Irak standatlarına ve teknik gereksinimlerine veya 
Uluslararası standartlara uygunsuzluk göstermesi durumunda 
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ihracatçıya yapması gereken düzeltmeler hakkında bilgi 
verilir; eğer gerekli düzenlemeler yapılmaz ise “Uygunsuzluk 
Raporu” (NCR) düzenlenir. 

SINIR DOĞRULAMA 

Uygunluk belgesi (COC) ithal edilen ürünlerin Irak 
gümrüklerinden kolay ve sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için 
gerekli bir belgedir. SGS, Kuzey Irak’a giriş noktasında 
Uygunluk Belgesinin doğrulaması, yüklemenin kontrolü, 
ithalat belgeleri ile uygunluk belgesinin tutarlılığı incelenir ve 
gümrük memuru konteynırı açtığında görsel olarak kontrol 
eder. SGS bütün bu doğrulamalardan sonra çıkış dökümanı 
düzenler ve bu belgeyi COC ile gümrüğe sunar. 

 

2. KAPSAMDAKĐ ÜRÜNLER LĐSTESĐ 

2.1            ICIGI  KAPSAM LĐSTESĐ  

 

Aşağıdaki ICIGI programı kapsamındaki ürün gruplar listelenmiştir. 

 

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup I - Oyuncaklar   ب��	 ا
 

Tüm Çocuk Oyuncakları Tüm Çocuk Oyuncakları �ل �	ا�� ��  
 ��� ا��	� ل

  Boya Kalemleri  ������ی� ا��

��ا����(ا��م ا�(  ا!��م ا������ 
  Pastel Boyalar  "������ی�(ا��ان م�$�� ��#(  ا!��ان ا���$ّ�� 

  Sulu Boyalar ()�*+�,�� ا�ا ��-�
 م�/�ن ��ب� ��

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup II – Elektrik ve 
Elektronik Ürünler 

 
 

ا	�����ت ا	�������� 
 وا	���ون��

ElektrikliSu Isıtıcıları ��*01ی
��1ن�ت ا���ء ا�-2#ب�$�� ا� 
Đçmesuyu Soğutucuları  ���0*��#ب ا��#دات م��7 ا�ء (م���ب#اد ا(  
Oda Klimaları �2اء�ت ا�	/0أ( م-���آ) وا����ا(  
Elektrikli Ocaklar ($-2#ب��>�1 ا��ا 
Elektrikli Hızlı Su Isıtıcıları 
Elektrik Süpürgeleri 
Bulaşık Makinaları 
Elektrikli Pişirme Aletleri 
Ve Benzerleri 
Elektrikli Traş Makinası, 
Saç Kesme Makinası Ve 
Benzerleri  
Elektrikli Tost Makinası, 
Izgara Vb. 
Elektrikli Tava, Fritözler 
Vb. 
Elektrikli Mutfak 
Makineleri ( Mikser, 
Meyve Sıkacağı, Gıda 
Kıyıcı ) vb. 
Elektrikli Cilt Bakım ve 
Saç Bakım Cihazı 
Elektrikli Mikrodalga 
Fırınlar 
Elektrikli Saatler 
Elektrikli Dikiş Makinaları 
Elektrikli Böcek 
Öldürücüleri 
Elektrikli Taşınabilir Isıtma 
Aletleri 
Elektrikli Giysi Kurutma 
Makinaları ve Aspiratörler 
Elektrikli Taşınabilir 
Isıtıcılar 

)ا��?<��(��1ن�ت ا���ء ا�-2#ب�$�� ا=ن��   
 ا��-�ن@ ا�-2#ب�$�� ا��*0���

 A>��ت ا�+?�ن ا�-2#ب�$�� ا��*0���
B2خ  وم�ش�ب��,�ا 

�� و�E ا���# ا�-2#ب�$�� ا��*0���م-�$� ا�?�  
 ا��?�+�ت وا���ای�ت ا�-2#ب�$�� ا��*0���

 ا���Gة ا�-2#ب�$�� ا��*0���
 H�,��ام� (م-�$� ا#I�+�رة وا�����1 و ا�ا ..

)و�A#ه� ) 
 اج02ة ا��*�ی� ب����# وا���#ة ا�-2#ب�$�� ا��*0���

 اO#ان ا���ی-#وویN ا�-2#ب�$�� ا��*0���
�� ا��*0���ا�>�(�ت ا�-2#ب�$  

 م-�$� ا�����1 ا�-2#ب�$�� ا��*0���
��ت�� ا�?�#ات ا�-2#ب�$�� ا��*0��� 

 ��G*
)ا�-�وی� و�A#ه�((Qد وادوات ا�
>��1 ا�  
 م/		�ت ا���ب@ ا�-2#ب�$�� ا��*0���

 م>1*�ت ا���ء ا����Rرة ا��
*��G ا�-2#ب�$�� ا��*0���

Radyolar 
Kayıt Cihazları 
CD&DVD Oynatıcılar 
Televizyonlar 
Alıcılar 

 ج�2ز ا�#ادی�
 ج�2ز ت>/�� ا�ش#��

 CD & DVD م��R ا�#اص
 ج�2ز ا�
�	0ی�ن


G��ل�   Receiver  ج�2ز ا
Elektrikli Oda Isıtıcıları ���0*��-2#ب�$�� ا�ف ا#R�ا VOاQم 
Elektrikli Pompalar ���0*��-2#ب�$�� ا�ء ا����1ت اWم 
Elektrikleri Buzdolapları 
ve Gıda Dondurucular ���0*��-2#ب�$�� ا�ات اQ�/��ج�ت وا�I�ا 

Elektrikli Çamaşır 
Makinaları ���0*��-2#ب�$�� ا�ب@ ا���ت ا��<A 

 Elektrikli ve Elektronik Ev 
Aletleri   

Elektrikli Fanlar Ve 
Regülatörler ���0*��-2#ب�$�� ا�#اوح ا��ا 

ا�ج02ة ا��*0��� ا�-2#ب�$�� 

#ون��-�Yوا 
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Elektrikli Vantilatörler -2#ب���2اء ا�ت ا�A#	م���*0��ا ��$  
Elektrikli Ütüler ���0*��-2#ب�$�� ا�-�وي ا��ا 
Elektrikli Akü Şarj 
Cihazları ���0*��,�ری�ت ا��ش�ح*�ت ا 

Elektrikli Sıvı Isıtıcı 
Aletleri (Su Kazanları) 

�Aی�ت (اج02ة ت>��1 ا�>�ا$� ا�-2#ب�$�� ا��*0��� 
)ا���ء  

Elektrikli Fırınlar �نا#	  
Anahtarlar(Switches) ���0*��-2#ب�$�� ا�ت�[ ا�	��ا 
Fiş, Soket-Outlet Ve 
Adaptörler "�<G
 ا��Gاب@ وا���Gب@ وا�

 Ev Đçin Elektrik Tesisatı 
Aksesuarları(Anahtar,Pri
z,Adaptör,Uzatma 
Kablosu) 

Uzatma Kablosu Setleri ($-2#ب��>��ر ا�ا 

ت#اآ�� ا���?�Gت ا�-2#ب�$�� 
م	
�ح، ) ،a�O�A_#اض ا��*0��� 

 H�ك، ا#
. .) مG�@، ت?�ی�B، م�  

Kurşun Asit Aküleri ?#آ��ء اQ�� ��W?�م�#��ص ا�ب,�ری�ت ا  Piller (Kurşun-Asit Akü, 
Kuru Birincil Piller) 

Primer Piller �,��ا�O�/�ری�ت ا  

ب,�ری�ت ا�#��ص ( ا��,�رّی�ت 
�O�/�,�ری�ت ا��وا ،��ّW?�م�ا(  

Floresan Lambalar c*� م+�ب�[ ا�	��ر

Tungsten Lambalar �
<-*

��� ا�O ]م+�ب� 

Enerji Tasarruflu 
Lambalar +�ب�[ ا���دی�ا�+
�  

 Ev Lambaları ( Floresan, 
Akkor ve Enerji 
Tasarruflu Lambalar) 

Lamba Ve Starterler ��R�
 ح�م� ا��+��ح وح�م� ب�دئ ا�


���ل �ا��+�ب�[ ��
��Oر�*c، ت*/>
�، ت��O# (ا��*0�)
��)ا�,�  

Elektrik Güç Kabloları( 
Gerilim 600/1000 V)  ر#Gم Q2/رة بQG�ب��ات ا��600/1000c��O  

PVC Kablolar ( Gerilim 
450/750 V’ye Kadar) 

و�� ب��دةا��Gب��ات ا���0  
PVC 

�O�450/750cب/Q2 مG#ر  
Kauçuk Kablolar (Gerilim 
450/750 V’ye Kadar) 

ا��Gب��ات ا���0و�� ب���,�ط ب/Q2 مG#ر 
450/750c��O  

Düz Kablolar  ],<��ب��ات ا�G�ا)@*���(  
Kesit Alanı 4mm2 Olan 
Esnek Kablolar m,G#ن� ذات م>�ح� م��ل ا��?�ب��ات و ا�G�2 م"4 ا  

 Elektrik Güç Kabloları 

PVC Izoleli Yassı Kablo <�ه#ی��ت ا�<��p
 ا��Gب��ات ا��>,[ ��

 ا��Gب��ات ا�-2#ب�$�� 

Floresan Lambalar Için 
Starterler  ت#اآ�� ا�ن�رة 

Tüp Floresan Lambalar 
Için Balastlar ��R�
 ب�دئ ا�

 Ev armatürleri ve onun 
parçaları (starter, balast) 

Floresan Lambalar Için 
Starterler  /�ك�ر( ا��
)آ�ب[ ا�  

وم-ّ�ن�ت�2   ا��*0���رةت#اآ�� ا�ن�

�رت#، م?�ل(�(  

Isıtıcı Elemanları  ��1<
 Ev Tipi Elektrikli Isıtıcıları  (*��# ا�
Ve Termostatlı Su 
Isıtıcıları 

Termostat ت�
� ا�I#م�


�ت �(*��# ا�
>��1 وا�
#م�
 �>�1ن�ت ا���ء ا��*0���

 Telafon kabloları Telefon kabloları N�2ت�ب��ات ا�� N�2ت�ب��ات ا�� 
Hava Soğutucuları �1#ی��
 م�#دات ا��2اء ا�
Su Pompası �1W�2اءم�#دة ا�م�ء م  
Plastikten Yapılmış Hava 
Soğutucu q
� م�#دات ا��2اء ا�
��1#ی� ا��+*�(� م� ا���

Hava Soğutucu Dikey Tip �1#ی� ن�ع (�م�دي�
 م�#دات ا��2اء ا�

 Hava Soğutucu ve 
elektrikli 
parçaları(Motorları, Su 
Pompaları)  

Hava Soğutucu Motoru �2اء�#دة ا�م?#ك م 

م�#دات ا��2اء ا�
��1#ی� وم-�ن�ت�2 
).م�ت�ر، م�1W م�ء(ا�-2#ب�$ّ��   

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�
Grup III - Araçlar, Lastikler 
ve Parçaları  

 ا	��آ��ت،ا��رات وادوات  

 Karayolu Taşıtları Için 
Güvenlik Camı 

 

Lamine Cam 
Bölgesel Sertleştirilmiş 
Cam 
Sertleştirilmiş Cam 

(G$�� ا�0ج�ج ا�#
 ا�0ج�ج ا��O t<G) م*,�G م?Qودة

t<G��0ج�ج ا�ا 

�#ی�زج�ج ا�م�ن ���#آ��ت ا�  

Havasız otomobil 
tekerleği >��رات�ان�ب�� ا��رات ا 

Havasız bisiklet tekerleği �2�راج�ت اQ�ا$��ا��رات ا  
Bisiklet iç lastiği ��$�2ا�راج�ت اQ�ان�ب�� ا��رات ا 
Yolcu Arabası Lastikleri  #آ�ب�رات ا��� ا��رات 
Motosiklet iç lastiği *�ری��راج�ت اQ�ان�ب�� ا��رات ا 
Kamyon ve Otobüs 
Lastiği ��GI�وا N�	1�?�� ا�ت ا��ا��رات م#آ 

 Araba, Otobüs, Kamyon, 
Romörk, Bisiklet 
Lastikleri  Vb. 

Motosiklet Lastikleri *�ری��راج�ت اQ�ا��رات ا 

ا��Yرات وا�ن�ب�� ��1
�N ا�>��رات، 
ا���ح*�ت، ا��G,�رات، ا�����ت، 

 ا�Qراج�ت وا�Qراج�ت ا�*�ری�

 Araçlar ve Yedek 
Parçaları 
 
 

 ا��#آ��ت و�,m ا���Rر  
 
 

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup IV – Yapı Malzemeleri   ����� ا	�����ت ان
Portland Çimento 
Hızlı Sertleşen Çimento 
Düşük Isı Çimentosu 
Sülfat Dayanıklı Çimento 
Beyaz Çimento 

 ا(
��دي
Q�+
�#یm ا� 

 وا�V ا�?#ارة
��
 م�Gوم ��م�ح ا�-�#ی

uاب� 

 Çimento 

Petrol Kuyusu Çimentoları v	*�ب�ر اw c*�� 

c*�� ا�

 Galvanizli Plakalar Galvanizli Çelik Levhalar ن���R��$[ ا�	+�ن� ا��R��$[ ا�	+�ا 
 Genel Mühendislik 

Amaçları Için Alüminyum 
Alaşımları-
Bar,Haddelenmiş 
Ürünler 

 Genel Mühendislik 
Amaçları Için Alüminyum 
Alaşımları-
Bar,Haddelenmiş 
Ürünleri. 

 B-$���ا�WG��ن وا�ن�ب�� ا��>
Qی#ة (ا���*��م ا���-� و
���Q*2�اض ا#A�� m��G��وا ���I���ا(  

ا�WG��ن، ا�ن�ب�� (م ���$q ا!��*��
 m��G��وا ���I���ی#ة اQ
ا��>

���Q*2�اض ا#A��(  

 Karbon Çelik Çubuklar Karbon Çelik Çubuklar  ن���ام�@ (�W��ن ا�	��ذ ا�-#ب�ن) �
>��[ ا�#1  ]��<
�W��ن ا�	��ذ ا�-�رب�ن) �
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)وم?0ز  ا�#1��ن� 
 Yapısal Çelik Çelik Levha, Saç Ve Şerit 

Barlar Ve Filmaşin 
Sıcak Haddelenmiş Profil 
Soğuk Kaynaklı Yapısal 
Profil 
Fabrikasyon Yapısal Çelik 
Galvanizli Karbon Çelik 
Ve Dökme Demir Boru Ve 
Parçaları 

 �	�$[ وا���ح واش#�� ��Oذی�
����W��ن ��Oذی� م#ب�� او �Qا 

 m��G���2 ا*�W?�ر و ب�ا t�) ��OرQذی� م��O m��Gم
��/��O ا��>
Q1م� �A#اض ان��$�� (�م�ا  

ا��m��G ا��/��O ا���-�� (�t ا���رد و ا���?�م� 
  ��A#اض ا�ن��$�� ا���م�

 ��Oذ اYن��ءات

 Hasır Çelik 
Hasır Çelik ن��� م��-�ت ا�	��ذ ا���?�م� �
>��[ ا�#1

 ]��<
م��-�ت ا�	��ذ ا���?�� �
 ا�#1��ن�

Sıhhi Tesisat Için Karbon 
Çelik Borular 

��>�ت ا���$�� وا�+?�� �
–ان�ب�� ا�	��ذ ا�-�رب�ن) ��
 ا��
,���ت ا���م�

Çelik fittingler <�ذ ا��	�ا�ن�ب�� م� ا vت����ت رب(-$��  
Su Veya Gaz Için Dökme 
Demir Borular, Parçaları, 
Aksesuarları Ve Bağlantı 
Elemanları 

ان�ب�� ا�?QیQ ا��,��) مm م�?�Gت�2 وت#اآ���2 
 وت����ت�2 ا��>
Q1م� ����ء او ا��Rز

Dökme demir #0ه�ا QیQ+*�(� م� ح��ت ا�ن�ب�� ا�G?م� 

 Galvanizli Karbon Çelik 
ve Dökme Demir Boru ve 
Parçaları 

Tanklar için galvaniz kaplı 
çelik levhalar 01ان�ت�ا m�*+
�,��O mذی� م��Rن� � 

ا�	��ذ ا�-�رب�ن) ا����Rن وأن�ب�� 
 ا�?QیQ ا�,#ق، وت/0�2ات�2

Type(A) :Loaded 
Type(B) :Loaded 
Type(C) :Unloaded 

 N*�)م?��): أ  
 N*�)م?��): ب  
 N*�)م?��): ج #�A  

 Kilden tuğlalar 

Kaplama Tuğlası اج�2ت��ب�ق ا�� 

 ��ب�ق ا��*�ء ا�,�*)

Musluklar ve 
Vanaları(içme suyu için)  (�����ا z�R�ادات اQ<7 ب����ت و���م�ت ا��	ح* 

Karışım Vanaları ء���ا vم�ت خ���� 
Đçme Suyu için küresel 
vanalar وی�Qی ��R���-#وی� ا�+��م�ت ا�ا 

Bakır alaşımlı sürgülü 
vana *?�س�م�ء ن�ع ب�اب� م� ا �	� 

 Musluklar ve Vanaları 
(Musluklar, karışım 
vanaları, küresel vana ve 
sürügülü vana) 

Bakır Alaşımlı Küresel 
Vanalar 

 ��A#اض ا�+��م�ت ا�-#وی� م� ���$q ا�*?�س
 ا�+*�(��

�*�ب�#  ( و���م�ت ا����7 ح*	��ت
و ا�	�ل ا���ء ب>Qادات ا�z�R ا�����) 

���م�ت , و ���م�ت خ�v ا���ء
)�آ#وی� و �	� م�ء ن�ع ب�اب  

UPVC drenaj ve 
kanalizasyon boruları /�ري��م��7 ا �G*� Qآ��ری ��*�O (�ان�ب�� ب� 

PE içme suyu boruları  رد���ء ا���ا �G*� ) اث�����ان�ب�� ب� 
UPVC borular endüstriyel 
amaçlı (yiyecek&içecek 
ve medical kullanım hariç) 

ان�ب�� ب��) �O*�� آ��ریQ ا��>
���� ��A#اض ا�+*�(�� 
)� ت��� ا�A#اض ا��Rا$�� وا��#ب وا�Qوا$��(  

Basınçlı Içme Suyu UPVC 
Boruları 

ان�ب�� ب��) �O*�� آ��ریQ  ا��>
Q1م� �*�G م��7 ا��#ب  
��ردةا�  

Bina içi UPVC drenaj 
Boruları 


+#یN ا����7 � ����
ان�ب�� ب��) �O*�� آ��ریQ ا��>
 داخ� ا����ن)

GRP Takviyeli 
Kanalizasyon Boruları 


# �A# ا����m ا���Gاة ب����ف زج�ج�� �ان�ب�� ب��) ا
 وا��>
Q1م� �
+#یN م��7 ا��/�ري

UPVC arazi drenaj 
boruları 0لان��اض ا#A� ����
�ب�� ب��) �O*�� آ��ریQ ا��>  

Plastik Rijit Oluklu UPVC 
ElektrikTesisat Kanalları 

��>�ت ا�-2#ب�$���
 ان�ب�� ب��) �O*�� آ��ریQ ا�/>��� ��
 

Plastik Esnek Oluklu 
UPVC ElektrikTesisat 
Kanalları 

��>�ت�
  ا�-2#ب�$��ا�ن�ب�� ا��Qا$*�� ا����ج� ا��#ن� ��

Plastik duş ve askısı 
 z+?�� م0ود ب�داة ت����ا zO#ا���ا$*) Q� ويQدوش ی

��� م*�
Tekstil Veya Sentetik 
Takviyeli Plastik 
Hortumlar Veya Vidalar 

��-�
� خ#ا��" �Qا$*�� ا���Gاة ب�����ف م0ودة ب*�2ی�ت ب�
 

Plastik Su Takviye 
Elemanları 

� �Qا$*�� �
+#یN ا����7 م�#ج� ذات ن�2ی�ت ت����
 ������ ب-��O ا�ش-�ل

Polipropilen Içme Suyu 
Boruları Ve Metal Đçerikli 
Parçaları 

 ان�ب�� ب��) ب#وب��� ����7 ا��#ب
 ت����� ب��) ب#وب��� ب/0ء م�Qن)

UPVC Kanalizasyon Boru 
Bağlantı Elemanları 

�+
م�" م� ب��) �O*�� آ��ریQ ت����ت م1
�	� ا�

+#یN ا����7� 

 Plastik Borular, Bağlantı 
Parçaları, Aksesuarları 

PE kanallar kablo için 
ان�ب�� ب��) اث���� (��) ا�-�O�I ا��>
���� �م#ار 

 ا��Gب��ات


�-��، ا�
/0�2ات، �ا�ن�ب�� ا���
 ا���?�Gت و ا�
����ت

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup VI – Kozmetik,kişisel 
hijyen ürünleri ve temizlik 
Ürünleri 

��ت م"اد ا	����!، م��  
ا	���ی� ا	�$#�� وم"اد 

 ا	��'�&

Parfümler (Parfüm 
konsantreleri dahil) ,�ر��,#ی�(ا��#آ0ات ا���2 ا*�Wب(  

Şampuan (Kepek önleyici 
şampuanlar, medikal 
amaçlı şampuanlar ve 
çocuk şampuanları hariç) 


I*�ء ا�R>�ل ضQ ا��G#ة وآ� ا�R>��ت ( ا�R>�ل �ب�
) ا�,��� ا�خ#ى وA>�ل ا��	�ل  

Bebek Pudrası (yetişkin 
talk pudrası ve medikal 
amaçlı kullanılan 
pudralar hariç) 

�ت��� م>?�ق ا�,�z ��-��ر ( م>?�ق ا�,�z ���	�ل
 zم>�ح� �Iج) م���ث�# اp
وا��>�ح�z ا�,��� ذات ا�

N+?�ا(  
Saç şekillendirici #���ا N,وم� N�-م 

 Kozmetikler (Her çeşit) 
(Medikal ve terapik 
amaçlı kullanılan ürünler 
hariç) 

Rouge allık ودQ1�أح�# ا 

 ���/
� ت���  ()آ��O ا�ن�اع(م�اد ا�
)��ا��>
?W#ات ��A#اض ا�,��� او ا���ج  
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Cilt Kremleri (Cilt 
losyonları, medikal ya da 
estetik amaçlı kremler ve 
bebek kremleri hariç) 

� ت��� ا��>
?W#ات ا�?����� ا��Gام (ده�ن ا���#ة 
وا�Qه�ن�ت ��A#اض ا�,��� أو ا�
/����� و� ت��� 

)ا�Qه�ن�ت ا����1 ب���	�ل  
Ruj 7�	��أح�# ا 
Oje #Oء ا����� 
Hair oils (including hair 
booster oil, oily 
concentrates for oil and 
excluding hair cream and 
pomade and hair medical 
or treatment oils) 

ت
��W م�Gي ا���# وا��#آ0ات ا�0ی
�� (زی�ت ا���#
 �2� (
����# و� ت���  ده�ن وم#اه" ا���# وا�0ی�ت ا�

)تpث�#��) أو (�ج)   

Saç Kremleri (saç yağı 
ve pomatlar hariç)  #���#� ت��� زی�ت وم(ده�ن�ت ا���اه" ا#(  

Saç boyaları, sıvı ya da 
macun olup 
aşağıdakilerden 
oluşanlar: 
A-Boya 
B-Oksitleyici ajan 

  ا�>�$� أو ا���/�ن ی
p�N م� –��� ا���# 
  ا�+��R-أ

  ا���دة ا���آ>Qة-ب

Kimyasal tüy dökücüler 
(Çinko sulfur ve kalay 
türevlerini içeren ürünler 
hariç) 

�ت��� ا�ن�اع ا�?�وی� ( ا�*�ع ا�-����وي –م0ی� ا���# 
)آ�#ی
�Qات ا�	�0ات وذات ا�
#اآ�� ا�Q+Gی#ی�  

Tahta Göz Kalemi ����1�ا ���/
 أ��م ا�
Pudra (Bebek talk 
pudrası ve medikal 
amaçlı kullanılan 
pudralar hariç) 

�ل و� �ت��� م>?�ق ا�,�z �_�	( م>�ح�z ا���#ة 
 �Iج) م���ث�# اp
ت��� ا��>�ح�z ا�,��� ذات ا�

N+?�� ����
)ا��>�ح�z ا��>  
Dudak Merhemi 
(Kozmetik amaçlı dudak 
merhemleri, kırmızı ruj ve 
dudak parlatıcı hariç) 

�ت��� م#اه" ا��	� 7�A_#اض ا���ج�� ( م#ه" ا��	�7 
)و� ت��� أح�# ا��	�7 وم��m ا��	�7  

Saç pomadı ve briyantin  
(Fizyolojik etkileri olan 
pomatlar ve medikal 
amaçlı olanlar hariç)  

� ت��� ا��#اه" ذات ا�
pث�#ات (م#اه" ا���#
)ا�	>����ج�� أو ا��+*�(� �A#اض (�ج��  

Saç boyası (Toz)  #���ا �  ا��>?�ق–��
Kına tozu ?*�ء�م>?�ق ا 
Traş sonrası losyonu 
(Medikal ve terapik 
amaclı kullanılanlar hariç) 

��� ت��� م?���� ب�Q ا�?��� (م?��ل ب�Q ا�?�
)�_A#اض ا�,��� أو ا���ج��  

Kalıcı Perma etkili 
kremler : 
A- Aktif Madde 
B- Oksidan- Hidrojen 
peroksit 

 م/�Q ا���# ا�Qا$�) 
  ی
p�N م�

ا�	���� ا���دة - أ  
��2 ب�#وآ>�Q ا�Q�2روج�� – ا���دة ا����د�� - ب��  أ

Aerosol saç spreyi (Kuru 
saç spreyi ve saç 
voparizatörü hariç) 

� ی���  ��� ا���# ا�#ذاذ و� (مI�c ا���# ا�#ذاذ 
)ی��� مI�c ا���# ا���1خ  

Göz farı ن����ا �� 
Vazelin v	*�(ه�م ا���ز�O(  
Cilt losyonları  (Medikal 
ya da terapik amaçlı 
olmayan ya da bebekler 
için olmayanlar) 


I*�ء (ا��>
?W#ات ا�>�$�� ا�Qه*�� ����#ة �ب�
ا��>
?W#ات ا�,��� أو ذات ا�
pث�# ا���ج) أو 

)م>
?W#ات ا��	�ل  
Saç şekillendirici jel (�2م�# ا���ا c�Iم 
Triclosan  yada Irgasan 
DP 30  içeren 
deodorantlar 

ا��ي ی?�ي م�دة ( م0ی� را$?� ا��#ق   
Triclosan  أو Irgasan DP 30 

Aseton  #Oم0ی� ��ء ا��� 
Yüz Maskesi ة#���� ��*� أ
Hidrojen peroksit 9%(30 
vols.) 12%(40 vols.) 

 40(٪12و )  ح/�30�ً(٪9ب�#وآ>�Q ا�Q�2روج�� 
)ح/�ً�  

Köpük Saç Şekillendirici 
Sprey  ي�A#�#ذاذ ا�# ا���ا c�Iم 

Foam Hair Remover 
Spray  ي�A#�#ذاذ ا�# ا���م0ی� ا 

Çocuk Losyonu ل�	���ده*)  �$�� #W?
 م>
Çocuklar için Cilt 
yumuşatıcı yağ �	,�#ة ا���م,#ي  cزی 

Ter önleyici- Her çeşit �
)ب-� ان�ا(B(#ق م�نm ا�  
Saç düzleştirici #���م>#ح ا 
Vücut şampuanı "</�ا ��ش�م 
Saç Açıcı  #���ا #Gم� 
Halawa - Hair remover #���ا ��ش�#ة �زا 
Fondöten kremi, 
Fondöten losyonu,  
Fondöten çubuğu 

 ده�ن أ��س 
 �$��  ده�ن أ��س 
m�س ا���  ده�ن أ

Maskara-tüm çeşitler �2)ن�اpم>-�رة ب 
Likit Eye Liner �$�� آ?� 
Dudak Parlatıcı 7�	��ا mم�� 
Saç Spreyi  #���ا c�I�1خ–م��ا  
Çocuklar için vücut 
şampuanı ل�	���/>" �ل ا�<A 

Sıvı yüz temizleyici 
ve/veya makyaj 
temizleyici 

0ی� ا��-��جأو م/م?��ل م*<N ���جB و  

Sıvı el  temizleyici, banyo 
sabunu ve duş jeli 

 م*<N ا�یQي ا�>�$�
 ر�Aة ح��م


?��م� ه�م ا
Kalem Eye Liner m�آ?� ا� 
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Boyalı, hassas ve 
yıpranmış scalar için 
şampuan 

 A>�ل ����# ا�?>�س أو ا��+��غ أو ا��
W#ر

Köpürtücü traş kremi ي�A#�ا �� م�/�ن ا�?�
Diş Macunu (Terapik ve 
medikal amaçlı kullanılan 
diş macunları hariç) 

� ی��� م��ج�� ا��*�ن �_A#اض ( م�/�ن ا��*�ن 
)�ا�,��� أو ا���ج�  

Diş Tozu ن�*� م>?�ق ا�
Fırçasız traş kremi ش�ة#O ونQب �� م�/�ن ا�?�
Traş Köpüğü Spreyi #ذاذة�ا �� ر�Aة ا�?�

 Diş macunu, diş tozu; 
traş kremi ve köpükleri 

Traş Jeli Speri ب�1خ �� ه�م ح�

م��ج�� ا!�*�ن، ب�درة ا��*�ن؛ 
�� آ#ی" ا�?��� ور�Aة ا�?�

Tuvalet sabunu �*0ی�ب�ن ا�� 
Sıvı Tuvalet Sabunu �$�<�0ی*� ا�ب�ن ا�� 

 Tuvalet Sabunu, Bebek 
Sabunu Sıvı sabun 

Şeffaf Sabun ف�	��+�ب�ن ا�ا 

�ل، ��ب�ن ا�?ّ��م، ��ب�ن ا��	
 ا�+�ب�ن ا�>�$�

Deodorant, genel amaçlı 
(Đç mekan için aerosol 
oda spreyleri) 


����ت ا�Qاخ��� �)ن�ع ا�ی#و��ل ( م�,# ا�/� ��  

Deodorant, ernet   c��ا�
)ا�*�ع ا�G#�)( م0ی� ا�#ا$?� ا��>
��� O) ا�  

 Oda Spreyi (her çeşit) 

Hava Deodorant spray م�,# ج� ب�1خ 

، )آ��O ا!ن�اع( م�ّ,# ا�/�   

Çocuk Bezi ل�	ت ا�����	ح  Bebek ve yetişkin bezi 
Yetişkin bezi  /0ة��ت ا���	ح 

 ح	�ض�ت ا!�	�ل وا��>*��

 Hijyenik Ped 
Hijyenik Pad 

N ا�+?�� ا�*>�$��ا��*�ش ا��*�شN ا�+?�� ا��*�دی� ا�*>�$�� 
 ا�*>�$��

Tuvalet Kağıdı  c��ا�
 ورق ا�
Yüz temizleme Kağıtları  ��� م*�دی� ا��جB ا��ر
Kağıt Havlu  ��1�,��ا ��� ا��*�شN ا��ر
Masa Peçete  ��� م*�دی� ا���$Qة ا��ر

 Selpaklar (her çeşit 
havlu, ıslak ve kokulu 
mendiller ve tuvalet 
kağıtlarıda dahil) 

Islak Mendil  ������+?�� ا�ا ��� ا��*�دی� ا��ر

 Bج��ا�ن�اع ش�م� (م*�دی� ا �Oآ�
م*�دی� ا��,�H، ا��*�دی� ا�#���، 


)�ا��cا���ّ,#ة وورق ا�  

 Diş Fırçaları Diş Fırçaları ن�*� O#ش ا��*�ن O#ش ا�
 Yumuşatıcı Yumuşatıcı @ب���ب@ م*�" ا���م*َ�" ا 

Tıraş Bıçağı   ی�Q?�ذات ا �� ش	#ات ا�?�
Multi-jiletli traş makinası 
kartuşu. 

�� ا�/�ه0ة ذات ا�?Q ا��احQ ب�	#ة واحQة م*<�م� ا�?�
 #Iاو اآ 

 Çift başlıklı traş bıçağı ve 
tek kullanımlık traş 
bıçakları 

  

��   ذات ا�?Qی�ش	#ات ا�?�

Q1ام �وش	#ات ا�?��� ذات ا�

Qاح��ا 

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Group VII – Ev Gereçleri    ��	(��	ات ا)��	ا 
 Emniyet kibritleri Emniyet Kibritleri ب ا!م�ن�Gا!م�*� ث c#ی�-�ا ��) 

Plastik silgi ��*$اQ��?�ة ا���ا  Plastik ve kauçuk silgiler 
Kauçuk Silgi ����,��?�ة ا���ا 


�-ّ�� وا��,��ّ��� ا��?�ی�ت ا���

 Kalemler Yazı kalemleri(tahta)  ب��
) ا��1��� (  أ��م ا�-  ا!��م 
 Tahta boya kalemleri Renkli kalemler(tahta) ����1�ن� ا����م ا�� ا!��م ا���ّ�ن� ا��1�ّ�� ا�
 Kalemtraşlar Manual kalemtraşlar وی�Q��#��ص ا�م ا�� م�#اة ا��G" م�#اة أ

Esnek PVC bahçe 
hortumları z$اQ?�� #ن���ا Qآ��ری ��*�O (�خ#ا��" ب� 

Su ve basınçlı hava için 
takviyeli termoplastik 
hortum 

 ������ او خ#ا��" ا��Qا$� ا�?#اری� ا���Gاة ب����ف
 Hortumlar  �*�(�� وا��>
���� �*�G ا���ء وا��2اء ا���RWط

Esnek PVC Boru 
(Sıvıların Taşınması Için) 

 �G*� ����
خ#ا��" ب��) �O*�� آ��ریQ ا��#ن� ا��>
 ا�>�ا$�

 ا�1#ا��"

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Group VIII – Mutfak Gereçleri   *� ادوات ا	�+
Kağıt Bardak  ��� ا��Qاح ا��ر
Kağıt Pipetler  (��+� ش#ب ا�>�ا$� ا��ر 

 Kağıt 
Tabakalar,bardaklar ve 
pipetler Kağıt Tabaklar  ��� ا�+?�ن ا��ر

ا��#ب �+� ر�ّ�� و أ���ق وا�Qاح و
 ��ّ� ا��ر

 Tek kullanımlık plastik 
bardaklar, tabaklar ve 
kaplar 

Tek kullanımlık plastik 
bardaklar, tabaklar ve 
kaplar 


Q1ام �
�-�� ذات ا��ا��Qاح وا�+?�ن وا���� ا���
Qاح��ا 

ا��Qاح وا�+?�ن وا���� 
Qاح��ام اQ1
�
�-ّ�� ذات ا�� ا���

 Plastik pipetler Sıvı içecek için plastik 
pipetler (*$اQ��>�ا$� ا�ش#ب ا �+� ��ّ-�
� ان�ب�� ا��#ب ا���

Plastik sofra takımı  م������+*�(� م� ا��ة اQ$���أوان) وأدوات ا  Plastik çatal,kaşık,bıçak 
Thermoplastik mutfak 
eşyaları  

ا!وان) وا�دوات ا��+*�(� م� ا��Qا$� ا�?#اری� 
 ا��>
���� �_A#اض ا��Rا$�� 

��ّ-�
� أوان) وادوات ا���$Qة ا���

Aluminyum sofra takımı 
(çatal,kaşık) 

ادوات ا���$Qة ا��+*�(� م� ا���*��م ا���(z و 
  ا�>-�آ��

Aluminyum sofra takımı 
(çatal,kaşık) 

Alüminyum taşıyıcı 
kaplar 

او(�� ا�,��م ا��?���� م
�Qدة ا�,��Gت ا��+*�(� م� 
�	#��س  ( –ا���*��م (  

 أوان) وادوات ا���$Qة م� ا!��*��م 

Paslanmaz çelik mutfak 
eşyaları اQ+�� وم�G��ذ ا��	�+*�(� م� ا��ا H�,�او(�� ا  Paslanmaz çelik ve 

gümüş kaplı sofra takımı  
Her çeşit bıçak, çatal, 
kaşık ve kepçeler, 
parçalama setleri. 

 ا�>-�آ�� بpن�ا(�2
���كا  

 ا���(z و ا���Rرف
aG*�وا m,G�م/��(� ا 

أدوات ا���$Qة ا�	��ذّی� ا���Gوم� 
�W	�,��� ب���أ واQ+�� 

 Aluminyum folyo catering 
kapları 

Tek kullanımlık 
aluminyum folyo katering 
kapları. 

او(�� ا�,��م ا��+*�� م� ر��$z ا���*��م �?�ن و 
 �	�
)ت>
Q1م ��#ة واحQة ( او(�� ب�ح/�م م1  

 z$��ح�وی�ت تQGی" ���م مN�ّR ب#
 أ��*��م

 Gıda ürünlerini ve ilaçları 
sarma ve paketlemede 
kullanılan esnek 
aluminyum folyo 

Gıda ürünlerini ve ilaçları 
sarma ve paketlemede 
kullanılan esnek 
aluminyum folyo 

ر��$z ا���*��م ا�(
��دی� و ا��Q(�� و ا��#ن� 
��ا��>
Q1م� �
N��R ا��*
/�ت ا��Rا$�� و ا�Qوا$  

 ا�,#ّی�ر��$z أ��*��م وا��O�Rت 
ا��Q(�� و ا��#ن� �
N��R , ا��
��دی�

��ّ�Q�+�ا$ّ�� وا�R�ت ا�/
 ا��*
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 Gıda ürünleri için Metal 
Kutular   

Gıda ürünleri için Metal 
Kutular   

) ح�وی�ت م�Qن�� ����اد ا��Rا$�� ( (��   
 ح�O<�ت ا�,��م ب/��m ان�ا(�2 ا���Qن��

ّ�� ����اد ا��Rا$ّ��(�� م�Qن  

Aluminyum pişirme 
ekipmanları  H�,�ور( اوان) اQG�*��م) ا��+*�(� م� ا���ا  

Paslanmaz çelikten 
servis ekipmanları 
(Tepsiler, sürahiler) 

)��ان) و د�ل و اب�ریz ( اوان) ا�Q1م�   

Aluminyum ev gereçleri 
(Kupa, kase kova) 

آ	� , د�� , �?� , ا�QGح (اوان) ا���*��م ا��*0���
)م�0ان  

Kettle ي���ء وا���ی�ت ا�A 

 Metalik Tencere, 
Çaydanlıklar , kettlelar ve 
Servis Takımı.(Kaplamalı 
veya değil)  

Cookware H�,�اوان) ا 

ت/0�2ات ا��,�بH ا���Qن��، 
ا��Rی�ت، أب�ریz ا���ي، وأدوات 

، ) و�A# م,���م,���(تQGی" ا�Q1م�   

 Porselen sofra 
takımı(seramik sofra 
takımı) 

Flat ware 
Küçük kaseler 
Büyük kaseler 
Saklama kaseleri 
Kupalar ve bardaklar 
Different plates 
Pişirme ekipmanları 

  �?� م>,[
#�R� z��) ان�ء 
  ان�ء (��z آ��#

  ان�ء (��z ��01ن
  O*�ج�� واآ�اب

 O*/�ن  �?� 
�	�
  ا���ق م1

H�� (اوان 

��O01�ا H�,��ة ادوات اQ$���ادوات ا 
ا��+*�(� م� ا�01ف ا�+�*)  

)����)ا���ر  

Polietilen saklama kapları 
(kapasitesi 0.100 - 
60 litre) 

 H	*�ب� ����G��) اث���� ا����>�� (او(�� ا�0.100ا-
60#
�(  

Polikarbonat biberonlar ) آ�رب�ن�ت����+*�(� م� ا��#ض�(� ا�ن) ا�*� 
Kalıpta şişirilmiş PVC 
kaplar 

 Qآ��ری ��*�O (�م� ب� �)�*+��ن) ا�*G�ات وا����ا
H	*�ب� ����G�ب����� ا �/
 ا��*

Yalıtımlı ev tipi sürehi ء ت#م@ م�  

 Gıda maddeleri için 
plastik kaplar  
 
 
 

Düşük sıcaklıkta gıda 
saklama kapları 

�*Qوق �Qا$*) �?	� ا���اد ا��Rا$�� (*Q درج�ت 
 ا�?#ارة ا��ا���


�-ّ�� ����اد ا��Rا$ّ��� ا�?�وی�ت ا���

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup IX - Kimyasallar     ��������	"اد ا�	ا 
Boyalar ve Vernikler - 
Enamel, alkyd, gloss air-
bazlı iç ve dış cephe 
kullanım amaçlı. 

)ب�یB( ��ء أ�-�Qي ���ع ��>,�ح ا�Qاخ��� وا��1رج��   

Dekoratif amaçlı boyalar 
iç cephe için.  (اخ�Q�ل ا���
�  ��ء أ�-�Qي م,	p ا����� ��

Genel kullanım amaçlı 
lak sprey boyalar  #ش�ب� ���

����ت ا���م�(��ء ا��q ا��>���(  

Yarı parlak cilalar ع��� B�ي شQ�-�ء أ�� 
Otomobiller için 
nitroselüloz boyalar    زي�����  ��>��راتم�/�ن ا�
>�ی� ا�*
#و

Düzleme Vernikleri  زي�����)آ��#(وارن�a ش	�ف ن
#و  

 Yağlı Boyalar (her çeşit) 

Sprey cilalar mat(Akrilik 
ve nitroselülozik bazlı) 

بQون (م�
" ) ن
#و�����ز + اآ#ی�q (��ء رذاذ ده*) 
����(  

B)ه*) ب�ن�اQ�,�ء ا�ا 

Polyester macun tamir 
amaçlı رات��<�� ]��+

>�ی� و ا��� #
� م�/�ن ب��) ا

Otomobil için, Selüloz 
pigmentli parlak son cila  ع����>����زي ا�,�ء ا�رات(ا��<��(  

Otomobil için Akrilik bazlı 
boya �2اء�ا (O N/ی qرات أآ#ی���� ��ء 

Otomobil pasta ve cilası  >��رات�ا mن�ع م�/�ن , م��  
Otomobil cilası, sıvı �$�<�>��رات ا�ا mم�� 
Otomobil için akrilik boya 
(iki paket: boya + 
sertleştirici ) 

) م+�� + ��ء (��ء ���رات أآ#ی�q ذو (��ت��   

Akrilik boya otomobil için 
(üç paket : Boya + 
sertleştirici + parlatıcı) 

+ ��ء ( ��ء ���رات أآ#ی�q ذو ث�ث (��ات 
)آ��#+ م+��  

Otomobiller için akrilik 
astar boyalar (bir paket) 

ذو (��ة ) ن�ع أآ#ی�q (م�/�ن ا�
>�ی� ��>��رات 
 واحQة 

 Otomobil 
boya/macun/cila/clear 

Otomobiller için akrilik 
astar boyalar  (iki paket) 

) ذو (��ت�� ) (ن�ع أآ#ی�q(م�/�ن ا�
>�ی� ��>��رات   
)م+��+ م�دة (   

ش	�ف/م��m/م�/�ن/��ء ا�>��رات  

Selüloz Nitrat bazlı 
boyalar için tinerler. �� N	1>����زم�ات ا#
ء ن   Boya Đncelticiler 

Akrilik Tiner qء أآ#ی��� N	1م  

)ثـ*#(م1	N ا����غ   

PVA Sentetik Reçine 
Boya PVA  Emulsiyon boyalar     ��ء م>
?�� رات*/�ت ا�,*�(��

(acrylic ve P.V.A), plastik 
boyalar Akrilik Emülsiyon Boya qأآ#ی� ��?
 ��ء م>

 ��?
ا!آ#ی��q و ا�ـ (��ء ا��>
P.V.A((-�
�، ��ء ب�  

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup X – Tekstil ve Ayakkabı 
 ا	�.���� وا-,ی�  

Plastik ve kauçuktan 
yapılmış terlikler ��1�,�ط ا����1ی� او ا�ا$� اQ��+*�(� م� ا��*��ل ا�ي ا  

 PVC sandalet 
 ��*�O (�م� ب� �)�*+��ح� ا�
ا�*��ل وا�ح�ی� ا��	

 آ��ریQ ا���Qن
Ayakkabılar (Medikal 
ayakkabılar hariç)  (ا�ح�ی����,�ت��� ا�ح�ی� ا �(  

Plastik taban üzerine ısı 
ile yapıştırılmış üstü açık 
ayakkabı 

 ا��?���ت ذات وجB م�+z ح#اری� (�t ن�� �Qا$*)

 Deri ve plastik ayakkabı 
ve terlik 

 Bebek Ayakkabısı (1 yaş 
altı) #���>*� م� ا�ل دون ا�	اح�ی� ا�� 

ا�/�Qی� وا��Qا$*�� ا!ح�ی� 
 وا��?���ت

Pamuklu Çoraplar  ��*,G�/�اری� ا�), ا�ل, و�دي , رج��	ا�   Çoraplar 

Naylon Çoraplar 
, )رج��, ج�اری� ا�*�ی��ن ا��,��� �+�#ة ا�>�ق

ا�	�ل,و�دي  

 ا�/�ارب
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Yünlü veya yün karışımlı 
erkek çorapları 

, رج��), ا�/�اری� ا�+���O وا�+���O ا������1
ا�	�ل, و�دي  

Acrylic Çoraplar q) , ج�اری� ا�آ#ی��ل, و�دي, رج��	ا�  
Karışık iplikten çoraplar 
 

, رج��), ا�/�اری� ا��+*�(� م� ا�0Rول ا������1
 و�دي

Kadın taytları 
 ا�/�اری� ا�*>�$�� ا��>#و��

)ا�-���ن  (   
Diz altı kadın çorapları  ث� ارب�ع�I�,�ی�� وا�*>�$�� ا�/�اری� ا�(ا��#آ�ا c?ت(  
Taytlar   ��ن ب*�ت)(ج�اری� م>#و��آ�(  
Pamuklu kumastan fanila ك��#
ا�	�ل, و�دي, رج��), ا�	�ن��ت ا�G,*�� ا�ن  
Düz-örme pamuklu 
kumastan fanila 

, ا�	�ل, و�دي, رج��), ا�	�ن��ت ا�G,*�� ا�>�دة
���<Rم ، �A��+رة ، م�+Gم 

Pamuk ve Polyester 
karışımı fanilalar 

�,�(ا�	�ن��ت ا������1 -#
, رج��), ا�>�دة)ب��>
غا�ب�u و ا��+��, ا�	�ل, و�دي  

Fitilli pamuktan fanilalar 
���W��ا ��*,G�ن��ت ا�	�), ا�ل, و�دي, رج��	ا� ,

���<Rم ، �A��+رة ،م�+Gم 

Uzun kollu fanilalar 
 ا�	�ن��ت ا�G,*�� ��ی�� ا�-" ا��?�آ� ا�#ج����

���<Rم ، �A��+رة ،م�+Gم 

Erkek için boxer 
� ��*,G�ا���#ج��اخ��� اQ�>#اوی� ا�>�ق ا�ة ا#�+  

)ا����$@ ا�#ج���� (  

Erkek Đç Giyim  
 ا�>#اوی� ا�Qاخ��� ا�#ج���� ا�G,*�� بQون ��ق 

)ا����$@ ا�#ج����(  
Sütyenler ��$�<*�ر اQ+�ت ح���ت ا����� 
Kadın Slipleri  ��$�<*�اخ��� اQ�ن ا�+�G�ا�ت-�ت (ا(  

 Đç Giyim 

Kadınlar için Đç Çamaşır 
(örgü) 
Çocuklar için Đç Çamaşır 
(örgü) 
Gençler için Đç Çamaşır 
(örgü) 
Yetişkin Erkekler için 
uzun iç çamaşırı  
(örgü,yünlü )  

 ���س ن>�$) 
)م?�ك (  

 ���س ا�	�ل 
)م?�ك (  

 ���س و�دي و ب*�ت) 
)م?�ك (  

 ���س رج��) ��ی� ا�>�ق
)م?�ك ، م*>�ج(  

 ا���ب@ ا�Qاخ�ّ��

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�
Grup XI – Ev Tipi Ocaklar   ��+/�	ا ��	)��	ج�)ة ا ا

Ev tipi LPG ocakları  >�ل��ز ا�R�ت��� ب� (
 اج02ة ا�,�H ا��*0��� ا�
Ev kullanımı için Gaz ile 
çalışan su ısıtıcıları >�ل��ز ا�R�ت��� ب� (
��1ن�ت ا���ء ا� 

 Ev Tipi ocaklar ve LPG 
ile çalışan su ısıtma 
cihazları  

Ev tipi radyan gaz ile 
çalışan ısıtıcılar  �����ا ���*0��زی� ا�R�ء اtOاQ��ا 

اج02ة ا�,�H ا��*0��� و��1ن�ت 
 ا�
) ت��� ب���Rز ا����7 ا��*0�ّ�� ،

  �>�لا�

Ev tipi, gazyağı ile çalışan 
su ısıtıcıları  ���0*��,�� ا	*�ء ا����1ن�ت ا�ا�/0ء ا�ول–   Ev tipi, petrol ile çalışan 

su ısıtma ve pişirme 
ekipmanları Ev tipi gazyağı ile çalışan 

su ısıtıcıları, pişirme 
ekipmanları 
 
 
 

اج02ة ا�
��OQ وا�,�H ا�*	,�� �A# ا�?�وی� (�t م�Qة 
N) ت+#ی�*0��ام اQ1
�)ا�/���–ا�� ) ��OQ���Rزات ��  

اج02ة ا�
��OQ وا�,�H ا�*	,�� 

Q1ام ا��*0�)� و��1ن�ت ا���ء ��

Kategori Ürünler Detayları ����	
 ا	�����ت ا�

Grup XII - Diğerleri   م"اد اخ�ى 
Konserve Için Teneke 
Kutular 

ا���� ا���Qن�� ا��Q+Gرة ا��>
Qی#ة م?-��  ا�G	� ا��� 
O م�Q1
) ت���� ا���اد ا��Rا$��ا��>  

Silindirik Teneke Kutular (آ�-
 (�� ا�+	�$[ ا��,�ان�� ذات ا�>Qاد ا�ح
Cam Kaplar Için Metal 
Kaplar ج���
 ا�>Qادات ا�

Gazlı Içecek Için Kapaklı 
Kutular ات ا�����ن�� Q���ادات اQ<�0ج�ج��ا�  

 Metalik Kutular Ve 
Metalik Kapaklar 

Konserve Için Teneke 
Kutular 


�� ا��>
Q1م� �,G�ی#ة ذات اQ
ا���� ا���Qن�� ا��>
  )ا���� و ا�A,��(���+�$# و ا���#وب�ت ا��Rزی� 

 ��,Aن�� وا�Q���ا ����ان�اع ا mج��
 ا���Qن��

 
 

3.ÖZEL GEREKSĐNĐMLER 

FCL MÜHÜRÜ GEREKLĐ MĐ?  EVET    HAYIR 

KULLANILMIŞ ÜRÜNLER PROGRAM DAHĐLĐNDE MĐDĐR? 
 EVET    HAYIR 

 

ĐTHALATI YASAKLANMIŞ ÜRÜNLER  

• Genetiği değiştirilmiş ürünlerin (GDO) Kuzey Irak’ a girişi 
yasaklanmıştır. 

• Đsrail menşeili ürünlerin Kuzey Irak’ a girişi yasaktır. 
• Domuz  Yağı: Ürünlerde domuz yağı olmadığına dair 

içerik bilgisi deklerasyonu gereklidir. 

ETĐKETLEME GEREKSĐNĐMLERĐ  

Kabul edilmiş standartlara göre, markalama lisanı 
gereksinimleri 
• Elektrikli ve mekanik ev tipi cihazlar ve buna benzer 

mekanik aletler ve ekipmanlar haricindeki ürünlerde: 
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a- Aşağıdaki bilgiler Arapça olmalıdır. (eğer ki kabul 
edilmiş standartlarda belirtilmiş ise) : 

-Ürün adı 
-Bileşenler 
-Kullanım metotları 
-Uyarılar 

b- Aşağıdaki bilgiler Arapça veya Đngilizce olabilir. 
(eğer ki kabul edilmiş standartlarda belirtilmiş ise) : 

-Üretici Firma Adı 
-Boyutu veya ağırlığı 
-Üretim ve Son Kullanma Tarihi 
-Batch numarası. 
-Menşei Ülkesi 

• Elektrikli ve mekanik ev tipi cihazlar ve buna benzer 
mekanik aletler ve ekipmanlar : 

-Kullanım Kılavuzu Arapça ve anlaşılır bir dilde 
olmalıdır. 
- Ürün üzerindeki, paketinin veya kabının üzerindeki 
markalamalar Arapça veya Đngilizce olmalıdır. 

 

DĐĞER ÖZEL GEREKSĐNĐMLER  

• Helal et kesimi : Đslam organizasyonu tarafından veya 
akredite olmuş laboratuvarlar tarafından Đslami şartlara 
uygun olarak kesildiğini belgelendirmelidir.Kürdistan 
Bölgesi’ne  giden et ürünlerinin tamamı helal olmalıdır. 

• Sağlık Sertifikası :Standartlar gerektirdiğinde, üreticiden 
ürünlerin içeriğindeki maddelerin EU normları veya US 
FDA  normlarına uygun olduğuna dair deklerasyonu 
gereklidir. 

• Melamin : Firmalar  süt tozu ve bebek sütünde melamin 
oranının 1mg/kg’ I geçmediğini test etmesi 
gerekmektedir. 

 
4. ÜCRETLENDĐRME 

1. 1.Uygunluk Değerlendirmesi  ve Uygunluk Belgesi Ücretlendirmesi 
Aşağıda belirtilen ücretlere laboratuvar testleri ve vergiler dahil değildir. 
 

 
2. Kürdistan Bölgesi sınırına ulaşan ürünlere uygulanacak gözetimin ücretlendirmesi.  
 

Kamyon, konteynır, LCL ve paket başına 
ücretlendirme 

65 USD 

 
 
Yukardaki fiyatlara KDV dahil değildir. 
 
 (*) Fatura bedeline sigorta ve navlun ücreti dahil değildir.(FOB Bedeli) 

Fatura Bedeli Üzerinden * 

USD 

Uygulanan Ücretlendirme 

USD 

Minimum Ücretler 

USD 

Maksimum Ücretler 

USD 

A1 = 80000’e kadar 

A2 = 80001 - 200000 

A3 = 200001 - 1000000 

A4 = 1000000 ve üzeri 

                320 

   320 + 0.4% (A2 - 80000)  

800+0.30%(A3-200000) 

3200+0.15%(A4-1000000) 

320 

320 

800 

3200 

320 

800 

3200 

18000 

 
 
 


