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İlgilal'aa kayıtlı yazıda, Irak Kiirt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Sevk Öncesi İnceleme (SÖI)
uygulaması kapsamında denetleme yapan şirketlerin sözleşmelerinin yenilenmediği vurgulanarak
Tiirkiye'den Kuzey lrak'a gerçekleştirilen ihracatta SÖİ'nin yüriirliikten kaldırıldığı, ancak Merkezi
kak'a yönelik SÖİ uygulamasınln devam ettiği belirtilmiştir.

Konu hakkında Odanız üyesi ilgili firmalarla ekte bir örneği sunulan yeni uygulamaya ilişkin duyuru
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Irak Sevk Öncesi İnceleme Uygutaması llakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Sevk Öncesi İnceleme (SÖ| uygulamasınt, Merkezi Irak Yönetimi tt?l20II,
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) bundan 10 ay sonra l2l5n00 tarihinde başlatmıştır.
Uygulama kapsamında ürünlerin kalite ve standartlara uygunluğu belirlenen gözetim şirketleri
tarafindan denetlenmektedir. SÖİ, Merkezi lrak adına Bureau Veritas ve TÜV Rheinland,
IKBY adına ise yine aynı şirketler ve ilaveten Baltic Control, Cotecna ve SGS tarafindan
yapılmaktaydı.

Bununla birlikte, IKBY'ye ihraç edilen ürünlerimize yönelik SÖİ gerçekleştiren kuruluşların
sözleşmeleriıin üfi2l2017 tarihi itibariyle sona erdiği, IKBY makamlarınca bu kuruluşlann
sözleşmelerinin yenilenmediği ve SÖİ uygulamasının Kuzey Irak için yürürlükten
kaldırıldığı öğrenilrniştir. IKBY'ye ihraç edilecek olan ürünlere yönelik denetimler yeni
uygulama kapsamında Kuzey lrak gümrüklerinde Kuzey lrak Standardizasyon ve Kalite
Kont,o l İdares i (KSQCA) personeli tarafından yapı lacaktır.

Diğer taraftan, Merkezi lrak'a ihraç edilen ürünlere yönelik §Öİ uygulamasında
herhangi bir değ§iklik bulunmamakta olup, Bureau Veritas ve TÜV Rheinland tarafından
verilen SÖ[ Uygunluk Betgeleri aranmaya devam edilecektir. Anılan şirketlerle sözleşmeler
a4l05l20|7 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra ise yeni açılacak ihale kapsamında
yetkilendiri lecek şirketler aracılığıyla denetimlere devam edilmesi muhtemeldir.

IKBY tarafından uygulamada yapılan değişiklik gereği, teslim yeri Merkezi [rak olan -
Merkezi lrak'a ihraç edilecek olan- mallar için SÖİ Uygunluk Belgeleri Habur Sınır
Kapısı'nda değil, lKBY-Merkezi lrak arasında kurulan iç gümrük kontrol noktalarında
aranacaktrr.

Konuya ilişkin temin edilecek detaylı bilgiler ihracatçılarımızla bilahare paylaşılacaktır.

Saygıyla duyuru[ur.


