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MISIR 

Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi Notu 

Bilindiği üzere, 

Mısır’a ihraç edilen bazı ürünler için Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Üretici Kayıt 

Zorunluluğu getirilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2015 tarihinde 2015/992 sayılı 

karar çıkarılmıştır. Daha sonra, aynı Bakanlık tarafından çıkarılan 16.01.2016 tarihli ve 2016/43 sayılı 

kararla 2015/992 sayılı Karar değiştirilmiştir. Dolayısıyla, firmalarımızın ekteki 2016/43 sayılı Karan 

dikkate almaları gerekmektedir. 

Karara ekli GTİP listesindeki ürünleri Mısır’a ihraç eden diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi 

firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne (General Organization for Export and İmport 

Control) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı 

ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin 

verilmeyeceği belirtilmektedir (2016/43 sayılı Karar md 1 - ikinci paragraf) 

Bu maddeden anlaşıldığı üzere, Kayıt Sistemi, sadece üretici fabrikaları veya başka fabrikalara üretim 

yaptıran ticari marka sahibi firmalar kapsamaktadır* Dolayısıyla, alım-satım ile iştigal eden ve ticari 

markalan bulunmayan dış ticaret firmalar kayıt yaptıramayacaktır. Bu firmaların Karar uygulamaya 

girdikten sonra Mısır’a ihracat yapabilmeleri için ürünleri aldıklan üreticilerin sisteme kayıt olmaları 

gerekmektedir. 

Üçüncü ülkelerden mal alıp transit ticaret yapan dış ticaret fırmalarımız için de aynı kural geçerlidir. Bu 

firmalarımızın, Mısır’a ihracat yapmaya devam edebilmeleri için mal aldıkları üçüncü ülke üreticilerinin 

sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. 

Sözkonusu uygulama 16 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, evrakların kontrolü 

ve onay süreci zaman alacağından, firmalarımızın bu tarihten makul bir süre öncesinde başvurulanın 

tamamlamaları gerekmektedir. 

16 Mart 2016 tarihine kadar kayıt yaptıramayan firmalarımız, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra 

Mısır’a ihracat yapabileceklerdir. 

Diğer taraftan, söz konusu uygulamayla ilgili güncel gelişmelerin GOEIC web sitesinden 

(http://www.goeic.gov.eg/en) takip edilmesinde fayda görülmektedir

http://www.goeic.gov.eg/en


Başvuru Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar 

Sözkonusu kayıt başvurusu, başvuru yapmaya yetkilendirilecek bir kişi tarafından Mısır İhracat 

İthalat Kontrol İdaresi’ne (GOEIC) elden yapılmak zorundadır. İlgili kurumun iletişim bilgileri bilgi 

notunun son sayfasında sunulmuştur. 

Kayıt için istenen belgeler listesinde, tüm belgelerin (firmaların kendi hazırlayacakları beyanlar 

dahil), ilgili Ticaret Odası veya ihracatçı ülkedeki eşdeğer kuruluşlar tarafından onaylanması 

gerektiği belirtilmektedir. 

İlgili kurumlarca onaylanan belgelerin Mısır misyonlarına sunulmadan önce İl Valiliklerine de 

onaylatılması gerekmektedir. 

Valilik onayı akabinde tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından Arapçaya tercüme ettirildikten 

sonra Mısır misyonlarına (Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu’na) sunulması 

gerekmektedir. 

Online başvuru süreci 

Sözkonusu kayıt işlemleri için uygulamacı kurum olan GOEIC web sitesinden 

(http://www.goeic.gov.eg/en/ online başvuru (anılan sitede sağ taraftaki for registration press here 

bölümünden) yapılabilmektedir. 

Açılan sayfada yer alan online formun doldurulması ve ülkemizdeki Mısır misyonları tarafından 

onaylanmış Türkçe orijinallerinin ve onaylanmış Arapça tercümelerinin yüklenmesi suretiyle, onaya 

sunulacak belgelerin mevzuata uygunluğunun önceden tespit edilmesi mümkündür. 

Her ne kadar adı geçen kurum tarafından sözkonusu ön başvurunun ortalama üç gün içerisinde 

yanıtlanacağı ifade edilse de, Mısır’daki uygulamalardan yola çıkılarak, sözkonusu yanıt süresinin 

daha uzun olabileceğinin bilinmesinde fayda vardır. 

Online başvuru yapılması zorunlu değildir. Online başvuru sadece “ön onay” alınması ve sunulacak 

evrakların uygunluğunun başvuru öncesinde öğrenilmesi amacıyla kullanılabilecek olup, asıl 

başvuru için ise normal sürecin (elden başvuru) her halükarda tamamlanması gerekmektedir, 

Anılan web sitesine yüklenecek evrakların tüm onay sürecini tamamlamış olması (Mısır’ın 

ülkemizdeki misyonlarından alınacak onay dahil) gerekmektedir. 
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