
 

AKDEN İZ 
İHRACATÇI B İRLİKLER İ 
GENEL SEKRETERL İĞİ  

 
Sayı: 17812098-TİM.AK İB.GSK.KİMYA.2016/28-2776 Mersin, 18/03/2016 
Konu:  Mısır' a İhracat Kayıt Sistemi Hakkında Bilgilendirme Semineri 
 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği  Ayrıntılı bilgi için: Burcu ŞENEL-Şef                                                                  
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4 
Yenişehir/MERSİN 
Telefon: (0324) 325 37 37   Fax.: (0324) 325 41 42 
E-posta: info@akib.org.tr Elektronik Ağ: www.akib.org.tr  
 

Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere, Mısır'a ihracat gerçekleştiren, gerçekleştirecek üretici firmalara veya ticari 
marka sahibi firmalara, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş bazı ürünler için 
Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi'ne (General Organization for Export and Import Control) 
kayıt zorunluluğu getirilmiştir. 

16 Mart 2016 tarihinden sonra, Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı 
ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin 
verilmeyeceği belirtilmektedir. 

Konu ile ilgili duyurular üyelerimize iletilmiş olup, geri dönüşlerde konunun çok hassas 
olarak değerlendirilmesi ve farklı yorumlamaların olması sebebiyle, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri 
tarafından bilgilendirme semineri yapılmasının firmalarımız için faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Bu bağlamda, 22 Mart 2016 Salı günü saat 14.00’te AKİB Konferans Salonunda, Ekonomi 
Bakanlığı yetkilileri tarafından firmalarımıza konu hakkında bilgilendirme semineri verilecektir. 

Bahse konu Kayıt Sistemi hakkında bilgi notu ekte sunulmakta olup, seminere katılmak 
isteyen üyelerimizin 21 Mart 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 
http://goo.gl/forms/DbkKGpl4sa yer alan online formu doldurması hususunda bilgilerinizi ve 
gereğini önemle rica ederim. 

  

İsmail ÇETİN 

Genel Sekreter  

  

Ek : Bilgi Notu   

 

  

Eğitimci : T. Murat KOCABAŞ / Ayşegül DEMİR 

Tarihi/Günü : 22 Mart 2016 Salı  

Saati/Süresi : 14.00 

Yer : AK İB  Konferans Salonu 
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