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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 286 

 

Sayın üyemiz, 

 

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

28/05/2021 tarih 109-1552 sayılı yazıda; 

 

Mısır Arap Cumhuriyeti’nin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır’a yapılacak 

ihracat gönderileri için “Gönderi Ön Bilgilendirme- Advanced Cargo Information (ACI-

ACID)” numarası uygulamasına başladığı, 1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte mecburi 

olacak uygulama kapsamında mezkûr numarayı barındırmayan gönderilerin boşaltma 

limanında işlem görmeden mahrecine iade edileceği ve uygulamayla ilgili sorunların 

açıklanması ve sorulara cevap elde edilmesini teminen, Mısır Devleti’nin yetkili otoritelerine 

iletilmek üzere, Mısır’a ihracat yapan firmalarımızın uygulama bağlamında 

karşılaştığı/karşılaşacağını düşündükleri soru ve sorunlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

 

Bu çerçevede, uygulamaya ilişkin olarak Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından 

hazırlanan bilgi notu ilişikte sunulmakta olup, adı geçen Müşavirliğimiz vasıtasıyla Mısırlı 

makamlara iletilmek üzere uygulamayla ilgili olarak gündeme getirilmesinde fayda görülen 

soru/sorunların en geç 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Genel 

Sekreterliğimize iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

Ek: Kahire Ticaret Müşavirliğimizce Hazırlanan Bilgi Notu (5 Sayfa) 
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NAFEZA (PENCERE) S STEM N N KULLANIMINA L K N NOT  

 Nafeza platformu (https://www.nafeza.gov.eg/), Msr�da gümrük i lemlerini kolayla trmak, 
Msr� bölgesel-küresel ticaret çerçevesinde bir merkez haline getirmek amacyla Msr 2030 
Vizyonu kapsamnda uygulanmaktadr.   

207/2020 Sayl Gümrük Kanunu�nun yaymlanmas akabinde ilgili Kanunun  39.maddesi 
kapsamnda ihracat gönderisi yaplmadan önce �Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo 
Information (ACI-ACID)� numarasnn ithalatç tarafndan alnp ihracatçya ihracat 
belgelerinin üzerine i lemesi maksadyla göndermesi gerekmektedir.  

 
hracatç veya yetkisine sahip vekili ise, ACI numarasn ihracat belgelerinin üzerine 

i leyerek (numarann belgelere i lenmesine ili kin elde edilen bilgiler a a da 
anlatlmaktadr)  Cargo X (ihracatç için imdilik sadece bu platformun kullanld  
anla lmaktadr- https://cargox.digital/create-an-account) platformu vastasyla ithalatçya 
göndermekle mükelleftir.  

 
thalatç, ihracat gönderisinin limandan hareketi öncesinde gümrük i lemlerinin 

tamamlanmas adna, ihracatçnn Cargo X üzerinden gönderece i, ACI numaras üzerinde 
uygun bir yere ve belirli ekilde i lenmi  olan ihracat belgeleri ve kendisinin giri ini 
gerçekle tirece i bilgilerle talebini olu turup Nafeza üzerinden gümrük otoritesine takdim eder.   

 
Msrl makamlardan ald mz bilgiler do rultusunda sistem, ACI numaras 

olu turulmas ve tüm belgelere kayt edilmesi için sevkiyat ihracat ülkesinden hareket 
etmeden en az 48 saat/en çok 3 ay önce (3 ay  süresine ili kin bilgi MTS irketinden 
edinilmi tir) sevkiyat bilgi ve belgelerini talep etmektedir. 

 
Evraklarn sistem üzerinden gümrü e sunulmas noktasnda sorumluluk sahibi olan taraf 

ithalatç ya da onun vekaletine sahip ki i/mü avirlik gibi yetkiye sahip (yetki için e-imza sahibi 
olmak zorunlulu u vardr. E-imza için Msr�da halihazrda 2 irket yetkilendirilmi tir. Bunlar; 
Egypttrust ve M.C.D.R�dir)  ki ilerdir.   

 
Sürecin i lemesi admlar halinde incelendi inde u ekildedir;  

1- thalatç, Nafeza üzerinden olu turdu u irket hesab aracl yla gönderiye ili kin talep 
edilen bilgi ve açklamalar girmek için sisteme girer.  
  

2- thalatç, ACI numaras almak için talep olu turur, talep olu turulabilmesi için ihracatç 
irkete (kayt numaras, irkete özel e-posta, kullanlan platfomun ad-Cargo X-) ve 

ihracata ili kin i lemleri yürütecek firma elemanna ait (isim, telefon, kimlik no, e-posta 
v.b) hesabn açld  platformdaki (Cargo-X) bilgileri Nafeza�deki hesabna ait ekrana 
girer.  
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3- Akabinde ithalatç, yüklemeye ili kin temel bilgileri girmelidir. Bunlar; sipari  numaras, 
tarihi, fatura numaras, tarihi, fatura türü (proforma-orjinal vs), ihracatç ülkesi, yükleme 
ve bo altma liman gibi bilgilerdir.   
  

4- Kayt ile birlikte sistem ithalatçya talep numaras (Pre-ACI) verir ve gönderiye ili kin 
detayl bilgileri olu turaca  sayfaya yönlendirme yapar.  
  

5- Bundan sonra ise gönderiye ili kin detayl bilgilerin girilmesi a amas ba lar.  
  

6- Açlan sayfada, gönderiye ili kin otomatik olarak çkacak bilgilere ek olarak ithalatç; 
kararla trlan gümrük kymetini, ithalatçya ili kin baz bilgileri, gümrük rejimini, var  
gümrük idaresini girer.  
  

7- Akabinde, faturaya ili kin olarak; fatura bilgilerini, teslim ekli ile fatura bedeli ile döviz 
türünü ekler.  
  

8- Daha sonra, ürüne ili kin numaray (GS 1 veya PN  gibi ürüne ait özellikleri detaylandran 
numaralarn kabul edildi i bildirilmektedir. Ancak bu ikisi haricindeki numaralarn 
geçerlik durumu belirli olmayp bunun için ithalatçyla irtibat halinde olunmas 
gerekmektedir), tarife numarasn yazar, ürüne ili kin vergi, rüsum, ve teknik özellikleri 
onayladktan sonra fatura ekranna dönerek ürüne ait girdi i bilgileri ekranda kontrol 
ederek kaydeder.  
  

9- thalatç, olu an beyanat kabul ederek ürüne ili kin gereklilikleri görür, kontrol 
a amalarnn  onayn vererek talep olu turmay sonlandrr.  
  

10- thalatç, talep olu tuktan sonra Gümrük Otoritesindeki de erlendirme akabinde ACI 
numaras olu turulmas veya talebin reddedilmesi söz konusu olur.  
  

11- thalatçnn talebine red gelirse sistem, bu durumu red sebebiyle ithalatçya bildirir.  
  

12- thalatçnn talebi kabul edilirse ACI numaras sistem tarafndan olu turulur.  
  

13- Sistem ACI�y olu turduktan sonra ilgili taraflara (ithalatç/ihracatç) numaray bildirir. 
(sistem deneme a amasnda oldu u için muhakkak bildirime ili kin olarak ithalatçnzla 
irtibatta olunuz)  
  

14- Cargo X�te ihracatç tarafndan olu turulacak hesap kullanlarak ilgili ihracat belgeleri 
ithalatçya ACI numaras i lenmi  ekilde gönderilir.  
  

15- thalatç, Cargo X üzerinden Nefeza�ya gelen ve kendisine bildirilen belgeleri inceler. 
Belgelerin do rulu unu kabul etmesi halinde e-imzas ile imzalar ve Nafeza üzerinden, 46 
numaral gümrük kabul kararn almak için, gümrük otoritesine talepte bulunur.  
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16- Gümrük Otoritesi, ba vuruyu de erlendirir bu süreçte GOEIC, NFSA (Gda Otoritesi) v.s 

gibi kamu otoriteleri ithalatn türü ve içeri ine göre sistemin yönlendirmesiyle i leme dahil 
olabilir.  
  

17- Gözden geçirme sonrasnda ithalatç taahhüd etti i ithalata ili kin vergi, rüsum v.b 
ödemeleri gerçekle tirir.  
  

18- Gönderinin varmas akabinde, risk yönetimi sistemi çerçevesinde, ilgili otoritelerce gerekli 
kontroller sa lanr.  
  

19- lgili kontroller somut olarak gerçekle tirildikten sonra herhangi bir sorunun olu mamas 
artyla e yann gümrükten çkarlmas izni verilir.  

thalatçnn girece i bilgiler için (https://www.nafeza.gov.eg/en/site/aci-info) ba lanty 
kontrol edebilirsiniz. Ayrca, ek bilgi lazm oldu unda ithaltçnzn sizinle irtibata geçmesini 
sa lamanz gönderinin mahrece iade olmamas bakmndan önem arz etmektedir.  

Bu a amadan sonra, ihracatçnn sisteme bilgi ve belge giri i ba lamaktadr. Ancak 
bundan önce ihracatçnn Cargo X�te nasl hesap olu turdu una 
(https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/new-company-registration/) 
de inilecektir.  

 
Hesap olu turmak için;  

  
1- Hesap olu tura tklanr ve akabinde irketinizin ve ahsa ait kullanc bilgileri ( irket 

çal anlar kendi adna hesap olu turabilmektedir. Böylece i lemi yapanlar irket tarafndan 
bilinebilmektedir. Ki iler blockchain anahtarlaryla i lem gerçekle tirebilmektedirler.) 
girilir. Hesap olu tururken irket e-posta adresinin irketinize ait olmas 
(@hotmail@gmail uzantl olmamas) önem ta maktadr. Kurulum sonras hesabnz 
aktive etmeniz gerekmektedir.  
  

2- Hesap olu turulurken önemli bir husus ise, registration number istenmesidir. Anlan kayt 
numaras hususu karma a yaratm tr. Bu çerçevede, ilgili kayt numaras firmaya özel bir 
kayt numaras olmal eklinde açklanmaktadr. Bu sebeple, ticaret sicil numarasnn 
veya vergi kayt numarasnn (KDV de olabilir) kullanlabilece i ve aralarnda ayrm 
yaplmad  bilgisi baz ticaret odalaryla yaplan görü mede iletilmi tir. Bu numara sizin 
sistemdeki tanmlaycnz olacaktr. Farkl ülkelerden kayt numaralarnn çak mas 
ihtimalinin sistem tarafndan nasl engellendi i ö renilememi tir.  
  

3- Yeni hesabnzla giri  yaptktan sonra size yönelik olarak yaplan talepler ekrannzda 
belirecektir.   
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4- Talep akabinde ihracatç, Cargo X platformunda mevcut hesab üzerinden ihracata ili kin 
gerekli belgeleri yükler. Belgeler yüklenirken ACI numarasnn ilgili belgelerde görünür 
ve uygun bir yerde olmas gerekmektedir.   
  

5- ACI numarasnn evrak üzerine yerle tirilmesi konusu ise, uygulamada irketlerce 
hazrlanan fatura ve paketleme listesine (packing list) firma tarafndan, men e/dola m 
belgeleri ile taslak kon imentoya ise ticaret odas ve konteynr gönderici tarafndan ilgili 
evraklarn üzerinde (tam olarak nereye yerle tirilece i bilgisi mevcut de ildir. Uygulama 
ile zamanla oturaca  dü ünülmektedir) uygun bir yere bilgisayar marifetiyle yazlarak 
baslmasyla (elle yazmn kabul görmedi i söylenmektedir) gerçekle tirilmektedir.  
Orjinal kon imento basldktan sonra ayn ekilde sistemden yüklenerek gönderilmesi 
gerekmektedir.   
  

6- Cargo X aracl  ile gönderilen belgelerin sisteme yüklendi ine dair uyar, Nafeza sistemi 
vastasyla ithalatçya iletilmektedir.   
  

7- thalatç, belgeleri kontrol eder ve ihracatçnn gönderdi i belgelere ili kin bir sorun 
olmad na kanaat getirirse elektronik imzas vastasyla bilgilerin do ru oldu unu  kabul 
eder ve ithalat i lemini gerçekle tirmek istedi ine ili kin gümrük otoritesine Nafeza 
üzerinden bildirim göndererek 46 numaral gümrük kabul kararn almak için talepte 
bulunur.   

Sistemin i leyi i mezkur ekilde olup, 1 Temmuz ve sonrasnda ACI numaras olmayan 
e yann ithalatna izin verilmeyecektir. Bu sebeple, 1 Nisan�dan itibaren ba layan deneme 
süresinin iyi ekilde de erlendirilmesi sistemin ö renilmesi açsndan önemlidir.  

hracatçlarmzn sistem oturana kadar bütün süreci ithalatçlaryla birlikte 
yürütmeleri ve çapraz kontrol halinde hareket etmeleri, soru nolu mas akabinde 
ithalatçdan destek istemeleri önemle tavsiye edilir. Halihazrda sistemin i leyi i ile alakal 
cevaplanmayan sorular oldu u sistemin olu turanlar tarafndan da kabul görmektedir.    

Uygulamann pilot evresinde olu abilecek sorunlarn çözülmesinin daha kolay olabilece i 
otorite tarafndan dile getirilirken, 1 Temmuz ve akabinde olabilecek hatalarn çözümü konusu 
hala belirsizdir. Bu tarihle birlikte, ACI numaras olmayan gönderiler mahrecine iade 
edilecektir.   

Sistemin iyi i lemesi ülkemiz ihracat bakmndan da olumlu tesire sahip olabilecektir. 
Özellikle ya  meyve-sebze ihrac noktasnda uzun gümrük kontrol sürelerinin yaratt  zarar bu 
sistem sayesinde izale olunabilir. Sistemin iyi i lemesi ve standart kamu otoriteleri d nda özel 
izin ve kontrol gerektiren bir gönderi olmamas halinde e yann gümrükten çkma i lemlerinin 
ortalama 2-3 gün sürmesi hedeflenmektedir.  

Sistem ilk olarak deniz limanlarnda uygulanacak olup akabinde kapsamnn 
geni letilmesi dü ünülmektedir.   

ACI numarasna ili kin hatalarn geminin limandan ayrlmasndan önce düzeltilmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple, numarann i lenmesinde hata yaplmamas için azami dikkat ve 
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itinann gösterilmesi ihracatçlarmz aleyhine olu abilecek maliyet ve zaman kayplarnn 
engellenmesi bakmndan önemlidir.   

Di er taraftan, belgelere yönelik olarak talep edilen elçilik/konsolosluk onaylarnn da 
süreç içerisinde tamamen kaldrlabilece i söylenmektedir.   

Sisteme  ili kin  olarak  sklkla  sorulan  sorular  ve  cevaplar  ise  ba lant 
(https://www.nafeza.gov.eg/en/site/aci-faq) daki gibidir.  

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52165972021528114356. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2021-05-28T14:40:13+0300
	SERTAÇ ŞEVKET TORAMANOĞLU
	Pdf İmzalama


	



