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İlgi:  a) 21/09/2021 tarih 450 sayılı sirkülerimiz.  

 b) 05/01/2022 tarih 003 sayılı sirkülerimiz. 

 c) 07/02/2022 tarih 056 sayılı sirkülerimiz. 

  

 Sayın üyemiz, 

 

 Bilindiği üzere, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren Mısır’a 

deniz yoluyla yapılacak ihracat gönderileri için zorunlu olarak uygulamaya koyduğu “Gönderi 

Ön Bilgilendirme - Advanced Cargo Information (ACID)” numarası uygulamasına ilişkin 

detaylar ilgide kayıtlı sirkülerlerimiz vasıtasıyla duyurulmuştu. 

 

             Bu defa, Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 

17/03/2022 tarih 59-748 sayılı yazısı ekinde alınan ve Mısır Maliye Bakanlığı tarafından, 

Kargo Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin prosedürler hakkında bilgi içeren Nota 

ilişik bulunmakta olup, incelendiğinde de görüleceği üzere söz konusu notada, ACID sistemi 

ile ilgili genel bilgiler hatırlatılmakta  ve ön-kayıt sistemi ile uyumlu bir referans numarası 

sunulmaması durumunda ürünlerin boşaltılmasına izin verilmeyerek masrafları taşıyıcı veya 

firma temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla doğrudan gönderici ülkeye geri 

gönderileceği hususu vurgulanmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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