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Sayın üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan
13/04/2022 tarih 78-1024 sayılı yazıda;
Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve gayriresmi tercümesi ekte yer
alan “Üretici Kayıt Sistemi Hakkındaki 43 Sayılı Kararı Tadil Eden 195 Sayılı Karar”ın 31
Mart 2022'de Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, değişiklik hakkında Mısır İhracat ve
İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile telefon vasıtası ile irtibata geçildiği ancak uygulamanın
muğlaklığı nedeniyle talep edilen ilave bilgilere ilişkin açıklamaların temin edilemediği ve
konunun adı geçen Müşavirlikçe takip edildiği ifade edilmekte olup, Karar’ın
incelenmesinden;
- Evrakların takdimi akabindeki 15 gün içerisinde evrakların doğruluğu ve gerçekliği
ile alakalı olarak herhangi bir sorun yoksa kayıt yapılacağı,
- Evraklarda eksik/sağlıksız bilgi şüphesi oluşması halinde kayıt yapılamayacağı,
- Evrakların içerdiği bilgilerle alakalı olarak doğrulama talep edilebileceği ve
doğrulama için Ticaret ve Sanayi Bakanlığının onayının gerekeceği,
- Kayıt evraklarının Mısır'daki ilgili elçilik, konsolosluk vasıtasıyla sunulabileceği
(tam olarak ne olduğu hakkında net bir bilgi mevcut olmamakla birlikte, konsolosluklarca
onay verilse dahi muhakkak ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla mühür
doğrulamasının talep edilebileceği düşünülmektedir),
- Geçerlilik süresi olan evrakların, sürelerinin bitiminden önceki (ISO-daha önce 6 ay
olarak uygulanıyordu) 30 gün içerisinde yenilenmesinin gerekeceği,
- Yeni kayıtlar veya kayıt iptallerinin Resmi Gazete’de aylık olarak ilan edileceği
(kayıt başvurularının akıbeti hakkında bilgi paylaşımını içermemektedir.)
- Kayıt iptallerinin, geçerli bir sebep
ile GOEIC Başkanı tarafından yapılabileceği,
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- İptal bildirimi akabindeki 60 gün içerisinde şikâyet komitesine itiraz başvurusunda
bulunulabileceği,
- Ticaret ve Sanayi Bakanınca kurulacak söz konusu komitenin kayıt edilmeme ve
iptal şikâyetlerini inceleyeceği ve şikâyetlerin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Anlaşmalar ve Dış
Ticaret Genel Müdürlüğüne gerçekleştirileceği hususlarının anlaşıldığı bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
e-imzalıdır
Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü

Ek: 195 Sayılı Karar’ın Gayrıresmi Tercümesi (3 sayfa)
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Ministry of Trade and Industry
Decree No. 195 of the Year 2022
On Amending the Rules Organizing
the Registration of the Factories Qualified to Export
the Products Thereof to the Arab Republic of Egypt
Minister of Trade and Industry
After perusal of ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….
Decree of the minister of Trade and Industry No. 43 of the Year 2016
Regarding the Amendment of the Rules Organizing the Registration of the
Factories Qualified to Export Products Thereof to the Arab Republic of
Egypt and its amendments;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
DECREED THE FOLLOWING:
(Article One)
The third paragraph of article (1) of the decree of the minister of Trade
and Industry No. 43 of the Year 2016, referred to, shall be cancelled.
(Article Two)
The text of item (Third) of the second article of decree of the minister of
Trade and Industry No. 43 of the Year 2016, referred to, shall be replaced
with the following text:
Article Two / item – Third:
“Registration in the aforesaid register shall be made promptly after
submitting the completed documents, provided that the person concerned
shall receive an indication of registration within a period not exceeding
fifteen days as of the date of completing the required documents. In case of
doubt with regard to the validity of the submitted documents, registration in
the said register shall not be made except after ascertaining the correctness
thereof. Based on the request of the registration applicant, the company or
the factory may be inspected to ascertain the correctness of the documents,
after obtaining the approval of the minister concerned with foreign trade”.
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(Article Three)
Items (Fourth, Fifth and Sixth) shall be added to article two of the
ministerial decree no. 43 of the year 2016, referred to, and two new articles
sub nos. (two – bis), (two – bis 1) shall also be added to the aforesaid decree,
to be read as follows:
Article Two / Items (Fourth, Fifth and Sixth):
Fourth: the registration documents may be submitted via embassies and
consulates of the governments of the countries concerned.
Fifth: the documents that have validity date shall be renewed within a period
not exceeding thirty days as of the expiry date.
Sixth: whatever is registered or written off shall be published on a monthly
basis in Al-Wakaye Al-Mesreya/ Government Bulletin and on the website of
the General Organization for Export & Import Control.
Article Two (bis):
Writing off from the register shall take place by a substantiated
decision to be issued by the chairman of the General Organization for Export
& Import Control, in the cases of unfulfilling any of the registration
requirements. Grievance against the write off resolution may be made before
the grievance committee stipulated in Article Two (bis-1) hereof, within
sixty days as of the date of notifying the person concerned.
Article Two (bis-1):
A committee shall be formed by virtue of a decree to be issued by the
minister concerned with foreign trade. The committee shall consider the
grievances against non-registration or writing off from the register. The
grievance application shall be submitted to the agreements and foreign trade
sector to be presented to the grievance committee. The grievance shall be
decided on within a period not exceeding 15 days as of the date of submitting
same. The complainant shall be notified of the reasons for the nonregistration or writing off and the corrective measures that must be taken
thereby to repeat the registration.
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(Article Four)
This Decree shall be published in Al-Wakaye Al-Mesreya/
Government Bulletin, the competent entities shall enforce same and it shall
come into force as of the day following the date of its publication.
Minister of Trade and Industry
Nivine Game’
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